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Parduodame bulves. Atvežame. Tel. 8 614 56206.

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.

Seimas stabdys elektrinių plėtrą žemdirbystės plotuose
V. Pranckietis: „Neturėtume galvoti, kad mūsų žemė yra skirta ne javams auginti“
Lazdijų valdžios noras 
suteikti didžiulius plotus 
saulės jėgainių įrengimui 
gali būti sustabdytas. Vy-
riausybė ruošia saugiklius, 
kurie netrukus pasieks Sei-
mą, kad žemės ūkio veiklai 
skirtose žemėse nevyktų 
saulės elektrinių statybos. 

PLANAMS SUTRUKDĖ 
PRINCIPINGAS ARCHITEKTAS
Lazdijų valdžia norėjo verslinin-
kams leisti didžiuliuose dirbamos 
žemės plotuose, esančiuose šalia 
Lazdijų miesto ir teritorijose link 
Krosnos, įrengti saulės elektrinių 
masyvus. 

Tokiems valdžios planams 
pasipriešino buvęs savivaldybės 
vyriausiasis architektas Ričardas 
Vyšniauskas, kuris savo parašu 
nederino Bendrojo plano pakei-
timo. Jo nuomone, tokių apimčių 
saulės jėgainių parkų steigimas 
šalia Lazdijų sudarkytų krašto-
vaizdį ir prieštarautų normaty-
viniams dokumentams.

Dėl šios savo tvirtos pozicijos 
R. Vyšniauskas buvo priverstas 
palikti vyriausiojo architekto  

Lazdijų valdžios norai ir priimti sprendimai, kuriais suteikti didžiuliai dirbamos žemės  plotai aplink Lazdijų miestą saulės jėgainių įrengimui, gali būti 
sustabdyti Seimo. Tokiems Lazdijų valdžios planams pasipriešino ir buvęs savivaldybės vyriausiasis architektas Ričardas Vyšniauskas (nuotraukoje kairėje), 
kuris savo parašu nederino Bendrojo plano pakeitimo. Jo nuomone, tokių apimčių saulės jėgainių parkų steigimas šalia Lazdijų sudarkytų kraštovaizdį ir 
prieštarautų teisės aktams. Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis (nuotraukoje dešinėje) sako, kad derlingos žemės negalima aukoti 
energetikos plėtrai: „Neturėtume galvoti, kad mūsų žemė yra skirta ne javams auginti“. 
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SAVAITĖS  KOMENTARAS  
Šių metų Kristaus prisikėlimo šventę temdė Ukrainos tautos kančia

Algimantas Mikelionis
Šių metų šv. Velykas, kurios 
Lietuvoje kvepia pavasariu ir 
pažymi ne tik Kristaus prisi-
kėlimą, bet ir visos gyvosios 
gamtos atgimimą, stipriai ap-
temdė karas Ukrainoje. Dažnas 
iš mūsų nubudę anksti ryte sku-
bame įsijungti kompiuterį ir su 
nerimu žvelgiame į monitorių su 
gilia viltimi, kaip sekasi mūsų 
broliams ukrainiečiams. Kaip 
kažkada Jėzus Kristus, nuėjęs 
visą savo kryžiaus kelią ir galop 
nukryžiuotas už mūsų visų nuo-
dėmes, taip dabar ukrainiečiai 

eina savo kryžiaus kelią ir at-
perka visos žmonijos nuodėmes. 
Neseniai Ukrainos prezidentas 
V. Zelenskis savo kalboje pa-
brėžė, kad jeigu daugiau tautų 
būtų padėjusios Ukrainai taip, 
kaip Lietuva, jokio karo išvis 
nebūtų buvę. Ir kaip gražu žiū-
rėti į lietuvius ir  jais didžiuotis, 
kurie pačiais įvairiausiais būdais 
padeda savo broliams ukrainie-
čiams kovoti su pasaulio blogio 
imperija – Rusija.

Nors šios šv. Velykos yra liū-
dnokos ir mažiau džiaugsmingos, 
bet jos vis tiek suteikia galimy-
bę visiems kartu susėdus nors 
trumpam pristabdyti šėlstantį gy-
venimo tempą ir nors valandėlę 
susimąstyti apie savo gyvenimą 
ir jo lėkimo greitį. Didžiausias 
mūsų laikų žudikas yra stresas.  
Stresą sukelia vis didėjantis mūsų 
gyvenimo tempas. Noras uždirb-
ti kuo daugiau pinigų verčia ir 
daugiau dirbti, ir pervargti. Pi-

nigai išleidžiami tokioms laiki-
noms materialinėms vertybėms 
kaip prabangesnis automobilis, 
komfortiškesnis būstas, prašmat-
nesnė apranga ir apavas. Bet juk 
tai yra laikinos vertybės ir dėl 
jų tikrai neverta aukoti laiko, 
poilsio, o juo labiau sveikatos. 
Tad laimingas ne tas, kas turi 
daugiau pinigų, o tas, kuris turi 
laiko susitikti su keliais, bet ti-
krais draugais, paskaityti įdomią 
knygą, pasižiūrėti gerą filmą ar 
spektaklį, apsilankyti koncerte ar 
parodoje. Sakysite, kad ir jie kai-
nuoja. Nesutinku. Lazdijų rajone 
vyksta daug itin aukšto meninio 
lygio nemokamų renginių. Jei-
gu aplankysit bent pusę jų, jūsų 
laisvalaikis bus labai turiningas.

Juk yra būdų ištrūkti iš užburto 
ir milžinišku greičiu besisukančio 
gyvenimo rato. Jau nemažai metų 
visoje respublikoje ir mūsų rajone 
didėja sportuojančių ir sveikai gy-
venančių žmonių būrys. Ėjimas į 

sporto klubą, kur po darbo dienos 
galima ne tik atsikratyti fizinio ir 
dvasinio nuovargio, bet ir page-
rinti nuotaiką, jau nieko nestebi-
na. Juk kas, jeigu ne patys mes, 
pasirūpins gera fizine ir dvasine 
organizmo būkle? Malonu paste-
bėti, kad ne tik visoje respubliko-
je, bet ir mūsų rajone jau keleri 
metai atgimė tokia laisvalaikio 
pramoga kaip pasivažinėjimai 
dviračiu. Gyvename nuostabia-
me gamtos kampelyje, tad va-
žinėti dviračiais – puikus būdas 
atsikratyti kasdieninio streso ir 
maloniai bei prasmingai praleisti 
laisvalaikį. Asmeniškai pažįstu ne 
vieną lazdijietį ar veisiejietį, kurie 
itin pamėgo pasivaikščiojimus po 
darbo pėsčiomis.

Kad ir kaip žiauriai ir drastiš-
kai tai benuskambėtų, bet karas, 
vykstantis Ukrainoje, ir ukrainie-
čių tautos tragedija mus pamo-
kė labiau vertinti ne tik taiką ir 
ramybę, kuri tvyro mūsų šalyje, 

bet ir labiau vertinti tokią šeimos 
ir religinę šventę kaip šv. Vely-
kos. Juk kažkur vyksta žiaurus ir 
negailestingas karas. Ant niekuo 
dėtų ir nekaltų ukrainiečių krenta 
raketos ir bombos, jie priversti 
badauti, slėptis nešildomuose rū-
siuose ar metro. Pasitaiko, kad 
ukrainiečiai ne kasdien pavalgo 
ar atsigeria paprasto vandens. Pa-
lyginkime mūsų gausiai nukrau-
tus stalus ir vyraujančią ramybę 
ir mūsų brolių padėtį Ukrainoje. 
Tik suprasdami ir gebėdami pa-
lyginti dabartinę Ukrainos būklę 
ir neseniai praėjusias taikias ir 
ramias šv. Velykas Lietuvoje ga-
lime drąsiai sakyti, kad esame 
Dievo palaiminti. Negana to, 
dalis lietuvių įvairiais būdais 
remia Ukrainą: kas materialiais 
dalykais, kas dvasiškai linki 
mūsų broliams sėkmės. Daryti 
gerus darbus su atvira širdimi, 
nelaukiant už tai jokio atlygio – 
to mokė ir pats Jėzus Kristus.•

„Tele2“ pasiūlymas: nuolaidos išmaniesiems laikrodžiams 
su eSIM ir jų planams
Norėtumėte visur su savimi 
nesinešioti telefono, tačiau 
ir nepraleisti skambučių, 
žinučių bei naujienų? 
„Tele2“ turi pasiūlymą – 
dabar svarbiausias tele-
fono funkcijas turinčius 
išmaniuosius laikrodžius 
galite įsigyti ypač geromis 
sąlygomis, o eSIM planas, 
pasirašius 24 mėn. sutartį, 
pirmus 12 mėn. jums nieko 
nekainuos. 

Virtuali SIM kortelė jūsų išmanųjį 
laikrodį pavers savarankišku mo-
biliu įrenginiu. Todėl telefoną ga-
lėsite palikti namuose, o visomis 
jo funkcijomis naudotis ekrane ant 
riešo. Daugiau apie laikrodžius 
su eSIM ir pasiūlymus sužinosite 
apsilankę internetinėje svetainėje: 
www.tele2.lt/privatiems/esim.

PALIKITE TELEFONĄ NAMUOSE 
— ATSILIEPKITE LAIKRODŽIU
Laikrodžiai, turintys įdiegtą eSIM 
technologiją, rinkoje šiuo metu 
yra vieni išmaniausių. Dėl vir-
tualios SIM kortelės jais galima 
skambinti, atsiliepti į skambučius, 
susirašinėti ir naršyti internete net 
tada, kai telefonas yra toli.

Tai reiškia, kad pagaliau ga-
lėsite palikti telefoną namuose, 
kai užsiimsite pavasario darbais 
sode ar darže. Taip pat, kai ei-
site susitikti su draugais ar pa-
sivaikščioti. Telefoną naudojate 
atsiskaitymams? Šias funkcijas 
gali perimti ir naujausi išmanieji 
laikrodžiai. Jie atstoja ir muzi-
kos grotuvą – juose gali atsirasti 

visi grojaraščiai, kuriuos turite 
telefone, taip pat ir programėlės, 
kuriose klausotės muzikos.

Tam tereikia aktyvuoti speci-
alią „Vieno numerio“ paslaugą 
– tuomet telefonas su laikrodžiu 
bus susiejamas vienu bendru te-
lefono numeriu. Tokiu būdu visus 
skambučius ir pranešimus į abu 
įrenginius gausite vienu metu.

GERAI SAVIJAUTAI: MATUOJA 
STRESO LYGĮ, MIEGO KOKYBĘ, 
PADEDA SPORTUOJANT
Maža to, tokie laikrodžiai ne tik 
leidžia išlikti visada pasiekia-
miems, bet ir turi daug naudingų 
funkcijų. Specialūs novatoriškų 
laikrodžių jutikliai gali fiksuoti 
pulsą, matuoti streso lygį ir krau-
jyje esančio deguonies kiekį.

Taip pat naujausi išmanieji lai-
krodžiai yra nepamainomi akty-
viai leidžiant laisvalaikį ar spor-
tuojant. Jie skaičiuoja žingsnius, 
padeda palaikyti tinkamą tempą 
treniruočių metu ir gerinti sporto 
rezultatus. Integruoti GPS imtu-
vai leidžia sekti pasivaikščiojimo 
ir bėgimo maršrutus. Visus šiuos 
duomenis, susiejus laikrodžius 
su išmaniaisiais telefonais, gali-
ma analizuoti specialiose sporto 
programėlėse.

Be to, tokie išmanieji laikro-
džiai gali padėti įvertinti miego 
kokybę. Susieti su telefonu ir 
segimi ant riešo, jie pamatuos, 
kiek laiko miegojote giliai ar kaip 
dažnai nakties metu budote. Ir tai 
dar ne viskas – kai kurie modeliai 
net gali užfiksuoti, ar nakties metu 
knarkiate arba kalbate per miegus.

ĮSIGIJUS „GALAXY WATCH4“ — 
KITAS KAINUOS VOS 1 CT.
Svajojantiems apie eSIM lai-
krodžius verta suskubti. Dabar 
„Tele2“ taiko nuolaidas „Sam-
sung Watch 4“ ir „Huawei Watch 
3“ laikrodžiams, turintiems šią 
technologiją.

Rinktis tikrai yra iš ko – pasiū-
lyme dalyvauja 7 skirtingi laikro-
džių modeliai. „Samsung Galaxy 
Watch4“ laikrodžiams taikomas 
išskirtinis pasiūlymas – įsigiję 
norimą laikrodį, kitą gausite vos 
už 1 ct. Įsigijus išmanųjį laikrodį 
ir sudarius 24 mėn. sutartį su pla-
nu laikrodžiui, dovana („Galaxy 
Watch4“ 40 mm R865 LTE) prie 
užsakymo bus pridėta automatiš-
kai. Jai papildomai bus taikomas 
vienkartinis, valstybės nustatytas 
laikmenos mokestis. Pasiūlymo 
laikas ir dovanų kiekis riboti. 

Vienas iš pasiūlyme dalyvau-
jančių laikrodžių – modernaus 
dizaino „Samsung Watch 4 LTE“. 
Jo 40 mm įstrižainės ekrane per-
teikiamas vaizdas itin detalus, 
todėl jame aiškiai matysite visus 
skambučių bei žinučių praneši-
mus. Šiame laikrodyje rasite ir 
„Google Pay“ – taigi namuose 
dažniau palikti galėsite ne tik te-
lefoną, bet ir piniginę. Dabar šis 
išmanusis laikrodis, sumokėjus 
vos 1 Eur pradinę įmoką ir pasi-
rašius 24 mėn. sutartį, kainuoja 
tik 13,25 Eur/mėn. (kaina perkant 
iškart – 319 Eur).

Ieškantiems elegantiško varianto 
pasiūlymas taip pat yra. Rafinuoto 
dizaino modelis „Samsung Galaxy 
Watch4 Classic“ išsiskiria ypatingu 
ekranu. Jo skersmuo siekia 46 mm, 
o jį juosia firminis kontrolės ratu-
kas, kuriuo laikrodį valdysite ypač 

lengvai ir patogiai. Šiuo metu šis 
išmanusis laikrodis, sumokėjus vos 
1 Eur pradinę įmoką ir pasirašius 
24 mėn. sutartį, kainuoja tik 18,66 
Eur/mėn. (kaina perkant iškart – 
449 Eur). 

„Huawei“ įrenginių gerbė-
jams verta atkreipti dėmesį į itin 
patvarius „Huawei Watch 3“ ir 
„Huawei Watch 3 Pro“ mode-
lius. Abu modeliai turi patogų 
kontrolės ratuką, daugiau nei 
100 treniruočių režimų ir itin 
talpią bateriją – pilnai įkrautos 
jos užtenka maždaug 2 savai-
tėms.

Kai kuriems pasiūlyme daly-
vaujantiems modeliams taikomas 
vienkartinis laikmenos mokestis. 
Daugiau informacijos apie pasiū-
lymus ir jų sąlygas, įrenginius bei 
jų suderinamumą su skirtingais 
išmaniaisiais telefonais sužinosi-
te www.tele2.lt, „Tele2“ salonuo-
se arba paskambinę telefonu 117.

PLANAS LAIKRODŽIUI 12 MĖN. — 
NEMOKAMAS! 
Operatorius „Tele2“ išskirtines 

sąlygas paruošė ne tik eSIM lai-
krodžiams, bet ir jų planui įsigyti. 
Pirmus 12 mėnesių juo, įsigijus 
laikrodį su sutartimi, galima nau-
dotis nemokamai. 

Pasibaigus pirmiems 12-ai ne-
mokamų mėnesių, eSIM planas su 
4 GB ir neribotais pokalbiais bei 
SMS, pasirašius 24 mėn. sutartį, 
kainuos vos 4,90 Eur/mėn. (kaina 
be terminuotos sutarties – 12,50 
Eur/mėn).

Pasiūlymas galioja pasirinkus 
bet kurį laikrodį ir sudarant 24 
mėn. sutartį su planu laikrodžiui ir 
mokant pradinę įmoką bei mėne-
sinę įmoką, kuri nurodyta www.
tele2.lt prie konkretaus laikrodžio 
modelio. Laikrodžių kiekis ir ak-
cijos laikas riboti.

Daugiau informacijos apie 
pasiūlymus, akcijas ir dovanas 
sužinosite www.tele2.lt, „Tele2“ 
salonuose arba paskambinę tele-
fonu 117. Įrenginiams papildomai 
taikomas vienkartinis laikmenos 
mokestis. Pasiūlymų laikas, įren-
ginių ir dovanų skaičius – labai 
ribotas.•
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Lazdijų krašto tikintieji per šventes gausiai lankė bažnyčias

Visą savaitę prieš Velykas 
rajono bažnyčiose vyko 
gausybė apeigų, kurias 
gausiai lankė Lazdijų kraš-
to žmonės. 

Maloniai buvo nudžiuginti Krikš-
tonių parapijos tikintieji, turėję 
galimybę dalyvauti šventinėse 
pamaldose. Neseniai išėjus Amži-

nybėn šios parapijos klebonui Vy-
tautui Prajarai, kai kurie parapijos 
žmonės nerimavo, ar Krikštonių 
bažnyčioje per šv. Velykas bus 
aukojamos Mišios. 

Tačiau Velykų sekmadienio rytą 
Krikštonių bažnyčia buvo pilna 
tikinčiųjų, čia šv. Mišias aukojo 
Vilkaviškio vyskupo generalvi-
karas, mons. teol. lic. Gintautas 

KOJŲ MAZGOJIMAS IR MALDA KNIŪBSČIOMIS
Ypatinga apeiga yra kojų mazgojimas. Ilgai ji buvo laisvai pasi-
renkama. Į Paskutinės vakarienės Mišias ją integravo tik 1955 m. 
liturginė reforma. Šv. Benedikto laikais vienuoliškoje liturgijoje 
ši apeiga buvo labai dažna. Abatas nuplaudavo kojas kiekvienam 
atvykstančiam svečiui. Tai buvo priėmimo apeiga, išreiškianti pri-
imančiojo nuolankumą ir kartu visus Bažnyčios narius jungiančią 
brolišką meilę. Jėzaus žodžiai Petrui: „Jei tavęs nenuplausiu, ne-
turėsi dalies su manimi.“ (Jn 13, 8) kvietė Bažnyčią įžvelgti šiame 
geste ir atgailos ženklą. Pakrikštytasis, jau švarus dėl krikšto, dar 
turi nusimazgoti kojas ir apsivalyti nuo neišvengiamų kelio dulkių.
Paprotys mazgoti kojas Paskutinės vakarienės minėjimo dieną 
yra labai senas, prigijęs dar prieš šv. Augustiną. Šis 55 laiške 
sako: „Viešpats nurodė kojų mazgojimą. Prieš tai pats mokiniams 
numazgojęs kojas, jis mums paaiškino, kad šis gestas primena 
nuolankumą, kurio jis atėjo mus pamokyti“.
Pradžioje tai buvo tradicinis gestas, spontaniškas, aiškiai neapi-
brėžtas, tačiau vėliau ši apeiga įgavo labai jaudinamą ritualinę 
formą. Ispanijoje ir Galijoje kojų mazgojimas paplitęs jau VII 
a., Rytuose – nuo VIII amžiaus. Paprastai vyskupas ar kunigas 
atkartoja visus Kristaus gestus: jis pakyla, nusiima apsiaustą, 
pasiima rankšluostį ir susijuosia; po to įpila į praustuvę vandens 
ir pradeda mazgoti jį supančiųjų kojas.
Didžiojo Penktadienio pamaldose kunigas vilki raudonais drabu-
žiais, nes raudona – kankinių spalva, ypač tinkanti minėti Kristaus 
kančią, iš kurios visi kankiniai sėmėsi meilės ir tvirtumo. 
Kodėl kunigas meldžiasi kniūbsčias? 
Didžiojo Penktadienio pamaldose kunigas ateina prie nudengto 
altoriaus, parpuola kniūbsčias ir kurį laiką tyliai meldžiasi. Par-
puolimas aptinkamas jau Senajame Testamente ir reiškia gilų nu-
sižeminimą, karštą maldavimą. Po to skaitoma malda ir skaitiniai, 
žodžio liturgija baigiama iškilminga visuotine malda.

Kuliešius. Pagal tradiciją, Krikš-
tonių krašto tikintieji dalyvavo 
iškilmingoje procesijoje, kai tris 
kartus nešant bažnytines vėliavas 
ir kitą katalikišką atributiką, buvo 
einama aplink bažnyčią. 

Kaip teigė Lazdijų dekanato 
dekanas, kunigas Nerijus Žvir-
blys, laikinai Krikštonių parapija 
neturi klebono, todėl Vyskupijos 
vadovybė pasirūpino, kad šioje 
bažnyčioje šv. Mišias aukotų Vil-
kaviškio vyskupo generalvikaras. 

„Manau, kad jau greitu laiku į 
šią parapiją bus paskirtas naujas 

klebonas“, – patikino N. Žvirblys. 
Ypač daug apeigų ir ritualų 

prieš šv. Velykas vyko Šeštokų 
ir Krosnos parapijose, kurioms 
vadovauja klebonas Valdemaras 
Smulskis.

Kai kurie šio krašto tikintie-
ji pripažino, jog prieš Velykas 
bažnyčioje pamatė tokių apeigų, 
kurių ir čia, ir kitose bažnyčiose 
nebuvo matę. 

Viena iš jų – kojų mazgojimas, 
kai kunigas bažnyčioje viešai 
plauna kojas dvylikai vyrų. 

Klebonas V. Smulskis teigė, jog 

kojų mazgojimas aprašytas Mi-
šiole (lot. missale – Mišių knyga), 
o jis stengiasi, kad būtų viskas 
daroma pagal Mišiolą.

„Tai yra tradicija, tai nuolanku-
mo gestas, pagal Šventąjį Raštą, 
kai Kristus plovė kojas savo mo-
kiniams. Remiantis Evangelija, 
taip ir turėtų būti, todėl Mišiole 
yra ta apeiga, mes ją turime at-
likti. Žinoma, tai priklauso nuo 
kunigų, ar jie tai daro, ar nedaro. 
Vieną kartą per metus yra atlie-
kamas šitas veiksmas, žmonės 
turėtų tai matyti. Tu turi prieš 
žmogų atsiklaupti ir numazgoti 
kojas. Tai artimo meilės ženklas. 
Laikausi tos tradicijos ir ateityje 
laikysiuosi“, – sakė V. Smulskis. 

Jis pripažino, jog tai buvo tam 
tikras iššūkis, nes, anot klebono, 
parapijoje nėra daug vyrų, todėl 
pavyko surinkti ne 12, bet tik 10 
vyrų. 

„Visą savaitę juos rinkau, vieną 
šnekinau, kitą šnekinau, žmonės 
nelabai norėjo dalyvauti, sarma-
tinosi. Žmonės sakė: „Mes pirmą 
kartą tai matome“. Po to parapi-
jos tikintieji liko nustebinti, sakė, 
jog parapijoje tokio gesto nebuvo 
gal trisdešimt metų“, – pasakojo 
klebonas.  

Jis pripažino, jog savaitė prieš 
Velykas visiems kunigams labai 
įtempta ir sunki. 

Vienas iš dar nedažnai pasi-
taikančių ritualų, kurio laikosi 
V. Smulskis, – melstis, atsigulus 
prieš altorių. 

„Tu privalai, raudonais rūbais 
apsirengęs, atsigulti prieš altorių. 
Iš tikro, kunigui derėtų ateiti per 
salę basam ir tada gultis prieš 
altorių. Tai reiškia gilų nusiže-
minimą ir karštą maldą“, – sakė 
klebonas.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Krikštonių krašto tikintieji dalyvavo iškilmingoje procesijoje, kai tris kartus, nešant bažnytines vėliavas ir kitą 
katalikišką atributiką, buvo einama aplink bažnyčią. 

Klebonas V. Smulskis teigė, jog kojų mazgojimas aprašytas Mišiole (lot. 
missale — Mišių knyga), o jis stengiasi, kad būtų viskas daroma pagal 
Mišiolą.

Šeštokų Švč. M. Marijos Nuolatinės Gelbėtojos bažnyčia.
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Dalius Mockevičius: „Mokyklos ir bendruomenės 
padeda ukrainiečių vaikams adaptuotis ir jaustis saugiai“ 
Vykstant karui Ukrainoje, 
Lietuvoje nemažėja pabė-
gėlių srautai, kurių skai-
čius netrukus pasieks 50 
tūkstančių. Lietuvą savo 
laikinam prieglobsčiui 
dažniausiai pasirinko ma-
mos su vaikais, kurie turi 
lankyti darželius ir moky-
tis mokyklose. Didesniuose 
šalies miestuose, kur pabė-
gėliai skaičiuojami tūks-
tančiais, ukrainiečių vai-
kams jau įsteigtos atskiros 
grupės vaikų darželiuose ir 
klasės mokyklose. 

Lazdijuose pabėgėlių iš Ukrainos 
skaičius yra nedidelis, tačiau ir 
jiems reikia lankyti ugdymo įstai-
gas. Panašu, kad Lazdijuose jiems 
adaptuotis sekasi gerai, padeda 
mokyklos ir bendruomenės. 

Lazdijų rajono savivaldybės 
Švietimo, kultūros ir sporto sky-
riaus vedėjas Dalius Mockevičius 
informavo, kad Lazdijų rajono 
savivaldybės švietimo įstaigas 
lanko 15 ukrainiečių, iš jų 3 vaikai 
nuo 3 iki 6 metų amžiaus, 12 mo-
kinių nuo 7 iki 17 metų amžiaus. 

Pasidomėjus, kaip organizuo-
jamas jaunųjų ukrainiečių moky-
mas ir popamokinė veikla, sky-
riaus vedėjas teigė, jog mokiniai 
mokosi integruotai bendrojo ug-
dymo klasėse su bendraamžiais. 
Kiekvienam mokiniui sudaromas 
individualus mokymosi planas, 
ypatingas dėmesys skiriamas mo-
kinio adaptacijai. Dalį pamokų mo-
kinys mokosi kartu su visais klasės 
mokiniai, lietuvių kalbai mokytis 
organizuojamos grupinės arba in-
dividualios konsultacijos, teikiama 
mokytojo padėjėjo pagalba.  

„Taip pat organizuojamos indi-
vidualios arba grupinės švietimo 
pagalbos konsultacijos. Dalis 
vyresnių klasių mokinių, kurie 
taip pat mokosi ir nuotoliniu būdu 
Ukrainos mokyklose, mokosi 
pasirinktus dalykus, pvz., anglų 
kalbą, biologiją, chemiją, istoriją, 
geografiją. Mokinio adaptacijai 
palengvinti parenkami kuratoriai 
iš draugų tarpo. Ukrainiečiai no-
riai lanko neformaliojo švietimo 
būrelius po pamokų mokykloje, 
kurioje mokosi. Pageidaujantys 
pradinukai lanko pailgintos die-
nos grupę. Taip pat jie gali lanky-

ti Lazdijų meno mokyklą ir VšĮ 
Lazdijų sporto centrą“, – pasakojo 
D. Mockevičius.  

Paklaustas, kokią pagalbą, įsi-
gyjant mokymo priemones, su-
teikė ukrainiečiams savivaldybė, 
bendruomenės, vedėjas sakė, jog 
nuolat bendraujama su mokyklo-
mis dėl ukrainiečių vaikų moky-
mo, teikiama reikalinga ir aktuali 
informacija mokykloms apie šių 
vaikų ugdymą. 

„Savivaldybė siūlė pagalbą ap-
rūpinant ukrainiečių vaikus rei-
kiamomis mokymo priemonėmis, 
tačiau labai noriu pasidžiaugti ir 
padėkoti, kad pačios mokyklos, 
mokyklų bendruomenės, mokyto-
jai labai geranoriškai prisidėjo ir 
prisideda šiuos vaikus aprūpinant 
mokymo priemonėmis, sportine 
apranga ir avalyne, padeda jiems 
adaptuotis ir jaustis saugiai“, – 
kalbėjo vedėjas. 

Į klausimą, ar yra ugdymo 
įstaigose įdarbintų pabėgėlių iš 
Ukrainos, D. Mockevičius atsakė 
neigiamai: „Šiuo metu švietimo 
įstaigose dirbančių ukrainiečių 
nėra“.•
„Dzūkų žinių“ informacija

postą. Tiesa, rajono valdžia dau-
giau nei metus ieškojo naujo vy-
riausiojo architekto, tačiau taip 
ir nesurado. 

Dėl šios priežasties nebuvo pa-
tvirtinti Bendrojo plano pakeiti-
mai, o verslas negalėjo pradėti 
saulės jėgainių statybų. 

Nerasdami kitos išeities, kaip 
pajudinti saulės jėgainių statybas 
iš mirties taško, rajono vadovai 

visų pirma derlingai žemei, žino-
ma, turi būti atiduotas prioritetas 
pagrindinei funkcijai – maisto 
produktų gamybai. Subalansuo-
ti poreikiai tarp žemės ūkio ir 
kitų veiklų galėtų būti per tam 
tikrus saugiklius, juos jau esame  
pasiūlę, jau yra nugulę į įstatymo 
projektą“, –  teigė D. Dudutis. 

Viceministro teigimu, žadama 
savivaldybėms drausti daugiau 
negu bus nustatyta keisti dirba-
mos žemės paskirtį. Išimtys būtų 
numatytos tik tada, jeigu žemė 
būtų perimama valstybės porei-
kiams, kitais atvejais verslas tu-
rėtų susimokėti kompensacijas. 

„Ten, kur žemės našumas di-
desnis nei vidutinis Lietuvoje, 
ši kompensacija galėtų gerokai 
didėti, net gal ir dvigubai“, – tvir-
tino jis. Viceministro teigimu, 
energetikų įvardinti valstybės 
poreikiai iki 2025 metų įžalinti 
1,5 tūkst. ha plotai nėra gąsdi-
nantys, tačiau verslo poreikiai, 
pasak D. Dudučio, kartais net 
dešimtis kartų viršija valstybės 
tikslus. Pasak jo, verslas norėtų 
kur kas didesnės galios nei Ener-
getikos ministerijos numatytas 
1 GW. „Verslo poreikiai, mūsų 
preliminariais duomenimis, kar-
tais ar net dešimtimis kartų viršija 
valstybės tikslus. Verslas, panašu, 
turi platesnį polėkį ir poreikį“, – 

kalbėjo D. Dudutis. 

PROJEKTAS PAKĖLĖ ŽEMĖS 
KAINĄ
Jis pabrėžė, kad Žemės ūkio mi-
nisterija nepritars Energetikos 
ministerijos pozicijai, kad gali 
būti žalioji energija plėtojama 
nekeičiant žemės ūkio paskirties 
žemės. „Tai saviapgaulė, kai plė-
tojama saulės energetikos veikla, 
tas plotas mažiausiai 15 metų iš-
krenta iš žemės ūkio veiklos“, 
– skaičiavo viceministras. 

Kaimo reikalų komiteto pirmi-
ninkas Viktoras Pranckietis sutin-
ka, kad derlingos žemės negalima 
aukoti energetikos plėtrai: „Netu-
rėtume galvoti, kad mūsų žemė 
yra skirta ne javams auginti“. 

Jis siūlo taikyti tą patį princi-
pą dirbamai žemei, kaip ir miš-
ko žemei – leisti saulės ar vėjo 
elektrines statyti tik tada, jeigu 
žemė nenaši. „Šis projektas kai 
kur žemės nuomos kainą pakėlė 
tris kartus, nes vietos, kur gali-
ma statyti elektrines, tapo labai 
patrauklios“, – aiškino V. Pranc-
kietis. 

Pasak jo, prieš saulės elektrinių 
statymą būtina išsiaiškinti, ar bus 
palanki infrastruktūra prisijungti 
prie bendro tinklo.•
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 1 psl. pasiskolino vyriausiąją architek-
tę iš Varėnos rajono savivaldy-
bės, kad ji pasirašytų su saulės 
jėgainių statybomis susijusius  
dokumentus. 

MINISTERIJA PARENGĖ 
SAUGIKLIUS
Tačiau Žemės ūkio ministerija, 
suvokdama galimą žalą, kai sau-
lės jėgainių įrengimui paimama 
derlinga žemė, jau parengė tam 

tikrus saugiklius.  
Žemės ūkio viceministras Do-

natas Dudutis teigė, jog, siekiant, 
kad saulės elektrinių statybos ne-
vyktų derlingose žemėse, įstaty-
me bus sudėti saugikliai. „Saugi-
klių apsaugoti dirbamą žemę nuo 
kitų galimų veiklų tikrai reikės, 
saugikliai po mėnesio pasieks 
Seimą“, – teigė viceministras.

 „Ministerija tvirtai laikosi 
pozicijos, kad dirbamai žemei ir 

Seimas stabdys elektrinių plėtrą žemdirbystės plotuose
V. Pranckietis: „Neturėtume galvoti, kad mūsų žemė yra skirta ne javams auginti“

Lazdijų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 
Dalius Mockevičius informavo, kad Lazdijų rajono savivaldybės švietimo 
įstaigas lanko 15 ukrainiečių, iš jų 3 vaikai nuo 3 iki 6 metų amžiaus, 12 
mokinių nuo 7 iki 17 metų amžiaus.

Naujo saulės jėgainių parko statybos prie kelio Lazdijai—Krosna.
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g Lazdijų ligoninės Chi-
rurgijos ir traumatologijos 
skyriaus laukia liūdnas sce-
narijus. Pagal blogiausią 
variantą, skyriuje neliks nei 
vienos lovos, jis bus uždarytas 
ir liks tik Dienos chirurgijos 
paslaugos. Šiuo metu sky-
riuje yra 15 lovų, atliekamos 
skubios operacijos, bet po 
Sveikatos apsaugos ministe-
rijos užmojų reformuoti ligo-
nines šio skyriaus gali nelikti, 
o Lazdijų rajono gyventojams 
operuotis teks važiuoti į kitus 
miestus.
g Gyventojai pasigenda 

informacijos, kaip karinio 
konflikto metu Lazdijų žmo-
nėms evakuotis iš savo gy-
venamų būstų, kur slėptis. 
Matėme, kaip evakuotis iš 
Lazdijų Motiejaus Gustaičio 
gimnazijos, o kaip evakuotis 
iš gyvenamųjų daugiabučių? 

krus saugiklius, juos jau esa-
me pasiūlę, jau yra nugulę į 
įstatymo projektą“, – teigė 
viceministras D. Dudutis. Pa-
našu, mūsų rajone mąstoma 
kiek kitaip, pasitelkiant ar-
chitektus iš kitų rajonų, bus 
stumiami projektai saulės 
jėgainių parkams įkurti, pri-
sidengiant komentarais, kad 
taip neva ateina investicijos 
į mūsų rajoną. Anokios čia 
investicijos, kai užklotuose 
kolektoriais žemės plotuose 
nebus vykdoma žemės ūkio 
veikla mažiausiai 15 metų.•

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.

Panašu, kad reiktų bėgti slėptis 
į tą pačią gimnaziją. Bet ar ten 
visi sutilptų?
g Rajone pastebima dau-

giau saulės jėgainių parkų sta-
tybų, jų statoma vis daugiau, 
užimami žemės ūkio paskir-
ties žemės plotai vis didesni. 
Šiuo klausimu susirūpinimą 
išreiškė Žemės ūkio ministe-
rija, kuri teigia, kad negali-
ma proteguoti vieno verslo 
plėtros kito verslo sąskaita, 
nereikia galvoti, kad mūsų 
žemė skirta ne javams auginti 
ar kitiems maisto produktams 
išgauti. Ministerija tvirtai lai-
kosi pozicijos, kad dirbamai 
žemei ir visų pirma derlingai 
žemei, žinoma, turi būti ati-
duotas prioritetas pagrindinei 
funkcijai – maisto produktų 
gamybai. „Subalansuoti po-
reikiai tarp žemės ūkio ir kitų 
veiklų galėtų būti per tam ti-

KALBA, KAD...
DZŪKAI

Po konsultantų analizės Lazdijuose gali 
didėti  mokestis  už  šiukšlių  išvežimą

Penkerius metus Lazdijuo-
se išsilaikęs rinkliavos už 
atliekų išvežimą mokestis 
gali padidėti. Savivaldybė 
pasamdė privačią bendro-
vę, kad ši atliktų rinkliavos 
dydžio analizę ir pateiktų 
rekomendacijas dėl rin-
kliavos dydžio pakeitimo. 
Akivaizdu, jog paslauga po 
šios analizės tikrai nepigs, 
bet galimai pabrangs.

Savivaldybė privačiai bendro-
vei nepagailėjo atseikėti beveik 
5 tūkst. eurų, kad gautų situaci-
jos įvertinimą, o gal, kas galėtų 
paneigti, ir žalią šviesą kainoms 
didinti. 

„Dzūkų žinios“ domėjosi, ko-
kiu tikslu savivaldybė pasamdė 
bendrovę „Ekokonsultacijos“ ir 
kokių išvadų tikisi. 

Lazdijų rajono savivaldybės 
Vietinio ūkio skyriaus vedėja 
Indrė Adomynienė teigė, jog 

Lazdijų rajono savivaldybės ad-
ministracija įsigijo bendrovės 
„Ekokonsultacijos“ paslaugas 
atlikti Lazdijų rajono savivaldy-
bės vietinės rinkliavos už atliekas 
analizei. 

„Ji reikalinga tam, kad galė-
tume įvertinti, ar galima būtų 
diferencijuoti rinkliavos dydį. 
Planuojama į sistemą įsivesti 
120 l mišrių atliekų konteinerius 
(dabar naudojami tik 240 l), to-
dėl svarbu apskaičiuoti, kaip tai 
paveiks rinkliavos surinkimą, 
kokie minimalūs pakėlimai gali 
būti naudojami“, – sakė skyriaus 
vedėja. 

Ji pastebėjo, jog 2021–2022 
metais didelis dėmesys skiria-
mas atliekų surinkimo proceso 
tobulinimui, senų konteinerių pa-
šalinimui iš proceso, sunkiai pri-
važiuojamų sodybų aptarnavimo 
klausimams, aptarnaujamų kon-
teinerių žymėjimo atnaujinimui.

Pasidomėjus, ar gali būti, kad 

po šios bendrovės atliktos anali-
zės keisis atliekų išvežimo kaina, 
I. Adomynienė pripažino kol kas 
negalinti atsakyti, ar tyrimo re-
zultatai turės įtakos kainai. Jos 
teigimu, šios sutarties tikslas yra 
įsivertinti esamą rinkliavos surin-
kimo sistemą.

Paklausta, kokios dabar yra 
atliekų išvežimo kainos ir kaip jos 
atrodo kitų savivaldybių konteks-
te, I. Adomynienė sakė, kad pas-
taruoju metu beveik visos Alytaus 
regiono savivaldybės didino rin-
kliavos įkainius, Lazdijų rajono 
savivaldybėje rinkliava nebuvo 
didinama nuo 2017 metų, įvedus 
dvinarę rinkliavos skaičiavimo 
metodiką. 

Konkrečiai paklausta, ar gali 
būti, kad vietinė rinkliava už atlie-
kas bus didinama, I. Adomynienė 
išsisuko nuo tiesaus atsakymo: 
„Negalime atsakyti, nes tikslas 
atlikti analizę“.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Savivaldybė privačiai bendrovei nepagailėjo atseikėti beveik 5 tūkst. eurų, kad gautų situacijos įvertinimą, o gal, 
kas galėtų paneigti, ir žalią šviesą kainoms didinti.

Su vietine gyventoja. Vietnamas.

Kasmetinė viešųjų erdvių tvarkymo akcija šiemet vyks ba-
landžio 23 d. ir skatins gyventojus visoje Lietuvoje ne tik rinkti 
atliekas, tačiau ir jas rūšiuoti bei pristatyti į regioninius atliekų 
tvarkymo centrus.

Kviečiame dalyvauti akcijoje pavienius asmenis, šeimas, miestų 
ir miestelių bendruomenes, organizacijas, verslo įmones ir visus, 
kuriems rūpi aplinkosauga. Dalyvių registracija šiemet nebus 
vykdoma, o surinktas ir išrūšiuotas atliekas į regioninius ir ap-
skričių aplinkos tvarkymo centrus (RATC) arba stambiagabaričių 
atliekų tvarkymo centrus (ATC) pristatys patys akcijos dalyviai. 
Šiemet dalyviai savarankiškai turės pasirūpinti ir būtinomis prie-
monėmis. Akcijos maišus organizacija perdavė humanitarinės 
pagalbos pakavimui Ukrainai, todėl dalyviai kviečiami atliekoms 
rinkti ir rūšiuoti reikalingais maišais pasirūpinti patys.

Visuomeninė organizacija „Mes Darom“ šviečia jaunimą, 
buria bendruomenes, kuria inovatyvius sprendimus ir padeda 
atkurti gamtai padarytą žalą. Tai viena reikšmingiausių pilieti-
nių iniciatyvų, siekianti kovoti su atliekų problema. Kasmetinis 
aplinkos švarinimas prisideda prie sąmoningumo didinimo bei 
sutelkia žmones, institucijas ir verslą vieningoms pastangoms 
tai spręsti.
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Projektas – Lietuviškos tapatybės išsaugojimas Lenkijos paribio kaimuose. Paramos teikėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Paramos suma – 2 800 Eur.

Lietuviškos tapatybės išsaugojimas 
Lenkijos paribio kaimuose

Pirmasis pasaulinis karas 
pakeitė Europos geopo-
litinę situaciją ir suda-
rė galimybę Lenkijai ir 
Lietuvai atgauti prarastą 
nepriklausomybę. Naujai 
susiklosčiusi padėtis teikė 
lenkams naujų vilčių. Dau-
guma jų net neįsivaizdavo, 
kad atkurta Lenkija gali 
būti ne su Abiejų Tautų 
Respublikos sienomis. To 
siekė ne tik lenkų Regen-
tų taryba, bet ir visas jų 
politinis elitas. Lietuvių 
„separatizmas“ buvo lenkų 
elitui visai nesuprantamas. 
„Šventų“ unijos tradicijų 
atmetimas jiems atrodė 
tolygus išdavystei. 

Tuo metu Lenkijoje vyravo Lietu-
vos klausimu dvi nuostatos. Pir-
mos iš jų šalininkai (Romanas 
Dmovskis ir prie jo susibūrę en-
dekai) reikalavo Lietuvą ir kitas 
rytų žemes inkorporuoti į Lenkiją. 
Kiek kitokios pozicijos laikėsi Ju-
zefas Pilsudskis. Jis siekė atkurti 
Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę 
ir sujungti ją su Lenkija. Ilgainiui 
darėsi aišku, kad Lietuvą galima 
užgrobti tik jėga. Lenkijos karinės 
pajėgos, ypač pradžioje, nebu-
vo gausios. J. Pilsudskiui tapus 
valstybės vadovu ir vyriausiuoju 
kariuomenės vadu, lenkų pajėgas 
sudarė 24 pėstininkų batalionai, 3 
raitelininkų eskadronai ir 5 bate-
rijos. 1919 m. sausį lenkai turėjo 
110 000 karių, balandį – 200 000, 
tų metų pabaigoje – 600 000, o 
1920 m. rudenį – 1 000 000 vyrų. 
Nepriklausomos Lietuvos laiki-
noji vyriausybė pradėjo organi-
zuoti savas ginkluotąsias pajėgas 
Lenkijos nepriklausomybės pa-
skelbimo išvakarėse (1918 metų 
lapkričio 11 dieną).

Sigitas Birgelis. Lietuvos nepriklausomybės

Lenkijos karinis potencialas 
buvęs žymiai didesnis nei Lietu-
vos, bet ji dėl tam tikrų priežasčių 
nedrįso pradėti atviro konflikto 
su savo kaimyne. Pirmiausia tai 
lėmė J. Pilsudskio nusistatymas 
ne jėga, o gera valia palenkti 
lietuvius federacijai. Lenkija ir 
Lietuva teoriškai buvo talkininkės 
kovoje su bendru aršiu priešu – 
bolševikais, kurie po internacio-
nalizmo ir klasių kovos vėliavo-
mis siekė užvaldyti visą Europą. 
Lenkija, vykdydama karines 
operacijas Ukrainoje, nenorėjo 
turėti naujo fronto ir taip išsklai-
dyti dar negausias savo karines 
pajėgas. Svarbu buvo ir tai, kad 
pasibaigus Pirmajam pasauliniam 
karui laikytasi tautų apsisprendi-
mo teisės principų, kuriais ką tik 
pasinaudojo pati Lenkija. Atvirai 
stoti prieš Lietuvą, jai įsiliejus 
į pasaulio valstybių gretas, len-
kams buvo tiesiog nepatogu. To-
dėl jie skelbė atseit neprieštaraują 
Lietuvos nepriklausomybei, bet 
reiškią jai teritorinių pretenzijų. 
Lenkijos elitas, negalėdamas jėga 
pavergti Lietuvos, bandė ją griauti 

iš vidaus, diskredituoti tarptauti-
nėje arenoje jos Valstybės tarybą 
bei Laikinąją Vyriausybę, siekė 
sudaryti įvaizdį, kad lietuviai pa-
tys nori federacijos. Lietuva buvo 
užversta lenkiškomis ir lietuviš-
komis proklamacijomis, kuriose 
teigta, kad Lietuvos taryba yra 
vokiečių sudaryta ir jiems paval-
di, kad nepriklausoma Lietuva 
neišsilaikys be lenkų. Lietuvos 
kariai buvo raginami sukilti prieš 
savo vyriausybę, o savo valstybės 
vadu paskelbti „Lietuvos sūnų“ 
Juzefą Pilsudskį.

Lenkija bandė priversti Lie-
tuvos vyriausybę nusileisti, izo-
liuodama ją tarptautinėje arenoje, 
reikšdama jai teritorinių preten-
zijų. Konfliktas dėl sienų buvo 
neišvengiamas.

***
Lietuvai buvo svarbūs Seinai, 
XIX–XX amžių sandūroje buvę 
po Vilniaus ir Kauno trečias žy-
mus lietuvių kultūros centras. 
Jau 1918 metų gruodžio 10 
dieną išrinktas Seinų apskrities 
komitetas, pradėta organizuoti 

miliciją, kuriai vadovauti ėmėsi 
buvę Rusijos armijos karininkai 
J. Giedraitis ir S. Asevičius. Pas-
tarasis 1919 m. sausio 9 d. tapo 
naujai įsteigtos Seinų apskrities 
karo komendantūros viršininku. 
Pirmajai kuopai, kurioje buvo 
126 kariai, vadovavo karininkas 
Kalinauskas. Sausio antrojoje 
pusėje Seinuose veikė jau dvi 
kuopos, kurias sudarė Lietuvos 
savanoriai. Gegužės mėnesį jos 
turėjo kulkosvaidininkų ir raitelių 
komandas, 6 karininkus, 2 karo 
valdininkus, 130 apmokytų ir 166 
neapmokytus karius, 2 kulkosvai-
džius, 297 šautuvus, 211 granatų, 
10 revolverių bei 15670 šovinių.

Pirmąjį partizanų būrį dar 1918 
m. pabaigoje suorganizavo Ku-
čiūnų klebonas kun. J. Galeckas ir 
vikaras kun. J. Juozaitis. Vienas iš 
žymių Seinų apskrities partizanų 
būrių steigėjų buvo Seinų, Suval-
kų ir Augustavo apskr. švietimo 
ministerijos įgaliotinis J. Dereš-
kevičius.

Vietos lenkai neliko nuošaly-
je. Jie, remiami turtingų vietinių 
dvarininkų bei Lenkijos valdžios, 
įsigijo ginklų bei karinės techni-
kos. Lietuviai turėjo skaitytis su 
vis stiprėjančia lenkų dvarininkų 
jėga.

1919 m. gegužės pabaigoje, 
artėjant vokiečių išsikraustymo 
iš Suvalkijos terminui, lietuvių 
ir lenkų santykiai tapo dar labiau 
įtempti. Vokiečių administracija, 
nors pripažino Vasario 16-osios 
Aktą, buvo linkusi pritarti Lie-
tuvos lenkams. Pablogėjus jų 
santykiams su lenkais, pakeitė 
savo poziciją Lietuvos naudai. 
Lietuvos padėtį gerino 1919 m. 
birželio 18 d. nustatyta demar-
kacinė linija, kuri paliko Lietuvai 
beveik visą Suvalkiją. Keletą sa-
vaičių anksčiau, 1919 m. birželio 
1 d., Lietuvos karinė vadovybė 
įsteigė Suvalkų miesto ir apskri-
ties komendantūrą, kurios vadu 
paskirtas karininkas J. Perekšlis. 
Ši komendantūra netrukus buvo 
pastiprinta 73 Seinų lietuvių įgu-
los kariais. Lietuviams sunkiai se-
kėsi užvaldyti Suvalkus, kuriuose 

buvo daug sulenkėjusių gyven-
tojų. Beveik visa administracija 
buvo priešiškai lietuvių atžvilgiu 
nusiteikusių valdininkų rankose.

Liepos pradžioje, kai vokie-
čiai pradėjo apleisti Suvalkiją, 
Suvalkų komendantūra turėjo 
užimti liniją nuo Čiorny Brody 
vakarų kryptimi. Šiai užduočiai 
vykdyti buvo pažadėta kariuo-
menės vadovybės parama. Ma-
rijampolės I atsarginis batalio-
nas (jam vadovavo karininkas  
K. Žukas) liepos 8 d. atsiuntė 
58 kareivius, Kauno II atsargos 
batalionas – 2 karininkus ir 109 
kareivius. Lietuvos krašto ap-
saugos ministerija Seinams ginti 
skyrė 59500 auksinių. Tuo metu 
Suvalkų komendantūroje buvo: 
5 karininkai, 2 karo valdininkai 
bei 338 kariai. Jie turėjo 290 šau-
tuvų, 18 500 šovinių, 8 arklius. 
Komendantas prašė pastiprinimo, 
bet jo pageidavimų Lietuvos ka-
rinė vadovybė neįvykdė.

Nubrėžus F. Focho demarkaci-
jos liniją, 1919 m. rugpjūčio 7 die-
ną iš Suvalkų pasitraukė lietuvių 
komendantūra ir policija. Viena 
jos kuopa, kuriai vadovavo Bar-
kauskas, buvo perduota Seinams 
ir turėjo saugoti Juodosios Ančios 
upės dalį. (Įsidėmėtina, kad rug-
pjūčio 10 d. vokiečiai galutinai 
paliko Seinus, o rugpjūčio 22 d. 
išsikraustė iš Suvalkų.) Pačiuose 
Seinuose palikta tik 30 žmonių, iš 
kurių vos 10 buvo kariai. Lietuvių 
milicijos pajėgos buvo negausios, 
išmėtytos po visą apskritį.

Seinijos lietuviai buvo nepa-
tenkinti, kad Santarvės valstybės 
atidavė beveik visą Seinų aps-
kritį lenkams. Rugpjūčio 20 d. į 
Seinus atvyko ministrų kabineto 
pirmininkas Mykolas Šleževičius, 
kuris tūkstantinei miniai pasakė 
labai patriotinę kalbą. Žmonės 
skandavo: „Nepasiduosim len-
kam, neleisim pavergti gimtojo 
krašto, nors reikėtų nustoti viso 
turto ar atiduoti gyvybę“. Pasiža-
dėjo visi kaip vienas stoti į kovą, o 
nesėkmės atveju – sudeginti savo 
namus, kad neatitektų priešui.

Rugpjūčio naktį iš 22 į 23-iąją 

Lietuvos kariai.

Manta, atimta iš lenkų.
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Projektas – Lietuviškos tapatybės išsaugojimas Lenkijos paribio kaimuose. Paramos teikėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Paramos suma – 2 800 Eur.

Lietuviškos tapatybės išsaugojimas 
Lenkijos paribio kaimuose

kovų Punsko ir Seinų krašte pėdsakais
Suvalkų POW vadovybė, vyk-
dydama dvarininkų suvažiavimo 
deklaraciją, surengė vadinamąjį 
Seinų sukilimą, kurio tikslas buvo 
išstumti lietuvius už demarkaci-
nės linijos ir užimti sritį iki pat 
Simno. „Sukilėlių“ būrius sudarė 
sulenkėję, dvarponių sukurstyti 
dvarų darbininkai bei dvaruose 
bedirbą smulkūs ūkininkai, patys 
dvarininkai bei kunigai. „Sukilė-
liams“ vadovavo lenkų regulia-
riosios kariuomenės karininkai.

Rugpjūčio 22 d. jie užėmė Tar-
toką, Rusų Būdą, Studžiūnus, 
Pronckus. Pastarosios vietovės 
lietuvių įgulai vadovavo išdavi-
kas karininkas Bardauskas. Jis 
perteikdavo lenkams žinių apie 
Lietuvos dalinių judėjimą ir iš-
dėstymą. Galiausiai Bardauskas, 
nuginklavęs savo įgulos karius, 
atidavė juos lenkų nelaisvėn, o 
pats, apsirengęs lenkų uniforma, 
„sukilėlių“ gretose kovojo prieš 
lietuvius. Tą pačią dieną dviem 
kulkosvaidžiais ginkluotų 300 
lenkų partizanų iš Sumavo kaimo 
puolė Seinus. Jie buvo sustabdyti 
palyginti negausios Seinų lietuvių 
komendantūros įgulos. Karinin-
kas S. Asevičius neįvertino pavo-
jaus, neskubėjo imtis rimtesnių 
veiksmų, neprašė vadovybės pa-
ramos. Rugpjūčio 23 dieną lenkai, 

atsipeikėję po pirmos nesėkmės, 
puolė pakartotinai. Mūšiai tęsėsi 
6 valandas. S. Asevičius, pama-
tęs, kokios gausios lenkų pajėgos 
supa miestą, davė įsakymą trauk-
tis į Lazdijus, kurie tuo metu jau 
buvo lenkų rankose.

Rugpjūčio 24 d. Suvalkijos te-
ritorijoje dislokuotoms lietuvių 
įguloms imasi vadovauti Ma-
rijampolės I atsargos bataliono 
vadas karininkas K. Žukas. Jo 
įsakymu Seinų komendantūrai 
(į Lazdijus) buvo pasiųsti 2 ba-
taliono karininkai ir 120 karių 
bei iš Alytaus – 1 karininkas su 
30 kareivių. S. Asevičius gavo 
įsakymą dar kartą atgauti Seinus.

Rugpjūčio 25 d. S. Asevičius su 
150 karių įgula puolė Seinus, ir 
po pusės valandos miestas buvo 
užimtas. Iš kalėjimo paleisti lie-
tuvių kariai bei visuomenės vei-
kėjai. Lenkai neteko 3 karininkų, 
tarp jų Seinų komendanto, bei 45 
partizanų. Lietuvių nuostoliai – 8 
sužeistieji.

Čia norisi įterpti įdomų atsi-
tikimą. S. Asevičius, įėjęs į ko-
mendantūrą, išgirdo skambant 
telefoną. Pakėlęs ragelį suprato, 
kad skambinąs Suvalkų lenkų 
įgulos vadas. Jis teiravosi apie 
padėtį mieste. 

S. Asevičius lyg niekur nieko 

lenkiškai atsakė, kad mieste vis-
kas gerai, o lietuvių nematyti. 
Suvalkų įgulos viršininkas pra-
šė jo, jog praneštų, jei lietuviai 
pultų Seinus, kad galėtų atsiųsti 
pastiprinimą.

Tuo tarpu lenkai, susitelkę 
Sumavo ir Konstantinuvkos kai-
muose, ruošėsi kontrpuolimui. 
S. Asevičius, sužinojęs, kad len-
kai sutelkė apie 700 karių pajė-
gas, nusprendė su visa manta vėl 
trauktis į Lazdijus.

Šie veiksmai labai nepatiko 
lietuvių visuomenei. Rugpjūčio 
26 dieną Lazdijuose per 4000 
žmonių susirinko išreikšti pasi-
piktinimą dėl Seinų atidavimo 
lenkams. Ne vienas dalyvis atvy-
ko su ginklu, kiti prašė šautuvų, 
kad galėtų ginti prarastas žemes. 
Mitingo dalyviai priėmė protes-
to rezoliuciją ministrų kabineto 
pirmininkui Mykolui Šleževi-
čiui. Kitądien K. Žuko įsakymu 
į Lazdijus buvo pasiųsti 98 Kauno 
bataliono kareiviai su 1 karinin-
ku, 80 naujokų su 1 karininku, 3 
kulkosvaidžiai bei 2 patrankos. Į 
Lazdijus ir Punską pasiųsta 400 
šautuvų.

Lietuvos generalinis štabas įsa-
kė K. Žukui susigrąžinti Seinus. 
Šią užduotį atlikti jis pavedė ka-
rininkui S. Asevičiui. Lazdijuo-
se buvo sutelkta kun. Juozaičio 
vadovaujama 200 žmonių įgula. 
Jiems turėjo padėti 60 Punsko 
partizanų bei 30 savanorių iš 
Marijampolės.

28 dienos rytą prasidėjo aršios 
kovos. Lietuviai, užėmę lenkų 
apkasus, bandė veržtis į miestą 
iš šiaurės rytų, bet buvo priversti 
trauktis iki kapinių. Po pusvalan-
džio lietuviams pavyko užimti 
rytinę miesto dalį iki Maros upės. 
Dėl didelės ugnies persvaros lie-
tuviai buvo priversti trauktis iš 
miesto, nors kautynės Seinų pa-

kraščiuose tęsėsi iki pat vakaro. 
Šiame susirėmime žuvo ir Žvike-
lių kaimo gyventojas, Lietuvos 
savanoris Motiejus Aleksa. (Jis 
buvo palaidotas Seinų kapinėse.)

Mūšyje dėl Seinų dalyvavo 350 
Lietuvos karių su 2 patrankomis ir 
4 kulkosvaidžiais. Jų nuostoliai: 
5 nukauti, 23 sužeisti, 4 dingę be 
žinios. Lenkų pajėgos: 800 karių 
su 8 kulkosvaidžiais. Jų nuosto-
liai: apie 50 sužeistų ir užmuštų.

1919 m. rugsėjo 1 d. apie 90 
km liniją gynė 25 raiteliai bei 
700 Lietuvos kareivių. Jie buvo 
ginkluoti 10 kulkosvaidžių bei 2 
patrankom. Atsargos buvo nedi-
delės. Lazdijuose būta 160 karei-
vių, Smalėnuose – 60. K. Žuko 
nuomone, frontui apsaugoti rei-
kėjo bent 3000 karių, 200 raitelių, 
4 patrankų ir daugelio kulkos-
vaidžių.

Rugsėjo 5 d. įvyko lenkų ir 
lietuvių derybos Černokų kaime 
prie Kalvarijos-Suvalkų plento. 
Lietuvai atstovavo karininkas 
K. Žukas, lenkų delegacijai – mjr. 
Mackevičius. Buvo susitarta, kad 
demarkacinė linija bus užimta iki 
rugsėjo 7 d.

1919 m. gruodžio 8 d. santar-
vininkų taryba Paryžiuje patvir-
tino laikinas pagal Kurzono liniją 
nutiestas Lenkijos rytines sienas. 
Gardinas buvo atskirtas nuo Len-
kijos, bet jų pusėje liko Seinų ir 
Punsko kraštas, o Vilnius atiteko 
Lietuvai. Suvalkijoje ši linija ėjo 
Vištyčio ežero pietiniu kraštu, Su-
valkų-Vilkaviškio apskričių siena, 
apie 7 km į šiaurės vakarus nuo 
Punsko, iki Galadusio ežero ir 
toliau iki Nemuno.

***
Seinų netekimas sukėlė didelį 
visuomenės nusivylimą. Lietu-
vos kariai, piktindamiesi esama 
padėtimi, patys prašėsi siųsti juos 

į lenkų frontą. Lietuvos miestuose 
organizuoti mitingai, kurių metu 
buvo smerkiamas Lietuvos ka-
riuomenės atsitraukimas iš Sei-
nų, rašomos peticijos Lietuvos 
valdžiai.

Prabėgus metams po minė-
tų įvykių Lietuvos Seime buvo 
svarstomos Seinų netekimo prie-
žastys. Ne vienas Seimo narys rei-
kalavo pašalinti iš pareigų buvusį 
Seinų komendantą S. Asevičių ir 
patraukti jį baudžiamojon atsako-
mybėn. Jį gynė Lietuvos krašto 
apsaugos ministras A. Merkys, 
kuris įrodinėjo, kad pagrindinės 
Lietuvos pajėgos buvo sutelk-
tos kovoms su bolševikais, kad 
Seinų fronte lenkai buvo su-
traukę didžiules pajėgas, prieš 
kurias Lietuva galėjo skirti tik 
2 lietuvių kuopas (200 žmonių). 
Priminė, kad lietuvių gretose bu-
vęs išdavikas Bardauskas, kuris 
padarė daug nuostolių Lietuvos 
interesams Seinuose. Seime buvo 
kaltinamas ir ministrų kabineto 
pirmininkas Mykolas Šleževičius, 
kad per daug kišęsis į kariuome-
nės reikalus. Seiniškiams buvo 
žadėjęs juos ginti, o lemiamu 
laiku nepadarė nieko.

Lenkai apdėjo Seinų apskrities 
gyventojus didelėmis kontribuci-
jomis. Antai Punsko gyventojai, 
kurių didelė dauguma buvo lie-
tuviai, turėjo sumokėti net 6000 
rublių kontribuciją, o Punsko 
valsčiaus gyventojai – 40 000 
rublių. Lenkai vykdė represijas 
prieš lietuvius mokytojus, vi-
suomenės veikėjus, mokinius, 
įkalino, o vėliau išvarė į Lietuvą 
vysk. A. Karosą, Seinų kunigų 
seminarijos dėstytojus, uždarė 
lietuvių draugijas, mokyklas, 
skaityklas ir įstaigas, konfiskavo 
jų turtą. Teroras apėmė visas Sei-
nų apskrities lietuvių gyvenamas 
vietoves.•A. Pečiulis ir J. Dereškevičius.

Seinų „Žiburio“ gimnazijos moksleiviai-partizanai Nepriklausomybės kovų metu.
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Pirmajai Lietuvos saugomai teritorijai, 
Žuvinto biosferos rezervatui, 85 metai

Profesorius Tadas Ivanauskas su pirmuoju rezervato darbuotoju Teofiliu Zubavičiumi. (Žuvinto biosferos rezervato 
nuotr.)

Rita Krušinskaitė
Vienintelis Lietuvos bios-
feros rezervatas – Žuvin-
tas – yra unikalus gamtos 
kampelis, saugantis gausią 
paukščių ir augalų įvairovę 
bei savo istorija dar kartą 
patvirtinantis, jog žmo-
gaus gamtos pažinimas yra 
ribotas.  

Pirmosios Lietuvos saugomos 
teritorijos, kuri dabar užima 18 
490 hektarų plotą, įsteigimas 
labiausiai susijęs su žymiausio 
praėjusio šimtmečio gamtininko 
Tado Ivanausko veikla. Pasako-

jama, kad 1921 metų ankstyvą 
pavasarį Žuvinto ežerą pamatęs 
mokslininkas buvo sužavėtas ten 
gyvenusių paukščių gausa. 

Pagal rašytinius šaltinius, Žu-
vinto rezervatas įsteigtas 1937 
metais (tiksli data nėra žinoma) 
Kauno Vytauto Didžiojo univer-
siteto (VDU) prof. T. Ivanausko 
iniciatyva. Ežero apsaugai buvo 
įsteigtas sargo etatas, prilygintas 
valstybinei etatinei vyr. eigulio 
tarnybai. Šias atsakingas parei-
gas profesorius patikėjo Teofiliui 
Zubavičiui – savamoksliam gam-
tininkui, nuoširdžiai ir atsakingai 
atsidavusiam gamtos tyrimams 

bei jos apsaugai.
2002 metais Žuvinto rezerva-

tas tapo pirmuoju ir vieninteliu 
biosferos rezervatu mūsų šalyje. 
Rezervato teritorija padidėjo kele-
riopai: prijungti Amalvo ir Žalty-
čio buvę draustiniai, Buktos giria. 

Bene labiausiai Žuvintą išgar-
sino gulbės nebylės. Šiandien 
jau nieko nestebinančios gulbės 
nebylės yra tapusios įprastu, žmo-
gaus kaimynystės nevengiančiu 
sparnuočiu, iki 1937 metų neperė-
jo  Lietuvoje. Žuvinto ežeras tapo 
atsikuriančios gulbių populiacijos 
vieta, iš kurios paplito po visą 
Lietuvą. 

Iki XX amžiaus vidurio Žuvin-
tas buvo tobula vieta paukščių 
karalystei nepaisant to, kad eže-
re viršvandenės augalijos plotai 
buvo nemaži, pakako ir atviro 
vandens plotų, kurių dugne drie-
kėsi vandens ir pelkių paukščiams 
reikalinga mitybinė bazė.

Bėgant metams buvo priimta 
gamtai ne visai naudingų sprendi-
mų: uždrausta kiaušiniauti, apri-
bota žvejyba, neleidžiama ganyti, 
šienauti paežerėse, sovietiniais 
laikais buvo naikinami plėšrū-
nai: varniniai paukščiai, vanagai, 
lingės, lapės, laikantis nuostatos, 
jog, norint išsaugoti ir pagausinti 
vandens ir pelkių paukščius, rei-
kia palaikyti minimalų plėšrūnų 
skaičių. 

Tačiau nepaisant padarytų klai-
dų Žuvinto rezervate gyvena di-
delė paukščių ir augalų įvairovė, 
o biologinei įvairovei palaikyti 
Žuvinto pelkynai yra viena svar-
biausių vietų Lietuvoje. Žuvinte 
sutinkama apie 250 rūšių paukš-
čių, kurių didesnę dalį sudaro že-
myniniai paukščiai. Per pastaruo-
sius 30 metų gamtininkai Žuvinte 
stebėjo 234 paukščių rūšis. 

Rezervate aptikta apie 2000 
vabzdžių, 5 roplių, 10 varliagy-
vių ir 45 žinduolių rūšys, o ežere 
22 žuvų rūšys. Jo miškuose ir 
pelkėse gausu žvėrių: briedžių, 
stirnų, šernų, nuolat gyvena vil-
kai. Ežerų ir upelių pakrantėse 
stebimos ūdros, šermuonėliai. 
Žuvinto apylinkių kūdrose gy-
vena saugomi varliagyviai – rau-
donpilvės kūmutės. Aptinkama 
Europoje ir Lietuvoje reta žuvų 
rūšis – vijūnas.

2004 metais Žuvinto biosfe-

ros rezervatas įrašytas į Euro-
pos Sąjungos (ES) vertingiausių 
gamtinių teritorijų tinklą Natura 
2000. Žuvinto biosferos rezervate 
specialiai saugomos 14 į Paukščių 
direktyvą įrašytų perinčių rūšių.

„Rūšių skaičius priklausomai 
nuo klimatinių sąlygų ir mitybi-
nių bazių bei kitų biotinių sąly-
gų gali sumažėti arba padidėti. 
Nors vyrauja rūšių pastovumas, 
tačiau atsiranda ir naujų“, – tei-
gė rezervato direktorius Paulius 
Čeponas.

Biosferos rezervato teritorijoje 
vyrauja miškų, pelkių ir natūra-
lių pievų augalija. Čia rasta 108 
samanų, 105 dumblių, 107 grybų 
ir daugiau nei 600 aukštesniųjų 
augalų rūšių. Aptinkama daug 
augalų, įtrauktų į Lietuvos rau-
donąją knygą. Pelkėse ir šlapiose 
pievose auga karališkoji glindė, 
siauralapis gencijonas, dvilapis 
purvuolis, daug rūšių gegūnių. 
Ežeruose žydi saugoma papras-
toji vandens lelija. Aukštapelkėje 
randama ypač reta pelkinė uo-
laskėlė.

Anot P. Čepono, vienas iš pa-
grindinių biosferos rezervato 
tikslų sumažinti Žuvinto ežero 
senėjimą – pelkėjimą ir išsaugoti 
šį unikalų gamtos kampelį atei-
nančioms kartoms. Dabar Žuvin-
to biosferos rezervatas ant naujo 
pertvaros slenksčio. 

Aukštadvario, Dieveniškių is-
torinio, Metelių, Nemuno kilpų, 
Neries, Panemunių, Veisiejų, Viš-
tyčio regioninių parkų ir Žuvinto 
biosferos rezervato direkcijos bus 
reorganizuotos į biudžetinę įstai-
gą – Dzūkijos–Suvalkijos saugo-
mų teritorijų direkciją.•

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.

Avarijoje nukentėjo greitosios medicinos pagalbos automobilio 
vairuotojas

 

Vakar ryte, t. y. trečiadienį, 
9 val. 36 min. Alytaus aps-
krities vyriausiasis polici-
jos komisariatas gavo pra-
nešimą, kad Lazdijų rajone, 
Mankūnėlių kaime, susidū-
rė du automobiliai, vienas 
iš jų – greitosios medicinos 
pagalbos automobilis.

Alytaus apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato atstovė Kristi-
na Janulevičienė informavo, kad, 
pirminiais duomenimis, greitosios 

medicinos pagalbos automobiliu 
Lazdijų kryptimi vykusi medikų 
komanda gavo iškvietimą į įvykį, 
todėl privalėjo apsisukti. Kelyje 
darydamas apsisukimo manevrą, 
greitosios medicinos automobilio 
vairuotojas, gim. 1985 m., ne-
pastebėjo atvažiuojančio „VW 
Golf“, kurį vairavo vyras, gim. 
2003 m.

Eismo įvykio metu nukentėjo 
Alytaus GMP vairuotojas. Įvykio 
aplinkybės tiriamos.•
„Dzūkų žinių“ informacija
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ETERIS
KETVIRTADIENIS, balandžio 21 d. Saulė teka 6.06, leidžiasi 20.31, dienos 
ilgumas 14.25. Pilnatis. Vardadieniai: Anzelmas, Konradas, Milgedas, Skalvė, Amalija, Arijus.

LRT TV
2022. 04.21
 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 „Degantis pa-

saulis“.
 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 Jonas Mekas. 

Avangardinio kino 
imperija. 

 5.15 „Ponių rojus“.

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

reindžeris“.
 10.00 „Ūkininkas ieško 

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

širdį“.
 15.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Juodosios mišios“.
 0.55 „Paskutinis laivas“.
 1.50 „33“.
 4.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.45 Alchemija. VDU 

karta. 
 5.15 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 „Suvokimas“.
 1.00 „Bulis“.
 2.00 „Elementaru“.
 3.00 „Majų baikerių 

klubas“.
 4.15 „Mikė“.
 4.50 „Bulis“.
 5.30 „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. Šiaulių 
„Šiauliai-7bet“–
Utenos „Uniclub 
Casino–Juventus“. 

 21.00 „Universalus karys. 
Sugrįžimas“.

 22.45 „Trigubas X. 
Aukštesnis lygis“.

 0.45 „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. 

Sklandi transfor-
macija. Modernus 
namas senamies-
tyje“.

 8.15 Dizaino doku-
mentika. Mados 
aksesuarai. 

 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 „Dominum montes. 

Jono Pauliaus II 
kalnai“.

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

liai burundukai“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 „Skonio pasaka“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“.
 19.00 Veranda.
 19.30 „Kylantis potvynis. 

Nyderlandai ir 
Grenlandija“.

 20.30 Eurolyga per LRT. 
 20.45 Eurolygos 

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

 23.00 Gamtininko užrašai.
 23.30 Čia – kinas.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 1.25 Giacomo Puccini. 

Opera „Vilisės“.
 2.35 Euromaxx.
 3.00 Širdyje lietuvis.
 3.55 Vizionieriai. Vladas 

Urbanavičius.
 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 „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 PREMJERA. „Ko-

misarė Nora Vais. 
Paskutinė auka“.

 22.55 „Kapitonas Kainas“.
 0.10 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 1.10 „Nusikaltimas šiau-

rėje. Zyversas ir 
auka paplūdimyje“.

 3.00 „Du gyvenimai“.

TV6
 5.15 „Kobra 11“.
 6.55 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 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 „Juodosios raganos 

metai“.
 23.45 „Jeloustounas“.
 0.35 „Rezidentas“.
 1.30 „X mutantai“.
 2.25 „Nufilmuoti 

antgamtiniai 
reiškiniai“.

 3.15 „CSI. Niujorkas“.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 9.00 Dviračiu per Indo-
nezijos džiungles.

 9.30 Egzotiniai keliai.
 10.00 Receptų receptai.
 10.30 Gimę ne Lietuvoje.
 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. 
 18.25 Mano reikalas – 

pasaulio reikalas.
 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“.

Patikslinimas
Informuojame, kad 2022 m. kovo 24 d. laikraštyje „Dzūkų žinios“ publikuo-

tame straipsnyje „SKANDALAS! Dugnas! Merė nepriėmė Estijos delegacijos! 
Rajono valdžiukės principai: po darbo valandų – nors ir karas...“ buvo paskelbta 
tikrovės neatitinkanti informacija, esą Lazdijų rajono savivaldybės vadovai at-
sisakė priimti juos norėjusią aplankyti trijų Estijos savivaldybių – Valga, Tõrva 
ir Otepää – atstovus, kadangi svečių delegacija šiek tiek vėlavo į Lazdijus, o 
artėjant darbo dienos pabaigai Lazdijų valdžia nenorėjo dirbti po darbo valandų, 
todėl ir atšaukė susitikimą su Estijos delegacija. Iš tiesų, pasikeitus suplanuotai 
darbotvarkei, vizitą Lazdijų rajono savivaldybėje atšaukė Estijos savivaldybių 
atstovų delegacija.

Informuojame gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 3340/0007:262) sav. E. S. 
turto paveldėtojus, kad 2022 m. balandžio 25 d. 10.00–10.30 val. bus atliekami 
žemės sklypo (kad. Nr. 3340/0007:95), esančio Alytaus r. sav., Nemunaičio sen., 
Nemunaičio k., kadastriniai matavimai. Matavimus atlieka UAB „Žemėtvarka“, 
matininkas P. Marcalis, Alytus, Naujoji g. 2B (3 aukštas), tel. 8 604 04445, el. 
paštas uabzemetvarka@gmail.com.

Informuojame žemės sklypų, esančių Daugų k., Daugų sen., Alytaus r. sav. 
(kad. Nr. 3347/2:115), mirusių savininkų S. S. ir A. S. paveldėtojus ir (kad. Nr. 
3347/2:38) savininką A. B., kad A. Zablacko IĮ (kv. paž. Nr. 2M-M-1443) 2022 
m. balandžio 25 d. 9.30 val. vykdys žemės sklypo (kad. Nr. 3347/2:46) ribų 
ženklinimo darbus.       

Daugiau informacijos adresu: Ugniagesių g. 7-2, Alytus, el. p. arunaszabl@
gmail.com arba tel. 8 698 05267.

Reikia padidinti objekto 
(namo, sodo namo, buto, ūkinio pastato 

ar pan.) elektros galią?
UAB „Elverta“ parengia ir priduoda ESO rangovo aktą ir su tuo susijusius 

dokumentus.
Šį aktą parengti ir pateikti gali specialistai arba įmonė, turinti Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarnybos išduotus atestatus.
Rangovo aktas patvirtina, kad Jūsų elektros tinklas yra tvarkingas ir gali 

būti prijungtas prie ESO skirstomojo tinklo.
Daugiau informacijos tel.  8 618 18 180.
UAB „Elverta“ – elektros prekės ir paslaugos,  Santaikos g. 10, Alytus.



10 Dzūkų žinios Nr. 16 / 2022 04 21 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

ETERIS
PENKTADIENIS, balandžio 22 d. Saulė teka 6.03, leidžiasi 20.33, dienos ilgumas 
14.30. Pilnatis. Vardadieniai: Kajus, Visgailas, Norvaidė, Leonidas, Leonas, Vadimas.

LRT TV
2022. 04.22
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Detektyvas 

Monkas“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Pusryčiai pas 

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

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Beatos virtuvė.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Auksinis protas.
 23.00 LRT radijo žinios.
 23.05 „Ex Machina“.
 0.55 „Išganytojo aikštė“.
 2.45 „Sukurta Lenkijoje“.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.35 Mano geriausias 

draugas.
 4.05 Išpažinimai. 
 4.30 Šventadienio 

mintys.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Dizaino doku-

mentika. Mados 
aksesuarai. 

 5.15 „Ponių rojus“.

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

reindžeris“.
 10.00 „Ūkininkas ieško 

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

širdį“.
 15.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 PREMJERA. „Ri-

čardas Džiuelas“.
 23.45 „Asas“.
 1.35 „Juodosios mišios“.
 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.

 17.55 Namų idėja su 
IKEA.

 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Išvirkščias 

pasaulis“.
 21.20 „Geležinis 

žmogus“.
 23.55 „Markas Feltas. 

Žmogus, sugriovęs 
Baltuosius rūmus“.

 2.00 „Vienas šūvis. Dvi 
kulkos“.

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

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 „Baudėjas“.
 0.00 „Universalus karys. 

Sugrįžimas“.
 1.45 „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. 
 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. 

Paskutinieji užšalę 
kapai Žemėje“.

 12.50 Stambiu planu.
 13.45 Zachor. Atsimink. 
 14.45 „Kylantis potvynis. 

Nyderlandai ir 
Grenlandija“.

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

liai burundukai“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 „Skonio pasaka“.
 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 „Venecija“.
 23.30 Pasivaikščiojimai.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Emilija iš Laisvės 

alėjos“. 
 2.40 „Kelionių atvirukai. 

Humberstonas. 
Čilė“.

 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Veranda.
 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 „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 PREMJERA. 

„Purpurinės upės. 
Juodasis mėnulis“.

 22.05 „Purpurinės upės. 

Juodasis mėnulis“.
 23.10 „Geriausia draugė“.
 1.05 „Komisarė Nora 

Vais. Paskutinė 
auka“.

 3.00 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Kobra 11“.
 6.55 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 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 „Paskutinis 

krikštatėvis Džonas 
Gotis“.

 0.10 „Juodosios raganos 
metai“.

 1.50 „Šalutinis efektas“.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 9.00 Dviračiu per Indo-
nezijos džiungles.

 9.30 Egzotiniai keliai.
 10.00 Kasdienybės 

herojai. 
 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. 
 18.25 Mano reikalas – 

pasaulio reikalas.
 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 Iš esmės.
 23.35 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

„Išvirkščias pasaulis“, 19.30, TV3„Išvirkščias pasaulis“, 19.30, TV3

ŠEŠTADIENIS, balandžio 23 d. Saulė teka 6.01, leidžiasi 20.35, dienos ilgumas 14.34. 
Delčia. Vardadieniai: Adalbertas, Jurgis, Daugaudas, Vygailė, Jurgita, Jurga.

LRT TV
2022. 04.23  
 6.02 Vartotojų kontrolė.
 7.00 Klauskite daktaro.
 8.00 Beatos virtuvė.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 „Didžiųjų kačių 

epocha“.
 12.45 „Mėlynoji planeta. 

Pakrantės“.
 13.35 „Jaunasis Montal-

banas. Grįžimas 
prie ištakų“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas.
 17.30 Klauskite daktaro.
 18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 19.00 Langas į valdžią.
 19.30 Stilius. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Dainuoju Lietuvą.
 23.00 LRT radijo žinios.
 23.05 „Išbandymas 

dviem“.
 0.50 „Ex Machina“.
 2.35 „Vestuvinis štru-

delis ir saldi laimė“.
 4.05 „Jaunasis Montal-

banas. Grįžimas 
prie ištakų“.

LNK
 6.30 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“.
 7.00 „Bunikula“.
 7.30 „Deksterio labora-

torija“.
 8.00 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 8.30 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 9.00 „Ponas Magu“.
 9.20 „Ogis ir tarakonai“.
 9.40 „Didžiapėdžio 

vaikis“.
 11.25 „Tomas ir Džeris 

svečiuose pas Ozo 
šalies burtininką“.

 12.30 „Trys nindzės imasi 
veikti“.

 14.15 „Tūkstantis žodžių“.
 16.05 „Prekybos centro 

kietuolis“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Princas Žavusis“.
 21.05 „Mano mamos 

meilužis“.
 23.10 „Metas veikti“.
 0.50 „Ričardas Džiu-

elas“.

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 „Metų laikai 

laukinėje Amerikos 
gamtoje“.

 13.10 „Laukinė  
karalystė“.

 14.15 „Pabėgę monstrai“.
 16.10 „Čihuahua iš 

Beverli Hilso“.
 18.00 Spintos šou su 

Vinted.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 galvOK.
 21.30 „Zuikis Džodžo“.
 23.50 „Lok, stauk arba 

šauk“.
 2.00 „Suvokimas“.
 4.25 „Elementaru“.

BTV
 6.30 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

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

televitrina.
 10.05 „Neatrasta Kolum-

bija“.
 11.10 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.20 „Padėtis neval-
doma. Žmonijos 
katastrofos“.

 13.35 „Pragaro virtuvė“.
 14.35 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 17.00 Betsafe–LKL čem-

pionatas. Vilniaus 
„Rytas“–Alytaus 
„Dzūkija“. 

 19.30 Aš matau tavo 
balsą. 

 21.30 „Krydas 2. Kylanti 
legenda“.

 0.10 „Nuo sutemų iki 
aušros. Budelio 
duktė“.

 2.05 „Baudėjas“.

Lryto
 7.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 8.00 „Vyrų šešėlyje. 

Mariana Korvelytė-
Moravskienė“. 

 8.30 Eko virusas. 
 9.00 „Aiškiaregė“.
 10.00 Vantos lapas.
 10.30 „Džinsai kvepiantys 

laisve“.
 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 „A. Lukašenka. 

Auksinis dugnas“.
 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 „Džinsai kvepiantys 

laisve“.
 5.35 Vantos lapas. 
 6.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.

LRT+
 6.05 Auksinis protas.
 7.10 Meškutės Nidos 

nuotykiai. Susiti-
kimas su briedžiu.

 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. „Pažinti 

Japoniją“.
 13.30 Euromaxx.
 14.00 Meškutės Nidos 

nuotykiai. Nida ir 
vilkai.

 14.20 Premjera. „Viesulas 
ir didysis Ura-
ganas“.

 16.00 Knygų savaitė 
2022. Kas bijo 
labiau: vaikai ar 
tėvai?

 17.00 Veranda.
 17.30 „Dizainas“.
 18.00 Mokslo ekspresas.
 18.30 Teatro biografijos.
 19.25 Premjera. Vizio-

nieriai. Antanas 
Gerlikas.

 19.30 „Nuostabios 
mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėjai 
Michaelas Elmgre-
enas ir Ingaras 
Dragsetas“.

 20.00 Čia – kinas.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Kine kaip kine.
 21.30 „Kita tylos pusė“. 
 23.20 LRT OPUS ore. 

Grupė „Garbanotas 
Bosistas“.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Panorama.
 1.02 Sportas. Orai.
 1.10 „Išganytojo aikštė“.
 2.55 Meškutės Nidos 

nuotykiai. Nida ir 
vilkai.

 3.15 Euromaxx.
 3.40 Knygų savaitė 

2022. Kas bijo 
labiau: vaikai ar 
tėvai?

 4.35 Teatro biografijos.
 5.30 Čia mano sodas.

TV1
 6.25 Pasirinkę Lietuvą. 
 7.00 100 metų propa-

gandos. 
 7.30 „Pakvaišusi  

porelė“.
 9.00 „Alpių  

gelbėtojai“.
 11.00 „Danė Lovinski“.
 12.00 „Džeimio ir 

Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 14.10 „Šventės su Ana“.
 14.40 „Mylėk savo  

sodą“.

 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Raudonas kam-

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

dangaus“.
 21.00 PREMJERA. 

„Kapitonė Marlo. 
Degantis žmogus“.

 23.15 „Taisyklės nega-
lioja“.

 1.45 „Purpurinės upės. 
Juodasis mėnulis“.

 3.35 „Geriausia draugė“.

TV6
 6.05 Sandėlių karai.
 6.30 Pragaro kelias.
 7.25 Ekspedicija su 

Stevu Backshallu.
 8.30 Kalnų vyrai.
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 Gazas dugnas.
 11.00 Sandėlių karai.
 11.30 „Škotija. Metai 

laukinėje gamtoje“.
 12.45 „Laukinė Arabija“.
 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 3“.
 23.50 „Paskutinis 

krikštatėvis Džonas 
Gotis“.

 1.50 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 Lietuviškos atos-

togos.
 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 „Nesiaukite live“. 

„Pasitikite – Ša-
rūnas Jasikevičius“.

 22.30 „Jėga“ ir „Keno-
loto“.

 22.33 „Pavojingos 
svajonės“.

 23.30 „Nesiaukite live“. 
„Pasitikite – Ša-
rūnas Jasikevičius“.

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

PIRMADIENIS, balandžio 25 d. Saulė teka 5.56, leidžiasi 20.39, dienos ilgumas 
14.43. Delčia. Vardadieniai: Morkus, Tolmantas, Žadmantė, Žavinta.

LRT TV
2022. 04.25
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Detektyvas 

Monkas“.
 9.40 „Komisaras 

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

Zita Kelmickaite.
 12.30 Tai kur toliau?
 13.30 Mūsų gyvūnai.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Daiktų istorijos.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 LRT radijo žinios.
 23.05 „Degantis pa-

saulis“.
 0.10 „Komisaras 

Reksas“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Daiktų istorijos. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 LRT forumas. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.35 Dviračio žinios.
 4.05 Savaitė. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 „Kuršių nerija“. 
 5.15 „Ponių rojus“.

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

reindžeris“.
 10.00 „Ūkininkas ieško 

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

širdį“.
 15.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Naktinė apgultis“.
 0.30 „Paskutinis laivas“.
 1.30 „Pagrobtas“.
 3.10 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

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

žiai“.
 7.00 „Monstrų vieš-

butis“.
 7.30 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 8.00 Svajonių ūkis.
 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.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Prakeikti IV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Apgultis“.
 0.55 „Bulis“.
 1.55 „Elementaru“.
 2.55 „Majų baikerių 

klubas“.
 4.10 „Mikė“.
 4.40 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Kalnietis“.
 10.30 „Neatrasta Kolum-

bija“.
 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. Utenos 
„Uniclub Casino–
Juventus“–Kėdainių 
„Nevėžis–Optibet“.

 21.00 „Nulinis“ paci-
entas“.

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

viai. Meksika“.
 2.10 „Supermenas ir 

Luiza“.

Lryto
 6.00 Bušido ringas. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Eko virusas. 
 7.00 Švarūs miestai – 

švari Lietuva.
 7.30 „Aiškiaregė“.
 10.05 „Netikėtas teisin-

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

istorija“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Laisvės TV valanda. 

Spręskit patys. 
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 Lietuva  

tiesiogiai. 
 19.00 „Reali mistika“.
 20.00 Reporteris. 
 20.40 Sportas.
 20.48 Orai.

 20.50 „Aiškiaregė“.
 21.25 „Neišsižadėk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Lietuva tiesiogiai. 
 23.30 „24/7“. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

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

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

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

liai burundukai“.
 7.50 „Erdvės menas. 

Kurkite savo 
miestą. Vaizdo žai-
dimų įtaka miesto 
planavimui“.

 8.20 „Dizainas. Bakelito 
telefonas“.

 8.50 Mokslo sriuba.
 9.20 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Kas geresnio, 

kaimyne?
 12.20 Kultūros diena.
 12.50 Fokusas.
 13.40 Duokim garo!
 15.00 Istorijos detektyvai. 
 15.45 „Sardinė kosmose“.
 16.00 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 „Minčiukų palėpė“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“.
 19.00 Pasivaikščiojimai.
 19.30 Premjera. „Gyve-

nimas dešimtyje 
nuotraukų. Freddie 
Mercury“.

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

muzikos.
 21.33 Premjera. „Šou turi 

tęstis. „Queen“ ir 
Adamo Lamberto 
istorija“.

 23.00 „Šeimos rentgeno 
nuotrauka“.

 0.30 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.45 Dabar pasaulyje.
 1.10 Dainuoju Lietuvą.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Krikščionio žodis. 
 4.35 LRT forumas. 
 5.30 Smalsumo genas.

TV1
 6.00 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.00 „Mano namai – 

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

gelbėtojai“.
 12.15 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 13.15 „Kapitonas Kainas“.
 14.30 „Tobuli  

nusikaltimai“.
 15.35 „Anupama“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „Baudžiauninkė“.
 18.50 „Mirtis kalnuose“.
 19.55 „Tobuli nusikal-

timai“.
 21.00 „Aleksas Hugo. 

Kelyje“.
 23.10 „Kapitonas Kainas“.
 0.25 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 1.25 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Žmogžudystės 
Kolmare“.

 3.20 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Kobra 11“.
 6.55 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 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 „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 „Gringo“.
 0.05 „Lemtingas posūkis 

5“.
 1.50 „X mutantai“.
 2.35 „Nufilmuoti 

antgamtiniai 
reiškiniai“.

 3.30 „CSI. Niujorkas“.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 9.00 Dviračiu per Indo-
nezijos džiungles.

 9.30 Egzotiniai keliai.
 10.00 Automobilis už 0 

eurų.
 10.30 Jūs rimtai?
 11.00 Delfi rytas. 
 11.55 „Kenoloto“.
 12.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 12.30 Delfi tema.
 13.00 Delfi RU.
 13.30 Jūs rimtai?
 14.00 Šiandien kimba.
 15.00 Delfi diena.
 17.00 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 17.55 „Kenoloto“.
 18.00 Delfi RU.
 18.30 Egzotiniai keliai.
 20.00 Krepšinio zona.
 20.30 Šaro Barsa.
 21.00 Kasdienybės 

herojai. 
 22.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 22.30 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.35 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 23.35 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

SEKMADIENIS, balandžio 24 d. Saulė teka 5.59, leidžiasi 20.37, dienos ilgumas 
14.38. Delčia. Vardadieniai: Fidelis, Kantrimas, Gražvyda, Ervina.

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

mintys.
 8.00 Išpažinimai. 
 8.30 Ryto suktinis su 

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

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 11.30 Mano geriausias 

draugas
 12.00 „Afrika. Sachara“.
 12.55 „Žalioji planeta. 

Vandens pasauliai“.
 13.50 „Mis Marpl. Vienu 

pirštų spragtelė-
jimu“.

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

račio žiniomis“.
 18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 19.00 Keliai. Mašinos. 

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

tofino“ viešbutis“.
 22.00 „Puikybė ir prie-

tarai“.
 0.05 „Kita tylos pusė“. 
 1.55 „Išbandymas 

dviem“.
 3.40 Istorijos detektyvai. 
 4.25 „Mis Marpl. Vienu 

pirštų spragtelė-
jimu“.

LNK
 6.25 „Peliukas Stiuartas 

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

torija“.
 7.55 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 8.25 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 8.55 „Vasaros stovyklos 

sala“.
 9.25 „Ogis ir tarakonai“.
 9.35 „Kosminis Sam-

samas“.
 11.15 „Laiko valdovas“.
 13.25 „Vyrai juodais 

drabužiais 2“.
 15.10 „Mamos eina į 

trasą“.
 17.20 Teleloto.
 18.30 Žinios.
 19.30 „Užburtoji Ela“.
 21.25 PREMJERA. 

„Pagrobtas“.
 23.10 PREMJERA. „Vieno 

žmogaus armija“.
 1.00 „Mano mamos 

meilužis“.

TV3
 5.20 „Mažieji genijai“.
 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 „Metų laikai 

laukinėje Amerikos 
gamtoje“.

 13.10 „Daktaras Dolitlis 
3“.

 15.05 „Planas tėčiui“.
 17.20 Lietuvis pas lietuvį.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Lietuvos talentai.
 22.00 „Ištroškę greičio“.
 0.40 „Geležinis 

žmogus“.
 3.05 „Lok, stauk arba 

šauk“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 Galiūnų Pasaulio 

komandinė taurė 
2021. Kaunas.

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

čempionato I 
etapas. Šilalė.

 10.05 „Neatrasta Kolum-
bija“.

 11.10 „Negyvenamose 
salose su Beru 
Grilsu“.

 12.20 „Padėtis neval-
doma. Žmonijos 
katastrofos“.

 13.35 „Pragaro virtuvė“.
 14.35 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
Panevėžio „Liet-
kabelis“–Kauno 
„Žalgiris“. 

 19.30 „Juodasis  
sąrašas“.

 20.30 PREMJERA. „Su-
permenas ir Luiza“.

 22.50 „Sūnus paklydėlis“.
 23.50 „Narkotikų prekei-

viai. Meksika“.
 1.15 „Krydas 2. Kylanti 

legenda“.

Lryto
 7.00 „Daktarė Koval-

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

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

agentai“.
 14.00 „Pėdsakas“.
 16.00 Žinios.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Lietuva tiesiogiai. 
 18.00 Žinios.
 18.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 19.00 „Reali mistika“.
 20.00 Žinios.
 20.30 Lietuvos dvarai. 
 21.00 Švyturių žmonės.
 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Pėdsakas“. 
 2.50 „Reali mistika“.
 3.35 „24/7“. 
 4.20 „Aiškiaregė“.
 5.10 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.05 Duokim garo!
 7.30 Krikščionio žodis.
 8.00 Kelias.
 8.30 Menora.
 9.00 Širdyje lietuvis.
 10.00 Pusryčiai pas 

kaimyną.
 10.30 Stop juosta.
 11.30 7 Kauno dienos.
 12.00 Mokslo sriuba.
 12.30 Dievo Gailestin-

gumo sekmadienis. 
 13.45 Meškutės Nidos 

nuotykiai. Susiti-
kimas su briedžiu.

 14.05 „Sunė – vyriausiasis 
pabrolys“.

 15.30 „Minčiukų palėpė“.
 16.00 Dainų dainelė 

2022.
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda.
 18.30 Stambiu planu.
 19.30 Rytis Zemkauskas 

kalbina Mariną 
Abramovič.

 20.20 Vytautas Mačernis. 
„Viltis“.

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

koncerto.
 21.03 „Baltikum“.
 22.30 V Kretingos 

senosios muzikos 
festivalis. „Vene-
cijietiškos nakties 
sapnas“.

 23.45 Panorama.
 0.07 Sportas. Orai.
 0.15 „Puikybė ir prie-

tarai“.
 2.15 Kultūringai su 

Nomeda.
 3.10 Stambiu planu.
 4.05 „Sunė – vyriausiasis 

pabrolys“.
 5.30 Gamtininko užrašai.

TV1
 6.25 Pasirinkę Lietuvą. 
 7.00 Informacinių mitų 

griovėjai.
 7.30 „Pakvaišusi porelė“.
 9.00 „Alpių gelbėtojai“.
 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. 
Žmogžudystės 
Kolmare“.

 23.00 „Mano motinos 

prakeikimas“.
 1.00 „Taisyklės nega-

lioja“.
 3.20 „Kapitonė Marlo. 

Degantis žmogus“.

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 
Marijampolės „Sū-
duva“–„Jonava“.

 20.00 Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Supernova“.
 23.50 „Taksi 3“.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 8.00 Lietuviškos atos-
togos.

 10.00 Alfas vienas 
namuose.

 11.00 Receptų receptai.
 11.30 Jūs rimtai?
 11.55 „Kenoloto“.
 12.00 Sekmadienio Šv. 

Mišių transliacija.
 13.30 Lietuviškos atos-

togos.
 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 „Priešai“.
 22.30 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.33 „Priešai“.
 23.45 „Nesiaukite live“. 

„Pasitikite – Ša-
rūnas Jasikevičius“.

 3.00 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

„Užburtoji Ela“, 19.30, LNK„Užburtoji Ela“, 19.30, LNK
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LRT TV
2022. 04.26  
 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. Kelionių 
dokumentika.

 13.30 Veranda.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 (Ne)emigrantai.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje. 

 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 LRT radijo žinios.
 23.05 „Degantis pa-

saulis“.
 0.10 „Komisaras 

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

ekspedicija. Lietuva 
Europoje. 

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

Zita Kelmickaite.
 4.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 „Kernavės archeo-

loginė vietovė“.
 5.15 „Ponių rojus“.

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

reindžeris“.
 10.00 „Ūkininkas ieško 

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

širdį“.
 15.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Skrydis“.
 1.20 „Naktinė apgultis“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

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

žiai“.
 7.00 „Monstrų vieš-

butis“.

 7.30 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

 8.00 La Maistas.
 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.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Prakeikti IV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Sekluma“.
 0.15 „Bulis“.
 1.15 „Elementaru“.
 2.15 „Majų baikerių 

klubas“.
 3.40 „Mikė“.
 4.10 „Bulis“.
 5.10 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

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

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

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

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

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

Sugrįžimas“.
 0.00 „Nulinis“ paci-

entas“.
 1.45 „Strėlė“.
 2.35 „Akloji zona“.

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

čiuk“.
 9.00 „Pėdsakas. 

Ukraina“.
 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. 
 18.30 Lietuva tiesiogiai. 
 19.00 „Reali mistika“.
 20.00 Reporteris. 
 20.50 „Aiškiaregė“.

 21.25 „Neišsižadėk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Lietuva tiesiogiai. 
 23.30 #NeSpaudai. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

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

gumas“.
 3.55 30 #NeSpaudai.
 4.35 „Reali mistika“.

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

liai burundukai“.
 7.50 „Erdvės menas. 

Atgimęs tradicinės 
medienos žavesys“.

 8.15 Dizaino doku-
mentika. Mados 
dizainas. 

 8.25 Stop juosta.
 9.20 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.20 Smalsumo genas.
 12.50 Stop juosta.
 13.45 7 Kauno dienos.
 14.15 Mokslo sriuba.
 14.45 „Gyvenimas de-

šimtyje nuotraukų. 
Freddie Mercury“.

 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 Nacionaliniai 

lygybės ir įvairovės 
apdovanojimai 
2021. 

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

Savanoriai“.
 22.30 Stilius.
 23.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 1.25 „Baltikum“.
 2.50 Šoka Lietuva.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Kelias.
 4.35 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 5.30 Pasivaikščiojimai.

TV1
 6.00 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.00 „Mano namai – 

mano likimas“.
 9.00 „Mirtis kalnuose“.
 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 kalnuose“.
 20.00 PREMJERA. „Įsta-

tymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų 
skyrius“.

 21.00 „Nusikaltimas 
šiaurėje. Zyversas 
ir mirtina meilė“.

 22.55 „Kapitonas Kainas“.
 0.05 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 1.05 „Aleksas Hugo. 

Kelyje“.
 3.05 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Kobra 11“.
 6.55 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 7.20 Gero vakaro šou.
 8.15 „Prakeikti IV“.
 8.50 E– gazas dugnas.
 9.20 „Moderni šeima“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Vedęs ir turi 

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

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 22.00 „Dievo šarvai 2. 

Operacija Kon-
doras“.

 0.05 „Jeloustounas“.
 1.00 „Pasitikėjimas“.
 2.10 „X mutantai“.
 3.00 „Nufilmuoti 

antgamtiniai 
reiškiniai“.

 3.50 „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.
 18.30 Egzotiniai keliai.
 20.00 Verslo požiūris.
 20.30 Pakvaišę dėl grožio.
 21.00 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 22.00 Dviračiu per Indo-
nezijos džiungles.

 22.30 „Jėga“ ir „Keno-
loto“.

 22.35 Iš esmės su 
A. Peredniu.

 23.35 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

TREČIADIENIS, balandžio 27 d. Saulė teka 5.52, leidžiasi 20.43, dienos ilgumas 
14.51. Delčia. Vardadieniai: Anastazas, Zita, Gotautas, Aušra, Žydrė, Edilija.

LRT TV
2022. 04.27 
 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“.
 0.05 „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 Smegenų 

paslaptys. Marselis 
Prustas.

 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 „Žmogžudystė“.
 0.25 „Paskutinis laivas“.
 1.25 „Skrydis“.
 3.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

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

žiai“.
 7.00 „Monstrų vieš-

butis“.
 7.30 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 8.00 Prieš srovę.
 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 Gero vakaro šou.
 20.30 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Prakeikti IV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Tobulas apiplė-

šimas“.
 0.20 „Bulis“.
 1.20 „Elementaru“.
 2.20 „Majų baikerių 

klubas“.
 3.35 „Mikė“.
 4.05 „Bulis“.
 5.05 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Kalnietis“.
 10.30 „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. Kėdainių 
„Nevėžis–Op-
tibet“–Panevėžio 
„Lietkabelis“. 

 21.00 „Vienveidis“.
 22.45 „Supermenas. 

Sugrįžimas“.
 1.45 „Strėlė“.

Lryto
 6.00 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Švyturių žmonės. 
 7.00 „Reali mistika“.
 8.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 9.00 „Pėdsakas. 

Ukraina“.
 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. 

Prieš srovę. Radika-
lios gyvenimo būdo 
idėjos“.

 8.15 Dizaino dokumen-
tika. Paslaugų ir so-
cialinis „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 Rytis Zemkauskas 

kalbina Mariną 
Abramovič. 

 15.35 Vytautas Mačernis. 
„Viltis“. 

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

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

draugas.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“.
 19.00 Smalsumo genas.
 19.30 „Architektūros 

ikonos. Štefanas 
Svetkas“.

 20.00 „Architektūros 
ikonos. Olga On-
dreičkova ir Pavolis 
Ondreička“.

 20.30 Panorama.
 21.30 Lietuvos ir Japo-

nijos draugystės 
šimtmečiui skirtas 
koncertas.

 22.30 Euromaxx.
 23.00 Į sveikatą!
 23.30 Gamtininko užrašai.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 1.25 Auksinis protas.
 2.30 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 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 „Mirtis kalnuose“.
 10.05 „Baudžiauninkė“.
 11.10 „Alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 13.15 „Kapitonas Kainas“.
 14.30 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 15.35 „Anupama“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „Baudžiauninkė“.
 18.50 „Mirtis kalnuose“.
 20.00 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 21.00 „Nusikaltimo vieta 
– Getingenas. Karas 
galvoje“.

 22.55 „Kapitonas Kainas“.
 0.05 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 1.05 „Nusikaltimas 

šiaurėje. Zyversas 
ir mirtina meilė“.

 3.00 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Kobra 11“.
 6.55 „Paskutinis žmogus 

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

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

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

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Juodoji jūra“.
 23.20 „Jeloustounas“.
 0.20 „Pasitikėjimas“.
 1.30 „X mutantai“.
 2.20 „Nufilmuoti 

antgamtiniai 
reiškiniai“.

 3.10 „CSI. Niujorkas“.

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 Lietuviškos atos-

togos.
 14.00 Sporto baras.
 15.00 Delfi diena.
 17.00 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 17.55 „Kenoloto“.
 18.00 Delfi interviu su 

R. Lukaityte-Vna-
rauskiene.

 18.30 Egzotiniai keliai.
 19.00 Kasdienybės 

herojai. 
 19.55 Eurojackpot.
 20.00 Kaip pas žmones.
 21.00 Orijaus kelionės.
 21.30 Gimę ne Lietuvoje.
 22.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 22.30 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.35 Vikinglotto.
 22.40 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 23.40 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.
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 • Lenkišką šienapjovę, kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 686 05218.

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.

 • 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. 

 • 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.

 • Vasarinius kviečius, avižų ir 
vikių mišinį.  
Tel. 8 609 08846.

 • Rulonus, kaina 7 Eur.  
Tel. 8 652 81644.

 • 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.

 • Grūdų sėjamąją SZ-3,6. 
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.

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 
m., rida 130000 km, sidabrinė 
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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 • 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.

GYVULIAI

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

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

 • Suvirinimo pusautomatį.  
Tel. 8 652 68031.

 • 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

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

 • Bičių šeimas.  
Tel. 8 613 93166.

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

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

PARDUODA
AUGALAI

 • Dobilų ir motiejukų sėklas.  
Tel. 8 616 98807.

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

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

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

 • 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.

 • 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. 

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 apleis-
ta. Tel. 8 678 80555.

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.

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

KLASIFIKUOTI
SKELBIMAI

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

 • 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

 • Metalo laužo supirkimas: 
juodojo metalo laužas – 420–
450 Eur/t, skarda – 380–400 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. 
Svėrimo paslaugos iki 60 t. 
Darbo laikas I–V – 8.00–16.00 
val., VI – 8.00–12.00 val.  
Tel. 8 698 30902.

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

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.

Matininkas Mantas Valaitis  atliks kadastrinius matavimus 
žemės sklypo, esančio Lazdijų r. sav., Veisiejų sen., Viktarino 
k., skl. kad. Nr. 5958/0006:0216, kuris ribojasi su Vytauto Vlado 
Stasiukyno (miręs), skl. kad. Nr. 5958/0006:0212, ir Elzės Mi-
kelionienės (tikslus gyvenamosios vietos adresas nežinomas), 
skl. kad. Nr. 5958/0006:0213, sklypais. 2022 m. balandžio 29 d. 
14.00–15.00 val. vyks ribų ženklinimas vietovėje. Prašome atvykti 
minėtų kaimyninių sklypų savininkę, savininkų giminaičius arba 
suinteresuotus asmenis. Neatvykus darbai bus tęsiami, prašome 
pastabas pateikti per 30 dienų nuo matavimų datos. Tel. 8 608 
94027, el. pašto adresas mantasvalaitis1@gmail.com.
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KLASIFIKUOTI
SKELBIMAI

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

SAVAITĖS HOROSKOPAS (baLandžio 25—gegužės 1 d.)

Avinas (03.21–04.20)
Būti namuose šią savaitę jums bus 
paprasčiausiai nuobodu. Užsiimkite 
tokia veikla, kuri žada naujos patirties 
ir įspūdžių. Savaitgalį patartina kur 
nors iškeliauti. Turėsite šiokių tokių 
papildomų išlaidų, užtat patirtų įspū-
džių ilgai nepamiršite.

Jautis (04.21–05.21)
Savaitės viduryje pagaliau būsite 
deramai įvertintas ir pagerbtas už 
anksčiau padarytus darbus. Pagaliau 
skinsite kantrybės ir darbštumo pri-
nokintus vaisius. Tik nepervarkite, nes 
jau kyla grėsmė sveikatai. Būtų labai 
naudinga kiek sulėtinti tempą.

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)
Kiekvienas turi retkarčiais pagalvoti 
apie savo ateitį. Šią savaitę teks daug 
dirbti ir konstruktyviai pasinaudoti 
siūlomomis galimybėmis. Kolektyvinis 
darbas kur kas geriau seksis antroje 
savaitės pusėje. Pirmoji bus sėkmin-
gesnė individualistams.

Liūtas (07.23–08.23)
Savaitės pradžioje galite prastai jaus-
tis, būti kiek irzlokas. Savaitės viduryje 
nesugalvokite keisti darbo ar prašyti 
didesnio atlyginimo. Trečiadienį turėsi-
te būti pastabus ir įžvalgus. Savaitgalį 
būkite rimtas ir dalykiškas, ilsėkitės ak-
tyviai, žaiskite kolektyvinius žaidimus.

Mergelė (08.24–09.23)
Jums jau senokai gadina kraują užsitę-
sę kivirčai su senu pažįstamu. Tas labai 
nepatinka ir jums pačiam, ir kitiems. 
Šią savaitę pagaliau pasiryžkite ir pa-
rodykite iniciatyvą baigti seną vaidą. 
Beje, tai būtų ir finansiškai naudinga. 
Savaitės viduryje galite labai emocin-
gai reaguoti į tai, kad bus suabejota 
vertybėmis, kuriomis jūs šventai tikite.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Šią savaitę visai teisėtai galite jaus-
tis laimingas. Jūs gerai nusiteikęs, o 

ir asmeniniame gyvenime pajutote 
pavasario dvelktelėjimą... Komerciniai 
projektai ypač gerai seksis antradienį 
ir trečiadienį. Antroje savaitės pusėje 
labai didelė konflikto su viršininku 
tikimybė, tad būkite ypač apdairus 
reikšdamas savo nuomonę ir gerai 
apgalvokite atsakymą kad ir į patį 
paprasčiausią klausimą.

Skorpionas (10.24–11.22)
Savaitės pradžioje laikas — jūsų są-
jungininkas. Kruopščiai saugokite 
paslaptis, tiek savas, tiek svetimas. 
Nevaržomos emocijos savaitės vidury-
je tik sukomplikuos reikalus. Bus aštrių 
žodžių ir sužeistų širdžių. Savaitgalį 
šeimoje taip pat prireiks viso jūsų 
takto ir subtilumo.

Šaulys (11.23–12.21)
Labai rimti ir ambicingi planai bręs-
ta jūsų galvoje. Deja, kompromisas 
savaitės pradžioje bus neišvengia-
mas. Nekovokite su vėjo malūnais ir 
nemanykite, kad tik jūs vienas suge-
bate suprasti ir adekvačiai įvertinti 
tikrąją padėtį. Būkite supratingesnis! 
Savaitgalį su mylimu žmogumi ar su-
tuoktiniu priimsite bendrą sprendimą, 
turėsiantį įtakos jūsų ateičiai.

Ožiaragis (12.22–01.20)
Savaitės pradžioje gali išaugti jūsų 
populiarumas ir autoritetas. Ketvir-
tadienį laukia svarbus dalykinis susi-
tikimas. Nauji žmonės, naujos pažintys 
reiškia originalias idėjas ir įdomias 
perspektyvas. Romantiškas nuotykis 
savaitgalį gali turėti ne visai malonių 
padarinių.

Vandenis (01.21–02.19)
Šią savaitę spręsis jūsų galimybės 
pasinaudoti savo padėties privalu-
mais. Beje, galite gauti daugiau nei 
kada nors tikėjotės. Savaitės viduryje 
gali tekti užsiimti įdomiu ir pelningu 
projektu. Savaitgalį šeimos nariai gali 
ypač pasigesti jūsų dėmesio.

Žuvys (02.20–03.20)
Jūsų sėkmė šią savaitę susideda iš 
planingumo, ištvermės ir kruopštumo. 
Pasistenkite nieko nepriimti už tikrą 
pinigą pasikliaudamas vien kažkieno 
žodžiu. Nesiimkite tvarkyti finansinius 
reikalus pirmadienį — didelė tikimybė 
nudegti. Apskritai šią savaitę patar-
tina vengti rizikos bet kokia forma.

PERKA
KITI

 • Aliumininę valtį.  
Tel. 8 600 63766.

 • Naudotą pianiną.  
Tel. 8 659 60507.

 • 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

 • Dovanoju baltus rulonus. 
Tel. 8 609 08846.

 • Apie 80 t mėšlo. Krosnos 
sen., Vartų k.  
Tel. 8 638 98886.

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 žaliavą, 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. 

 • Kasame tvenkinius.  
Tel. 8 678 80555.

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

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

 • Taisome automatines 
skalbimo mašinas. Atvykstame 
į namus.  
Tel. 8 615 73404.

 • Kapoju malkas Lazdijuose ir 
Lazdijų r., kaina 4 Eur/kub. m.  
Tel. 8 653 59669.

 • 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 
plovimas, atnaujinimas,  
dažymas.  
Tel. 8 631 91211.

 • Gaminame duris namams, 
ūkiniams pastatams, laiptų pa-
kopas, langų rėmus. 30 metų 
gamybos patirtis.   
Tel. 8 686 71689. 

 • Nebrangiai Lazdijuose, Ku-
kliuose, Bajoriškėje, Zabūriš-
kėje, Papalazdijuose, soduose, 
Dumblyje su nedideliu T-25 
traktoriumi galiu iškultivuoti 
jūsų daržiuką, padaryti vagu-
tes, taip pat pasodinti bulves. 
Vasarą galiu apvarinėti – 
apkaupti bulves. Rudenį aparti 
nedidelį daržiuką, nukasti 
bulves.  
Tel. 8 684 81224.

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

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

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

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

 • 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.


