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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. sav.

Tel. 8 621 92498.

Politikos turistei Č. Šmulkštienei — 
etikos sargų kirtis

P
raėjusių metų 
pabaigoje iš 
Lazdijų rajono 
savivaldybės ta-
rybos opozicinės 
„Pirmyn“ frakci-

jos į merės Ausmos Miškinienės 
politinį glėbį puolusią Česlovą 
Šmulkštienę pasivijo etikos sargų 
įtarimai. Vyriausioji tarnybinės 
etikos komisija (VTEK) vakar 
vykusiame posėdyje svarstė Laz-
dijų rajono savivaldybės tarybos 
narės Č. Šmulkštienės elgesį. 

Savaitraščio „Dzūkų žinios“ 
redakcijai iš VTEK atsiųstame 
dokumente teigiama: 

„Vyriausioji tarnybinės etikos 
komisija (VTEK) vertins Lazdi-
jų rajono savivaldybės tarybos 
narės Česlovos Šmulkštienės 
elgesį. Aiškintasi, ar valstybės 
politikė nepažeidė Viešųjų ir pri-
vačių interesų derinimo įstaty-
mo reikalavimų laiku ir tinkamai  

Tirtos aplinkybės dėl valstybės politikės privačių interesų deklaravimo. Atlikusi deklaracijų patikrą Privačių 
interesų registre (PINREG), VTEK nustatė, kad Č. Šmulkštienė nedeklaravo sutuoktinio ryšio su UAB „Trakas LT”, 
nors tai yra privalomi deklaruoti duomenys.

Druskininkai vėl stebins 
pavasario švenčių 
vaizdiniais: nuo naktį 
švytinčių margučių iki 
žvaigždžių jūros narcizų 
laukuose 

Eglė Tamulytė.



2 Dzūkų žinios Nr. 15 / 2022 04 14 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Penkios pagrindinės 
tvarių švenčių taisyklės

a Gerai apgalvokite pirkinių sąrašą, kad neprisipirktumėte 
per daug daiktų ir maisto produktų. 
a Rinkitės vietos gamintojų ir nefasuotus produktus – bus 

mažiau pakuočių. 
a Visas virtuvėje susidarančias atliekas rinkite atskirai ir 

meskite į maisto atliekų konteinerį: kiaušinių lukštus, margučių 
dažymui naudotas natūralias medžiagas (svogūnų lukštus, augalų 
dalis ir kt.), vienkartinius popierinius rankšluosčius, popierines 
servetėles, riebaluotą popierių, kavos, arbatos tirščius bei filtrus, 
vaisių ir daržovių žieves, bulvių lupenas, vartojimui netinkamus 
maisto likučius. 
a Visas virtuvės ir maisto atliekas rinkite į maišelius ir prieš 

išmesdami juos sandariai užriškite. 
a Visas iš namų išneštas atliekas meskite į rūšiavimo kon-

teinerius – nieko nepalikite prie jų. 
Tvarių ir gražių šv. Velykų!

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

SAVAITĖS  KOMENTARAS  
Karas Ukrainoje patvirtino Kremliaus melą apie Rusijos karinę galią

Algimantas Mikelionis
Neseniai kalbėdamas  JAV ge-
nerolas B. Hodgesas sakė, kad jį 
labiausiai nustebino rusų kariuo-
menės silpnumas. Prieš karą apie 
Kremliaus armiją galvojo žymiai 
geriau – jos ginklavimosi, kari-
nės drausmės ir karinių operacijų 
atžvilgiu. Apie maskolių armijos 
moralę kalbėti niekaip neišeina, 
nes dabartinio karo Ukrainoje 
metu jų elgesys buvo baisesnis 
už žvėrišką. Bet rusų armija tuo 
ir pasižymi, kad jie drąsūs tik 
prieš silpnesnes valstybes. Karo 
pradžioje rusų kariuomenė gal-
vojo, kad Ukrainą nukariaus per 

kelias paras ar kokią savaitę. Ir 
kaip skaudžiai raudonojo puti-
nėlio kariai su vadais apsiriko... 
Susidūrę su milžinišku Ukrainos 
karių ryžtu, jie kaip reikalas pa-
simetė ir jų nenugalimumo mitas 
išgaravo kaip dūmas. 

Vienas labiausiai Rusijos pro-
pagandos brukamų dalykų yra 
melas apie šios valstybės karinę 
galybę. Taip, Rusija labai didelį 
dėmesį skiria ginklavimuisi, nes 
yra agresyvi laisvų kaimyninių ir 
kitų laisvų pasaulio šalių atžvil-
giu. Tuo įsitikinome visu Sovie-
tų Sąjungos ir Rusijos armijos 
gyvavimo metu.

Lietuvoje dažnai tenka girdėti 
kalbant net toli gražu nekvailus 
žmones, kad Rusijos kariuome-
nė mūsų šalį užimtų per parą ar 
dvi. Pala, pala, juk čia pasako-
ma ne viskas iki galo. Esame 
NATO narė ir užpulti Rusijos 
būsime ginami viso karinio al-
janso. Kai tai bandai pasakyti 
tiems, kurie Lietuvos užėmimui 

teskiria parą ar dvi, tai jie būna 
šventai įsitikinę net kažkokia 
stebuklinga ir net antgamtine 
Rusijos karine galia. Na ką 
gi, tuomet paimkime grynus 
skaičius ir palyginkime. Pagal 
žurnalo „Credit Suisse“ 2016 
metų ataskaitą Rusijos gynybos 
biudžetas buvo 84,5 milijardo 
JAV dolerių. Pagal tų pačių metų 
NATO duomenis vien JAV gy-
nybos biudžetas – net 664 mili-
jardai JAV dolerių! Tad vien tik 
JAV gynybos biudžetas ne vieną 
ir ne du kartus yra didesnis už 
Rusijos. O kur dar visa NATO! 
Taigi, visos NATO 2016 m. gy-
nybos biudžetas buvo net 918 
milijardų JAV dolerių. Dar kartą 
pabrėžiu – Rusijos gynybos biu-
džetas, t. y. 84,5 milijardo JAV 
dolerių, prieš NATO gynybos 
biudžetą, t. y.  918 milijardų JAV 
dolerių. Įspūdinga, ar ne? Tad 
apie kokį Lietuvos užėmimą per 
parą ar dvi ir užėmimą apskri-
tai gali būti kalba?! Žinau, kad 

Rusijos propagandos aukos kaip 
mat atsakys, kad NATO mūsų 
negins. Tokie tipai sovietme-
čiu yra patyrę kasdienį melą, 
tad jiems kažkodėl atrodo, kad 
meluoja visi. Čia jums, mielieji, 
ne Kremliaus melagio Nr. 1 S. 
Lavrovo ar tarptautinio nusikal-
tėlio ir teroristo V. Putino paža-
dai! NATO yra itin rimta karinė 
organizacija, kuri veiksmais, o 
ne žodžiais įrodo, kad laikosi 
pasirašytų sutarčių. Bundesvero 
ir amerikiečių kariai Lietuvoje, 
naujausia ir moderniausia karine 
technika ginkluojama mūsų ar-
mija, NATO oro misija Šiauliuo-
se, moderniausių JAV karo laivų 
vizitai Klaipėdoje, gynybinių ra-
ketų „Patriot“ įrengimai Lenki-
joje ir t. t. Rusija visa tai mato, o 
juk padaryti nieko negali! Kaip 
apmaudu! Tad ir meluoja kiek 
pajėgia, bandydama tokiu būdu 
pasėti Lietuvoje Rusijos karinės 
galios baimę ir paniką.

Pagrindinis Rusijos propa-

gandos tikslas yra bet kokia 
kaina pasėti nepasitikėjimo sė-
klą NATO, ES, euru ir visomis 
europietiškomis ir Vakarų civi-
lizacijų vertybėmis. Juk žinoma, 
kad baimės akys didelės. Bet kas 
šiuo atveju juokingiausia, kad 
pati Rusija kaip velnias kryžiaus 
bijo JAV ir NATO. Juk Rusija 
ne tokia kvaila, kaip apsimeta. 
Tad kiša nosį ten, kur susiduria 
su silpnesniu už save: į Gruziją, 
Siriją, Ukrainą ir t. t. Bet lįsti ten, 
kur teks susidurti su NATO, juk 
nelįsi, nes kinkos paprasčiausiai 
per silpnos. Tad belieka toliau 
meluoti visam pasauliui apie 
savo „neįtikėtiną“ karinę galią.

Savo ruožtu buvęs JAV sau-
sumos pajėgų Europoje vadas 
Benas Hodgesas sako, kad ka-
ras Ukrainoje pasiekė lemiamą 
fazę – Vakarai dabar turi gerą 
progą „perlaužti rusų stuburą“: 
išstumti Rusijos karius ir atimti 
iš Kremliaus įrankius ateityje 
grasinti savo kaimynams.•

nieką, tačiau realiai šis žmogus, 
dirbdamas Lazdijams dvi dienas 
per mėnesį, kalnų nenuvers, tik 
atliks privalomąsias funkcijas – 
dės parašus ant projektų, kurie 
be vyriausiojo architekto patvir-
tinimo tiesiog negalioja ir negali 
būti vykdomi. 

Šiuo atveju apie rajono vy-
riausiąjį architektą, kaip Lazdi-
jų įvaizdžio ir estetinės aplinkos 
formuotoją, puikiai pažįstatantį 
kiekvieną rajono kertelę, negali 
būti nė kalbos. Skolintas specia-
listas yra skolintas. 

Tą patį galime pasakyti ir apie 
buvusią merės patarėją Sonatą, 
kuri laimėjo konkursą ir dabar 
vadovauja vienam iš Alytaus 
miesto savivaldybės skyrių. Ši 
specialistė irgi buvo paskolinta iš 
Alytaus, ji laisvu nuo pagrindinio 
darbo Alytuje  metu (įdomu, kaip 
pavyko suderinti darbo valandas) 
darbuojasi ir Lazdijuose. 

Iš  Nacionalinės teismų admi-
nistracijos Lazdijai buvo pasi-
skolinę komunikacijos specialistę 
Miglę, kuri turėjo sustiprinti Laz-
dijų savivaldybės viešųjų ryšių 
komandą, tačiau moteris Lazdi-
juose dirbo neilgai, jos pavardės 
Lazdijų savivaldybės tinklalapyje 
jau neliko. Pikti liežuviai plaka, 
kad moteris deramai nesusitvarkė 
dokumentų ir atsisakė nuotolinio 
darbo Lazdijuose. 

Išnuomotų ar paskolintų vado-
vų laukia biblioteka, muziejus, 
kitos įstaigos.

Trečias mėnuo be vadovo 
dirba Lazdijų turizmo informa-
cinis centras, kurį vasarį paliko 
direktorius Mantas, susiradęs 
gerą darbą Druskininkuose. Da-
bar bandoma į jo vietą įtaisyti 
garsų žirgininką, politinį merės 

satelitą. Nežinia, kas iš to išeis, ar 
nepasikartos hipodromo situacija, 
kai tas pats žirgininkas, žadėjęs 
atgaivinti šį objektą, galų gale 
aukštai pakėlė rankas? 

O hipodrome esminių permai-
nų nematyti, rimti renginiai ne-
vyksta, tik sėdynėms suteiktas 
garbingas Anglijos karalienės 
vardas. O gal Lazdijai kartu su 
gautu vardu galėtų iš Londono 
išsinuomoti hipodromų speci-
alistą, kuris šiam išskirtiniam 
Dzūkijos objektui įskeltų bent 
kiek gyvybės? 

Visiškas absurdas, kad Lazdi-
juose, kurie dalyvauja sveikatos 
priežiūros sistemos reformoje, 
nėra savivaldybės gydytojo. Kaip 
kurti strategiją, kaip dalyvauti 
reformoje, kai nėra tų dalykų 
išmanančio žmogaus? O gal ga-
lima šiam reikalui išsinuomoti 
specialistą iš Sveikatos apsaugos 
ministerijos? Valdžia galėtų apie 
tai pagalvoti.

Gero specialisto nuoma yra lai-
kina išeitis, bet geriau nei nieko. 
Kadangi rajono reikalai kosminiu 
greičiu lekia žemyn, tai gal de-
rėtų savivaldybei pagalvoti apie 
mero nuomą? Juk visai neblogai 
būtų išsinuomoti kokį nors merą, 
pavyzdžiui, Druskininkų, kuris, 
kaip ir vyr. architektas, Lazdijų 
problemoms spręsti galėtų skirti 
bent po dvi dienas per mėnesį. Ži-
noma, turėti nuolatinį darbuotoją 
yra daug geriau, bet kai nėra kitos 
išeities, galima imtis ir nuomos, 
dar geriau – išperkamosios. 

O kai Lazdijai gerovės reitinge 
užims paskutinę vietą, gal kas 
iš aplinkinių savivaldybių imsis 
gelbėtojo vaidmens ir prisijungs 
Lazdijus prie savo sėkmingai vei-
kiančios savivaldybės?•

DŽ redakcijos nuomonė 
Baigiantiems tretiesiems da-
bartinės valdžios vadovavimo 
metams, išryškėja gausybė pro-
blemų, su kuriomis nesugeba 
susidoroti savivaldybės vadovai 
ir valdančioji tarybos dauguma. 
Lazdijuose katastrofiškai trūksta 
profesionalių specialistų, įstaigų 
vadovų. Buvusieji, supratę, kad 
su valdžia sudėtinga dirbti, iš-
bėgioja kas kur. Populiariausios 
kryptys – Alytus, Druskininkai, 
bet buvo ir pasiekusių Kauną ir 
Klaipėdą. 

Naujų specialistų, vadovų su-
rasti nepavyksta – kas norės va-
žiuoti į priešpaskutinėje vietoje 
patogiai įsitaisiusią savivaldybę, 
kurioje nematyti jokių perspek-
tyvų. 

Štai jau metus Lazdijai gyveno 
be vyriausiojo architekto, kurio 
vaidmuo, formuojant savivaldy-
bės įvaizdį ir dėliojant perspekty-
vas, yra labai svarbus, nekalbant 
apie šio specialisto parašo ant 
dokumentų reikšmę. 

Savivaldybė ilgai ieškojo ir 
nieko nerado, tada ėmėsi des-
peratiško veiksmo – pasisko-
lino (išsinuomojo) iš Varėnos 
savivaldybės vyriausiąją ar-
chitektę. Žinoma, tai geriau už 

REDAKCIJOS „DZŪKŲ ŽINIOS“

ŽVILGSNIS

KAS GALĖTŲ Lazdijams 
paskolinti ar išnuomoti MERĄ? 

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymąLaukiame Jūsų! 

Seinų g. 12,
 Lazdijai. 

Tel. (8 318) 53085.
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Su Šventomis Velykomis!Su Šventomis Velykomis!
Vilties, tvirtybės ir tikėjimo.Vilties, tvirtybės ir tikėjimo.

Lietuvos Respublikos Seimo narys Lietuvos Respublikos Seimo narys 
Zenonas StreikusZenonas Streikus

TAIKIŲ, RAMIŲ IR VILTINGŲ ŠV. VELYKŲ!TAIKIŲ, RAMIŲ IR VILTINGŲ ŠV. VELYKŲ!
„Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, Jis prisikėlė!“

         (Lk 24, 5-6)
Prisikėlęs KRISTUS teišlaisvina visus iš nusiminimo ir abejonių.
Džiugioji VELYKŲ žinia teatgaivina mus, padrąsina, apdovanoja 

nepalaužiama amžinojo gyvenimo viltimi.
ŠV. VELYKŲ rytą prisiminkime mūsų brolius ir seses ukrainiečius, 

kovojančius už SAVO ir LIETUVOS laisvę.
Mylėkime kiekvieną žmogų, palydėkime vieni kitus gerumo 

žodžiais,o prisikėlusio KRISTAUS palaima telydi LIETUVOS ir 
UKRAINOS kilnų, dorą ir garbingą gyvenimą.

Nuoširdžiausiai sveikinu visus su ŠV. VELYKOMIS!
Aleliuja!

Artūras MARGELISArtūras MARGELIS
Frakcijos Lazdijų rajono savivaldybės tarybojeFrakcijos Lazdijų rajono savivaldybės taryboje

 „Pirmyn!” vardu „Pirmyn!” varduHalštatas, Austrija.Halštatas, Austrija.Ne
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Ne visi prašiusieji sulaukė kompensacijų už būsto šildymą
Einant į pabaigą šildymo 
sezonui, Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija 
priėmė sprendimą nepa-
siturintiems gyventojams 
kompensuoti būsto šil-
dymo išlaidų dalį, virši-
jančią 10 proc. pajamų. 
Ši kompensacija teikiama 
nepriklausomai nuo šildy-
mo būdo, ją gali gauti būstą 
šildantys centralizuotai, 
taip pat malkomis, dujo-
mis, elektra. 

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

„Seniūnijose iš mūsų pareika-
lavo dokumentų, įrodančių, kad 
mes pirkome malkas, tačiau mes 
jų neturime, nes malkas pirkome 
pagal skelbimą laikraštyje. Mums 
deramai neišaiškino kompensa-
cijų gavimo tvarkos“, – laiške 
„Dzūkų žinioms“ rašė rajono 
gyventojai. 

„Dzūkų žinios“ domėjosi, ko-
kia yra kompensacijų išmokėji-
mo tvarka, ir apie tai viename 
iš savaitraščio numerių apie tai 
informavo savo skaitytojus. 

Kompensacijų klausimu krei-
pėmės ir į Lazdijų rajono savival-
dybės administraciją. Atsakymus 
pateikė Lazdijų rajono savivaldy-
bės administracijos Socialinės pa-
ramos ir sveikatos skyriaus vedėja 
Rima Šukienė. 

– Kiek rajono gyventojų krei-
pėsi dėl kompensacijų už šildymą 
malkomis, anglimis ir dujomis?

– Šildymo laikotarpiu nuo 
2021-10-01 iki 2022-03-31 dėl 
kompensacijos už šildymą mal-
komis, akmens anglimi, durpių 
briketais, medienos / pjuvenų 
granulėmis kreipėsi 184 asme-

nys, 1 – dėl kompensacijos už 
šildymą dujomis, 1 – elektra (dar 
nėra paskyrimo).

– Ar visi pateikti prašymai 
buvo patenkinti?

– Aštuoni prašymai buvo nepa-
tenkinti dėl to, kad asmenys prie 
prašymo laiku nepateikė reikalin-
gų dokumentų.

– Kokiose seniūnijose buvo 
gauta daugiausia prašymų?

– Daugiausia prašymų dėl šil-
dymo kompensacijos kietu kuru 
buvo gauta Lazdijų miesto se-
niūnijoje.

– Ar buvo reikalaujama pa-
teikti malkų ar anglių pirkimo 
dokumentus?

– Vadovaudamiesi Piniginės 
socialinės paramos teikimo Laz-
dijų rajono savivaldybėje tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lazdijų rajono 
savivaldybės tarybos 2019 m. lap-
kričio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-
185 „Dėl Piniginės socialinės 
paramos teikimo Lazdijų rajono 
savivaldybėje tvarkos aprašo pa-
tvirtinimo“, 42.2 punktu, asme-
nys turėjo pateikti kuro įsigijimo 
išlaidas įrodančius dokumentus.

– Kokio dydžio kompensacijos 
ir kada bus išmokamos? 

– Kompensacijos išmokamos 
už kiekvieną praėjusį mėnesį. Iš-
mokamų kompensacijų dydis ne-
galėjo viršyti pateiktuose pirkimo 
dokumentuose patirtų išlaidų. Per 
mėnesį kompensuojamos sumos 
dydis vienam būstui siekė nuo 14 
Eur iki 105 Eur. Didžiausia visam 
šildymo sezonui vienam būstui 
išmokėta suma yra 541 Eur, ma-
žiausia – 28 Eur, kadangi asmuo 
kreipėsi dėl šildymo kompensaci-
jos tik dviem mėnesiams.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Kviečiame visus norinčius dalyvauti balandžio 23 dieną Veisiejuose „Pirmosios 
vagos“ mugės, kuri vyks 12 val. Veisiejų miesto parke, D. Sadausko g. 8,  prekyboje. 
Gauti leidimui prekiauti registruotis iki balandžio 22 dienos telefonu  8 620 46 625 
arba kreiptis elektroniniu paštu rita.peciukoniene@lazdijai.lt.
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auksiNės miNtys

g Per paskutinę savaitę 
išgirdome daug pagyrų apie 
„menkniekius“. „Lazdijų van-
duo“ įsigijo mini ekskava-
torių – pasigirkime, įsigijo 
priekabėlę – pasigirkime, 
remontuojam miesto vartų 
ženklus – pasigirkime. Bet 
kada išgirsime pagyras apie 
naują autobusų stotį, spor-
to centro statybą, Dumblio 
senelių namus, hipodromo 
įveiklinimą, naują turgavietę 
Veisiejuose? Panašu, kad to-
kia diena ateis negreit.

g  Naujuoju Regionų 
partijos Lazdijų skyriaus 
pirmininku pataps kavos 
ir brendžio specialistas Al-
binas Žymančius. Su kuo ir 
sveikiname Joną Pinskų ir 
visą frakciją Seime.•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.

g Lazdijų turizmo informa-
cinis centras aktyviai dairosi 
naujo vadovo. Viešojoje er-
dvėje pasirodė žinutės, kad 
ją gali užimti žirgininkų klu-
bo prezidentas, kuris turi „sė-
kmingos“ patirties gelbėjant 
hipodromą.  Lazdijai – pers-
pektyvus lėtojo turizmo vys-
tymo kraštas, mūsų ežeringas 
ir miškingas kraštas gali pri-
traukti Lietuvos šeimas. Bet 
ar šis kandidatas pajėgus 
sudėlioti modernią turizmo 
strategiją, laikas parodys.

KALBA, KAD...
DZŪKAI

Taip atrodo Aistės, Luko ir Beno kasdienybė Vietname.

Politikos turistei Č. Šmulkštienei — 
etikos sargų kirtis

,,..
––

»Atkelta iš 1 psl. 
deklaruoti privačius interesus bei 
vengti interesų konflikto, o jam 
kilus – nusišalinti. 

Tyrimas atliktas gauto prane-
šimo ir papildomai surinktos in-
formacijos pagrindu. Esą, pernai 
rugsėjį Č. Šmulkštienė dalyvavo 
savivaldybės tarybos posėdy-
je svarstant su Lazdijų rajono 
Šventežerio mokykla susijusį 
klausimą. Sprendimo projekto 
aiškinamajame rašte buvo nuro-
dytos aplinkybės, kad ši švietimo 
įstaiga yra sudariusi sutartį dėl 
moksleivių nemokamo maitinimo 
paslaugų su UAB „Trakas LT“. 
Pastarosios direktorius ir vienin-
telis akcininkas yra Č. Šmulkštie-
nės sutuoktinis.

Taip pat tirtos aplinkybės dėl 
valstybės politikės privačių inte-
resų deklaravimo. Atlikusi dekla-

racijų patikrą Privačių interesų re-
gistre (PINREG), VTEK nustatė, 
kad Č. Šmulkštienė nedeklaravo 
sutuoktinio ryšio su UAB „Tra-
kas LT”, nors tai yra privalomi 
deklaruoti duomenys.“  

VTEK susidomėjo Č. Šmulkš-
tiene po to, kai praėjusių metų 
rugsėjo 10 dieną vykusiame ta-
rybos posėdyje jos vyro Gedo 
Šmulkščio bendrovei „Trakas.
LT“ buvo išnuomotos Šventeže-
rio mokyklos patalpos. Maisto 
gamybos patalpų, kurių plotas 55 
kv. m, ir  dar kelių kitų patalpų 
nuoma Šmulkščių šeimos verslui 
kainuoja vos 21 eurą per mėnesį. 

Už šį sprendimą balsavo 23 ta-
rybos nariai, tarp jų ir Č. Šmulkš-
tienė, kuri akivaizdžiai nuo bal-
savimo, susijusio su jos šeimos 
verslu, turėjo nusišalinti, bet to 
nepadarė. 

Buvo tiriama, ar politikė dekla-
ravo savo šeimos verslo interesus. 
Deklaracijoje  ji galimai nenurodė 
ir fakto, jog yra Lazdijų rajono 
savivaldybės tarybos narė. 

Vakar vyko VTEK posėdis, 
kuris sprendė, ar Č .Šmulkštie-
nė nepažeidė Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo įstatymo rei-
kalavimų.

Kaip „Dzūkų žinias“ informavo 
VTEK atstovė komunikacijai ir 
tarptautiniam bendradarbiavimui 
Eglė Ivanauskaitė, vakar  vyku-
siame posėdyje buvo konstatuota, 
kad Č. Šmulkštienė pažeidė Vie-
šųjų ir privačių interesų derini-
mo įstatymo reikalavimus laiku 
ir tinkamai deklaruoti privačius 
interesus bei vengti interesų konf-
likto, o jam kilus – nusišalinti.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Lazdijų rajono Šventežerio mokykla.
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Ar matėte, kaip tradicinis 
Velykų margutis atgyja 
ir tamsią naktį nušvinta, 
pražysdamas skaisčio-
mis pavasario spalvomis? 
Žydinčių Velykų savaitgalį 
tokiu velykiniu stebuklu, 
sukurtu žinomų meninin-
kų, kviečia grožėtis Drus-
kininkai. Pačiame kurorto 
centre, Gydyklų parke, po 
atviru dangumi jau įren-
ginėjama Velykų galerija, 
kurios pagrindinis akcen-
tas – septyni milžiniško 
dydžio, dekoruoti neįpras-
ta technika ir netikėtais 
ornamentais margučiai.

Beje, šįmet įspūdingu reginiu bus 
galima grožėtis visą savaitę, nes 
spalvingais margučių raštais pra-
žydusios Šv. Velykos Druskinin-
kuose nuties kelią į narcizų auksu 
nuspalvintus Vijūnėlės laukus, 
kurie, tikimasi, pražys atšilusį 
Atvelykio savaitgalį.

„Pastaraisiais metais dėl vi-
siems žinomų priežasčių ieško-

Druskininkai vėl stebins pavasario švenčių vaizdiniais:
nuo naktį švytinčių margučių iki žvaigždžių jūros narcizų laukuose 

jome netradicinių sprendimų, 
kaip sunkiu laikotarpiu palaikyti 
žmonėms dvasią, kurti pozityvią 
ir gerą atmosferą, išlaikyti gerą-
sias kurorto kultūrines tradicijas, 
– sako Druskininkų meras Ričar-
das Malinauskas. – Tos pamokos 
mums atnešė didelės naudos, su-
burta kultūros renginių organiza-
torių komanda įgyvendino išties 
neįtikėtinus projektus, kurie sau-
giu formatu kvietė žmones patirti 
nepamirštamus įspūdžius. Kita 
vertus, Druskininkų kurortas, gar-
sėjantis tuo, kad sveikatinimo ir 
kitos paslaugos teikiamos visus 
metus, o ne sezoniškai, gyvas 
tapo ne tik dieną, bet ir naktį.“

Pasak Druskininkų savival-
dybės administracijos Turizmo, 
komunikacijos ir kultūros sky-
riaus vedėjos Vaivos Žagunie-
nės, šįmet nuspręsta apjungti du 
ryškiausius pavasario renginius į 
vieną. „Velykų ir Narcizų žydėji-
mo šventes skiria vos savaitė, tad 
tai puiki proga ne tik pasirūpinti 
trumpomis atostogomis ir atgaiva 
kūnui, bet ir pasigrožėti dviem 

išskirtiniais reginiais ir praturtinti 
potyrius. Tad kviečiame rezer-
vuotis viešbučius, procedūras ir  
pasinerti į pavasarinio kurorto 
malonumus. Juolab, kad savaitė 
sutampa su moksleivių atosto-
gomis, o kurorte rasite daugybę 
pramogų visai šeimai tiek savait-
galiais, tiek kitomis dienomis.“

ŽYDINČIOS VELYKOS 
DRUSKININKUOSE
Velykų kelionę Druskininkuose 
verta pradėti nuo pasivaikščioji-
mo po Gydyklų parką prie Muzi-
kinio fontano. Tiesa, fontanas lan-
kytojų dar nedžiugins, čia vyksta 
atnaujinimo darbai, bet  vasarą jis 
pasitiks atsinaujinęs, dar dinamiš-
kesnis, pasipildęs ypatingu šviesų 
žaismu ir rūko debesimis, taps 
tikra atgaiva karštomis vasaros 
dienomis. 

Vaikštinėdami po besisklei-
džiančias parko erdves, atrasite 
smagias, spalvingas, žaismingas 
bendruomenių sukurtas velyki-
nes dekoracijas. Čia pat rasite 
ir spalvingų lovelių margučių 

ridenimui. Parungtyniaukite su 
šeimos nariais, juk tą, kuriam pa-
vyks margutį nuridenti toliausiai, 
sėkmė lydės visus metus, o tas, 
kuris surinks daugiausia margu-
čių, visus metus bus linksmas ir 
laimingas. Jei neatsinešite savo 
margučių – nieko tokio, šalia lo-
velių rasite medinių kiaušinių, 
kuriuos taip pat labai smagu ri-
denti!

Vaikščiojančius ir pramogau-
jančius kurorte netikėtai užklups 
muzikos garsai, kurie šildys 
jaukiomis melodijomis ir kurs 
šventinę nuotaiką. Džiaugtis pa-
vasariu kvies smagūs, nuotaikingi 
ir išdykę Mimų teatro velykiniai 
zuikiai, kurie krės pokštus, kvies 
žaisti, šokti ir mielai pozuos jūsų 
nuotraukoms.

Žinoma, ir kaipgi galima pra-
leisti  Žydinčių Velykų orienta-
cines? Registruokite komandą, 
gaukite užduotis ir sekmadienį, 
išsilukštenę iš lovos, išridenki-
te šeimą į velykinį Druskininkų 
miestą. Laukia nepamirštami 
nuotykiai!

VELYKŲ GALERIJOS PRASMĖS IR 
PASLAPTYS
Įspūdingiausias reginys laukia 
parko promenadoje – Velykų 
galerijoje bus eksponuojami 
milžiniško dydžio margučiai, 
menininkų nuspalvinti magiškais 
simboliais, sujungiančiais tradici-
ją ir šiuolaikinį meną. Margučiai 
ne bet kokie – 2 metrų aukščio 
ir 1,5 metro pločio. Bet esmė 
ne dydyje – atėjęs dieną,  galėsi 
grožėtis spalvotais raštais, orna-
mentais, netikėtais piešiniais ir 

bandyti atrasti jų prasmę, o  už-
klydęs naktį, pamatysi, kaip jie 
tamsoje keičia savo išvaizdą, ima 
slaptingai švytėti ir kitaip atsklei-
džia savo paslaptis.

Įgyvendinti šį smagų ir spalvo-
tą pavasario projektą ėmėsi drus-
kininkietis menininkas Gabrielis 
Žvirblis, į pagalbą pakvietęs ke-
turis savo kūryba jau seniai šalies 
ribas peržengusius menininkus 

– Eglę Tamulytę, Antaną Dubrą, 
Pijų Šematulskį ir Timotiejų Nor-
vilą. Plataus profilio menininkai 
savo meninius gebėjimus  šįkart 
demonstruoja naujame ir neįpras-
tame formate – gatvės meno tech-
nika kuria siužetus ir vaizdinius 
ne ant įprastų plokštumų, bet ant 
netradicinės – kiaušinio – formos, 
neturinčios pradžios nei pabaigos. 

„Gatvės menas visada turi 
maišto, laisvės ir, žinoma, ro-
mantikos bruožų“, – sako Ga-
brielis, akcentuodamas šio meno 
trapumą ir trumpaamžiškumą.  Jo 
paties stilių formuoja noras įsi-
jausti į akimirką –  gatvės kul-
tūra, kokybiška muzika, filmas, 
pasivažinėjimas riedlente, kitos 
paprastos kasdienybės detalės 
– tai duoda impulsą kūrybai ir 
įgauna pavidalą kūrinyje. „Ža-
viuosi intelektualiu paprastumu, 
spalvomis ir formomis, bet vis-
kas vis tiek turi būti „funky”, o 
kokias mintis ir emocijas sukelia 
mano darbai – tai jau kiekvieno 
asmeninė kelionė šioj planetoj“, 
– šypsosi Gabrielis, atsakydamas 
į klausimą, kas vaizduojama jo 
margučiuose. Velykų galerijo-
je bus galima apžiūrėti tris šio  

Pijus Šematulskis. (Audrius Šalaševičius nuotr.)

Antanas Dubra. (Audrius Šalaševičius nuotr.)

Veidrodiniai žmonės.

Nukelta į 9 psl. » 

Pačiame Druskininkų centre, 
Gydyklų parke, po atviru 
dangumi jau įrenginėjama 

Velykų galerija, kurios pagrindinis 
akcentas — septyni milžiniško 

dydžio, dekoruoti neįprasta technika ir 
netikėtais ornamentais margučiai.



7Nr. 15 / 2022 04 14 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ MAŠINŲ IR JŲ 
PRIEKABŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ ATLIKIMO 

GRAFIKAS 2022 m.
Seniūnija Apžiūros atlikimo vieta Apžiūros atlikimo laikas

Būdviečio Būdviečio k.
A. Kirsnos k.
Vidzgailų k.

2022-05-24                 9 val.
2022-05-25                 9 val.
2022-05-25               14 val.

Kučiūnų Miškinių k.
Kučiūnų k.

2022-05-26                 9 val.
2022-05-27                 9 val.

Kapčiamiesčio Kapčiamiesčio mstl. 
Semoškų k.

2022-05-31                 9 val.
2022-06-01                 9 val.

Krosnos Vartų k.
Krosnos mstl.

2022-06-02                 9 val.
2022-06-02               13 val.

Lazdijų Rudaminos mstl.
Dumblio k.
Nemajūnų k.
Žemaitkiemio k.
Kuklių k.
Lazdijų k.

2022-06-03                 9 val.
2022-06-03               13 val.
2022-06-07                 9 val.
2022-06-07               13 val.
2022-06-08                 9 val.
2022-06-08               13 val.

Noragėlių Seiliūnų k.
Noragėlių k.
Krikštonių k.

2022-06-09                 9 val.
2022-06-09               12 val.
2022-06-09               14 val. 

Seirijų Buckūnų k.
Metelių k.
Žagarių k. 
Seirijų mstl. 
Paserninkų k.

2022-06-14                 9 val.
2022-06-14               11 val.
2022-06-14               13 val.
2022-06-15                 9 val.
2022-06-15               12 val.

Šeštokų Šeštokų k.
N. Kirsnos k.
Rolių k.
Mikniškių k. 

2022-06-16                 9 val.
2022-06-17                 9 val.
2022-06-17               12 val.
2022-06-17               13 val.

Seirijų Avižienių k.
Ročkių k.
Bagdononių k.

2022-06-21                 9 val.
2022-06-21               12 val.
2022-06-21               13 val.

Šventežerio Janėnų k.
Straigių k. 
Šventežerio mstl. 
Teizų k. 
Mikyčių k.
Stebulių k.

2022-06-22                 9 val.
2022-06-22               11 val.
2022-06-22               13 val.
2022-06-23                 9 val.
2022-06-23               14 val.
2022-06-28                 9 val.

Lazdijų Verstaminų k. 2022-06-28               13 val.                 
2012-04-27                 14 val.

Veisiejų Varnėnų k.
Viktarinos k.
,,Ančios“ ŽŪB
Vytautų k.
Petroškų k.
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla

2022-06-29                 9 val.
2022-06-29               11 val.
2022-06-29               14 val.
2022-06-30                 9 val.
2022-06-30               11 val.
2022-06-30               13 val.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Pristatomi traktoriai, savaeigės mašinos ir jų priekabos techninei apžiūrai turi būti techniškai tvar-

kingi ir švarūs. Privaloma turėti technikos registracijos dokumentą, galiojantį civilinėscivilinės atsakomybės 
privalomo draudimo liudijimą, sumokėtą už techninės apžiūros atlikimą nustatyto dydžio valstybinės 
rinkliavos kvitą.

Įmokas už techninės apžiūros paslaugų suteikimą (už traktoriaus, savaeigės mašinos techninę ap-
žiūrą – 6,80 Eur, už traktorinės priekabos techninę apžiūrą – 5,50 Eur, už techninės apžiūros atlikimą 
ne pagal grafiką – 9,90 Eur) galima sumokėti į VMĮ sąskaitą Nr. LT247300010112394300, įmokos 
kodas 53059.

PRIMENAME!
Vykstant techninėms apžiūroms, traktorių, savaeigių mašinų ir jų priekabų
registracija bus atliekama 2022 m. gegužės 30 ir birželio 6, 10, 13, 20, 27 dienomis.

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.

16-metės mergaitės 
laiškas iš Ukrainos, 
iš užpulto rusų miesto 
Mariupolio
Šešiolikmetė Katia iš Mariupolio, Ukrainos. Ji, gelbė-
damasi nuo bombardavimo, visą mėnesį pragyveno 
rūsyje. Prarado motiną ir patėvį bei parašė laišką visam 
pasauliui.
KAIP TAI IŠKENTĖTI IR KAIP 
IŠGYVENTI?
Žinote tą jausmą, kada skauda? 
Prieš karą galvojau, kad skau-
da tada, kai tu įsimyli berniuką, 
o jis tavęs ne. Pasirodo, skauda 
tada, kai tu matai mirštančią savo 
mamą mažamečio brolio akyse. 

Brolis vis prieina prie jos ir 
kalba: „Mamyte, tu nemiegok, 
tu sušalsi“. Prie jos kapo mes taip 
ir  neateisim, nes ji ir liko tame 
drėgname, tamsiame rūsyje. 

Mes vaikščiojome į tualetą, 
miegojome, valgėme atliekas 
tame pačiame rūsyje. O kai 
dėdė Kolia sugavo balandį, tai 
buvo penkta ar šešta diena, mes 
jį išsikepėme ir valgėme. Po to 
mus visus pykino. Mama laikė-
si iki pabaigos, prieš tris dienas 
iki mūsų evakuacijos ji numirė. 
Aš pasakiau broliui, kad ji kie-
tai miega ir jos nereikia žadinti. 
Pasirodo, jis viską suprato. Su-
prato ir tada, kai numirė mūsų 
kaimynė, o mes negalėjome jos 
išnešti ir ji pradėjo dvokti. Kai 
stojo tyla, dėdė Kolia ją išnešė 
ir pats susisprogdino ant minos. 
Tada mama labai verkė. Po tėtės 
mirties dėdė Kolia buvo pats ar-
timiausias žmogus. Lavonai taip 
dvokia! Jų buvo visur. Aš broliui 
uždengiau akis mamos šaliku, kad 
jis viso šito nematytų. Kai mes 
išbėgome, mūsų kelis kartus vos 
nesupykino. Mano mama niekada 
nepadarė nieko blogo. Ji net ne-
palikdavo dėdės Kolios nakčiai 
vieno kitame kambaryje iki tol, 
kol ištekėjo.

Ji vaikščiodavo į bažnyčią, 
tankiai eidavo išpažinties. Dėdė 
Kolia net rūkyti metė, kad mama 
nesinervintų, nes tai yra nuodėmė. 

Man tėtis kalbėdavo, kad mama 
visą gyvenimą tarnaus Dievui. 
Geriau būtų, jei ji būtų tarnavusi 
čia, auklėjusi mus.

Aš nekenčiu Rusijos.
Mano tikras dėdė ten. Žinote, 

ką jis man pasakė telefonu? „Ka-
tia? Kokia dar Katia? Mergaite, aš 
jūsų nepažįstu. Koks karas, kokia 
Katia?“. O paskui jis parašė iš 
slapto nežinomo numerio: „Katia, 
tu nerašyk ir neskambink man. 
Man ir mano šeimai yra pavojin-
ga. O mamos jau nesusigrąžinsi.“

Aš nekenčiu jų! Mama buvo jo 
tikra sesuo! Kaip taip galima?! 
Žinote, aš galvoju, kad sugrįšiu 
į Mariupolį ir gyvensiu toje pa-
čioje gatvėje. Kiekvieną kartą tą 
pačią dieną, kai mirė mano mama, 
mano dėdė, kaimynai, eisiu ir pa-
dėsiu ten gėlių.

Labai baisu, kai rūsiuose ver-
kia vaikai, o reikia juose būti 
visiškoje tyloje, kad rusai nesu-
rastų. Negalima, kad jie girdėtų. 
Jie surasdavo žmones rūsiuose 
ir juos žudydavo. Tie, kurie iš-
gyveno, kalbėjo, kad rusų kariai 
prievartaudavo ne tik moteris, bet 
ir vaikus, senutes, net ir lavonus.

Tikriausiai mus dabar išskirs 
ir daugiau nebepamatysiu savo 
brolio. Kodėl? Kodėl šitas puti-
nas mus gelbėjo? Kodėl jis mus 
užpuolė? Mes gerai gyvenome, 
net ir automobilį nusipirkome. 
Dėdė Kolia žadėjo mane išmo-
kyti vairuoti, o jie tą automobilį 
sudegino. Buto irgi nebėra.

Apkabinkite savo vaikus, daž-
nai tai darykite, kad kai jūsų ne-
liks – jie galėtų prisiminti jūsų 
kvapą. Kai turėsiu savo vaikų, 
nuolat tai darysiu, nepaleisiu iš 
savo glėbio!•
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»Atkelta iš 6 psl. 

Druskininkai vėl stebins pavasario švenčių vaizdiniais:
nuo naktį švytinčių margučių iki žvaigždžių jūros narcizų laukuose 

menininko sukurtus darbus.
T. Norvila, arba Morfai, yra 

vienas pirmųjų gatvės meninin-
kų Lietuvoje. Šiandien jis plataus 
profilio menininkas, neapsiribo-
jantis viena medija ir technika, 
savo kūryboje paliečiantis įvai-
rias, dažnai bendražmogiškas 
temas. Morfai kūrinių galima 
rasti Danijoje, Olandijoje, Airi-
joje, Ispanijoje. Druskininkuose 
pirmą kartą matysime šio meni-
ninko kūrinį, atliktą dažų nubė-
gimo technika, paties autoriaus 
pavadintą „Mister Dirps".

Multimenininkas vilnietis 
A. Dubra, dar žinomas Stryts 
pseudonimu, sako, kad gatvės 
kultūra yra neatsiejama jo kūry-
bos dalis. Menininkas taip pat ku-
ria tapybos darbus, mažosios plas-
tikos objektus, iliustruoja knygas, 
kuria plakatus, videoanimaciją, 
scenografiją spektakliams, yra 
apdovanotas „Auksiniu scenos 
kryžiumi“.  Iš pirmo žvilgs-
nio šokiruojančiais simboliais  
numarginęs kiaušinį, menininkas 
teigia, kad šiuolaikiškus simbo-
lius kiekvienas galime interpre-
tuoti savaip. „Mane visada vilioja 
mistika, magiški, makabriški ir 
gal net velniški dalykai, kuriuose 
yra daug eskapizmo, humoro, pa-
sižiūrėjimo į realybę kitu kampu“, 

– sako menininkas.
E. Tamulytė, žinoma kūrybiniu 

pseudonimu Aglaja Ray, aktyviai 
kuria Lietuvoje ir tarptautinėje 
erdvėje – ji yra pristačiusi per 60 
personalinių ir grupinių parodų 
bei performansų Lietuvoje, Vo-
kietijoje, JAV, Olandijoje, Šve-
dijoje, Ispanijoje, Graikijoje, 
Italijoje, Prancūzijoje, Didžio-
joje Britanijoje, Serbijoje, Ko-
lumbijoje, JAV  ir kt.  Kūrybinę 
veiklą apima tapybos, grafikos 
darbų, videomeno, performansų 
kūrimas. Menas ir kūryba meni-
ninkei nėra tik profesinis įrankis, 
o daugiau tam tikras gyvenimo 
būdas, kuris gali būti įvardijamas 
kaip vizualinė filosofija. 

„Svarbu išlikti lankstiems. Kad 
išliktume kūrybingi.  Kad galėtu-
me juoktis.  Mano piešinyje rasite 
abstrakčių pasakojimų, jums irgi 
palieku šiek tiek erdvės kurti savo 
interpretacijas, – kūrinio prasmę 
sufleruoja Eglė, ypatingą vertę 
darbe suteikdama mažutėliam 
apskritimui, laikomam tarp pirš-
tų. – Tai garstyčių sėkla. Jei turite 
tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, 
pasakysite kalnui – ir jis pajudės. 
Garstyčios sėkla išgelbėjo mano 
sielą.“

Dar vieną margutį numargino 
alytiškis menininkas P. Šematuls-
kis, darbus pasirašantis pseudo-

nimu Duona, garsėjantis savo 
spalvotais piešiniais ant gimtojo 
miesto pastatų sienų. Jo nutapyti 
darbai kalba patys už save, o štai 
ką pasakoja Pijaus velykinis mar-
gutis, atspėkite patys.

Beje, prie visų autorinių mar-
gučių rasite lenteles, kuriose bus  
nurodytas darbo autorius, darbo 
aprašymas ir QR kodas, nuve-
siantis į menininko darbų galeri-
ją. Vieni  dekoratyvūs, kiti labai 
prasmingi, bet tikrai matomi ir 
skatinantys ne praeiti nuleidus 
galvą, o nusišypsoti, nustebti ar 
supykti, kitaip tariant, išnirti iš 
rutinos ir nors akimirką persikelti 
į kitą pasaulį – tokių velykinių 
margučių galeriją.

ŽEMĖJE PRAŽYDĘ ŽVAIGŽDYNAI
Žydinčios Velykos tęsis visą sa-
vaitę iki pat gražiausio pavasario 
laikotarpio Druskininkuose: pa-
skutinėmis balandžio  savaitėmis 
nuostabusis Vijūnėlės parkas nu-
sidažo sodriu pražydusių narcizų 
geltoniu – čia jų pražysta per pusę 
milijono! Jei pavasaris nepagailės 
šilumos, galbūt spės pražysti ir 
rausvažiedės sakuros. Rodos, nie-
ko daugiau ir nebereikia – šilta ir 
kvepianti aplinka kviečia tiesiog 
vaikščioti, grožėtis ir praleisti dar 
vieną puikų pavasario savaitgalį.

Žinoma, čia lauks ir daugiau 

pramogų: penktadienio vaka-
rą Pramogų aikštėje šventės 
pradžią paskelbs popklasikos 
grupė „el Fuego“: trys jau-
ni dainininkai kviečia visus į 
koncertą, kurio programa lyg 
gerai išlaikyto itališko vyno 
taurė, kupina brandaus aroma-
to, spalvų ir emocijų. 

Vidurdienį parke saulėje spin-
dintys veidrodiniai personažai, 
aukštaūgiai kojūkininkai ir pa-
vėjui lekiantys spalvoti muilo 
burbulai dovanos linksmas aki-
mirkas. O kur dar 19-ojo amžiaus 
ponų klegesys, pavasario pikni-
kas bundančioje kurorto gamtoje, 
ekskursijos su žaviomis gidėmis 
ir nepaprastais pasakojimais!

Na, o sutemus Druskininkai ir 
vėl ruošiasi stebinti: du vakarus 
(balandžio 22 ir 23 d.) žydinčių 
narcizų lauke, nusileidus sute-
moms, apie 21 valandą, įsižiebs 
meninės šviesų instaliacijos ir 
kurs vaizdinį, lyg žvaigždėtas 
dangus nusileido ant žemės.

„Praėjusiais metais sulaukę 
daugybės teigiamų atsiliepimų, 
šįmet nusprendėme praplėsti 
apšviestas parko erdves pasi-
telkdami neribotas skaitmeninio 
meno galimybes, lazerius ir kitas 
priemones, leidžiančias sukurti iš-
ties fantastiškus vaizdus“, – sako 
Druskininkų kultūros centro di-

rektorė Rimutė Viniarskaitė. 
Visas parkas nuo Druskonio 

ežero iki pat Vijūnėlės tvenki-
nio, baltasis tiltelis ir miškas 
bus sujungti į vientisą vizualią 
erdvę, kurioje pojūčius sustiprins 
sklindantys ambientinės muzikos 
garsai.  Tad jei trokštate stipresnių 
įspūdžių, būtinai apsilankykite 
narcizų lauke naktį: iki pat pirmos 
valandos parke atsivers stulbi-
nantys nakties lobynai. Nuodėmė 
praleisti tokią progą! Tik nepa-
mirškite, kad sekmadienio naktį 
šio grožio jau nebepamatysite.

Ir, žinoma, būtinai užsukite į 
Vilniaus alėjoje klegančią mugę! 
Stirtos šviežutėlių pyragų, me-
duolių, šimtalapių, šalta gira, 
šviežiai išrūkyta pajūrio žuvis, 
ūkininko lašinukai ir skilandžiai 
– net seilė nutįs nuo kvapų. Jei 
esate sveikos gyvensenos šalinin-
kas, galėsite uostyti kvapniuosius 
aliejus, ragauti aliejų iš ąžuolo 
bačkutės. Čia apsirengsite, pa-
sipuošite, apsiausite, papuošite 
vaikus, namus ir sodybas – tuo 
rūpinasi tautodailininkai, amati-
ninkai ir kiti auksarankiai.

Tad giliai įkvėpkite gaivaus ku-
rorto oro, išskleiskite savo emoci-
jas ir šviesiai nusiteikę apglėbkite 
atėjusį pavasarį. Druskininkuose 
prasideda gėlėtas ir žalias gyve-
nimo etapas!•

Sutemus Druskininkai ir vėl ruošiasi stebinti: du vakarus (balandžio 22 ir 23 d.) žydinčių narcizų lauke, nusileidus sutemoms, apie 21 valandą, įsižiebs meninės šviesų instaliacijos ir kurs vaizdinį, 
lyg žvaigždėtas dangus nusileido ant žemės.

Vidurdienį parke saulėje spindintys veidrodiniai personažai, aukštaūgiai kojūkininkai ir pavėjui lekiantys spalvoti muilo burbulai dovanos linksmas akimirkas.
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ASMENINIAI SKELBIMAI NEMOKAMAI!   
Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com

ETERIS

Veisiejų socialinės globos namai 2022 m. gegužės 2 d. 10 val. skelbia ne-
reikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto viešą pardavimo aukcioną, 
kuris vyks Veisiejų socialinės globos namuose, Ryto g. 15, Kailinių k., Veisiejų 
sen., Lazdijų r. sav.

Papildoma informacija teikiama tel. (8 318) 44 205.
Aukcione bus parduodamas automobilis „Mazda 6“, 1999 cm3, 108 KW, 

benzinas, pagaminimo metai 2006.
Pradinė pardavimo kaina – 600 Eur.
Parduodamą automobilį galima apžiūrėti kiekvieną darbo dieną nuo 800 iki 

1700 val.
Antras aukcionas (neįvykus pirmajam) vyks ten pat 2022 m. gegužės 9 d. 

10 val.
Aukcionas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 daly-

viai.
Atsiskaitymas už parduotą turtą banko pavedimu per 10 kalendorinių dienų 

po aukciono įvykimo.

DĖMESIO!

Elektros prekės vienoje vietoje! 
Ar lengva pakeisti įpročius? Taip, jeigu būsite smalsūs – geriausias pasiū-

lymas bus jūsų! 
Užsukite į „Elvertą“ – elektros prekių parduotuvę. Įsitikinsite, kad elektros 

prekes pirkti pas mus apsimoka. 
Jeigu reikia, galime pakonsultuoti iš praktinės pusės. Apie prekes žinome 

daugiau, nei parašyta informaciniame lapelyje. 
„Elvertą“ renkasi profesionalai ir namų meistrai!

KETVIRTADIENIS, balandžio 14 d. Saulė teka 6.22, leidžiasi 20.18, dienos ilgumas 
13.56. Priešpilnis. Vardadieniai: Liudvika, Liuda, Valerijonas, Vaišvydė, Visvaldas, Justinas, Luiza.

LRT TV
2022. 04.14
 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. Paslaugų ir 
socialinis dizainas.

 5.15 „Ponių rojus“.

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

reindžeris“.
 9.50 „Ūkininkas ieško 

žmonos“.
 11.05 „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 „13 valandų. 

Slaptieji Bengazio 
kariai“.

 1.25 „Žaibiškas kerštas“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.50 Alchemija. VDU 

karta. 
 5.20 RETROSPEKTYVA.

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

atvirukai“.
 0.15 „Bulis“.
 1.20 „Elementaru“.
 2.20 „Majų baikerių 

klubas“.
 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“.
 10.35 „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. Alytaus 
„Dzūkija“–Pane-
vėžio „Lietkabelis“.

 21.00 „Gelbėjimo 
misija 2. Mirtinas 
pavojus“.

 22.50 „Gelbėjimo  
misija“.

 0.40 „Strėlė“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 180° kampu. 
 7.00 „Rysas Darbis 

Japonijoje“.
 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 Oponentai. 
 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 Oponentai. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

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

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

LRT+
 6.05 Tai kur toliau?
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Sardinė kosmose“.
 7.35 „Alvinas ir patrakė-

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

tika. Konceptualus 
dizainas.

 8.25 Kultūringai su 
Nomeda.

 9.20 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.50 Trembita.
 12.20 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 12.50 Kultūringai su 

Nomeda.
 13.45 Teatro biografijos.
 14.45 „Architektūros 

ikonos. Dušanas 
Kuzma. Brutalumas 
ir lengvumas“.

 15.15 „Architektūros 
ikonos. Ilja Sko-
čekas“.

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

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

gniaužtuose. Metai 
lede“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „212 

kambarys“.
 23.00 Čia – kinas.
 23.30 Gamtininko užrašai.
 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 „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 PREMJERA. „Ko-

misarė Nora Vais. 
Bemiegė naktis“.

 22.55 „Kapitonas Kainas“.
 0.05 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 1.05 „Ponas ir ponia 

farai. Mirties 
šokis“.

 2.55 „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.
 22.00 „Septynios 

seserys“.
 0.20 „Jeloustounas“.
 1.20 „Rezidentas“.
 2.10 „X mutantai“.
 3.00 „Nufilmuoti 

antgamtiniai 
reiškiniai“.

 3.50 „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.
 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 Iš esmės.
 23.35 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.
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ETERIS
PENKTADIENIS, balandžio 15 d. Saulė teka 6.20, leidžiasi 20.20, dienos ilgumas 
14.00. Pilnatis. Vardadieniai: Gema, Vilnius, Vaidotė, Modestas, Anastazijus, Liudvina.

LRT TV
2022. 04.15
 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 Išpažinimai. 
 22.10 Kryžiaus kelias iš 

Romos Koliziejaus.
 23.45 „Apolo 13“.
 2.00 „Didžioji savaitė“.
 3.35 Kas ir kodėl?
 4.05 Išpažinimai. 
 4.30 Šventadienio 

mintys. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Dizaino dokumen-

tika. Vizualinis 
identitetas.

 5.15 „Ponių rojus“.

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

reindžeris“.
 9.50 „Ūkininkas ieško 

žmonos“.
 11.05 „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 „Keršto įstatymas“.
 22.50 „Absoliutus 

blogis. Pomirtinis 
gyvenimas“.

 0.40 „Universali jėga“.
 2.35 „13 valandų. 

Slaptieji Bengazio 
kariai“.

 4.55 „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.
 17.55 Namų idėja su 

IKEA.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „La troškinys“.
 21.45 „Egipto dievai“.
 0.15 „Šventoji žemė“.
 2.20 „Žmogžudysčių 

atvirukai“.
 4.05 „Priverstas žudyti“.

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“.
 18.25 „Seklys ir Ma-

kaulė“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Jūrų pėstininkas 5. 

Mūšio laukas“.
 23.25 „Gelbėjimo 

misija 2. Mirtinas 
pavojus“.

 1.15 „Strėlė“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Istorija gyvai.
 7.00 „Rysas Darbis 

Japonijoje“.
 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 Laisvės TV valanda. 
 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 Laisvės TV valanda. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

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

gumas“.
 3.55 Laisvės TV valanda. 
 4.35 „Reali mistika“.

 6.00 „Daktarė Koval-
čiuk“.

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

liai burundukai“.
 7.50 Dainų dainelė 

2022. 
 9.20 Labas rytas, 

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

Džehučio paslaptis. 
Senovės egiptiečių 
kapavietes tyrinė-
jant“.

 12.50 Stambiu planu.
 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. 

Rudosios miško 
skruzdėlės – 
Eurazijos miškų 
policininkės“.

 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 „Jasminum“.
 23.20 Klaipėdos vals-

tybinio muzikinio 
teatro viena-
veiksmis baletas 
G. B. Pergolesi 
„Stabat mater“.

 0.05 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.20 Dabar pasaulyje.
 0.45 „212 kambarys“.
 2.10 Čia – kinas.
 2.40 Meškutės Nidos 

nuotykiai. Sve-
čiuose pas lūšį. 

 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 „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 melo-
dramos“.

 17.45 „Monikai reikia 
meilės“.

 18.50 „Mirtis rojuje“.
 19.55 „Tobuli nusikal-

timai“.
 21.00 PREMJERA. „Kata-

rina Hus. Riaušės“.
 22.55 „Minčių galia“.
 0.50 „Komisarė Nora 

Vais. Bemiegė 
naktis“.

 2.45 „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.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Kolumbiana“.
 0.10 „Septynios 

seserys“.
 2.25 „Maksimali 

bausmė“.

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 „Nulinė teorema“.
 0.45 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

„La troškinys“, 19.30, TV3„La troškinys“, 19.30, TV3

ŠEŠTADIENIS, balandžio 16 d. Saulė teka 6.18, leidžiasi 20.22, dienos ilgumas 14.04. 
Pilnatis. Vardadieniai: Benediktas, Giedrius, Algedė, Kalikstas, Ūdrys.

LRT TV
2022. 04.16  
 6.02 Vartotojų kontrolė. 
 7.00 Ryto garsai.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 „Didžiųjų kačių 

epocha“.
 12.40 „Mėlynoji planeta 

2“.
 13.35 „Jaunasis Mon-

talbanas. Naujųjų 
metų šventė“.

 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 Velyknakčio litur-

gija iš Vilniaus šv. 
vyskupo Stanislovo 
ir šv. Vladislovo 
arkikatedros 
bazilikos. 

 23.05 Po bažnyčios 
skliautais. Glorija 
Ukrainai. Koncertas 
iš Vilniaus Švč. 
Trejybės Graikų 
apeigų katalikų 
bažnyčios. 

 0.10 „Apolo 13“.
 2.25 „Didžiųjų kačių 

epocha“.
 3.15 Istorijos detektyvai.
 4.00 „Jaunasis Mon-

talbanas. Naujųjų 
metų šventė“.

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“.
 9.50 „Medžioklės 

sezonas atidarytas 
3!“.

 11.20 „Trys nindzės 
sugrįžta“.

 13.15 „Jau baigėm?“.
 15.05 „Ponas Bynas“.
 15.40 „Paskutinės 

atostogos“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Batuotas katinas 

Pūkis“.
 21.15 „Naujokas“.
 23.40 PREMJERA. 

„Maištas biure“.
 1.30 „Keršto įstatymas“.

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“.
 13.10 „Laukinė Patago-

nija“.
 14.20 „Šuniškas gyve-

nimas“.
 16.10 „Žvėrelių maištas“.
 18.00 Spintos šou su 

Vinted.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 galvOK.
 21.30 „Prasiveržimas“.
 0.00 „Gailestis“.
 1.55 „Rembo. Paskutinis 

kraujas“.
 3.55 „Nuodinga rožė“.

BTV
 6.10 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.10 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 8.00 „Varom!“.
 9.00 „Brazilija – gamtos 

istorija“.
 10.05 „Neatrasta Kolum-

bija“.
 11.10 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.15 „Padėtis neval-
doma. Žmonijos 
katastrofos“.

 13.25 „Pragaro virtuvė“.
 14.25 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 17.00 Betsafe–LKL čem-

pionatas. Kauno 
„Žalgiris“–Šiaulių 
„Šiauliai-7bet“. 

 19.30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji. 

 22.00 „Krydas. Gimęs 
kovoti“.

 0.45 „Nuo sutemų iki 
aušros. Kruvini 
Teksaso pinigai“.

 2.25 „Jūrų pėstininkas 5. 
Mūšio laukas“.

Lryto
 7.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 8.00 „Vyrų šešėlyje. Liu-

dvika Didžiulienė-
Žmona“. 

 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.
 20.30 „Tas beprotiškas 

rusiškas pasaulis“.
 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.
 7.15 „Kelionių atvirukai. 

Brazilija, Stefano 
Zweigo vilties 
žemė“.

 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 Premjera. „Atrakinti 

praeitį. Paskuti-
nieji užšalę kapai 
Žemėje“.

 13.30 Euromaxx.
 14.00 Mano geriausias 

draugas. 
 14.30 Cirko programa. 

„Saulės cirkas“ – 
„Luzia“.

 16.00 „Dizainas“.
 17.00 Veranda. 
 17.30 Knygų savaitė 

2022. 
 18.30 Teatro biografijos.
 19.25 Premjera. 

Vizionieriai. Vladas 
Urbanavičius.

 19.30 Premjera. „Nuos-
tabios mintys. 
Šiuolaikinio meno 
kūrėjas Michelan-
gelas Pistolettas“.

 20.00 Čia – kinas.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Kine kaip kine.
 21.30 „Emilija iš Laisvės 

alėjos“. 
 23.30 Menų pašaukti. 

Šokio spektaklis 
pagal M. K. 
Čiurlionio poemą 
„Jūra“. 

 0.10 Dabar pasaulyje.
 0.35 Panorama.
 0.57 Sportas. Orai.
 1.05 „Didžioji  

savaitė“.
 2.40 Mylėti ir atleisti. 

Monsinjoras 
K. Vasiliauskas. 

 3.15 Euromaxx.
 3.40 Knygų savaitė 

2022. 
 4.35 Teatro biografijos.
 5.30 Čia mano sodas.

TV1
 6.25 Pasirinkę Lietuvą. 

Socialinė doku-
mentika

 7.00 100 metų propa-
gandos. 

 7.30 „Pakvaišusi porelė“.
 8.30 „Mirtis rojuje“.
 11.00 „Danė Lovinski“.
 12.00 „Džeimio ir 

Džimio kulinarinės 

dvikovos“.
 13.00 „Gordono Ramzio 

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

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

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

dangaus“.
 21.00 PREMJERA. „Kapi-

tonė Marlo. Klerės 
šešėlis“.

 23.00 „Izabelė ir jos 
vyrai“.

 1.00 „Katarina Hus. 
Riaušės“.

 2.55 „Minčių galia“.

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 „Sibiras. Metai 

laukinėje gamtoje“.
 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 „Taksi 2“.
 23.45 „Kolumbiana“.
 1.45 Amerikos talentai.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 8.00 Lietuviškos atos-
togos.

 9.00 Sporto baras.
 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 Login 2022.
 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 „Pavojingos 

svajonės“.
 22.30 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.33 „Pavojingos 

svajonės“.
 23.30 „Trys kartos“.
 1.30 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.
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„2 ginklai“, 21.30, LNK„2 ginklai“, 21.30, LNK

SEKMADIENIS, balandžio 17 d. Saulė teka 6.15, leidžiasi 20.23, dienos ilgumas 
14.08. Pilnatis. Vardadieniai: Anicetas, Dravenis, Skaidra, Robertas.

 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 „Trys karalaičiai“.
 11.00 Velykų šv. Mišios ir 

Popiežiaus Pranciš-
kaus palaiminimas 
„Urbi et Orbi“ iš 
Vatikano. Tiesio-
ginė transliacija.

 13.50 „Mis Marpl. Žmog-
žudystės vizija“.

 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 Rimanto Kaukėno 

paramos grupės 
labdaros koncertas 
„Už pergalę 
gyventi“.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Rimanto Kaukėno 

paramos grupės 
labdaros koncertas 
„Už pergalę 
gyventi“ (tęsinys).

 22.30 Premjera. „Varinis 
žmogus“.

 0.10 „Emilija iš Laisvės 
alėjos“. 

 2.10 Po bažnyčios 
skliautais. Glorija 
Ukrainai. Koncertas 
iš Vilniaus Švč. 
Trejybės Graikų 
apeigų katalikų 
bažnyčios. 

 3.10 „Mėlynoji planeta 
2“.

 4.05 „Sukurta  
Lenkijoje“.

 4.20 „Mis Marpl. Žmog-
žudystės vizija“.

LNK
 6.00 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 6.30 „Mažasis riteris 

Trenkas“.
 8.05 „Avelės ir vilkai“.
 9.45 PREMJERA. „Latė 

ir stebuklingas 
akmuo“.

 11.20 „Penas. Nuotykiai 
Niekados šalyje“.

 13.30 „Krokodilas 
Dandis“.

 15.30 „Rožinė pantera“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Aš matau tavo 

balsą. 
 21.30 „Pats sau milijonie-

rius“.
 23.25 „Kvaišų atostogos“.
 1.30 „Naujokas“.

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 „Amerika. Keturi 

metų laikai“.
 13.10 „Vakaro pasako-

jimai“.
 15.10 „Džiunglių knyga“.
 17.20 Lietuvis pas lietuvį.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Lietuvos talentai.
 22.00 „Kingsman. Slaptoji 

tarnyba“.
 0.40 „Egipto dievai“.
 3.05 „Šventoji žemė“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 „Lietuvos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas“. Žagarė.

 8.00 „Varom!“.
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 „Pričiupom!“.
 9.30 „Didingoji Gvadal-

kivyro upė“.
 10.35 41-asis Tarptautinis 

Monte Karlo cirko 
festivalis.

 13.20 „Jau atvažiavom?“.
 15.15 „Aeroplanas“.
 17.05 „Saulės cirkas. 

Visatos pakrašty“.
 18.50 „Bėgimas džiun-

glėse“.
 21.00 „Nojaus laivas“.
 23.50 „Devyni jardai“.
 1.45 „Krydas. Gimęs 

kovoti“.

Lryto
 7.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 8.00 Miško balsas. 
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 Šv. Mišios iš Vil-

niaus Šv. Juozapo 
bažnyčios. 

 10.00 „Pasveikinkime 
prisikėlimą“.

 11.00 „Benai, plaukiam į 
Nidą“.

 12.00 „Teisingumo 
agentai“.

 14.00 „Pėdsakas“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 „Mama“.
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Mama“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Mama“.
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Pėdsakas“.
 2.50 „Reali mistika“.
 3.35 „24/7“. 
 4.20 „Pasveikinkime 

prisikėlimą“.
 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 Velykų pamaldos iš 

Vilniaus evangelikų 
liuteronų bažny-
čios.

 11.15 „Kelionių atvirukai. 
Brazilija, Stefano 
Zweigo vilties 
žemė“.

 11.30 7 Kauno dienos.
 12.00 Mokslo sriuba.
 12.30 „Nematomas 

herojus“.
 14.00 „Sunė prieš Sunę“.
 15.30 „Minčiukų palėpė“.
 16.00 Dainų dainelė 

2022. 
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda.
 18.30 Stambiu planu.
 19.30 Išpažinimai. 
 20.00 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 3 minutės iki 

koncerto. 
 21.03 Premjera. 

„Wolfgango Ama-
deaus Mozarto 
„Requiem“ Veronos 
arenoje“.

 22.10 Giacomo Puccini. 
Opera „Vilisės“. 

 23.20 Žemaitiška roko 
opera „Gervaza 
dūzgės“. 

 0.50 Panorama.
 1.12 Sportas. Orai.
 1.20 „Varinis žmogus“.
 3.00 Vytautas Mačernis. 

„Vizijos“.
 3.05 Stambiu planu.
 4.00 „Sunė prieš Sunę“.
 5.30 Gamtininko užrašai.

TV1
 6.25 Pasirinkę Lietuvą. 
 7.00 100 metų propa-

gandos. 
 7.30 „Pakvaišusi porelė“.
 8.30 „Mirtis rojuje“.
 11.00 „Danė Lovinski“.
 12.00 „Anos Olson 

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

barys“.
 18.45 „Laukinis  

miestas“.
 19.45 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Madi Ečeban“.

 23.00 „Stiklo pilis“.
 1.30 „Izabelė ir jos 

vyrai“.
 3.20 „Kapitonė Marlo. 

Klerės šešėlis“.

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 „Škotija. Metai 

laukinėje gamtoje“.
 12.45 „Laukinė Arabija“.
 13.55 Jokių kliūčių!
 14.55 Pragaro kelias.
 16.00 Sandėlių karai.
 17.30 Optibet A lygos 

rungtynės Vilniaus 
„Žalgiris“–Marijam-
polės „Sūduva“.

 20.00 „Išlikimo ins-
tinktas“.

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

sudužimas“.
 23.55 „Taksi 2“.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 8.00 Velykų Šv. Mišių 
transliacija.

 9.30 Čia – Lietuva. 
Įstabiais gamtos 
takais.

 10.00 Alfas vienas 
namuose.

 11.00 Receptų receptai.
 11.30 Čia – Lietuva. 

Įstabiais gamtos 
takais.

 13.00 Orijaus kelionių 
archyvai.

 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 „Dėl visko kaltas 

seksas“.
 22.30 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.33 „Dėl visko kaltas 

seksas“.
 23.15 „Jaunoji žvaigždė“.
 1.15 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

„Pats sau milijonierius“, 21.30, LNK„Pats sau milijonierius“, 21.30, LNK

PIRMADIENIS, balandžio 18 d. Saulė teka 6.13, leidžiasi 20.25, dienos ilgumas 
14.12. Pilnatis. Vardadieniai: Apolonijus, Eitvilas, Girmantė.

LRT TELE
2022. 04.18   
 6.02 Kas ir kodėl? 
 6.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 7.00 Tai kur toliau?
 7.55 Premjera.  

„Troliai“.
 9.25 Premjera. „Sti-

pruolis Hansas“.
 10.25 Cirko programa. 

„Saulės cirkas“ – 
„Volta“.

 12.10 „Sinbadas. Sep-
tynių jūrų legenda“.

 13.35 „Išgelbėti Florą“.
 15.10 Koncertas 

„BROLIAI-
БРАТТЯ“. 

 16.50 Grupės „Go_A“ 
koncertas Vilniuje.

 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 19.15 Auksinis protas.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Dainuoju Lietuvą.
 23.00 Premjera. „Vestu-

vinis štrudelis ir 
saldi laimė“.

 0.30 Koncertas 
„BROLIAI-
БРАТТЯ“. 

 2.10 Auksinis protas.
 3.15 Kas ir kodėl? 
 3.45 Mano Lietuva. 

Šventinis kon-
certas.

 4.05 Dainuoju Lietuvą.

LNK
 6.20 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“.
 6.50 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.20 „Avelės ir vilkai 2“.
 8.50 „Tomas ir Džeris. 

Robinas Hudas 
ir linksmasis 
peliukas“.

 9.55 PREMJERA. 
„Pelenės istorija. 
Žvaigždžių pake-
rėta“.

 12.00 „Marlis ir aš“.
 14.25 „Krokodilas Dandis 

2“.
 16.40 „Rožinė pantera 2“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 PREMJERA. „Triušis 

Piteris“.
 21.20 PREMJERA. „Go-

dzila 2. Monstrų 
karalius“.

 23.50 PREMJERA. „Nepa-
sirinkti keliai“.

 1.30 „Pats sau milijonie-
rius“.

TV3
 5.40 „Drakoniuko 

Riešutėlio nuo-
tykiai. Atostogos 
džiunglėse“.

 7.15 TIESIOGIAI. 
„Ukraina 24“.

 9.25 „Loch Nesas“.
 11.30 „Suteik man 

sparnus“.
 13.55 „Piršlybos“.
 16.05 „Alisa Veidrodžio 

karalystėje“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.

 19.30 „Paslaptingas 
sodas“.

 21.35 „Moterys meluoja 
geriau. Robertėlis. 
Antroji banga“.

 23.10 „Antrasis šansas“.
 1.20 „Bulis“.
 2.20 „Elementaru“.
 3.15 „Majų baikerių 

klubas“.
 4.25 „Mažieji genijai“.
 4.50 „Bulis“.
 5.35 „Moderni šeima“.

BTV
 6.55 „Neatrasta Kolum-

bija“.
 8.00 „Didingoji Gvadal-

kivyro upė“.
 9.10 „Susipažinkite – 

lokiai“.
 10.20 40-asis Tarptau-

tinis Monte Karlo 
cirko festivalis.

 12.45 „Auksinis ber-
niukas“.

 14.40 „Aeroplanas 2. 
Tęsinys“.

 16.25 „Mano žmona – 
ragana“.

 18.30 Betsafe–LKL čem-
pionatas. Vilniaus 
„Rytas“–Utenos 
„Uniclub Casino–
Juventus“. 

 21.00 „Karalius Artūras. 
Kalavijo legenda“.

 23.30 „Nojaus laivas“.
 2.10 „Devyni jardai“.

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“.
 9.00 Pop grupės „Stu-

dija“ ir R. Ščiogole-
vaitės koncertas.

 11.00 Populiariau-
sios Ovidijaus 
Vyšniausko dainos. 
Koncertas.

 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Kaimo  

akademija. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 Irūna ir Marius. 

Auksinis duetas. 
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Livetos ir Petro 

Kazlauskų kon-
certas.

 17.30 „Mama“.
 18.00 Reporteris.
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 „Mama“.
 20.00 Reporteris. 
 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 „Mama“.
 22.30 Reporteris.
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Nauja diena. 
 0.00 Gyvai. Išjunk 

šviesą. 
 1.00 „Aiškiaregė“.
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 Mokslo ritmu. 
 3.00 „Pėdsakas“.
 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. 

Tvarūs ir patrau-
klūs. Ateities 
miestų vizijos“.

 8.20 „Dizainas. Stalas 
„Compas“.

 8.50 „Dizainas“.
 9.20 „Trys karalaičiai“.
 10.20 Premjera. „Do-

minum montes. 
Jono Pauliaus II 
kalnai“.

 11.20 Vytautas Mačernis. 
Kelionės. Skaito 
Julijus Grickevičius.

 11.30 Šventinė muzikinė 
programa „Velykų 
šviesa“. 

 12.55 „Monet lelijos. 
Vandens ir šviesos 
magija“.

 14.30 3 minutės iki 
koncerto. 

 14.33 „Florezas Florenci-
joje. Juano Diego 
Florezo rečitalis“.

 16.50 Vytautas Mačernis. 
„Trumpos istorijos“.

 17.00 Richard Strauss. 
Opera „Rožės 
kavalierius“. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 3 minutės iki 

muzikos.
 21.03 Premjera. „Milesas 

Davisas. Džiazo le-
gendos gimimas“.

 23.00 „Hiphopo evoliu-
cija“.

 23.50 Vizionieriai. Vladas 
Urbanavičius.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Dainuoju Lietuvą.
 2.30 Kultūros diena. 
 3.00 Panorama.
 3.22 Sportas. Orai.
 3.30 Pasivaikščiojimai.
 4.05 Krikščionio žodis. 
 4.35 Kultūringai su 

Nomeda.
 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 PREMJERA. 

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

timai“.
 21.00 „Aleksas Hugo. 

Levanto meilužiai“.
 22.55 „Kapitonas Kainas“.
 0.05 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 1.05 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Madi Ečeban“.

 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 „Šalutinis poveikis“.
 23.10 „Lemtingas 

posūkis 4. Kruvinoji 
pradžia“.

 0.55 „X mutantai“.
 1.45 „Nufilmuoti 

antgamtiniai 
reiškiniai“.

 2.35 „CSI. Niujorkas“.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 8.00 Čia – Lietuva. 
Įstabiais gamtos 
takais.

 10.00 Egzotiniai keliai.
 11.55 „Kenoloto“.
 12.00 Šv. Velykų II dienos 

mišios.
 13.00 Tarptautinis 

Ukrainos palaikymo 
koncertas.

 16.00 Orijaus kelionių 
archyvai.

 17.55 „Kenoloto“.
 18.00 „Nesiaukite live“. 

„Pasitikite – Ša-
rūnas Jasikevičius“.

 21.00 Kasdienybės 
herojai. 

 22.00 Dviračiu per Indo-
nezijos džiungles.

 22.30 „Jėga“ ir „Keno-
loto“.

 22.35 „Trys kartos“.
 0.50 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

„Godzila 2. Monstrų karalius“, 21.20, LNK„Godzila 2. Monstrų karalius“, 21.20, LNK
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ETERIS
ANTRADIENIS, balandžio 19 d. Saulė teka 6.10, leidžiasi 20.27, dienos ilgumas 
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LRT TV
2022. 04.19
 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.
 21.30 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 LRT radijo žinios.
 23.05 „Asmens sargy-

binis“.
 0.25 „Komisaras 

Reksas“.
 1.15 (Ne)emigrantai.
 2.10 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 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 Jonas Mekas. 

Draugai. 
 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.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bus visko.
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Susikaupk“.
 0.40 „Paskutinis laivas“.
 1.40 „Nepasirinkti 

keliai“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

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

žiai“.
 7.00 TIESIOGIAI. 

„Ukraina 24“.
 8.30 Spintos šou su 

Vinted.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Mažoji našlė“.
 11.00 „Likimo pinklės“.

 12.00 „Nuodėminga 
žemė“.

 13.00 „Meilės gijos“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Prakeikti IV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Belaisvė“.
 0.55 „Bulis“.
 1.55 „Elementaru“.
 2.50 „Majų baikerių 

klubas“.
 4.10 „Mažieji genijai“.
 4.45 „Bulis“.
 5.30 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

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

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

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

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

kaulė“.
 19.30 „Akloji zona“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Betmenas. 

Pradžia“.
 23.50 „Karalius Artūras. 

Kalavijo legenda“.
 2.15 „Strėlė“.
 3.05 „Akloji zona“.

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

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

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

istorija“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 #NeSpaudai. 
 17.30 „Aiškiaregė“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.25 Renovacija iš 

arčiau. 
 18.28 Orai.
 18.30 Lietuva tiesiogiai. 
 19.00 „Reali mistika“.
 20.00 Reporteris.
 20.50 „Aiškiaregė“.
 21.25 „Neišsižadėk“.
 22.30 Reporteris. 
 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  

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

LRT+
 6.05 Daiktų istorijos.
 7.00 „Minčiukų palėpė“.
 7.25 Gustavo enciklope-

dija. 
 7.55 „Erdvės menas. 

Panirę gamtoje. 
Kaimiško gyvenimo 
idilė“.

 8.25 Teatro biografijos.
 9.20 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.20 Smalsumo genas.
 12.50 Knygų savaitė 

2022. Apie lyčių 
stereotipus ir jų 
mokslinį pagrįs-
tumą tyrėją Agnę 
Kajackaitę kalbina 
Živilė Kropaitė.

 13.20 Knygų savaitė 
2022. Žygimantas 
Augustas dviejų 
valstybių istorijoje: 
faktai, mįslės, 
gobelenai. 

 13.45 7 Kauno dienos.
 14.15 Mokslo sriuba.
 14.45 Anapus laiko ir 

šviesos.
 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“.

 20.10 „Kelionių atvirukai. 
Nikaragvos miestas 
Granada“.

 20.30 Panorama.
 21.30 Eurolyga per LRT.
 21.45 Eurolygos 

krepšinio turnyras. 
Ketvirtfinalis. 
„Barcelona“–Miun-
cheno „Bayern“. 
Per pertrauką – 
Eurolyga per LRT.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 1.25 „Wolfgango Ama-

deaus Mozarto 
„Requiem“ Veronos 
arenoje“.

 2.30 Į sveikatą!
 3.00 Panorama.
 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 „Baudžiauninkė“.
 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 „Baudžiauninkė“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 19.55 „Tobuli nusikal-

timai“.
 21.00 „Nusikaltimas šiau-

rėje. Zyversas ir 
moteris traukinyje“.

 22.55 „Kapitonas Kainas“.
 0.05 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 1.05 „Aleksas Hugo. 

Levanto meilužiai“.
 2.55 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Kobra 11“.
 6.55 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 7.20 Gero vakaro šou.
 8.20 Sandėlių karai.
 8.50 E– gazas dugnas.
 9.20 „Moderni šeima“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.25 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 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.
 22.00 „Dievo šarvai“.
 23.40 „Jeloustounas“.
 0.40 „Rezidentas“.
 1.35 „X mutantai“.
 2.30 „Nufilmuoti 

antgamtiniai 
reiškiniai“.

 3.20 „CSI. Niujorkas“.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 9.00 Dviračiu per Indo-
nezijos džiungles.

 9.30 Egzotiniai keliai.
 10.00 Šiandien kimba.
 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. 
 18.25 Mano reikalas – 

pasaulio reikalas.
 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 „Kenoloto“.
 22.35 Iš esmės su 

A. Peredniu.
 23.35 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

TREČIADIENIS, balandžio 20 d. Saulė teka 6.08, leidžiasi 20.29, dienos ilgumas 
14.21. Pilnatis. Vardadieniai: Gostautas, Eisvydė, Marcijonas, Agnė.

LRT TV
2022. 04.20
 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 „Degantis pa-

saulis“.
 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 Jonas Mekas. 

Rašytojas, poetas. 
 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.
 19.30 KK2. 
 20.00 Šeškinės 20. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.30 PREMJERA. „33“.
 1.00 „Paskutinis laivas“.
 1.55 „Susikaupk“.
 3.40 „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 „Vienas šūvis. Dvi 

kulkos“.
 0.55 „Bulis“.
 1.55 „Elementaru“.
 2.55 „Majų baikerių 

klubas“.
 4.05 „Mažieji genijai“.
 4.35 „Bulis“.
 5.25 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

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

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

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Kalnietis“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 Betsafe–LKL čem-

pionatas. Klaipėdos 
„Neptūnas“–Kauno 
„Žalgiris“. 

 21.00 „Trigubas X. 
Aukštesnis lygis“.

 23.00 „Betmenas. 
Pradžia“.

 1.45 „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. 
 16.30 Laikykitės ten. 
 17.30 „Aiškiaregė“.
 18.00 Reporteris. 
 18.30 Lietuva tiesiogiai. 
 19.00 „Reali mistika“.
 20.00 Reporteris. 
 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. 

Fernandas Abruna 
Charnecas – ekolo-
giškos architek-
tūros pradininkas“.

 8.15 Dizaino doku-
mentika. Leidinio 
„Dizainas“. 

 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“.

 15.25 „Kelionių atvirukai. 
Nikaragvos miestas 
Granada“.

 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 Europos moterų 

rankinio čempi-
onato atranka. 
Lietuva–Šveicarija. 

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.40 Krepšinis. Europos 

taurė. Aštuntfinalis. 
Bolonijos „Virtus 
Segafredo“–Pane-
vėžio „Lietkabelis“. 

 23.45 „Kelionių atvirukai. 
Humberstonas. 
Čilė“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 1.25 Auksinis protas.
 2.35 Mokslo sriuba.
 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 „Baudžiauninkė“.
 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 „Baudžiauninkė“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 19.55 „Tobuli nusikal-

timai“.

 21.00 „Nusikaltimas šiau-
rėje. Zyversas ir 
auka paplūdimyje“.

 22.55 „Kapitonas Kainas“.
 0.05 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 1.05 „Nusikaltimas šiau-

rėje. Zyversas ir 
moteris traukinyje“.

 2.55 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Kobra 11“.
 6.55 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 7.20 Gero vakaro šou.
 8.20 „Prakeikti IV“.
 8.50 Vienam gale 

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

vaikų“.
 12.25 „Tautos tarnas“.
 12.55 „Gelbėtojai“.
 13.50 „Kobra 11“.
 16.00 „Havajai 5.0“.
 17.55 „Moderni šeima“.
 18.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Anapus hori-

zonto“.
 23.10 „Jeloustounas“.
 0.00 „Rezidentas“.
 1.00 „X mutantai“.
 1.50 „Nufilmuoti 

antgamtiniai 
reiškiniai“.

 2.40 „Gelbėtojai“.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 9.00 Dviračiu per Indo-
nezijos džiungles.

 9.30 Egzotiniai keliai.
 10.00 Į pasaulio kraštą. 
 10.30 Kapralas eina 

Tenerife.
 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.

 18.25 Mano reikalas – 
pasaulio reikalas.

 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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GYVULIAI

 • Ėringas avis.  
Tel. 8 642 07624. 

 • Triušį.  
Tel. 8 677 92476.

 • Du ožiukus ir dvi ožkytes (2 
mėn.).  
Tel. 8 609 92581.

 • Meitėlį, kaina 2,90 Eur/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/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.

 • Simentalų veislės mėsinę 
pirmaveršę karvę kartu su 
veršeliu, kaina sutartinė.  
Tel. 8 609 07656.

 • Sukergtą kumelę.  
Tel. 8 695 25786.

 • 3 avis.  
Tel. 8 608 00273.

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.

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

 • 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.

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

 • 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. sav.  
Tel. 8 621 92498.

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

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

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

 • 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 „Dro-
ninngborg D-4500“ (pjauna-
moji 3,7 m, geros būklės).  
Tel. 8 612 43343.

 • Bulvių sodinamąją, kaina 
320 Eur. Alytaus r.  
Tel. 8 650 11302.

 • Vežimą ir ravėtuvą prie 
traktoriaus.  
Tel. 8 613 54308.

 • Pakabinamą kultivatorių, 
kaina 400 Eur.  
Tel. 8 643 65704.

 • Kombainą „Niva“ (geros 
būklės, daug atsarginių deta-
lių).  
Tel. 8 610 20998.

 • Kultivatorių (3 eilių, tinka 
prie traktoriaus T25 arba T40) 
ir šieno grėblį-vartytuvą su 
ratukais (5 saulutės).  
Tel. 8 678 04995.

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

 • 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.

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. 

 • Namą Merkinės g., Alytuje 
(žemės sklypas 0,1048 ha, 
elektra, vanduo, nuotekos, yra 
du garažai, ūkiniai pastatai), 
kaina 80 000 Eur.  
Tel. 8 600 16007.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

 • Automobilį „Renault  
Scenic“, 1,6 l, benzinas, 2000 
metų, rida 130000 km, sidabri-
nė spalva, gera būklė.  
Tel. 8 692 44465.

 • „Mercedes-Benz Sprinter“ 
46-11 galinį tiltą su defektu.  
Tel. 8 698 29910.

 • „Subaru“ ratus.  
Tel. 8 684 44158.

 • „Renauls Megane Scenic“ 
(1,6 l, 2000 m., benzinas, ideali 
būklė, rida 130 000 km, sida-
brinė spalva), kaina 1 550 Eur.  
Tel. 8 692 44465. 

 • R13 ratus su padangomis 
175*70 ir dvi padangas R16 
205*55.  
Tel. 8 670 07485.

 • „Nissan 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

AUGALAI

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

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

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

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

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

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

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

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

KITI

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

 • 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. 

PARDUODA
AUGALAI

 • Saldžiuosius lubinus.  
Tel. 8 605 29096.

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

 • Žieminius kvietrugius, kaina 
15 Eur/50 kg.  
Tel. 8 612 29331.

 • Sėklinius miežius, kaina 16 
Eur/50 kg.  
Tel. 8 603 80992.

 • Žieminius kviečius.  
Tel. 8 688 01046.

 • Žirnius, kaina 18 Eur/50 kg.  
Tel. 8 652 82913.

ŽEMĖS ŪKIS

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

 • Šieną rulonais  
Tel. 8 619 66433. 

 • Šieno rulonus, kaina 5 Eur.  
Tel. 8 617 88788. 

 • Šieno rulonus, kaina 5 Eur.  
Tel. 8 602 31720.

 • Presuoto šieno kitkas, kaina 
1 Eur/vnt. Šienainio rulonus, 
kaina 10 Eur. Buitinį dujų 
balioną.  
Tel. 8 696 47260.

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

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

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

 • Suvirinimo pusautomatį.  
Tel. 8 652 68031.

 • Uosines diles (storis – 5 cm, 
ilgis – 3 m, plotis iki 50 cm). 
Tel. 8 686 56949.

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

 • 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.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

 • Žemę. Tel. 8 688 80688. 

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

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

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

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

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. 

KLASIFIKUOTI
SKELBIMAI

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

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.

 • Veršelį arba telyčaitę augi-
nimui.  
Tel. 8 643 65704. 

 • 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.

 • Metalo laužo supirki-
mas: 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. 

Tel. 8 603 30577.

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

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo kadastro Nr. 5918/0005:0114, 
esančio Lazdijų r. sav. Kučiūnų sen. Aradninkų k., savininkę J. 
M., kad matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr. 2M-M-2008) 2022-05-02 10.30 val. vykdys  žemės sklypo 
projektinis Nr. 1112N, esančio Lazdijų r. sav. Kučiūnų sen. Ara-
dninkų k., 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.

Informuojame, kad Lazdijų r. sav. 3-iajame notaro biure (Ne-
priklausomybės a. 4-2, Lazdijai, tel. (8 318) 51112) 2022 m. ba-
landžio 20 d. 10.30 val. bus skelbiamas mirusiojo ALGIRDO 
ANTANO MIKALONIO testamentas.

INFORMUOJAME,
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KLASIFIKUOTI
SKELBIMAI

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

SAVAITĖS HOROSKOPAS (balaNdžio 18—24 d.)

Avinas (03.21–04.20)
Naujasis pažįstamas gali jus tiesiog 
pakerėti. Būsite pasiruošęs tuoj pat 
visko prisižadėti ar išsižadėti. Vis dėl-
to pasistenkite būti protingas ir šitaip 
nesielkite! Finansiniai reikalai visą 
savaitę blaškysis tarp neapsakomos 
sėkmės ir visiško žlugimo tikimybių. 
Ar neperžengia ribų jūsų ambicijos ir 
garbės troškimas?

Jautis (04.21–05.21)
Kai visi aplink rėkia, neįmanoma su-
prasti, kas teisus. Finansinė padėtis 
neapibrėžta. Dar nėra jau uždirbtų 
pinigų, neatiduotos skolos. Ši savaitė 
nebus svajonių išsipildymo metas. Gy-
venkite realiame pasaulyje. Į savaitės 
pabaigą gali pagauti įkvėpimas mo-
kytis ar šiaip tirti kokį naują dalyką.

Dvyniai (05.22–06.21)
Jei esate toks gudrus, kaip pats ma-
note, pasistenkite šią savaitę pasiro-
dyti tinkamu laiku tinkamoje vietoje. 
Pirmoje savaitės pusėje nesivelkite į 
smulkmenas. Esate gerai susipažinęs 
su padėtimi, tad galite sutelkti jėgas 
svarbiausiems dalykams, ateisian-
tiems tik ketvirtadienį ar penktadienį.

Vėžys (06.22–07.22)
Turite pasirinkimo laisvę. Gerai įsiklau-
sykite, ką sako vidinis balsas, ir viskas 
bus gerai. Savaitės pradžioje galimi 
viliojantys finansiniai pasiūlymai. Nuo 
galutinių sprendimų vis dėlto vertė-
tų kol kas susilaikyti. Ketvirtadienį 
atiduokite pirmenybę kolektyviniams 
darbams ir laiko leidimui.

Liūtas (07.23–08.23)
Pamirškite kartelį apie kitus ir galvokite 
šią savaitę tik apie save ir savo tikslus. 
Jums pasiseks tik tuo atveju, jei suge-
bėsite išlaviruoti painiose situacijose, 
o kai prireiks, ir alkūnėmis pasidarbuo-
ti. Savaitės pabaigoje turėtų pagerėti 
santykiai šeimoje. Atleisti ir pamiršti 
nėra lengva, bet jei įstengsite, pasiju-
site kur kas laimingesnis nei tikėjotės.

Mergelė (08.24–09.23)
Turėsite toliau tvarkyti tam tikrus 
reikalus, kurių sėkmė priklausys nuo 
jums artimų žmonių geros valios. Iš 
draugo ar bendradarbio pirmoje sa-
vaitės pusėje galite sulaukti gerokai 
jus sutrikdysiančio pasiūlymo. Antroje 
savaitės pusėje žadėta finansinė pa-
galba gali būti atšaukta.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Šią savaitę jums bus sunku koncen-
truoti mintis ties viena konkrečia 
tema. Būtų puiku, jei svarbų pokalbį 
galėtumėte atidėti vėlesniam laikui. 
Savaitei baigiantis, artės į pabaigą ir 
gan ilgai trukęs bendro išsiblaškymo, 
neorganizuotumo periodas.

Skorpionas (10.24–11.22)
Aukščiau galvą – šią savaitę pavyks 
susitvarkyti su visomis kliūtimis ir 
nesklandumais. Tikriausiai perimsi-
te lyderio pozicijas, nes turėtumėte 
puikiai įveikti varžovų pinkles. Seno-
kai svajotas ir fantazuotas audringas 
meilės romanas su kolega, atrodo, 
gali tapti realybe. Atsargiai, galimas 
įsikišimas iš šalies, sukomplikuosiantis 
subtilų reikalą.

Šaulys (11.23–12.21)
Stiprėja emocinis pakilimas, suda-
rysiantis tinkamas sąlygas siekti 
užsibrėžtų tikslų. Jėgos, spendusios 
jums įvairiausias kliūtis ir trukdžiusios 
imtis radikalių permainų, pagaliau bus 
nukenksmintos ar neteks galios savai-
me. Savaitės pradžioje dar gali norėtis 
ramybės ir vienatvės, bet savaitgalį 
jau planuokite aktyvų ir triukšmingą.

Ožiaragis (12.22–01.20)
Šią savaitę jūsų energija liesis per 
kraštus. Būsite kupinas idėjų ir to pa-
ties reikalausite iš kitų. Nors kitiems 
ir nebus lengva su jumis, bet vis tiek 
pagyrų ir susižavėjimo savo atžvilgiu 
sulauksite su kaupu. Savaitgalį verta 
imtis remontuoti ar bent jau gerai 
iškuopti butą.

Vandenis (01.21–02.19)
Jei esate protingas, šią savaitę darysi-
te tai, ką sugebate. Tuomet viskas eisis 
kaip įprasta, o jūsų darbo rezultatai 
toliau reikš patikimą kokybę. Dėl kaž-
kokių eksperimentų galite išgyventi 
nedidelį kritimą. Į savaitės pabaigą 
galite būti kalbinamas sudaryti jums 
nenaudingą finansinį sandėrį.

Žuvys (02.20–03.20)
Savaitės pradžioje būsite labai išsi-
blaškęs, darbus dirbsite ką nugriebda-
mas – tai tą, tai kitą. Kažką brandinate 
pats sau vienas, kas kelia nuolatinį 
sąmyšį jūsų viduje. Patarimas jums 
šią savaitę vienas – nusileiskite iš dan-
gaus ant žemės. Beje, galite sulaukti 
netikėtos piniginės paramos.

PERKA
KITI

 • 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. 

 • Savigynai TT arba „Maka-
rov“. Tel. 8 606 14389.

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

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

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

 • Kalvio priekalą.  
Tel. 8 650 27498.

 • Garsinę sireną.  
Tel. 8 650 27498.

DOVANOJA

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

 • 2 vnt. padangų (R19, 
285*70). Tel. 8 611 29727.

IEŠKO DARBO

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

PASLAUGOS

 • VALOME medžiais ir 
krūmais apaugusius laukus, 
pievas, pamiškes. Už atliktus 
darbus pasiimame žaliava, už 
didesnį kiekį mokame iki 5 Eur 
už kub. m. Darbus atliekame 
greitai ir kokybiškai. PER-
KAME miškus, mokame iki 
30000 Eur už brandaus miško 
hektarą.   
Tel.: 8 627 80009,  
8 613 39628. 

 • Taisome automatines skal-
bimo mašinas. Atvykstame į 
namus.  
Tel. 8 615 73404. 

 • Kapoju malkas Lazdijuose ir 
Lazdijų r. 1 meras 4 eurai. 
Tel. 8 653 59669.

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

 • Kasame tvenkinius.  
Tel. 8 678 80555.

 • Profesionaliai šiltiname 
pastatų sienas, oro tarpus, 
uždaras ertmes ir perdangas 
ekologiška termoizoliacine 
ekovata. Dirbame  visoje 
Lietuvoje su specialia nauja 
įranga, kokybiškomis medžia-
gomis ir už patrauklią kainą. 
Medžiagoms ir darbams 
suteikiame garantiją. Rinkitės 
greitą, pigų ir efektyvų šiltini-
mo būdą jau dabar skambin-
dami  
Tel. 8 637 08726.

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

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

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

 • Gaminame duris namams, 
ūkiniams pastatams, laiptų pa-
kopas, langų rėmus. 30 metų 
gamybos 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 
mašinas. Prijungiu skalbimo 
mašinas.  
Tel. 8 699 68550.

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

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

 • 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.

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.

ASMENINIAI SKELBIMAI 

NEMOKAMAI! 
Tel.: (8 318) 53085, 

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

MALKOS, MALKOS, MALKOS
pagal pageidavimus.

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

drebulinės, ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

MALKOS, MALKOS, MALKOS
pagal pageidavimus.

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

drebulinės, ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

brangiai 
PERKA 

veršelius.

UAB „Suvalkijos veršeliai“

Tel. 8 634 23551.

PERKAME miškus 
didžiausiomis kainomis 

Lietuvoje.

Mokame avansus. 
Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 656 79029.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.


