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Teikiame visas kapų įrengimo, 
restauravimo ir priežiūros paslaugas 
pagal kliento finansines galimybes. 

Tel. 8 605 81979.

Turite naujieną, 
nuomonę, nuotrauką?

Skambink tel. 
(8 318) 53085

D Ė M E S I O !  v I S a  a k t u a l I  I n f O r M a c I j a  a p I E  k a r a n t I n ą .

D Ė M E S I O  v I S a  a k t u a l I  I n f O r M a c I j a  a p I E  k a r a n t I n ą . .

Transporto priemonę 
grąžinsime dezinfekuotą.

Karantino metu į techninę apžiūrą 
galima užsiregistruoti tik internetu, 

bet tai ne bėda!!!
Jūsų automobilį techninei apžiūrai 

užregistruosime internetu ir ją atliksime 
jums neišėjus iš namų.

Automobilį pasiimsime iš jūsų namų 
ir grąžinsime į juos suremontuotą ir su 

atlikta technine apžiūra. 
Tereikia jums paskambinti tel.: 

8 620 51998, (8 318) 53013.

AUTOSERVISAS
Turistų g. 3A, Lazdijai
(prie tech. apžiūrų centro)
lazdijuservisas@gmail.com
Darbo laikas 
I–V 8.00–18.00 val.,
VI 8.00–14.00

UAB „Autofejera“ DĖMESIO!
Važiuok be rūpesčių

Ar Lazdijų valdžia sugeba pasirūpinti 
iš užsienio grįžusiais žemiečiais? 

Nors savivaldybė, sąžiningai vykdanti Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymus dėl 
karantino, savo tinklapyje nuolat giriasi, kad rūpinasi kraštiečių sveikata, tačiau yra faktų, 
bylojančių, jog tai nėra visiška tiesa. Tuo suabejoti privertė vieno lazdijiečio, praėjusią 
savaitę sugrįžusio iš užsienio, papasakota istorija. (A. Ufarto/ Fotobanko nuotr.) Skaitykite 2 psl. »

Gyvenimas yra panašus į degantį žiburį, 
kuris anksčiau ar vėliau sudegs.
Galvodami apie būties trapumą, 

vis dėlto sugebame kitus paguosti, 
išmokstame artimo akyse pastebėti tylą 

ir giliai širdyje paslėptą skausmą. 
Savo gerumu, sielos šiluma lengviname 
šalia esančių ir mumis tikinčių žmonių 

skaudžią gyvenimo dalią.

Direktoriaus Vygando stiprus žodis, svari nuo-
monė, idėjos, palaikymas, padrąsinimas bus 
mūsų darbuose ir mintyse, kurias jis nutrau-
kė išeidamas. Jo atminimas ilgam išliks mūsų 
širdyse.
Mes negalime užpildyti netekties, bet norime 
pasidalinti skausmu.
Liūdime kartu ir reiškiame užuojautą artimie-
siems.

Veisiejų socialinės globos namų 
darbuotojų kolektyvas
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SavaitėS komentaraS 
Batiuška a. lukašenka bando sumenkinti koronaviruso grėsmę

Algimantas Mikelionis
Šiomis dienomis beveik visas pa-
saulis imasi drastiškų, bet labai 
reikalingų priemonių kovodamas 
su iki šiol neregėta pavojingojo 
koronaviruso pandemija. Žinoma, 
yra labai įvairių pavyzdžių, kaip 
valstybės kovoja su virusu. Štai 
labiausiai nukentėjusios nuo šios 
nelaimės šalys, tokios kaip Italija 
ir Ispanija, kur itin didelis susir-
gusiųjų skaičius, laikosi stiprios 
saviizoliacijos ir griežto karan-
tino. Jeigu Švedija išsiskiria itin 
nerūpestingu požiūriu į karantiną 
ir šios šalies miestų gatvėse gali-
ma išvysti begales besibūriuojan-
čių žmonių be apsauginių kaukių, 
tai jų kaimynė Norvegija ėmėsi 
griežtų priemonių: šios šalies 
gatvės ir mėgstamos susibūrimų 
vietos tuščios. Žinoma, galima 
spjauti į griežtas priemones, ir 
kokios nors šalies piliečius sava 
valdžia gali palikti likimo valiai 
ir leisti virusui laisvai šienau-
ti žmonių gyvybes, bet tuomet 
lauktų itin didelis susirgusiųjų ir 
mirusiųjų nuo koronaviruso atve-
jų skaičius. Bet kokia atsakinga 
valdžia jau seniai turėjo imtis 
kiek galima griežtesnių kovos 
su šiuo pavojingu koronavirusu 

Adomo Žilinsko piešinys.

priemonių.
Dar kovo viduryje kaip Pilypas 

iš kanapių išlindęs Baltarusijos 
diktatorius A. Lukašenka pareiš-
kė, kad šis virusas tėra psichozė, 
kuri nežinia kam naudinga. Viso 
pasaulio geriausi mokslininkai ir 
medikai bei šalių vyriausybės ir 
už tai atsakingi asmenys skam-
bina pavojaus varpais ir ragina 
visus piliečius laikytis griežtos 
saviizoliacijos ir kuo rečiau eiti 
iš namų ar visai iš jų neišeiti, o 
štai Minsko gudročius lyg niekur 
nieko moja ranka į pavojingąjį 
koronavirusą. Dar daugiau, jis 
turi net savo metodus, kaip su 
juo kovoti, ir iš televizijos ekranų 
byloja savo liaudžiai ir pasauliui 
nelyg koks trečias brolis Ivanuš-
ka. Baltarusijos tironas pataria 
savo liaudžiai nebijoti jokio vi-
ruso ir dirbti laukuose su trak-
toriumi, ruoštis artėjančiai sėjai 
arba masiškai žaisti ledo ritulį ir 
lankytis šio žaidimo arba futbolo 
varžybose. Kas baisiausia, kad 
kai visa Europa yra nutraukusi 
savo nacionalinius visų sporto 
šakų čempionatus ir prestižines 
Europos varžybas, Baltarusijoje 
vyksta ir futbolo, ir ledo ritulio 
nacionalinės pirmenybės, o į jas 
plūsta žiūrovai. Pats A. Lukašen-
ka žaidžia ledo ritulį ir kalbėda-
mas žurnalistams sako, kad jokio 
viruso jis nemato. Lyg virusas 
būtų uodo ar musės dydžio...

Klausai Minsko tirono ir apima 
negera nuojauta, kad toks baisus 
aplaidumas kažkur jau matytas 

ir girdėtas. Taip, būtent 1986-ųjų 
pavasarį, kai sprogo Černobylio 
atominė elektrinė ir visas trage-
dijos mastas ir baisūs jo padari-
niai buvo slepiami nuo sovietinės 
liaudies. Deja, tuo metu ir mes 
priklausėme raudonajam lageriui, 
kur į žmogaus sveikatą ir gyvybę 
valdžiai buvo nuoširdžiai nusi-
spjaut. Kiek dėl to mirė piliečių iš 
karto po katastrofos, kiek praėjus 
keleriems ar keliasdešimt metų. 
Nuo Černobylio katastrofos itin 
skaudžiai nukentėjo ir Lietuva.

Dabar žvelgdami į nusikals-
tamą Baltarusijos valdžios ap-
laidumą ir klausydami A. Lu-
kašenkos nesąmonių galime 
pasidžiaugti, kad labai laiku 
pabėgome iš sovietinio lagerio ir 
jau trisdešimt metų esame laisva, 
demokratinė ir nepriklausoma 
valstybė. Lietuvoje dabar taip 
nespjaunama į žmonių sveika-
tą ir gyvybes kaip kaimyninėje 
Baltarusijoje. Tarsi nesąmonių 
dar nebūtų gana, A. Lukašenka šį 
antradienį pareiškė, kad Baltaru-
sijoje jau pasiektas koronaviruso 
pikas! Kaip apgailėtinai ir krau-
piai tai skamba viso normalaus 
ir protingo pasaulio kontekste. 
Negana to, Baltarusijos valdžia 
ruošiasi per koronaviruso epide-
miją patirtus nuostolius uždėti 
ant savo paprastų piliečių pe-
čių. Jie visi turės už tai sumo-
kėti iš savo kišenės, o jeigu to 
nepadarys, motulė Baltarusija 
jiems nuskaičiuos nuo banko 
sąskaitos. Štai kokia kai kurių 

lietuvių itin giriama Baltarusija, 
kur, anot jų, nušienautos pakelės, 
sutvarkyti keliai ir nepaprastai 
gera gyventi!

Žinoma, ne viskas puikiai ir 
idealiai atrodo mūsų šalyje. Bai-
siausiai atrodo kai kurių mūsų ša-
lies piliečių neatsakingas elgesys. 
Juk nemažai jų grįžę iš užsienio 

nesilaikė elementarių saugumo 
priemonių, lankėsi viešose vie-
tose, svečiavosi pas draugus. Kai 
kam ne tik savo, bet ir artimo 
sveikata ir gyvybė yra nesvarbi, 
o juk yra pasakyta: mylėk savo 
artimą, kaip pats save. Deja, kaip 
dažnai lietuviai nemyli nei savo 
artimo, nei savęs.•

Ar Lazdijų valdžia sugeba pasirūpinti 
iš užsienio grįžusiais žemiečiais? 
Nors savivaldybė, sąžinin-
gai vykdanti Sveikatos ap-
saugos ministerijos nuro-
dymus dėl karantino, savo 
tinklapyje nuolat giriasi, 
kad rūpinasi kraštiečių 
sveikata, tačiau yra faktų, 
bylojančių, jog tai nėra 
visiška tiesa. Tuo suabejoti 
privertė vieno lazdijiečio, 
praėjusią savaitę sugrįžu-
sio iš užsienio, papasakota 
istorija. 

ParPlaukė keltu į klaiPėDą
Šią istoriją „Dzūkų žinioms“ 
papasakojo praėjusį penktadie-
nį iš Belgijos keltu per Vokietiją 
į Klaipėdą grįžusio lazdijiškio 
giminaitė Rima (vardas pakeis-
tas). 

Rima pasakojo, jog jos gimi-
naitis penktadienio popietę keltu 
pasiekė Klaipėdą. Jis žinojo apie 
tai, kad visi grįžusieji iš užsienio 
turi būti dviem savaitėms uždaryti 
į savivaldybių paruoštas saviizo-
liacijos patalpas. 

„Grįžęs į Klaipėdą, jis pasi-
skambino Lazdijų rajono savival-
dybės darbuotojai Sigitai Štrei-

mikytei, atsakingai už parvykusių 
asmenų apgyvendinimą specialiai 
tam parengtose patalpose, ir pa-
prašė, kad, kaip numato sveika-
tos apsaugos ministro įsakymas, 
pargabentų jį specialiai tam skirtu 
savivaldybės transportu iš Klai-
pėdos į Lazdijus. Tačiau sulaukė 
keisto atsakymo: ne darbo laiku 
mes grįžusiųjų neparvežame“, – 
pasakojo Rima. 

Anot jos, buvo minčių, jog 
sūnų iš Klaipėdos parsiveš jo 
tėvai savo automobiliu, tačiau 
vėliau nuspręsta, jog vyresnio 
amžiaus tėvams kontaktas su ga-
limai infekuotu sūnumi gali turėti 
pražūtingų pasekmių. 

kilo DiSkuSija Dėl 
aPmokėjimo
Vyriškis ieškojo būdų pats su-
grįžti iš Klaipėdos į Lazdijus. 
Pirmiausia su bendradarbiais jis 
pasiekė Kauną, o vėliau sugebė-
jo sugrįžti ir į Lazdijus. Jei būtų 
buvęs infekuotas, kiek žmonių 
pakeliui galėjo užkrėsti? 

Kaip buvo sutarta, vyriškis 
buvo apgyvendintas „Gojaus“ 
viešbutyje. 

Rima sakė, jog ir jai, ir gimi-
naičiui buvo pasakyta, jog už gy-
venimą savivaldybės paskirtose 
patalpose teks mokėti po 40 eurų 
už parą. 

„Suskaičiavom, jog už 14 dienų 
tektų pakloti beveik 600 eurų, 
tai tikrai nemaži pinigai. Buvau 
girdėjusi, jog tokiais atvejais už 
buvimą izoliacijoje turėtų ap-
mokėti savivaldybė. Pasitelkus į 
pagalbą tarpininkus, pavyko gauti 
pažadą, jog už buvimą „Gojuje“ 
giminaičiui nereiks mokėti“, – 
pasakojo Rima. 

Moteris teigė, jog ją stebina to-
kia netvarka Lazdijuose karantino 
metu – transporto neatsiunčia, už 
izoliavimo patalpas gali imti, bet 
gali ir neimti pinigų. 

SavivalDybė turi Skirti 
tranSPortą
„Dzūkų žinių“ redakcija, išgir-
dusi šią istoriją ir norėdama su-
žinoti valdžios poziciją, kreipėsi 
į Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijos direktorę Iloną 
Šaparauskienę.

– Kur savivaldybė apgyvendina 

iš užsienio grįžusius lazdijiečius, 
taip pat asmenis, turėjusius kon-
taktų su sergančiaisiais, kur jie 
privalomai karantinuojami?

– Dėl grįžusiųjų iš užsienio 
apgyvendinimo savivaldybė 
bendradarbiauja su apgyven-
dinimo paslaugas teikiančiais 
verslininkais. Grįžusieji taip pat 
apgyvendinami Veisiejų techno-
logijos ir verslo mokykloje esan-
čiose patalpose. Tam buvo gautas 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
pritarimas.

– Kiek šiuo metu žmonių apgy-
vendinta savivaldybės parinktose 
patalpose?

– Šiuo metu yra apgyvendin-
ti 24 asmenys.

– Kokia vienos paros apgyven-
dinimo kaina? Kas moka už šių 
žmonių gyvenimą savivaldybės 
parinktose patalpose?

– Už grįžusiųjų iš užsienio ir 
neturinčių, kur izoliuotis, apgy-
vendinimą moka savivaldybė. Už 
apgyvendinimą mokama įprasta, 
prieš karantiną apgyvendinimo 
įstaigų nustatyta kaina.

– Ar savivaldybė vykdo Sveika-
tos apsaugos ministerijos nuro-
dymą – savivaldybės transportu 
iš Lietuvos oro uostų ir Klaipėdos 
jūrų uosto parsivežti iš užsienio 
sugrįžusius ir karantinuoti pri-
valomus rajono gyventojus?

– Žinoma, grįžusieji iš oro uos-
tų bei Klaipėdos jūrų uosto par-
vežami savivaldybės specialiai 
paruoštu transportu.

– Kokia transporto priemone 
vyksta tokių asmenų parveži-
mas?

– Grįžusiųjų iš užsienio parve-
žimui pritaikytos dvi savivaldybei 
priklausančios transporto priemo-
nės ir viena VšĮ Lazdijų sociali-
nių paslaugų centrui priklausanti 
transporto priemonė.

– Kas savivaldybėje atsakingas 
už tokių asmenų parvežimo ir 
apgyvendinimo organizavimą?

– Ši informacija viešai skelbia-
ma. Savivaldybėje yra paskirtos 
dvi apgyvendinimo koordinato-
rės: Sigita Štreimikytė ir Rima 
Šukienė.•
„Dzūkų žinių“ informacija
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REIKIA 
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose 
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelėse. 
Vienos tonos kaina — 
13,03 Eur (su PVM).

Lazdijų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, 
Gėlyno g. 23, Lazdijai.
Tel. 8 672 89288. 
Aikštelės darbo laikas. II–VI 9.00–18.00 val. 
Pietų pertrauka 13.00–14.00 val.

turgaus prekiautojus išprašė lauk — jau sutarė, kad padės ir policija
Vieniems reikia vištų, 
kitiems – vištoms lesalo. 
Kaip apsirūpinti? Kaimo 
žmonės tai daro daugybę 
metų – kartą per savaitę 
traukia į ūkininkų turgų.

Taigi ir praeito ketvirtadienio rytą, 
kaip įpratę, jie susirinko ir į Laz-
dijų rajono Veisiejų miestelį.

Tai vienintelė diena per savai-
tę, kai kaimo žmonės ankstyvą 
rytą suveža į ūkininkų turgų tai, 
kas ką turi. Tąkart taip pat: vieni 
atsigabeno grūdų, kiti – bulvių, 
kažkas – vištų.

O dar kažkas susivokė, kad 
tokiam susibūrimui, kai dėl ko-
ronaviruso grėsmės paskelbtas 
griežtas karantinas, ne laikas.

„Jie prekiauja lyg niekur nieko, 
– piktinosi į lrytas.lt redakciją 
paskambinęs skaitytojas. – Kur 
žiūri valdžia?“

Juk dabar – ekstremali situa-
cija, karantinas – griežtas, žmo-
nėms draudžiama būriuotis, o 
nepaklusę – baudžiami.

PaPrašė išvažiuoti
„Žinau, – pratarė Veisiejų se-
niūnas Zenonas Sabaliauskas, 
– kad tie skambučiai pasiekė ir 
Lazdijų rajono savivaldybę. Pa-
sakiau, kaip viskas buvo.“ Tad 
kaip buvo?

Pasak seniūno, jis pats tą rytą 
susitiko su Veisiejus pasiekusiais 
ūkininkais, kurių buvo apie de-
šimt, ir paprašė išvažiuoti.

„Paprastai jie susiburia šalia 
turgaus ir ten prekiauja. Tad ir 
dabar buvo tą vietą užsiėmę.

Taigi pakalbėjome ir sutarėme, 
kad į turgų, kol karantinas, jie 
daugiau nevažiuos, kitą ketvir-
tadienį – taip pat.

Gali būti, kad iš labo ryto kas 
nors ką nors suspėjo nusipirkti. 
O gal susitarė, kad kitokiu būdu 
vėliau įsigys tai, ko reikia – as-
meniškai susisieks“, – pasakojo 
Z. Sabaliauskas.

buDėS ir Policija
Anot Veisiejų seniūno, šeimos 
ūkius turintiems žmonės neatro-

do, kad prekiaudami turguje jie 
rizikuoja.

„Vieni laiko vištas, kiti – gyvu-
lius, pašarų jie yra įpratę turguje 
įsigyti. Apskritai kaimo žmonėms 
atrodo, kad draudimas prekiau-
ti lauke yra perteklinis dalykas. 
Ūkininkai dar bandė sakyti, kad 
ir grūdai yra maisto prekė.

Bet gana greitai išsiaiškinome, 
kad prekybai turguje dabar jais 
ne vieta. Deja, šiuo metu tenka 
kitaip tvarkytis.

Tie visi žmonės buvo gerano-
riški. Nieko nereikėjo nei bausti, 
nei ilgai aiškintis – susikrovė pre-
kes ir patraukė namo“, – kalbėjo 
Z. Sabaliauskas.

Jo teigimu, kad nekiltų nesu-
sipratimų, kitą ketvirtadienį nuo 
ankstyvo ryto ūkininkų turgelio 
vietoje budės policija. Jei atsiras 
tokių prekeivių, kurių šita žinia 
dar nepasiekė, jų bus paprašyta 
grįžti namo.

maiStaS — ant PrekyStalių
Prekyba maisto prekėmis pagrin-
dinėje Veisiejų turgavietėje vyko 
ir vakar, ji vyksta ir šiandien. Ta-
čiau ar yra rekomendacijų, kaip 
elgtis prekeiviams, ar jie savo 
nuožiūra pasitraukia kuo toliau 
vieni nuo kitų?

„Nuovokūs yra mūsų žmonės. 
Turgų prižiūri jo savininkai, bet ir 
pats asmeniškai pažiūrėjau, kaip 
jame elgiamasi.

Nėra dėl ko prekeiviams prie-
kaištauti. Jų tebuvo koks dešimt, 
o teritorija – didelė. Jie stovėjo 
toli vienas nuo kito, o ir apsi-
pirkti į turgų ateina labai nedaug 
žmonių.

Apskritai turgaus verslinin-
kams – sunku. Jie turi pragyven-
ti iš prekybos, o dabar ji beveik 
sustojo.

Ir anksčiau jų paklausdavau, 
kiek jie uždirba. Vieni sakyda-
vo, kad „pusė bėdos“, kiti – „kad 
nieko čia gero“. Bet dabar atsive-
žę parduoti sausainių ar kitokių 
skanėstų šiuo momentu jie vargu 
ar ką beuždirbs. Juk dar ir dega-
lai kelionei kainuoja“, – svarstė 
Veisiejų seniūnas.

darbuotojus.
Taip pat šiuo metu rengiami 

išaiškinimai ir dėl prekybos tur-
gavietėse“, – sakė A. Palionis.

Gali užSiDirbti bauDų
Taigi ūkininkams tenka priminti, 
kas gresia už tai, kad jie susirenka 
draugėn turguje.

Yra parengtos Baudžiamojo 
kodekso pataisos, kuriose siūlo-
ma taikyti beveik dešimt kartų 
didesnes baudas už karantino ir 
saviizoliacijos taisyklių pažeidi-
mus ekstremaliosios situacijos 
metu.

Už pažeidimus Administracinių 
nusižengimų kodeksas anksčiau 
numatė įspėjimą arba baudą nuo 
60 iki 140 eurų, kai įsigalios pa-
taisos, ji sieks nuo 500 iki 1500 

eurų. Atitinkamai didėja baudos ir 
įmonėms bei jų vadovams. buvo 
140–600 eurų, taps 1500–6000 
eurų.

Administracinių nusižengimų 
protokolus dėl karantino pažeidi-
mų galėtų surašyti ne tik Naciona-
linio visuomenės sveikatos centro 
ar savivaldybių specialistai, bet 
ir policijos, karo policijos, Vals-
tybės sienos apsaugos tarnybos 
bei Viešojo saugumo tarnybos 
pareigūnai.

Taip pat griežtinama adminis-
tracinė atsakomybė ir už polici-
jos pareigūnų teisėtų reikalavimų 
nevykdymą bei už savivaldybių 
tarybų sprendimų dėl kovos su 
žmonių užkrečiamųjų ligų pro-
trūkiais nevykdymą.•
lrytas.lt

Ant turgaus prekystalių Vei-
siejuose šiuo metu sukraunamos 
daržovių dėžės, poroje autopar-
duotuvių prekiaujama mėsa ir 
jos gaminiais. Taip pat parduo-
dama duonos ir kepinių, sėklų, 
konservų.

„Tokia jau ta turgaus specifika. 
Tiesa, pardavėjai patikino, kad 
dezinfekuoja savo automobilius“, 
– užsiminė Z. Sabaliauskas.

rekomenDacijaS Dar renGia
Žemės ūkio ministras Andrius 

Palionis portalui lrytas.lt yra sa-
kęs, kad ir ministerijoje, ir Vy-
riausybėje ne kartą svarstyta, ką 
reikėtų daryti, jei koronavirusu 
užsikrėstų maisto tiekimo gran-
dinės dalyviai.

„Yra atsiradusių siūlymų, kurių 
vienas – riboti žmonių patekimą 
į parduotuves, nes grūstis kelia 
grėsmę ir prekybos centruose 
dirbantiems žmonėms.

Svarbu, kad rizika užsikrėsti 
jiems būtų kuo mažesnė, nes vie-
nam susirgus išties reikėtų ka-
rantinuoti visus prekybos salės 

Kaimo žmonėms teko išsižadėti Veisiejų ūkininkų turgaus — prekyba draudžiama. (Lrytas.lt koliažas)

Ūkininkų turgaus dieną Veisiejuose budės ir policija. (G. Bitvinsko nuotr.)

Veisiejų turgavietė kovo 26-ąją. Tiek pardavėjų ir tiek pirkėjų. Ūkininkai su grūdais ir vištomis iš jos turėjo 
pasitraukti. (Z. Sabaliausko nuotr.)
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Gerasis savanorystės virusas pasiekė ir lazdijus 
Jau trečią savaitę trunkan-
tis karantinas kelia mums 
nemažai iššūkių. Vienas 
iš jų – likti namuose, ypač 
tai liečia senjorus ir žmo-
nes, sergančius lėtinėmis 
ligomis. Ką daryti, jei 
žmogus pristinga maisto, 
o nėra galimybės ar jėgų 
pasiekti parduotuvę? Ka-
dangi ši problema aktuali 
visai Lietuvai, iniciatyvūs 
ir pilietiški žmonės įkūrė 
savanorių judėjimą „Sti-
prūs kartu“. Į šį judėjimą 
buvo pakviesti visi savano-
riai, galintys padėti senjo-
rams ir kitiems karantino 
izoliacijoje įkalintiems 
žmonėms. Ypač tai aktualu 
dabar, kai nutrauktas su-
sisiekimas viešuoju trans-
portu. 

Praėjusį penktadienį šio judėjimo 
žemėlapyje atsirado ir Lazdijai 
– šeši mūsų krašto savanoriai 
prisijungė prie šio nacionalinio 
judėjimo. 

Šiandien kalbiname vieną iš 
pirmųjų Lazdijų savanorių, 
„Dzūkų žinių“ direktorių Da-
rių Brindzą. 

– Kaip kilo mintis prisijungti 
prie šio judėjimo? 

– Kai išgirdau, kad ketvirta-
dienį sustabdomas vietinis ir tar-
pmiestinis autobusų judėjimas, 
pagalvojau, jog kai kurie žmonės 
taps atkirsti nuo gyvenimo. Mes 
gyvename kaimiškojoje teritori-
joje, kai kurių žmonių sodybos 
rajone įsikūrusios toli nuo seniū-
nijų centrų, kur yra parduotuvės, 
vienintelis būdas apsipirkti liko 
asmeninis transportas, bet ne visi 
jį turi, o jei sugedo, jei žmogus 
senyvo amžiaus, be pagalbos ne-
apsieis. Tada ir sugalvojau užsire-
gistruoti į nacionalinį savanorių 

koordinavimo centrą „Stiprūs 
kartu“. Užpildžiau savanorio 
anketą, dabar galiu padėti savo 
miesto ar rajono gyventojams, 
kuriems karantinas yra sunkus 
išbandymas.

– Ar nebuvo baimės, kad daly-
vaujant šiame judėjime patenka-
te į rizikos užsikrėsti zoną?

– Rizika sumažėja, jeigu laiko-
mės visų būtinų rekomendacijų, 
virusas plinta lašeliniu būdu per 
akis, nosį, burną. Stengiuosi lai-
kytis visų saugumo rekomendaci-
jų. rankų plovimas muilu arba de-
zinfekciniu skysčiu, vienkartinių 
pirštinių naudojimas, apsauginės 
kaukės dėvėjimas, atstumo tarp 
žmonių laikymasis. Jeigu laiko-
mės visų būtinų rekomendacijų, 
rizika užsikrėsti sumažėja iki 
minimumo.

– Žinome, kad Jums jau teko 
atlikti pirmąją pagalbos užduo-
tį. Papasakokite apie problemą, 
kurią padėjote išspręsti. 

– Sekmadienį paskambino 
„Stiprūs kartu“ koordinatorius, 
paklausė, ar galiu padėti pristatyti 
maisto produktus vienai Veisiejų 
seniūnijos gyventojai. Sutikau, 
taip tapau kurjeriu, kuris gali pri-
statyti maistą. Nupirkau visus rei-
kiamus produktus, juos pristačiau 
poniai Rasai, kuri dėl sugedusio 
automobilio ir neveikiančio vie-
šojo transporto pati negalėjo tuo 
pasirūpinti. 

– Kokias problemas galėtumė-
te padėti išspręsti?

– Vykdydamas registraciją „Sti-
prūs kartu“ centre pažymėjau lan-
gelį „logistika/pristatymas“. 

– Kodėl žmonės turėtų prisi-
jungti prie judėjimo „Stiprūs 
kartu“?

– „Stiprūs kartu“ komanda 

kviečia registruotis visus, galin-
čius padėti senoliams apsipirkti, 
galinčius paremti maistu skurs-
tančius suaugusiuosius, vaikus, 
kurių pamėgti dienos centrai jau 

uždaryti. Taip pat kviečiami re-
gistruotis tie, kurie turi automobi-
lius ir gali būti kurjeriais ar kitaip 
padėti. Užpildę savanorio anketą 
ir tapę savanoriais, padėsite savo 

miesto ar rajono gyventojui. 
Registraciją galima atlikti 

adresu www.stipruskartu.lt.•
„Dzūkų žinių“ informacija

palaiko

nuotolinės pamokos: stringantis 
ryšys ir septyni slaptažodžiai
Po dviejų savaičių pri-
verstinių atostogų koro-
naviruso namuose įkalinti 
mokiniai ir mokytojai vėl 
sugrįžo prie mokslų. Tik 
ne į mokyklų klases, bet 
prie išmaniųjų įrenginių. 
Praėjusį pirmadienį pra-
sidėję nuotoliniai mokslai 
parodė, jog per dvi savaites 
nebuvo deramai pasireng-
ta netradiciniam ugdymo 
procesui, tačiau suteikė 
vilčių, jog ateityje nuotoli-
nis mokymas gali turėti ir 
optimistinių perspektyvų. 

„Dzūkų žinos“ dalijasi moksleivių 
tėvų ir pedagogų įspūdžiais iš pir-
mųjų nuotolinio mokymosi dienų. 

trukDė ProGramų GauSa
Du mokyklinio amžiaus vaikus 
auginanti lazdijietė Raminta 
stebėjo, kaip jos atžaloms sekė-
si mokytis iš namų, naudojantis 
kompiuteriu ir planšete. 

„Geriausiai sekėsi pradinukui 
sūnui. Mokytoja dar sekmadie-
nį atsiuntė užduotis, kurios buvo 
aptariamos pirmadienį vykusios 
virtualios pamokos metu. Sūnui 
viskas buvo aišku, pamokos vyko 
sklandžiai“, – pasakojo Raminta. 

Ji pripažino, jog šeštokei dukrai 
nuotoliniai mokslai vyko daug 
sudėtingiau. Kadangi skirtingas 

disciplinas moko skirtingi moky-
tojai, tai su kiekvienu iš pedagogų 
Ramintos dukra turėjo jungtis per 
skirtingas programas. 

„Programos strigo, kiekvienai 
iš jų reikėjo skirtingo slaptažo-
džio, suskaičiavau, kad dukra 
turėjo užsirašyti net septynis 
skirtingus slaptažodžius. Dažnai 
moksleiviai nesugebėdavo pri-
sijungti prie mokytojų progra-
mos, todėl dažnai bendraudavo 
per mesendžerį. Įsivaizduoju, 
kaip sunku buvo mokytojai vie-
nu metus susirašinėti su keliolika 
moksleivių“, – savo įspūdžiais 
dalijosi Raminta. 

Kai kuriems pedagogams nuo-
tolinis mokymas nesukėlė didelio 
streso, bet suteikė vilties, jog tai 
ne tik įmanomas, bet ir perspek-
tyvus mokymosi būdas. 

StriGo SiStemoS
Apie nuotolinio mokymosi speci-
fiką kalbėjomės su lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja Aurelija 
Paciukoniene.

– Kaip rengėtės nuotoliniam 
mokymui? 

– Visų pirma daugybė vebinarų, 
pokalbių, informacijos paieška. 
Tada bene didžiausias darbas – 
atsirinkti tai, kas pasirodė nau-
dingiausia ir lengviau darbui pri-
taikoma. Žinoma, informacinės 

technologijos mokykloje buvo 
naudojamos ir iki šiol, bet toks 
mokymo(si) būdas yra naujiena 
tiek mokytojams, tiek mokiniams, 
todėl manau, kad iš pradžių rei-
kia padaryti geriau mažiau, bet 
kokybiškai.

– Kaip praėjo pirmoji naujo-
jo mokymo metodo diena? Kiek 
moksleivių buvo prisijungę, kaip 
vyko pats mokymo procesas? 

– Pirma diena buvo pilna ne-
rimo ir netikrumo. Tačiau bent 
jau mano mokykloje viskas vyko 
ganėtinai sklandžiai, mokiniai ti-
krai aktyviai dalyvavo pamokose, 
trūko tik pavienių. Žinoma, erzino 
stringančios sistemos, negalėjome 
prisijungti prie pagrindinio šalti-
nio – elektroninio dienyno, tačiau 
gana neblogai veikė zoom.us plat-
forma. Būtent čia gyvai ir bendra-
vome su mokiniais – aptarėme 
tolesnį darbą, mokytojai skyrė už-
duotis, konsultavo. Na, o mokiniai 
vėliau dirbo savarankiškai, tam jie 
turi vadovėlius, naudoja įvairias 
platformas internete.

– Kuo skiriasi pedagogo pa-
sirengimas įprastai pamokai ir 
virtualiam jos variantui? 

– Man asmeniškai mažai kuo, 
gal tik daugiau reikia vaizdinės 
medžiagos parengti, apgalvoti, 

Nukelta į 7 psl. » 

„Dzūkų žinios“ palaiko savanorystės iniciatyvą „Stiprūs kartu“.
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kalba, kaD...
Dzūkai

g Savivaldybės įstaigose 
be rajono vadovų žinios ne-
gali būti į darbą priimtas nė 
vienas žmogus, net vairuo-
tojas. Vienos įstaigos vadovė 
planavo įdarbinti jos pasiti-
kėjimą užsitarnavusį šoferį, 
tačiau savivaldybės valdžia, 
pasinaudodama karantinu, 
atsiuntė saviškį, garantuotai 
neužsikrėtusį koronavirusu.  
Įdomu, ar tai nauja savival-
dybės kadrų politika, ar ap-
sauga nuo viruso plitimo?
g Lazdijai dabar be galo 

laisvi ir laimingi, nes taip 
kiekvienam renginyje, už-
lipę ant scenos, nuolat kaip 
maldą kartoja savivaldybės 
politinius postus pasidalinę 
mieli Lazdijų rajono politikai, 
ypač pirmoji Lazdijų ponia. 
Tačiau demokratijos patirtis 
sako: „LAISVOJE ŠALYJE NIE-
KAS NEKALBA APIE TAI, KAD 
ESI LAISVAS“.
g Vienoje Lenkijos pa-

sienio savivaldybėje mo-
terų valdžios autonomija. 
Viską atskleidžia skaičiai: iš 
dvylikos savivaldybės skyrių 
vedėjų – net aštuonios mo-
terys. Gali būti ir devinta, nes 
vienas vyriškis, kuris galėtų 
tapti skyriaus vedėju, į tas 
pareigas nesiryžta eiti. Tarp 
seniūnų – akivaizdi moterų 
pergalė: 7:4. Kas ten bus to-
liau, žino tik moterys. 
g Vicemeras gali didžiuo-

tis atlikęs labai svarbų darbą 
rajono labui. Jis pasirūpino 
tuo, kad iš Lenkijos ir į Len-
kiją per Lazdijų rajoną va-
žiuojantys fūristai nepaliktų 

pakelėse dvokiančių minų, 
merės pavaduotojas pastatė 
net keturias modernias bio-
tupyklas. Gaila, kad nepagal-
vojo nupirkti auksinio Kauno 
tualeto, kuris aukcione prieš 
mėnesį buvo parduotas už 
patrauklią kainą. Tada tai 
būtų buvęs dar vienas tu-
ristų ir fūristų traukos taškas 
Lazdijų rajone. 
g Arši valstiečių rėmėja, 

kuri garsiai skundėsi dėl al-
koholio licencijos, liko vieni-
ša. Su savo draugu taip au-
dringai paminėjo Kovo 8-ąją, 
kad, kaip sako pareigūnai, 
įvyko konfliktas artimoje 
aplinkoje ir meilė baigėsi. 
Kažin, ar taip pat nesibaigs 
ir meilė su valstiečiais?
g Vieštartų kaime iš ap-

tvarų bėgantys gyvuliai 
galės ir toliau bėgti, nes 
valdžios sudaryta komisija 
nenustatė, nei kad ten gy-
vuliai ganosi, nei kad jie iš-
trūksta iš atitvarų. Komisija 
tris kartus važiavo tikrinti, 
bet nieko nepastebėjo – nei 
gyvulių, nei jų šeimininkų. 
Gal Vieštartų ir Aukštakalnių 
kaimo žmonėms laisvai laks-
tantys galvijai prisisapnavo 
kolektyviniame sapne? Mis-
tika.•

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.

Mano maisto atliekų konteineris visai tuščias, 
tai aš jo ir neištraukiu. Bet vežėjai vis tiek at-
važiuoja! Negi ir tuščią konteinerį privalau 
ištraukti?

Taip, ištraukti maisto atliekų kontei-
nerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra 
numeruojami, tad vežėjai ant kontei-
nerio užklijuoja numerį. Kita vertus, 

rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris 
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, ku-
rias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos, 
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankš-
luosčiai, bulvių lupenos, vai-
sių žievelės ir kt., yra visuose 
namuose. Tik daugelis jas 
vis dar meta į mišrių atliekų 
konteinerius, o jie tikrinami 
ir aptikus netinkamų atliekų 
netuštinami. Tad kam jums 
tos problemos? 

Rūšiuokite!

Taip, atsitinka siaubin-
gi dalykai, bet kartais tie 
siaubingi dalykai išgel-
bėja tave.

Chuck Palahniuk

aukSinėS mintyS

DŽ redakcijos nuomonė
Nors visur šnekama tik apie koro-
navirusą ir kiti dalykai, atrodytų, 
mažiau svarbūs, tačiau visi pus-
balsiu kalba, kad karantino lai-
kotarpiu iš tikro vyksta rinkimų 
kova, partijos ir kandidatai viso-
kiais būdais dalyvauja rinkimų 
procese, subtiliau ar visai atvirai 
politikuoja ir bando šią kritinę 
situaciją išnaudoti kovai už savo 
reitingus ar Seimo nario kėdę. 

Akivaizdžiai šią dramatišką 
situaciją savo reitingų auginimui 
naudoja sostinės ir uostamies-
čio merai, kritikuodami centrinę 
valdžią ir priiminėdami savaran-
kiškus sprendimus bei apie tai 
trimituodami visai Lietuvai. Su-
prask, „mes už savo miestiečius 
kovojam“.

Pakeitęs atsistatydinusį Premje-
ro patarėją Skirmantą Malinauską, 
į svarbiausius televizijų kadrus 
įpuolė ir kandidatas į Seimą Lazdi-
juose ir Druskininkuose Giedrius 
Surplys. Gal taip jis tikisi įpratinti 
savo būsimuosius Dzūkijos rinkė-
jus prie savo veido ir balso? 

Toliau dar įdomiau. Vienoje iš 
spaudos konferencijų, kurią vedė 
tas pats G. Surplys, netikėtai pasi-
rodė ir Lazdijų merė Ausma Miški-
nienė. Keista, kad savo įžvalgomis 
apie kovą su koronavirusu pasida-
linti buvo pakviestas ne didelės 
darbo patirties savivaldoje turintis 
ar didelių iššūkių per karantiną 
sulaukęs meras, bet nė metų mere 
dar neišdirbusi ir tvarkingai, pagal 
Vyriausybės nurodymus, karantine 
gyvenanti Lazdijų rajono savival-
dybės vadovė. Nors Karščiavimo 
klinikos iki šiol taip ir nesugebėjo 
įkurti. Žinoma, ji nieko svarbaus 
ir reikšminga televizijos žiūro-
vams negalėjo pasakyti – trūksta 
patirties, nėra gilesnių įžvalgų, 
valdiškas žodynas. 

Žmogiškai šią situaciją galima 
suprasti: A. Miškinienė – buvusi 
G. Surplio bendradarbė Žemės 
ūkio ministerijoje, su kuria jiedu 
sėkmingai dėliojo savo planus. 
Kodėl nesuteikus eterio ministe-
rijos bičiulei ir bendrapartietei, 
parodant Lietuvai, kokia jauna ir 
išvaizdi provincijos merė.  

Kita vertus, kas galėtų paneig-
ti, jog tai tam tikra kandidato į 
Seimą avansinė padėka rajono, 
kuriame teks siekti parlamentaro 
kėdės, merei. 

Kaip rodo sociologinės apklau-
sos, per karantiną gerėja „valstie-
čių“ reitingai, ypač paaugo sveika-
tos apsaugos ministro Aurelijaus 
Verygos populiarumas. 

Tai kelia rimtą nerimą konserva-
toriams. Jų vedlys, matydamas, kad 
Premjeras ir sveikatos apsaugos 

ministras visai neblogai juda per 
spygliuotas koronaviruso tvoras ir 
taip gali sumenkinti konservatorių 
reitingus, jau antrą savaitę reika-
lauja pakeisti A. Verygą Ekstrema-
lių situacijų centro vadovo poste 
ir jo vieton įtaisyti kariškį. Kas 
galėtų paneigti, jog tai galėtų būti 
pirmas žingsnis į šliaužančią karinę 
diktatūrą, po kurios, kaip rodo kitų 
valstybių istorijos, paprastai vyksta 
karinis perversmas. 

Konservatoriai eina dar toliau 
– reikalauja šalyje skelbti nepa-
prastąją padėtį. Turbūt nedaugelis 
žino, kaip tai atrodo realybėje.

Apie tai, koks gyvenimas lauktų 
Lietuvos žmonių, įvedus ekstre-
maliąją padėtį, praėjusią savaitę 
spaudoje pasidalino Seimo narė 
Audronė Jankuvienė. 

„Įvedus ekstremaliąją padėtį, 
institucija, atsakinga už ekstre-
malių situacijų valdymą, imasi 
visų reikalingų priemonių nepa-
prastosios padėties įvedimo tikslui 
pasiekti. Šiai institucijai vadovauja 
Vyriausybės skiriamas asmuo. Jis 
koordinuoja karinių vienetų veiks-
mus.  (Praėjusią savaitę girdėjome 
raginimų pakeisti Valstybės eks-
tremaliųjų situacijų centro vadovą 
A. Verygą krašto apsaugos minis-
tru Raimundu Karobliu.)“, – rašė 
parlamentarė ir citavo LR Nepa-
prastosios padėties įstatymą. 

Savivaldybių teritorijoje gali 
būti įvestas tiesioginis valdymas, 
sudarytos viešosios tvarkos ap-
saugos komendantūros. Jos suda-
romos iš vidaus reikalų sistemos, 
Valstybės saugumo departamento 
pareigūnų, krašto apsaugos siste-
mos institucijų karių ir kt.

Komendantų įsakymai nepa-
prastosios padėties metu yra pri-
valomi visiems toje teritorijoje 
esantiems fiziniams ir juridiniams 
asmenims, taip pat ir savivaldybių 
merams.

Nepaprastosios padėties įvedi-
mas lemtų, kad laikinai gali būti 
apribojamos teisės ir laisvės, nu-
rodytos Konstitucijos 22, 24, 25, 
32, 35 ir 36 straipsniuose.

Įstatymas numato laikiną fizinių 
asmenų naudojimosi teisėmis ir 
laisvėmis apribojimą, laikiną juri-
dinių asmenų veiklos apribojimą, 
laikinus valstybės ir savivaldybių 
institucijų įgaliojimus ir kt.

Komendantūros pareigūnai turi 
teisę bet kuriuo paros laiku įeiti į 
asmens būstą be jo sutikimo. Ko-
mendantai turi teisę panaudoti 
būstą komendantūros pareigū-
nams, asmenims, pasitraukusiems 
iš savo gyvenamųjų vietų, apgy-
vendinti.

Transporto priemonės ir kitas 
piliečių turtas gali būti rekvizuoja-

žvilGSniS
ReDakcijos „Dzūkų žiNios“

kaM koronavirusas padės 
auginti politinius lašInIuS?

mas. Rekvizicija – tai atlygintinas 
negrąžintinas turto paėmimas iš 
savininko ar turto valdytojo vi-
suomenės poreikiams, atlyginant 
turto vertę jo savininkui nedel-
siant po nepaprastosios padėties 
atšaukimo.

Ieškoti, gauti, skleisti informaci-
ją apie ekstremalią situaciją arba 
valstybės institucijų ir pareigūnų, 
komendantūrų veiksmus leidžiama 
tik atitinkamų valstybės institucijų 
vadovo sutikimu ar leidimu.

Įvedus nepaprastąją padėtį as-
menys neturi teisės be specialaus 
leidimo pakeisti savo nuolatinės 
gyvenamosios vietos, įvedamas 
transporto priemonių judėjimo 
apribojimas.

Be teismo sprendimo gali būti 
vykdoma gyventojų pašto siuntų, 
dokumentų siuntų, pašto perlaidų 
bei jų dokumentų slapta kontrolė.

Tai tik keletas ištraukų iš galio-
jančio įstatymo. 

Štai tokios tvarkos pageidauja 
konservatoriai. Į jų chorą įsijungė 
ir kadenciją baigusi Dalia Gry-
bauskaitė, ko gero, pamiršusi, jog 
ji jau nebe S. Daukanto aikštės 
rūmų šeimininkė. 

Konservatoriams prabilus apie 
A. Verygos nušalinimą, buvusi 
šalies vadovė ministrą išvadino 
asilu. Gal ji, kaip ir konservatoriai, 
tikisi, kad Lietuvoje bus įvesta 
nepaprastoji padėtis ir viskas vėl 
pasikeis? Konservatoriams tai 
būtų puikus koziris prieš artėjan-
čius Seimo rinkimus. Kaip sako 
kinų išminčiai: „Kuo blogiau, tuo 
geriau“. 

Šioje situacijoje derėtų paci-
tuoti teisės profesorių Vytautą 
Sinkevičių: „Pagal Konstituci-
ją, nepaprastoji padėtis gali būti 
įvesta tik tais atvejais, kai iškyla 
grėsmė konstitucinei santvarkai 
ir visuomenės rimčiai. Tokios si-
tuacijos Lietuvoje nėra, vadinasi, 
nepaprastoji padėtis negali būti 
įvesta.“

Taigi, nepaprastosios padėties 
artimiausiu metu nebus, todėl, po-
nai kandidatai, visaip susireikšmi-
nę piliečiai, auginkite politinius 
lašinius, nes artėjantys rinkimai 
išdegins daug kalorijų.•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) 
– redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu 
parašytas, neretai nenurodant konkretaus 
autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į 
kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, 
tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vie-
noda visiems leidinio redakciniams straips-
niams apimtis, glaustas minčių dėstymas, 
tezių pobūdžio argumentacija, naudojami 
publicistinės retorikos elementai. Įprasta 
pateikti išvadas, apibendrinimus, atspin-
dinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos 
enciklopedija /
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karantino metu padangos rūšiavimo centruose 
nepriimamos — visas palikite pardavėjams 
Netrukus prasidės intensy-
vus automobilių padangų 
keitimo sezonas. Jo metu 
privaloma visas senas, 
naudojimui netinkamas 
padangas palikti ten, kur 
įsigyjamos naujos, arba 
palikti autoservisuose, kur 
jos montuojamos. 

„Padangų pardavėjai privalo 
vykdyti savo prievolę tvarkyti 
naudotas padangas, kurios karan-
tino metu Rūšiavimo centruose 
(didelių gabaritų atliekų surinki-
mo aikštelėse) nebus priimamos. 
Visos padangos turi likti ten, kur 
perkamos ar anksčiau buvo pirk-
tos naujos – norint palikti anks-
čiau įsigytas padangas reikia tu-
rėti pirkimo čekį“, – sakė Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centro 
(ARATC) Rūšiavimo centrų vei-
klos organizavimo padalinio va-
dovas Linas Brazauskas. 

Jis priminė, kad karantino metu 
Rūšiavimo centruose nepriima-
mos ne tik naudotos padangos, bet 
ir kitos apmokestinamos atliekos, 
kurias priduodant reikia pildyti 
deklaracijas ar kitokios formos 
dokumentus. 

Tai padaryta atsižvelgiant į 

Aplinkos ministerijos rekomen-
dacijas ir siekiant maksimaliai 
apsaugoti Rūšiavimo centrų 
darbuotojus bei lankytojus nuo 
galimo užkrato. 

Pagal anksčiau patvirtintą tvar-
ką, gyventojai, norėdami priduoti 
į Rūšiavimo centrus lengvųjų au-
tomobilių padangas, automobilių 
plastikus, privalo užpildyti ati-
tinkamų formų dokumentus, tad 
kontaktas tarp atliekas atvežusio 
gyventojo ir aikštelės prižiūrėtojo 
būtų neišvengiamas ir galėtų tapti 
papildoma grėsme. 

Pasikeitus situacijai, rūšiavimo 
centrai gali būti ir visai uždaryti. 
Alytaus regione jie savo veiklos 
nenutraukia – dirba pagal nusta-
tytą grafiką. Gyventojai čia gali 
atvežti ir palikti neapmokesti-
namas atliekas, tačiau tą daryti 
rekomenduojama tik esant būti-
numui ir laikantis visų privalomų 
reikalavimų – vengti kontaktų su 
aplinkiniais, išlaikyti bent 2 me-
trų atstumą, naudoti vienkartines 
pirštines ir dezinfekcinį skystį. 

Daiktų mainų punktai karanti-
no metu neveikia – į juos užeiti 
negalima, naudoti daiktai neiš-
duodami.•
aRaTc inf. 

 Rūšiavimo centrai veikia, bet padangos ir kitos apmokestinamos atliekos rūšiavimo metu juose nepriimamos. 
(Erikos Avižienienės nuotr.)

karščiuojantiems lazdijiečiams — priverstinė kelionė į alytų

Sveikatos apsaugos minis-
terija praėjusią savaitę įpa-
reigojo šalies savivaldybes 
steigti karščiavimo klini-
kas. Daugelis savivaldybių, 
siekdamos patogumo savo 
savivaldybių gyventojams, 
klinikas jau įsteigė. Tokio 
pat dydžio, kaip ir Lazdijai, 
Druskininkų savivaldybėje 
tokia klinika jau veikia, 
tačiau kai kurios savival-
dybės, tarp jų ir Lazdijų, 
nusprendė rajone nesteigti 
Karščiavimo klinikos, bet 
siųsti karščiuojančius savo 
rajono gyventojus į Alytų.

Kovo 26 dieną Lazdijų rajono 
savivaldybė savo svetainėje iškil-
mingai pranešė, kad Lazdijuose 
steigiama karščiavimo klinika: 
„Lazdijų ligoninėje steigiama 
karščiavimo klinika, ji atvers du-
ris jau kitos savaitės pradžioje, 
tam tinkamose Lazdijų  savival-
dybės pirminės sveikatos priežiū-
ros centro patalpose. Karščiavimo 
klinika – tai asmens sveikatos 
priežiūros vieta, kurioje bus tei-
kiamos ambulatorinės sveikatos 
priežiūros paslaugos karščiuojan-
tiems viršutinių kvėpavimo takų 
infekcijos simptomų turintiems 
pacientams. Joje bus įvertinami 

paciento nusiskundimai, matuo-
jama temperatūra, kvėpavimo 
dažnis, atliekamas kraujo tyri-
mas, rentgenograma ir kiti tyri-
mai. Klinikoje dirbs gydytojas 
ir slaugytoja, pamainos keisis 
kas 4 valandas. Dirbantieji bus 
aprūpinti visomis reikiamomis 
apsaugos priemonėmis. Į kliniką 
atvykstantys pacientai pateks per 
atskirą įėjimą. Jokio sąlyčio su 
kitais ligoninės pacientais ir me-
dicinos personalu nebus nei ap-
žiūrint, nei atliekant tyrimus.“

Tačiau klinika Lazdijuose iki 
šiol neįkurta, panašu, kad aps-
kritai nebus įkurta – valdžia ne-

vykdo savo viešų pažadų rajono 
gyventojams.

Apie šią situaciją klausiame 
savivaldybės atstovų. 

– Ar, pagal Sveikatos apsaugos 
ministerijos nurodymus, Lazdi-
juose buvo įsteigta karščiavimo 
klinika?

– Karščiavimo kliniką, ben-
dradarbiaujant su Alytaus mies-
to savivaldybe, planuojama ati-
daryti Alytaus mieste. Joje bus 
aptarnaujami Lazdijų rajono ir 
Alytaus miesto gyventojai. Sa-
vivaldybės turimomis žiniomis, 
steigiant karščiavimo kliniką 
Alytaus mieste, bendradarbiauti 
ketina ir kai kurios kitos Alytaus 
apskrities savivaldybės.

– Jei klinika Lazdijuose nebu-
vo įkurta, tai kodėl?

– Įkūrus karščiavimo kliniką 
Lazdijuose reikėtų nemažai medi-
cinos darbuotojų, kurie dirbdami 
savo įprastuose darbuose ir karš-
čiavimo klinikoje galėtų korona-
virusą pernešti iš vienos įstaigos 
į kitą. Siekiant užtikrinti gydymo 
įstaigų nenutrūkstamą darbą bei 
apsaugoti jų darbuotojus ir paci-
entus nuo galimo koronaviruso 
pernešimo buvo nuspręsta ben-
dradarbiauti su Alytaus miesto 
savivaldybe, kurioje įsikūrusio-
je karščiavimo klinikoje dirbs ir 
viena Lazdijų rajono sveikatos 
priežiūros specialistų komanda. 

– Kur turės kreiptis Lazdijų 
krašto žmonės, pajutę karščiavi-
mo, kosulio ir kitus simptomus, 

kurie turi būti tikrinami karščia-
vimo klinikoje?

– Karščiuojantys, jaučiantys 
viršutinių kvėpavimo takų infek-
cijos požymius Lazdijų rajono 
gyventojai turi nuotoliniu būdu 
kreiptis į savo šeimos gydytoją. 
Gydytojas apklausęs pacientą 
nuotoliniu būdu priims sprendi-
mą dėl siuntimo į karščiavimo 
kliniką, užregistruos priėmimui, 
karščiavimo klinikos koordina-
torius susisieks su pacientu ir 
suderins atvykimo laiką, paaiš-
kins priėmimo tvarką. Asme-
nims, kurie tikrai negalės patys 
nuvykti į Alytaus miestą, bus 
teikiama pavėžėjimo paslauga. 
Būtinoji ir skubi pagalba teikia-
ma Lazdijų ligoninės Priėmimo 
skyriuje.

– Ar yra sutarta dėl Lazdijų 
pacientų priėmimo?

– Taip, Lazdijų rajono gyven-
tojai bus aptarnaujami Alytaus 
miesto karščiavimo klinikoje. 
Karščiavimo kliniką, bendradar-
biaujant su Alytaus miesto bei 
galimai kitomis Alytaus apskri-
ties savivaldybėmis, planuoja-
ma atidaryti jau šį penktadienį, 
balandžio 3 dieną.

Taigi, Lazdijuose karščiavimo 
klinikos nebus. Sergantieji ir po-
tencialūs koronaviruso nešiotojai, 
norėdami pasitikrinti, turės belstis 
per 40 kilometrų į Alytų. Ar toks 
sprendimas atspindi mūsų rajono 
valdžios rūpestį savo krašto žmo-
nių sveikata ir patogumu?•
„Dzūkų žinių“ informacija

Karščiavimo klinika Lazdijuose iki šiol neįkurta, panašu, kad apskritai nebus įkurta — valdžia nevykdo savo viešų 
pažadų rajono gyventojams.
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aratc parūpino specialius maišus užkrėstoms atliekoms

Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo centras (ARATC) nupirko ir 
visoms regiono savivaldybėms 
išdalijo specialius maišus, skir-
tus COVID-19 užsikrėtusių ir 
saviizoliacijoje esančių žmonių 
komunalinėms atliekoms surinkti. 
Šios atliekos turi būti dedamos į 
du maišus ir tvarkomos atskirai 

nuo kitų atliekų. 
Į specialius maišus surinktos 

atliekos, atvežtos į rūšiavimo 
liniją, nebus rūšiuojamos, čia 
dirbantys žmonės maišų nelies 
rankomis – jie mechanizmu bus 
nukeliami, atskirai kaupiami ir 
išvežami deginti.

„Svarbiausias tikslas dabar 

– apsaugoti atliekų tvarkymo 
sektoriuje dirbančius žmones, 
kurie, kaip rodo įvairių tyrimų 
duomenys, pagal pažeidžiamu-
mą pandemijos metu yra antro-
je vietoje po medikų“, – sako 
ARATC direktorius Algirdas 
Reipas.   

ARATC nupirkti 60 ir 120 li-

Sergančių ir saviizoliacijoje esančių asmenų atliekos turi būti renkamos į specialius sandarius ir patvarius maišus. 
(ARATC nuotr.)

nuotolinės pamokos: stringantis ryšys ir septyni slaptažodžiai
kokiu greičiausiu ir paprasčiausiu 
būdu ji pasieks mokinius.

– Koks jausmas kalbėti ne 
klasėje, bet į kompiuterio mi-
krofoną?

– Na, iš pradžių keista, kadangi 
esame pripratę matyti visi vieni 
kitus. Tačiau tai tik laiko klausi-
mas – priprasime. Žinoma, kartais 
užstringančios sistemos apsunki-
na bendravimą. 

– Ar nebuvo problemų dėl in-
terneto ryšio?

– Taip, problemų tikrai buvo. 
Kaip jau minėjau, pamokų metu 
neveikė elektroninis dienynas, kai 
kurios platformos, kuriose vai-
kams buvo priskirtos elektroninės 
užduotys.

– Kiek laiko vyko virtualios 
pamokos?

– Virtualių pamokų, kuriose 
tiesiogiai bendravome su moki-
niais, trukmė įvairi, priklauso nuo 
klasės – vieniems reikia daugiau 
papasakoti, kitiems mažiau. Bet 
juk įprastoje pamokoje klasėje 
mokytojas irgi nuolat nekalba! 
Kiekviena pamoka prasidėjo ben-
dravimu virtualiai, o paskui vai-
kai dirbo savarankiškai: vienose 
pamokose neišjungdami konfe-
rencinės aplinkos, kad galėtų ben-
drauti gyvai, kitose konsultavosi  
kitais kanalais. 

PaSiGeDo betarPiško 
benDravimo

– Ar moksleiviams uždavėte 
namų darbų? Kaip tikrinsite 
rašto darbus? 

– Na, sąvoka „namų darbai“ šiuo 
metu prarado savo prasmę. Moki-
niai, gavę dienos užduotis, dirba 
pamokos metu, o jeigu ko nors ne-
spėja, atlieka vėliau. Vėliau darbus 
siunčia mokytojui. Viskas papras-
čiau naudojant elektroninių užduo-
čių platformas – darbus ištaiso pati 
sistema, telieka juos aptarti.

– Ar įžvelgiate kokių nors nuo-
tolinio mokymosi pliusų? 

– Viena vertus, taip, dirbame 
patogiai įsitaisę, kiekvienas savo 
greičiu, mokiniai gauna įvaires-
nių skaitmeninių užduočių, tačiau 
didžiausi minusai yra ilgas sėdė-
jimas ir žiūrėjimas į monitorių, 
prarasta galimybė betarpiškai 
bendrauti.

– Ar galima nuotoliniu būdu 
pasiekti tokių pat rezultatų kaip 
įprastuoju? Užsieniečiai teigia, 
jog nuotoliniu būdu galima įgyti 
universitetinį išsilavinimą. Kaip 
Jums atrodo, ar mūsų sąlygomis 
tai įmanoma?

– Manau, kad taip. Motyvuo-
tiems žmonėms toks mokymosi 
būdas nėra kliūtis. 

– Ačiū už pokalbį.•
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 4 psl. 

trų talpos specialūs, plyšimams 
atsparūs, sandariai užtraukiami  
maišai užkrėstoms atliekoms bus 
dalijami savivaldybių nurodytose 
vietose. Dėl jų išdavimo į savi-
valdybę ar seniūniją turi kreiptis 
virusu COVID-19 užsikrėtę ir 
namuose besigydantys bei savi-
izoliacijoje esantys asmenys. 

Maišai jiems bus pristatyti arba 
perduoti per asmenis, kurie pri-
žiūri bei padeda sergantiems ar 
saviizoliacijoje esantiems žmo-
nėms.  

Į šiuos specialius patvarius mai-
šus turi būti metamos pas virusu 
užsikrėtusius ar saviizoliacijoje 
esančius žmones susidarančios 
mišrios komunalinės atliekos: 
nosinės, apsauginės kaukės, vien-
kartinės pirštinės ir kitos asmens 
higienos priemonės. 

Popierines servetėles, popieri-
nius vienkartinius rankšluosčius 
reikia mesti kartu su išrūšiuo-
tomis maisto atliekomis, kurios 
nepatenka į mišrių atliekų srautą 
– jos iš karto kraunamos į boksus 
ir sterilizuojamos aukštoje tem-
peratūroje.   

Specialų maišą užpildžius atlie-
komis, jį reikia sandariai užriš-
ti, įdėti į antrą patvarų geltonos 
spalvos maišą, jį taip pat užrišti 
ir rekomenduojama užrašyti datą, 
kada maišas užpildytas. Į komu-
nalinių atliekų konteinerius šiuos 
maišus išmesti praėjus 72 valan-
doms po užpildymo – kad žūtų 
į vidų patekęs virusas ar kitoks 
užkratas. 

Šiuos maišus į konteinerius 
turi išmesti sergantiems ar savi-
izoliacijoje esantiems žmonėms 
padedantys asmenys, mūvėdami 
vienkartines pirštines. 

„Atskirai surenkant galimai už-
krėstas atliekas padidinsime ir 
kiekvienas savo, ir atliekas tvar-
kančių žmonių saugumą“, – sakė 
A. Reipas. 

Jis pabrėžė, kad savivaldybių 
paskirtose karantinavimo vie-
tose susidarančios atliekos turi 
būti tvarkomos kaip medicininės 
atliekos, savivaldybėms sudarant 
sutartis su įmonėmis ir iš karto 
pakuojant šias atliekas į degini-
mui skirtas pakuotes. Kartu su ki-
tomis komunalinėmis atliekomis 
išmestos karantinuojamų žmonių 
atliekos sudaro galimybes virusui 
plisti ir kelia papildomą grėsmę 
mums visiems.   

Praėjusią savaitę Jungtinių Tau-
tų aplinkos apsaugos programos 
ekspertai  paragino vyriausybes 
atliekų tvarkymą laikyti neatidė-
liotina ir būtina viešąja paslauga, 
siekiant pandemijos metu suma-
žinti galimą antrinį poveikį žmo-
nių sveikatai ir aplinkai. 

ARATC primena, kad karan-
tino metu neveikia rūšiavimo 
centruose esantys daiktų mainų 
punktai, čia nepriimamos naudo-
tos padangos, automobilių plas-
tikai bei kitos apmokestinamos 
atliekos, kurias priduodant reikia 
pildyti dokumentus.•
aRaTc inf.  

Motyvuotiems žmonėms nuotolinis mokymosi būdas nėra kliūtis.
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ketvirtaDienio aiDaS
Aidas Kelionis
Pirmasis pasaulio futbolo čempi-
onatas, kurį mačiau savo akimis 
per televiziją, vyko 1982 metais 
Ispanijoje. Tuo metu man buvo 
vienuolika metų, bet minėto čem-
pionato kovas prisimenu gana ge-
rai, nes jo metu vyravo gražus 
atakuojantis futbolas, rungtynėse 
būdavo pelnoma daug įvarčių. Gal 
šis čempionatas itin gerai įstrigo 
į atmintį, nes gyvenau Pietų Lie-
tuvos miestelyje netoli Lenkijos 
sienos, o lenkai tuo metu turėjo 
stiprią futbolo rinktinę, kuri Is-
panijoje tais metais užėmė trečią 
vietą. Tad nenuostabu, kad per 
Lenkijos televiziją buvo rodomos 
visos 1982 metų pasaulio futbolo 
čempionato rungtynės.

Šiame futbolo čempionate man 
labiausiai įstrigo Prancūzijos fut-
bolo rinktinės žaidimas. Jie daug 
kam savo itin technišku ir gražiu 
žaidimu paliko stiprų įspūdį. Jų 
demonstruojamas futbolas buvo 
pavadintas romantišku. Šioje rink-
tinėje iš būrelio puikių futbolo 
meistrų išsiskyrė ir mano numy-
lėtiniu tapo Prancūzijos rinktinės 
kapitonas, saugas Mišelis Platinis, 
kuris vilkėjo mėlynus ir baltus, 
pažymėtus 10 numeriu marški-
nėlius. Jis buvo šios rinktinės 
vedlys, dirigentas ir geriausias 
žaidėjas. Išsiskirti tokioje puikioje 
komandoje galėjo tik toks talentas 
kaip jis. Nuo 1982 metų pasau-
lio futbolo čempionato tapau itin 
aistringu ir ištikimu Prancūzijos 
rinktinės ir jos kapitono Mišelio 
Platinio gerbėju.

Mišelis Platinis gimė 1955 me-
tais birželio 21 dieną. Per savo 
futbolininko karjerą pelnė daug 
titulų ir asmeninių apdovanoji-
mų. Savo klubinę karjerą pradėjo 
Prancūzijos lygoje. 1972–1979 
metais rungtyniavo Nancy eki-
poje, kurioje per 181 rungtynes 
pelnė 98 įvarčius. 1979–1982 
metais atstovavo Saint-Etienne 
vienuolikei. Joje per 104 rungty-
nes pelnė 58 įvarčius. 1982 metų 
rudenį persikėlė į Italijos futbolo 
lygą Serie A, kur pradėjo žaisti 
Turino „Juventus“ ekipoje. Joje 
žaidė iki 1987 metų. Šioje itin 
stipria gynyba pasižyminčioje ly-
goje visiškai atsiskleidė jo nuos-
tabus ne tik komandos dirigento, 
lyderio, bet ir snaiperio talentas. 
Per penkis sezonus, praleistus 
vienoje stipriausių pasaulio fut-
bolo lygų, jis per 147 rungtynes 
pelnė 68 įvarčius. Jam žaidžiant 
Turino „Juventus“ šis klubas 1984 
ir 1986 metais tapo Italijos čem-
pionu, 1983 metais iškovojo Ita-
lijos taurę, 1984 metais Europos 
Taurių laimėtojų taurę ir Europos 
supertaurę, 1985 metais Europos 
čempionų taurę ir Tarpkontinen-
tinę taurę. Iš eilės trejus metus 
jis buvo rezultatyviausias Serie 
A lygos futbolininkas. 1982–1983 
metų sezone pelnė 16 įvarčių, 
1983–1984 metais – 20 įvarčių, 
1984–1985 metais – 18 įvarčių. 
Trejus metus iš eilės – 1983, 1984, 
1985 – jis pripažintas geriausiu 
Europos futbolininku ir gavo 
prancūziško savaitraščio „France 
Football“ „Auksinį kamuolį“. Tris 
kartus iš eilės šį prizą pelnė kaip 
pirmas futbolininkas istorijoje. 

Tuo metu, galima net neabejoti, 
jis buvo geriausias pasaulio fut-
bolininkas. 

Įspūdingi Mišelio Platinio pa-
siekimai žaidžiant ir nacionalinėje 
Prancūzijos rinktinėje. Mėlynie-
siems jis atstovavo nuo 1976 iki 
1987 metų. Per 72 rungtynes jis 
pelnė 41 įvartį. 49 rungtynėse Mi-
šelis Platinis Prancūzijos rinktinę 
į aikštę išvedė kaip kapitonas. Jo 
vedama Prancūzijos rinktinė 1982 
metais pasaulio futbolo čempi-
onate Ispanijoje užėmė ketvirtą 
vietą, 1986 metais pasaulio pir-
menybėse Meksikoje – trečią 
vietą. 1984 metais nacionalinė 
Prancūzijos rinktinė žaisdama 
Prancūzijoje vykusiame Euro-
pos futbolo čempionate laimėjo 
visas penkerias rungtynes ir tapo 
Europos čempione. Jos kapito-
nas Mišelis Platinis per penke-
rias rungtynes pelnė net devynis 
įvarčius. Iki šių dienų tai Europos 
pirmenybių rekordas. 

Mišelis Platinis tapo vienu ge-
riausių futbolininkų pasaulio fut-
bolo istorijoje. Žaisdamas saugu 
ir itin  sumaniai diriguodamas 
savo komandos draugams jis vi-
suomet įnirtingai vesdavo juos į 
priekį ir sudarydavo kartu su juo 
žaidusiems futbolininkas daug ga-
limybių atakuoti vartus ir pelnyti 
įvarčius. Pats žaisdamas saugu jis 
buvo labai pavojingas snaiperis, 
išsiskiriantis puikiu driblingu ir 
fenomenaliu aikštės matymu. 
Vargu, ar per visą pasaulio futbolo 
istoriją buvo futbolininkas, geriau 
nei Mišelis Platinis mušantis bau-
dos smūgius. Kai tik prie svetimų 
vartų būdavo nugriaunamas Mi-
šelio Platinio partneris ar jis pats, 
atsirasdavo didelė tikimybė, kad 
prancūzų ir Turino „Juventus“ ly-
deris pelnys dar vieną nuostabaus 
grožio įvartį. 

Mišelio Platinio mušami bau-
dos smūgiai buvo vyšnaitė ant 
jo pelnomų įvarčių nuostabaus 
skonio torto. Savo neįtikėtinai 
taiklia dešine koja jis suteikdavo 
kamuoliui įvairiausią trajektoriją 
aplenkdamas priešininkų pasta-
tytą sienelę ir taip supainiodavo 
vartininką, kad jam belikdavo aki-
mis palydėti į vartų kampą skrie-
jantį kamuolį. Didysis prancūzas 
įvarčius pelnydavo ir kaire koja, 
kai mušti savo stipriąja dešine 
jam būdavo nepatogu. Ne vienas 
įvartis pelnytas ir galva įspūdin-
gai neriant į priekį ir po smūgio 
išsitiesiant ant žaliosios vejos. 
Komandos partneriai ir treneriai 
jam visuomet patikėdavo mušti 
vienuolikos metrų baudinius.

Susitikę prisiekę futbolo fanai 
neretai diskutuoja apie tai, kas 
buvo ar yra geriausias pasaulio 
futbolininkas šio žaidimo istori-
joje. Dažnai sakoma, kad Pele ir 
D. Maradona. Nesu matęs, kaip 
žaidžia Pele, bet D. Maradonos 
karjerą sekiau atidžiai. Dar dau-
giau, M. Platinis ir D. Maradona 
vienu metu žaidė Italijos futbolo 
lygoje. Manau, kad prancūzas 
tikrai nebuvo prastesnis už ar-
gentinietį. Ne, Mišelis buvo ge-
resnis už Diego. Nenuostabu, kad 
Mišelis Platinis buvo pramintas 
futbolo karaliumi – le Roi (pranc. 
– karalius).•

LRT Lituanica televizija — 
į Lenkijos lietuvių namus
Jau nuo šių metų rudens 
Lenkijos Suvalkų krašte 
gyvenantys lietuviai ga-
lės matyti LRT Lituanica 
televizijos programą. Tai 
numatyta pasirašytoje tri-
šalėje Susisiekimo ministe-
rijos, VšĮ „Lietuvos nacio-
nalinis radijas ir televizija“ 
(LRT) ir AB Lietuvos 
radijo ir televizijos centro 
sutartyje.

Iki šiol Lietuvos televiziją galėjo 
matyti tik paties pasienio gyven-
tojai. Svarbu ir tai, jog LRT Litua-
nica televizijos programą Suvalkų 
krašto gyventojai matys nemo-
kamai, antžeminiu skaitmeniniu 
būdu, t. y. naudodami paprastą 
lauko anteną.

Sukurta PaSaulio 
lietuviamS
Televizija LRT Lituanica pradėjo 
veikti 2007 m. LTV World vardu. 
Tai visą parą rodoma programa, 
sudaryta iš geriausių LRT ku-
riamų laidų. Šis kanalas buvo 
kuriamas norint sujungti po visą 
pasaulį išsibarsčiusius lietuvius, 
tad žiūrovai gali matyti aktualijų, 

kultūros, sveikatos, pramogines 
laidas, filmus.

„Kiekvienos tautinės mažumos 
atstovams itin svarbu turėti ryšį 
su savo tauta. Galimybė matyti 
LRT Lituanica kanalą Lenkijos 
lietuviams padės išlaikyti tą ryšį, 
pajausti Lietuvos gyvenimo pul-
są, kasdienybę, išlaikyti bendruo-
meniškumo jausmą. Ir be jokios 
abejonės, ne mažiau svarbus tele-
vizijos vaidmuo – ugdyti gimtąją 
kalbą. Labai džiaugiamės galintys 
suteikti tokią galimybę Lenki-
jos Suvalkų krašto lietuviams“, 
– sako susisiekimo ministras 
Jaroslavas Narkevičius. Pasak 
ministro, užsienio lietuviams 
skirta LRT televizijos programa 
Suvalkų krašte gyvenančiai lietu-
vių bendruomenei bus siunčiama 
specialiai šiam tikslui LRT pa-
skirtu radijo dažniu (kanalu). Iki 
rudens planuojama įgyvendinti 
transliacijoms reikiamus techni-
nius sprendimus.

mūSų kraštui tai SvarbuS 
žinGSniS
Lenkijos lietuvių draugijos pir-
mininkas Algirdas Vaicekauskas 
sako, kad Suvalkuose gyvena 

apie tūkstantis lietuvių, kurie iki 
šiol neturėjo galimybės matyti 
Lietuvos televizijos. Yra ir tokių 
Suvalkų bei apylinkių gyventojų, 
kurie savo namuose jau nekalba 
lietuviškai, tačiau kalbą dar su-
pranta ir mielai pasiklauso lietu-
viškų laidų per Balstogės radiją 
ir televiziją. „Labai džiaugiamės 
atsirandančia galimybe Suvalkų 
krašto lietuviams matyti Lietuvos 
televizijos laidas, nes būtent iš 
ekranų sklindantis gyvas žodis, 
naujausios žinios, kultūros ir pra-
moginės laidos padeda išlaikyti 
savo tapatybę, puoselėti kalbą, 
taisyklingai ją vartoti. Tai svar-
bus žingsnis ir nutautėjusiems 
lietuviams, kurie turės galimybę 
sugrįžti prie savo šaknų, labiau 
pajusti Lietuvos kasdienį gyveni-
mą“, – sako A. Vaicekauskas.

Iniciatyva LRT Lituanica trans-
liuoti antžeminiu skaitmeniniu 
būdu Lietuvos pasienio regio-
nuose numatyta Vyriausybės pa-
tvirtintame „Globalios Lietuvos“ 
– užsienio lietuvių įsitraukimo 
į valstybės gyvenimą – kūrimo 
2012–2020 metų programos įgy-
vendinimo plane.•
http.//sumin.lrv.lt/

teismas vairuotojai buvo gailestingas
Vaidotas Morkūnas  
Šių metų pradžioje, sausio 1 dieną, 
R. J. Veisiejų seniūnijoje, Gudelių 
kaime, vairuodama automobilį  
„Volkswagen Touran“ įkliuvo 
policijos pareigūnams būdama 
neblaivi – nustatytas 0,82 promi-
lės neblaivumas. Sausio 15 dieną 
rajono policijos komisariato pa-
reigūnai nutarimu R. J. pripaži-
no kalta padarius administracinį 
nusižengimą, paskyrė 800 eurų 
baudą ir administracinio povei-
kio priemonę – teisės vairuoti 
transporto priemones atėmimą 
12 mėnesių.

Nesutikdama su policijos ko-
misariato pareigūnų paskirta nuo-
bauda R. J. ją apskundė teismui ir 
prašo šį nutarimą dalyje dėl teisės 
vairuoti transporto priemones at-
ėmimo 12 mėnesių pakeisti. 

Moteris skundą grindė keliais 
argumentais. R. J. pažymėjo, 
kad administracinės teisės nu-
sižengimą padarė šviesiu paros 
metu, nedarbo dieną, kai eismas 
nėra intensyvus,  greitis nebuvo 
didelis, ji važiavo jai pažįstamo-
je vietoje, nustatytas girtumas, 
0,80 promilės, nėra didelis, yra 
valstybių, kuriose su tokio laips-
nio girtumu leidžiama vairuoti 
transporto priemones, todėl jos 
padaryto administracinio nusižen-
gimo pavojingumas nėra didelis, ji 
jautėsi puikiai, todėl manė galinti 
vairuoti ir pažeidimą padarė dėl 
neatsargumo. Ji gailisi padariusi 
administracinį nusižengimą, tai 
jos atsakomybę lengvina, atsa-
komybę sunkinančių aplinkybių 
nėra. Administracinėn atsakomy-
bėn traukiams asmuo vykdo vers-
lą, yra aktyvi bendruomenininkė, 

išaugino ir išauklėjo tris vaikus, 
puikiai charakterizuojama, savo 
transportu užtikrina bendruome-
nės narių nuvykimą į gydymo 
įstaigas, renginių vietas. Moteris 
nurodo, kad jos vairavimo stažas 
yra nuo 2002 metų gegužės mėne-
sio, per šį ilgą laiką nėra padariusi 
šiurkščių ir pavojingų nusižengi-
mų. Jos padarytas nusižengimas 
nesukėlė sunkių padarinių, ji yra 
sumokėjusi dalį baudos, labai iš-
gyvena dėl įvykio. Atsižvelgus 
į jos asmenybę, patiriamus ne-
patogumus ir suvaržymus mano, 
kad jai paskirtas teisės vairuoti 
transporto priemones atėmimas 
12 mėnesių yra per griežta nuo-
bauda, ir prašo jos prašymą pa-
tenkinti. Nurodo ir tai, kad jeigu 
teismas manytų, jog administraci-
nio poveikio priemonė negali būti 
visiškai neskiriama, prašo nors 
sutrumpinti jos terminą.

Tuo tarpu rajono policijos ko-
misariato atstovai prašė adminis-
tracinėn atsakomybėn patraukto 
asmens skundą atmesti. Atsiliepi-
mas grindžiamas šiais argumen-
tais. R. J. padarytas administra-
cinis nusižengimas yra vienas 
pavojingiausių administracinės 
teisės pažeidimų, jis padarytas 
nesant jokios būtinybės vykti 
neblaiviai. Vien administracinėn 
atsakomybėn patraukto asmens 
patiriami nepatogumai dėl teisės 
vairuoti transporto priemones atė-
mimo nėra pakankamas pagrindas 
švelninti paskirtą nuobaudą ir tei-
sės vairuoti transporto priemones 
visiškai neskirti, nes tai pažeistų 
proporcingumo principą.

Alytaus apylinkės teismo 
Lazdijų rūmų teisėjai, išnagri-

nėję R. J. skundą, atsižvelgė į kai 
kuriuos jos skunde išdėstytus ar-
gumentus. Į tai, jog moteriai nu-
statytas lengvas girtumo laipsnis, 
ji prisipažino padariusi adminis-
tracinį nusižengimą, gailisi dėl 
to, nesukėlė neigiamų pasekmių 
kitiems eismo dalyviams, ben-
druomenės yra charakterizuojama 
kaip veikli, rūpestinga, atsakinga 
bendruomenės narė, padedanti 
bendruomenės nariams realizuoti 
jų teises, savo automobiliu už-
tikrina bendruomenės nariams 
būtiną susisiekimą. „R. J. turi 
didesnį nei septyniolikos  metų 
vairavimo stažą, per šį laikotarpį 
nėra padariusi panašaus pobūdžio 
administracinių nusižengimų, per 
pastaruosius penkerius metus yra 
bausta vieną kartą už kitokį Kelių 
eismo taisyklių pažeidimą (dėl 
važiuojamosios dalies perėjimo 
ne pėsčiųjų perėjoje), kuris nėra 
šiurkštus. Šios aplinkybės patvir-
tina, kad R. J. nėra linkusi pa-
žeidinėti teisės normas, šis jos 
pažeidimas yra labiau atsitiktinis 
ir tai rodo jos asmenybės nedi-
delį pavojingumą visuomenei. 
R. J. vykdo verslą, turi pareigų 
bendruomenei, šioms pareigoms 
tinkamai vykdyti jai reikalingas 
nuolatinis naudojimasis auto-
mobiliu“, – rašoma šioje teismo 
nutartyje.

Remdamasis šiomis išdėstyto-
mis aplinkybėmis R. J. skundą 
teismas tenkinto iš dalies ir  tei-
sės vairuoti transporto priemones 
atėmimą dvylikai mėnesių nu-
sprendė pakeisti į švelnesnę nuo-
baudą – teisės vairuoti transporto 
priemones atėmimą septyniems 
mėnesiams.•
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kunigas tadeus vallian: „koronaviruso plitimas pasaulyje — ne 
Dievo bausmė žmonijai, bet ypatingas gailestingumo ženklas“

nulems ne žodžiai „Viešpatie, 
Viešpatie...“, o poelgiai, liudi-
jantys, kam iš tiesų gyvenome. 
Jam ar sau.

Žmogui skirta vadovautis pro-
tu, kurio sprendimams tiesiogi-
nę įtaką turi klausa, priimanti 
girdimą informaciją, ir dalykų 
matymas, patvirtinantis faktinį 
jų tikrumą. Kai individas remiasi 
vien asmenine patirtimi, o tikėji-
mą, be kurio neįmanoma patikti 
Dievui (Žyd 11, 6), atmeta, tada 
tampa kurčias bei aklas tikrosios 
tiesos pažinimui (plg. Mt 13, 14). 
Kas objektyvią tiesą iškeičia į 
subjektyvumo surogatą, renkasi 
neprognozuojamą ateitį ir rizi-
kuoja beprasmiškai iššvaistyti šį 
savo laikinąjį gyvenimą. Apašta-
las Jokūbas rašė: „Nagi jūs, kurie 
kalbate. 'Šiandien arba rytoj mes 
keliausime į tą ir tą miestą, tenai 
prabūsime metus, versimės pre-
kyba ir pasipelnysime', – juk jūs 
nežinote, kas jūsų rytoj laukia! Ir 
kas gi jūsų gyvybė? Esate garas, 
kuris trumpam pasirodo ir paskui 
išnyksta. Verčiau sakytumėte. 
'Jei Viešpats panorės, gyvensi-
me ir darysime šį bei tą'“ (Jok 
4, 13–15).

Kad atsiribotume nuo to, kas 
praeina ir nebegrįžta, ir pagaliau 
galėtume skirti daugiau brangaus 
savo laiko tiems dalykams, kai 
amžinybė užims mums skirto lai-
ko „vietą“, didis Dievas leido 
taip greitai Covid-19 infekcijai 
„prasisukti“ pasaulyje, turėda-
mas aukštesnį tikslą! Nors dau-
gybė žmonių atsidūrė karantine 
– nebegali eiti į darbus, į mokslo 
įstaigas, į pramogas ir turi likti su 

gesnis buvimas su artimaisiais 
yra tam tikros karantino įprasmi-
nimo paieškos, skirtos ne tik iš-
radingai bendrauti, ypač su savo 
atžalomis, bet su jais drauge pa-
simelsti; perskaičius kokią nors 
Biblijos ištrauką, ją apmąstyti, 
pasidalyti įžvalgomis ir panašiais 
dvasiniais dalykais užsiimti, ir 
tai – niekuo kitu nepakeičiamas 
artimesnio vienijimosi su Die-
vu – malonės metas. Tai – tylos 
valandėlių ir nuošalesnės erdvės 
atradimas, kad sugebėtume savo 
viduje išgirsti Gyvybę, norinčią 
į kiekvieną mus savaip prabilti, 
kad Jo artumą pajaustume, Jo 
gydantį bei tikros ramybės ku-
piną žodį išgirstume...

Pastebėjau, kad kai kurie mūsų 
žmonės pandemijos akivaizdoje 
yra sutrikę, jaučia didelį nerimą, 
neviltį... Noriu dar kartą pacituoti 
Šv. Raštą, kuris dvelkia ramybe 
ir viltimi, Dievas sako: „Grįži-
mu ir atsidavimu būsite išgelbėti, 
ramybė ir pasitikėjimas yra jūsų 
jėga. Viešpats delsia, kad paro-
dytų jums malonę, o vis dėlto 
jis pakils, kad jums atleistų, nes 
Viešpats yra teisingumo Dievas. 
Palaiminti visi, kurie pasitikėda-
mi jo laukia!“ (Izaijo 30, 15.18). 
Prisiminkime ryto ir vakaro mal-
dos praktiką, per ją į širdį ateina 
ramybės Dievas! 

Tokiomis išbandymo dieno-
mis taip pat sudažninkime mal-
dą. Kasdien melskime Rožinį, 
užeikime į bažnyčią privačiai 
maldai Eucharistinio Viešpaties 
akivaizdoje (Lazdijuose bažny-
čia privačiai maldai būna atida-
ryta kasdien nuo 9 val. iki 18 
val.), vidurdienį dalyvaukime per 
„Marijos radiją“ transliuojamose 
Mišiose. Kurie esame be sun-

kios nuodėmės, priimkime dva-
sinę komuniją. Visoje Lietuvoje 
20.00 val. skambant bažnyčių 
varpams nuoširdžiai ir su dideliu 
pasitikėjimu kalbėkime maldą į 
šv. Juozapą („Į tave palaimintasis 
Juozapai...“ tekstą galima surasti 
internete), darykime atgailą, pa-
meskime nuodėmes ir pasiryž-
kime atlikti išpažintį, kai kam 
patarčiau išpažintį atlikti iš viso 
gyvenimo ir tai nebūtina atlikti 
dabar, bet padaryti pasiryžimą, 
kad pažadu, mano Dieve, prieiti 
išpažinties, kai bus nugalėtas šis 
karas ir vėl įeisime į normalų 
gyvenimo ritmą, kad ši Dievo 
leista mūsų dvasinei naudai epi-
demija būtų kiek galima greičiau 
sustabdyta. 

Tie, kurie žino, kad po šito 
gyvenimo yra kitas Gyvenimas, 
skirtas praleisti amžinai Danguje, 
panyra į mąstymą apie pasku-
tinį ir svarbiausią pasirinkimą, 
paskirtą pabaigą kūnui grįžti į 
dulkes, dvasiai kilti pas Dievą.

Jėzau, Dievo Sūnau, Marija, 
Dievo Motina, Jums pavedame 
visų žmonių, savo artimųjų ir 
savo likimą, gyvybę bei sveikatą. 
Sutartinai melskime atsivertimo 
malonės tiems, kurie lengvabū-
diškai tebeplatina koronavirusą... 
Viešpatie, padėk visiems suprasti 
ir įsisąmoninti, kad epidemija 
augs, jei užsikrėtę žmonės už-
krės kitus, ir ji tikrai mažės, jei 
sergantieji šia liga laikysis visų 
apsaugos priemonių.

Taigi, tam tikra prasme mūsų 
gyvenimas ir likimas – mūsų pa-
čių rankose.•
Lazdijų šv. onos parapijos altarista 
ir Šlavantų Viešpaties apreiškimo 
Švč. M. Marijai administratorius 
kun. Tadeus Vallian

Etimologinė lotyniško 
žodžio „corona“ pras-
mė – vainikas, kuris turi 
atitikmenį – karūna. Taigi 
koronavirusą tarsi puo-
šia pergalių karūna. Bet 
neilgai... Nors pas mus 
Covid-19 dar vis „plaukia“ 
ant besididžiuojančios 
savimi plėtimosi bangos, 
bet jo fiasko saulėtekis 
artėja, nes, kas turi pra-
džią, neišvengs ir pabai-
gos. Koronaviruso augimo 
mastai dabar priklauso tik 
nuo mūsų disciplinuoto 
mąstymo bei koordinuo-
tų veiksmų. Gerai, kad 
valdžios, Vyriausybės bei 
įvairių instancijų atsto-
vai, ypač pasišventę savo 
pašaukimui medikai, deda 
visas įmanomas pastangas 
stabdyti virusą.

Mūsų epochos ženklai – ne tik 
šiltėjantis klimatas, ardantis 
gamtos jėgų pusiausvyrą, bet 
vis labiau įsišaknijantis daugelio 
visuomenės narių vartotojiškas 
gyvenimo būdas, praeinančias 
vertybes pastatantis į Dievo 
vietą. Koronaviruso plitimas 
pasaulyje – ne Dievo bausmė 
žmonijai, bet ypatingas gailes-
tingumo ženklas, mokantis visus 
pandemijos padarinius vertinti iš 
amžinybės taško. Šios ligos glo-
balinės apimtys mums pirmiausia 
primena, kad šioje žemėje nėra 
nė vieno gyventojo, kuris nebūtų 
paženklintas laikinumo... Tačiau 
ar įmanoma žmonėms pradėti 
keisti savo požiūrį į vertybes, 
kai jie buvo taip giliai pasinėrę į 
praeinančių rūpesčių verpetą?

Iš pirmo žvilgsnio gali atrody-
ti, kad gavėnios metu Kristaus 
kančios apmąstymas bei liturgi-
nis Jo Velykų šventimas neteko 
tiesioginių sąsajų su Dievo mums 
iš anksto numatytu realiu bei as-
meniniu prisikėlimu iš numiru-
sių, pabaigus šią savo žemišką 
kelionę. Juk palyginti nedaug 
esti pasišventusių katalikų, pa-
vyzdžiui, per gavėnią apmąstan-
čių Kristaus kryžiaus kelią, ir 
kokios minios kartą per metus 
susirenka į Velykų iškilmę, ypač 
kai būna geras oras. Ir jų būna 
pilna bažnyčia ir pilnas švento-
rius ir kaip skaudu Viešpačiui 
ir mums, kunigams, kai Velykų 
procesijoje aplink bažnyčią su 
Švenčiausiuoju monstrancijoje 
tik vienas kitas atsiklaupia, kad 
pagarbintų Viešpatį. O didžiausia 
dauguma stovi tarsi stebėtų kokį 
nors lauko renginį. Bet ačiū Die-
vui ir už tai, kad tą Sekmadienį 
tam tikra dalis mūsų sekuliarios 
visuomenės narių ateina savaip 
pasveikinti Prisikėlusįjį. Bet la-
bai gaila, kad didžioji dauguma 
atėjusiųjų į Velykas kaip atėjo su 
tuščiomis širdimis, taip ir grįžta 
namo su tokiomis pat tuščiomis 
širdimis, taip ir nepajutę ir ne-
išgyvenę tikro Velykų šventės 
vidinio džiugesio. Todėl Viešpats 
mato, kad tokio perdėm minima-
laus santykio su Juo nepakan-
ka. Juk ateis valanda, kai viską 

Kun. Tadeus Vallian: „Taigi, tam tikra prasme mūsų gyvenimas ir likimas — 
mūsų pačių rankose.“

vaikų užimtumas vaikų dienos centre

Vaikų dienos centrą lankantys vaikai su dideliu džiaugsmu paliko savo delniukų atspaudus Trispalvių delnų drobėje.

Įgyvendinant Vaikų dienos cen-
tro projektą „Po pamokų“ 2020 
m. vaikams buvo pradėtos teikti 
psichologo konsultacijos, vaikai 
labai noriai ir aktyviai rengėsi 
Užgavėnių šventei. Visi Vaikų 
dienos centrą lankantys vaikai 
atliko namų darbų užduotis, žaidė 

stalo ir kompiuterinius žaidimus, 
gamino įvairius rankdarbius, ku-
rie visi surado vietas ir puošia 
socialinių paslaugų centrą.

Prasidėjus ugdymo procesui, 
kuris bus vykdomas nuotoliniu 
būdu, visiems Vaikų dienos centrą 
lankantiems vaikams bus padeda-

ma atlikti namų darbų užduotis 
naudojant elektronines komu-
nikacijos priemones. Vaikams 
skirtas maitinimas bus tiekiams 
maisto produktais perduodant 
juos tėvams.•
socialinė pedagogė 
Rita Busilienė

šeimynykščiais namuose, bet jie, 
būdami ilgiau namuose, tyloje ir 
ramybėje gali pradėti sugrįžti į 
save ir savo širdyje atrasti tam 
tikrą buveinę, kuri turi būti skirta 
Dievui...

Silpno tikėjimo žmonėms il-
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ketvirtad
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „komisaras 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 „ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 12.30 „aviukas Šonas. 

samanotos fermos 
istorijos“.

 12.35 „Džeronimas“.
 13.00 Įdomiosios 

pamokos tiesiogiai.
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.30 euromaxx. 
 15.00 žinios. orai.
 15.25 „Čia kinas“. 
 16.00 žinios. sportas. 

orai.
 16.30 stiprūs kartu.
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 Daiktų istorijos. 
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 Pasaulio puodai.
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Nuostabioji 

draugė“.
 24.00 „komisaras 

Reksas“. 
 0.45 stiprūs kartu. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vakaras su edita. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 klauskite daktaro.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Nuostabioji 

draugė“. 
 5.10 „Ponių rojus“. .
LNK

 6.05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

 7.30 „Tomas ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 „Paveldėtoja 3“.
 11.50 „Monikai reikia 

meilės“.
 12.20 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.40 „Paveldėtoja 3“.
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Valanda su Rūta. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.

 22.30 „Patriotų  
diena“.

 1.10 „Diktatorius“.
 2.35 alchemija XVi. 

Mada yra menas. 
 3.05 ReTRosPekTYVa. 

ciklas „Menininkų 
portretai“..

TV3

 6.25 „Transformeriai. 
Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 svajonių sodai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 11.55 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Farai.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „atsakomasis 

smūgis“.
 23.55 „kaulai“.
 0.55 „Makgaiveris“.
 1.45 „X mutantai“.
 2.35 „amerikiečiai“.
 3.25 „kaulai“.
 4.15 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 4.40 „Naujakuriai“.
 5.25 „Tarp mūsų mer-

gaičių“..
BTV

 6.25 „csi. Majamis“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „stoties policija“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.35 „kobra 11“.
 11.35 „Paskutinis laivas“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Rydiko kronikos“.
 23.20 „Mirtis už gyvybę“.
 1.10 „Nusikaltimų 

miestas“.
 2.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.59 Programa.
 6.00 Nauja diena. 
 6.50 Tiek žinių. 
 7.00 Gyvenimas. 
 8.00 Visi savi. 
 9.00 „Gluchariovas“.
 10.00 „Mentų karai. ki-

jevas. Užpuolikai“.
 11.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 11.30 „Netikėtas  

teisingumas“.
 12.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 13.30 Nauja diena. 
14.20 Tiek žinių. 
 14.30 TV parduotuvė.
 14.45 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 15.00 „Mentų karai. ki-

jevas. Užpuolikai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 orai.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 „jaunimo banga“.
 18.25 „svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „Pozicija“. 
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.20 sportas.
 20.28 orai.
 20.30 „Moterų daktaras“.
 21.30 skyrybos. 
 22.30 Reporteris.
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 Lietuva tiesiogiai.
 0.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 0.30 Gyvenimas. 
 1.30 skyrybos. 
 2.10 Lietuva tiesiogiai. 
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.15 „Mentų karai. ki-

jevas. Užpuolikai“.
 4.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 4.50 Tiek žinių. 
 5.00 skyrybos. 
 5.40 Vantos lapas. .
LRT+

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.05 Džiazo vakaras 
„Trimitas in jazz“. 

 7.00 Proto džiunglės. 
 7.30 „Džiunglių knyga“. 
 7.40 „apolono vabaliukų 

istorijos“. 
 7.55 „smurfai“. 
 8.20 „Dvynukės“. 
 9.05 kūrybingumo 

mokykla. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba. 
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.40 Veranda. 
 13.05 Pasaulio Lietuva. 
 14.00 „Laisvės kaina. 

Disidentai“. 
 14.55 Pasaulio teisuoliai. 
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 18.00 stop juosta. 
 18.30 „Laisvės kaina. 

Disidentai“. 

 19.20 klausimėlis. 
 19.35 Premjera. „Pokalbis 

su Romy sch-
neider“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Meilė iš pirmo 

smūgio“.
 23.10 Lilas ir innomine. 

Festivalis „sostinės 
dienos 2018“.

 0.10 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.25 Dabar pasaulyje. 
 0.50 euromaxx. 
 1.20 „interneto valy-

tojai“. 
 2.45 Mes nugalėjom. 
 3.10 Duokim garo!
 4.40 stop juosta. 
 5.05 stilius. .
TV1

 6.40 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Dvi širdys“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „Tik tu ir aš“.
 13.00 „Bunikula“.
 13.30 „Tinginių miestelis“.
 13.55 „saugokis meš-

kinų“.
 14.10 „alisa Never“.
 15.20 „kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „kandisė Renuar“.
 21.00 PReMjeRa. 

„Nusikaltimo 
vieta – Hamburgas. 
Medžioklė su 
varovais“.

 22.55 „Gyvenimo daina“.
 0.45 „Rožių karas“.
 2.25 „Nusikaltimo vieta 

– kylis. komisaras 
Borovskis ir Šiaurės 
šventė“.

 3.55 „Tėvas Motiejus“..
TV6

 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 amerikos talentai.
 13.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Gyvenimas 

susimetus“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „svotai“.
 20.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 20.30 žinios.
 20.58 orai.
 21.00 „Viktoras Frankenš-

teinas“.
 23.10 „Gelbėtojai“.
 1.00 „kaip išsisukt 

įvykdžius žmogžu-
dystę“.

 1.50 „svieto  
lygintojai“.

 2.40 „kvantikas“.
 3.25 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

SavaitėS anekDotai
Kuo skiriasi linksmas motociklinin-

kas nuo liūdnojo? Linksmojo dantys ap-
lipę uodais!

☺ ☺ ☺
– Ar tau kas nors sakė, kad tu labai 

graži?
– Tu būsi pirmas.
– Ne, nebūsiu.

☺ ☺ ☺
Kartą labai išsigandęs strutis užmu-

šė kurmį!
☺ ☺ ☺

Tėvas aiškina savo trejų metų sūnui: 
„Ne, elnias nėra arklys su antenomis…“

☺ ☺ ☺
– Kodėl išėjote iš ankstesnės darbo-

vietės?
– O kur dingo darbuotojas, ėjęs tas 

nuostabias pareigas, į kurias aš preten-
duoju?

avinas (03.21—04.20)
Siekdami profesinių tikslų šią savaitę tu-
rėsite ypač bendradarbiauti su kolegomis. 
Išsikelkite aiškius tikslus, pasidalinkite už-
duotimis ir netrukus pamatysite pirmuosius 
rezultatus. Artėjant savaitgaliui norėsis skirti 
daugiau laiko seniai matytiems bičiuliams. 
Pasidarykite konferencinį „Skype“ pokalbį. 
Juk tam, kad maloniai pabendrautumėte, 
visai nebūtinai susiburti viename kamba-
ryje. 

jautis (04.21—05.21)
Veikiant Marsui šią savaitę jūsų profesi-
nės ambicijos sieks dangų. Trokšite kolegų 
pripažinimo bei finansinio paskatinimo, 
todėl kiekvieną laisvą valandą išnaudosite 
kurdami darbines strategijas bei ieškodami 
galimybių jas įgyvendinti. Prasidedant sa-
vaitgaliui vis dažniau pagalvosite apie seniai 
matytus draugus. Surenkite konferencinį 
„Skype“ pokalbį ir aptarkite pastaruosius 
įvykius.

Dvyniai (05.22—06.21)
Šią savaitę trokšite nuotykių bei naujų ži-
nių, todėl noriai dalyvausite nuotoliniuose 
seminaruose, klausysitės paskaitų ar kitaip 
kolekcionuosite įspūdžius. Išnaudokite šį 
ekonominio sąstingio laikotarpį asmeniniam 
tobulėjimui, kad pasibaigus sveikatos sui-
rutei, galėtumėte sugrįžti į darbo rinką su 
dar didesniu entuziazmu. Savaitgalį pasirū-
pinkite savo sveikata. Išbandykite subalan-
suotos mitybos receptų, pasimankštinkite, 
medituokite.

vėžys (06.22 —07.22)
Šią savaitę planetos ragins jus labiau įsiklau-
syti į savo vidų. Valandų valandas praleisite 
mąstydami apie netolimus prisiminimus, 
ateities planus ir nuostabiausia tai, jog ne-
varginami aplinkos triukšmo galėsite ramiai 
išsigryninti didžiausius savo troškimus. Sa-
vaitgalį skirkite šeimai ir draugams. Pagal-
vokite apie žmones, kurių seniai nematėte. 
Paskambinkite jiems!

liūtas (07.23—08.23)
Veikiami ugningojo Marso šią savaitę 
prisiminsite senus projektus, kuriems įgy-
vendinti kadaise pritrūko laiko ar resursų. 
Pasidalinkite mintimis su artimu draugu ar 
šeimos nariu. Labai tikėtina, jog veikdami 
išvien atrasite būdą, kaip svajonei suteikti 
realų kūną. Savaitgalį skirkite daugiau laiko 
savo sveikatai: pasportuokite, rinkitės suba-
lansuotą maistą gerkite daugiau vandens.

mergelė (08.24—09.23)
Šią savaitę planetos ragins jus niekur nesku-
bėti ir skirti daugiau dėmesio kasdieniams 
ritualams. Galbūt tai tykus rytinės kavos 
puodelis? O gal popietinė treniruotė? Kad 
ir kas tai būtų, skirkite laiko niekur nesku-
bėdami pasimėgauti akimirka. Savaitgalį 
atsiduokite kūrybai. Dalinkitės įdomiausiais 
savo sumanymais su artimais žmonėmis ir 
drauge ieškokite būdų saugiai juos įgyven-
dinti karantino sąlygomis.

Svarstyklės (09.24—10.23)
Šią savaitę ugningasis Marsas įkvėps jus 
pažvelgti į kasdienybę kitu kampu. Ieškosite 

naujų saviraiškos būdų, tad daugiau skaity-
site, dalyvausite nuotoliniuose mokymuose, 
žiūrėsite įkvepiančius filmus. Natūralu, kad 
šiek tiek mažiau dėmesio skirsite profesi-
niams įsipareigojimams. Artėjant savaitga-
liui pamažu pajusite Merkurijaus įtaką. Dėl 
šios priežasties labiau susikoncentruosite į 
tai, ko per savaitę taip ir nepadarėte darbe. 
Sėkmės!

Skorpionas (10.24 —11.22)
Šią savaitę Visata įkvėps jus permąstyti di-
džiuosius savo ateities sumanymus ir ieškoti 
būdų kuo greičiau paversti juos realybe. 
Tai puikus metas iš naujo įvertinti savo 
prioritetus bei galimybes. Artėjant savaitga-
liui atsigręšite į žmones, kurie kasdieniame 
gyvenime jums suteikia saugumo jausmą. 
Parodykite dėmesį seniai matytiems gimi-
naičiams ar artimiems draugams. Nuoširdus 
skambutis gali puikiai praskaidrinti karan-
tino nuotaikas!

šaulys (11.23—12.21)
Visata lems, kad šią savaitę būsite nusi-
teikę skirti daugiau dėmesio šeimai. Dėl 
šios priežasties atidėkite visus neskubius 
darbus ir nesidrovėkite apie tai pranešti 
savo kolegoms. Planetos jums palankios, 
tad aplinkiniai tikrai supras jūsų poilsio 
poreikį. Artėjant savaitgaliui teks labiau 
pasirūpinti savo sveikata. Išsimiegokite, 
daugiau judėkite, pasigaminkite sveikesnio 
maisto. Atminkite, kad didelės permainos 
prasideda nuo mažų drąsių žingsnelių!

ožiaragis (12.22—01.20)
Šią savaitę Visata ragins jus apnuoginti sielą 
prieš artimus žmones, tad dabar bus kur kas 
lengviau atvirai kalbėti apie savo jausmus. 
Tai puikus metas spręsti įsisenėjusias šei-
mynines problemas ir kurti ateities planus. 
Savaitgalį derėtų sąmoningai sulėtinti tempą 
ir įsiklausyti į save. Atidžiai pergalvokite 
savo prioritetus ir iš naujo paskirstykite laiką 
taip, kad jaustumėtės patys laimingiausi!

vandenis (01.21—02.19)
Šią savaitę planetos ragins jus elgtis nepato-
giai. Panašu, kad pagaliau išdrįsite padaryti 
tai, ką vis atidėliodavote. Galbūt stosite į sa-
vanorių, padedančių tvarkytis su sveikatos 
krize, gretas? O gal sudalyvausite naujuose 
profesiniuose mokymuose? Kad ir kas tai 
būtų, tikėkite savimi, o visa kita sėkmingai 
susiklostys savaime. Nuo ketvirtadienio 
daugiau skaitysite, medituosite. Tai padės 
apvalyti sielą nuo nepageidaujamų jausmų 
ir sustiprins ryžtą imtis naujų iššūkių. 

žuvys (02.20—03.20)
Šią savaitę Visata skatins jus net į pačias 
kasdieniškiausias užduotis pažiūrėti netra-
diciniu kampu. Taigi išlaisvinkite vaizduo-
tę ir nebijokite pasirodyti nepritapėliais! 
Užsirašykite pačius beprotiškiausius savo 
sumanymus, nes, jeigu kol kas ir nežinote, 
kaip juos įgyvendinsite, netrukus detalės 
ims stoti į savas vietas pačios. Artėjant 
savaitgaliui planetų padedami sugebėsite 
pergalvoti savo prioritetus ir atsisakysite 
planų, kurie lig šiol nedavė norimų rezulta-
tų. Palikite praeities šleifą užnugaryje, kad 
galėtumėte drąsiai pasitikti rytojų!

SavaitėS horoSkoPaS
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PenktaDieniS, balandžio 3 d. Saulė teka 6.47, leidžiasi 19.59, dienos 
ilgumas 13.12. Priešpilnis. Vardadieniai: irena, Ričardas, Vytenis, Rimtautė, kristijonas.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.15 „Įstatymas ir 
tvarka“.

 10.00 „Miuncheno krimi-
nalinė policija“.

 10.45 „komisaras 
Reksas“.

 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 „ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 12.30 „aviukas Šonas. 

samanotos fermos 
istorijos“.

 12.35 „Džeronimas“.
 13.00 Įdomiosios 

pamokos tiesiogiai.
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.30 euromaxx. 
 15.00 žinios. orai.
 15.25 stop juosta.
 16.00 žinios. sportas. 

orai.
 16.30 stiprūs kartu. 
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 Visi kalba. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 auksinis protas.
 22.50 „Liusi“.
 0.20 „Vyrai ir viščiukai“.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Nepažintas meras. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 Šventadienio 

mintys. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Beatos virtuvė. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“. 

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomas ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 „Paveldėtoja 3“.
 11.50 „Monikai reikia 

meilės“.
 12.20 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 ViDo ViDeo. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2 penktadienis. 
 21.00 PReMjeRa. 

„karalius artūras. 
kalavijo legenda“.

 23.30 „zūlanderis 2“.
 1.35 „Demonų  

miškas“.
 3.20 „Patriotų diena“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Farai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 11.55 „Tai bent giminai-

čiai“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.55 Namų idėja su 

ikea.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „zootropolis“.
 21.45 „karibų piratai. 

„juodojo perlo“ 
užkeikimas“.

 0.35 „karaliaus vardu. 
Požemių pasaulio 
sakmė“.

 2.45 „Vienas šūvis. Dvi 
kulkos“.

 4.50 ekstrasensų mūšis.

BTV
 6.25 „csi. Majamis“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „stoties policija“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.35 „kobra 11“.
 11.35 „Paskutinis laivas“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „absoliutus 

blogis. Pomirtinis 
gyvenimas“.

 23.25 „Rydiko kronikos“.
 1.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.59 Programa.
 6.00 oponentai. 
 7.00 skyrybos. 
 8.00 Greiti pietūs. 
 9.00 „Gluchariovas“.
 10.00 „Mentų karai: ki-

jevas. Užpuolikai“.
 11.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 12.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 13.30 Nauja diena. 
 14.20 Tiek žinių. 
 14.30 TV parduotuvė.
 14.45 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 15.00 „Mentų karai: ki-

jevas. Užpuolikai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.48 sportas.

 16.58 orai.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 „Dainuok, Dzūkija“.
 18.30 „Laisvės keliu“. 
 18.50 kapeliono arnoldo 

Valkausko komen-
taras.

 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 žinios.
 20.15 sportas. 
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.20 sportas.
 20.28 orai.
 20.30 „Moterų daktaras“.
 21.30 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 Bušido ringas. 
 23.30 Vantos lapas. 
 0.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 0.30 skyrybos. 
 1.30 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 2.10 Bušido ringas.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.15 „Mentų karai: ki-

jevas. Užpuolikai“.
 4.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 4.50 Tiek žinių. 
 5.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 5.40 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Lilas ir innomine. 

Festivalis „sostinės 
dienos 2018“. 

 7.00 Mokslo sriuba. 
 7.30 „Džiunglių knyga“. 
 7.40 „apolono vabaliukų 

istorijos“. 
 7.55 „smurfai“. 
 8.20 „Dvynukės“. 
 9.05 kūrybingumo 

mokykla. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba. 
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 12.40 7 kauno dienos. 
 13.05 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 14.00 „Laisvės kaina. 

Disidentai“. 
 14.50 Poezija. LRT aukso 

fondas. 
 14.55 Lenkijos kompozi-

toriui k. Penderec-
kiui atminti. skam-
bantys pasauliai su 
Nomeda kazlaus. 
svečias – kompo-
zitorius, dirigentas 
krzysztofas 
Pendereckis. 

 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „apolono vabaliukų 

istorijos“.

 16.15 „smurfai“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 Prisiminkime. Groja 

Raimundas katilius.
 18.00 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 18.30 istorijos detektyvai. 
 19.20 Mano tėviškė. 

Maironis. 
 19.35 Gyvenimas tarp 

žiedų. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Federikui Feliniui 

– 100. orkestro 
repeticija“.

 22.45 Grupės „Lemon 
joy“ koncertas.

 0.15 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.30 Dabar pasaulyje. 
 0.55 stop juosta. 
 1.25 Vilnius jazz Young 

Power 2019.
 2.05 „Meilė iš pirmo 

smūgio“.
 3.45 „Čia kinas“. 
 4.10 atspindžiai. 
 4.40 7 kauno dienos. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 

TV1
 6.45 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Dvi širdys“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „Tik tu ir aš“.
 13.00 „Bunikula“.
 13.30 „Tinginių miestelis“.
 13.55 „saugokis meš-

kinų“.
 14.10 „alisa Never“.
 15.20 „kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.45 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „kandisė Renuar“.
 21.00 „Fargo“.
 23.10 „Paryžiaus pa-

slaptys. eliziejaus 
rūmų paslaptis“.

 1.00 „Rožių karas“.
 2.40 „Nusikaltimo 

vieta – Hamburgas. 
Medžioklė su 
varovais“.

 4.10 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 statybų gidas.
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 amerikos talentai.
 13.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 17.00 „Gyvenimas 

susimetus“.
 17.30 „Univeras“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „svotai“.
 21.00 žinios.
 22.00 „Nemirtingieji“.
 0.10 „Laiko polici-

ninkas“.
 2.05 „žvėries pilvas“.
 3.40 „kvantikas“.

šeštaDieniS, balandžio 4 d. Saulė teka 6.45, leidžiasi 20.00, dienos ilgumas 
13.15. Priešpilnis. Vardadieniai: izidorius, algaudas, eglė, ambraziejus.

šeštadienis 
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 LRT radijo žinios.
 7.05 Proto džiunglės. 
 7.35 „sunkus vaikas“.
 9.00 LRT radijo žinios.
 9.05 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite. 
 9.30 Veranda. 
 10.00 LRT radijo žinios.
 10.05 Beatos virtuvė. 
 11.00 LRT radijo žinios.
 11.05 „Legendiniai 

megastatiniai“.
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Dramblių 
belaukiant“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Laukinės arkties 
gamtos įdomybės“.

 13.50 „Džesika Flečer“.
 15.28 Loterija „keno 

Loto“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 Langas į valdžią. 
 18.30 Vakaras su edita. 
 19.30 stilius. 
 20.25 Loterijos „keno 

Loto“ ir „jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Dainuokim kartu! 
 22.50 „Tomo krauno 

afera“.
 0.40 „Liusi“. 
 2.05 „Federikui Feliniui 

– 100. orkestro 
repeticija“. 

 3.20 Pasaulio dokumen-
tika. „Dramblių 
belaukiant“.

 4.10 klausimėlis. 
 4.40 „sunkus vaikas“. 

LNK
 6.45 „Tomas ir Džeris“.
 7.45 „saugokis meš-

kinų“.
 8.05 „ogis ir tarakonai“.
 8.30 „Riterių princesė 

Nela“.
 9.00 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
 9.30 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.55 „Plojus“.
 11.40 „Vyrai juodais 

drabužiais 3“.
 13.45 „Dviese mes jėga“.
 15.50 „Galaktikos gelbė-

tojai“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „Monstrų ratai“.
 21.35 „Būk kietas“.
 23.40 „kobra“.
 1.20 „karalius artūras. 

kalavijo legenda“.

TV3
 6.30 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.00 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 7.30 „supermergaitės“.
 8.00 „ilgo plauko 

istorija“.
 8.30 Virtuvės istorijos.
 9.00 Gardu Gardu.
 10.00 Tėvų darželis.
 10.30 Būk sveikas! 
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.30 Mano pinigai.
 12.00 „Nauji Džonio ka-

pahalos nuotykiai“.
 13.55 „sugrįžimas į 

Nimės salą“.
 15.40 „Havajai 5.0“.
 16.45 ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai.
 19.25 eurojackpot.
 19.30 „Persis Džeksonas 

ir olimpo dievai: 
žaibo vagis“.

 21.55 „aukštuomenės 
klubas“.

 23.50 „kodėl būtent jis?“.
 2.00 „Hitmanas. 

agentas“.
 3.40 „Makgaiveris“.
 4.25 „Havajai 5.0“.

BTV
 6.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 „Pričiupom!“.
 9.00 sveikatos kodas. 
 9.30 sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.00 „Varom!“.
 10.30 „Didžioji žydrynė“.
 11.35 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.40 „Pragaro vieš-
butis“.

 13.40 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

 14.35 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.30 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 16.40 „kas žudikas?“.
 17.40 „išmesk mamą iš 

traukinio“.
 19.30 Lietuvos balsas. 
 21.55 „Pranaši pozicija“.
 23.45 „Legionas“.
 1.35 „absoliutus 

blogis. Pomirtinis 
gyvenimas“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 7.20 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Rašytoja 
Gabrielė Petkevi-
čaitė-Bitė“.

 7.55 kitoks pokalbis su 
edvardu žičkumi. 

 9.00 Bušido ringas. 
 9.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Tiek žinių. 
 11.00 Gyvenimas. 
 12.00 „Loch Neso byla“.
 14.00 „Dvaro rūmai“.
 15.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 Mokslo ritmu. 

 16.50 Mažos Mūsų 
Pergalės. 

 17.00 skyrybos. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 „TV europa 

pristato. Vyrų še-
šėlyje. Magdalena 
Draugelytė-Galdi-
kienė“.

 19.00 „Tu esi mano“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 „Gluchariovas“.
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Tu esi mano“.
 1.00 „Loch Neso byla“.
 2.50 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 3.15 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 3.55 Gyvenimas. 
 4.35 Mokslo ritmu. 
 4.45 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 4.55 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 5.15 skyrybos. 
 6.00 „Gluchariovas“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 auksinis protas. 
 8.45 klausimėlis. 
 9.00 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
architektas stasys 
kudokas“.

 9.25 „Pasakojimai iš 
japonijos“. 

 10.00 „Čia kinas“. 
 10.30 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 11.00 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 11.30 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 Į sveikatą! 
 13.30 Mūsų gyvūnai. 
 14.00 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

 16.00 Brandūs pokalbiai. 
 16.30 Proto džiunglės. 
 17.00 klauskite daktaro. 
 18.00 stambiu planu. 
 18.55 Pasaulio teisuoliai. 
 19.45 „Ten, kur namai“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 istorinės FiFa Pa-

saulio čempionato 
rungtynės. 1998 m. 
FiFa Pasaulio fut-
bolo čempionato 
finalas. Prancūzija–
Brazilija. 

 23.20 Grupė „Golden Pa-
razyth“. Botanika.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 „Gyvenimas tarp 

žiedų“. 
 1.40 „Vyrai ir viščiukai“. 
 3.20 Brandūs pokalbiai. 
 3.50 Į sveikatą! 
 4.15 kelias. 
 4.45 auksinis protas.

TV1
 6.15 „akloji“.
 7.45 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 8.45 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.45 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos“.
 12.00 „sodas už namo. 

Britanijos Top 30“.
 13.00 „akloji“.
 14.45 sveikatos namai.
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 18.50 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vienišas vilkas“.
 23.05 „Panikos kam-

barys“.
 1.15 „Paryžiaus pa-

slaptys. eliziejaus 
rūmų paslaptis“.

 2.50 „Fargo“.

TV6
 6.30 skilusios kaukolės 

iššūkis.
 7.30 jukono vyrai.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 statybų gidas.
 10.00 autopilotas.
 10.30 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
 11.00 „Prakeikti ii“.
 12.00 skilusios kaukolės 

iššūkis.
 12.55 „augalų karalystė“.
 14.00 išlikimas.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 jukono vyrai.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 „Vienas“.
 19.00 amerikos talentai.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „Bado žaidynės“.
 0.55 „Viktoras Frankenš-

teinas“.

„Monstrų ratai“,  19.30, LNK
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SekmaDieniS, balandžio 5 d. Saulė teka 6.42, leidžiasi 20.02, dienos ilgumas 
13.20. Priešpilnis. Vardadieniai: krescencija, Vincentas, Rimvydas, žygintė, zenonas, irena, zenius.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

 7.00 LRT radijo žinios.
 7.05 Šventadienio 

mintys. 
 7.30 klausimėlis. 
 8.00 LRT radijo žinios.
 8.05 Į sveikatą! 
 8.30 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite. 
 9.00 „Brolių Grimų 

pasakos. Mėlyna 
švieselė“.

 10.00 LRT radijo žinios.
 10.05 Gustavo enciklope-

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Įstabiausios 
indonezijos salos. 
Milžinų karalystė“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Tolimoji šalis 
kinija. junanas“.

 13.45 „Puaro“.
 15.28 Loterija „keno 

Loto“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 istorijos detektyvai. 
 16.35 Pasaulio puodai. 
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 Duokim  

garo! 
 19.30 svajonių šalis. 

Lietuva prieš 30 
metų ir dabar. 

 20.25 Loterijos „keno 
Loto“ ir „jėga“.

 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“. 
 21.30 „Bloga  

mergaitė“.
 22.30 „Laiko tiltas“. 
 0.30 „Brexitas“. karas 

be taisyklių“.
 2.05 „Napoleonas kit-

kauskas. kertiniai 
akmenys“.

 3.00 Mes nugalėjom. 
 3.25 stiprūs kartu. 
 3.40 Šventadienio 

mintys. 
 4.10 „Tomo krauno 

afera“.

LNK
 6.45 „Tomas ir Džeris“.
 7.15 „saugokis meš-

kinų“.
 7.45 „ogis ir tarakonai“.
 8.05 „Riterių princesė 

Nela“.
 8.30 „Tomas ir Džeris. 

sugrįžimas į ozo 
šalį“.

 10.10 „žuvelės pasaka“.
 11.50 „jau baigėm?“.
 13.40 „Gyvenimas ant 

ratų“.
 15.45 „jausmų vande-

nynas“.
 17.30 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 

Vaikai. 
 22.00 PReMjeRa. „Buvu-

sioji“.
 0.05 „atlygis“.
 2.20 „Būk kietas“.

TV3
 6.00 sveikatos medis.
 7.00 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 7.30 „supermergaitės“.
 8.00 „ilgo plauko 

istorija“.
 8.30 svajonių ūkis.
 9.00 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 svajonių sodai.
 12.00 „Ričis Didysis“.
 13.45 „Daktaras Dolitlis 

3“.
 15.35 „Princas ir aš. 

karališkas medaus 
mėnuo“.

 17.25 „Įrodytas nekal-
tumas“.

 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Lietuvos talentai. 

supervaikai.
 21.30 „Šaltas kraujas“.
 23.50 „karibų piratai. 

„juodojo perlo“ 
užkeikimas“.

 2.25 „karaliaus vardu. 
Požemių pasaulio 
sakmė“.

 4.30 „Įrodytas nekal-
tumas“.

BTV
 6.30 „Ultimate stron-

gman“ pasaulio 
komandinis galiūnų 
čempionatas. 

 7.30 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Galiūnai. Pasaulio 

taurė. 
 10.00 „Varom!“.
 10.30 „Didžioji žydrynė“.
 11.35 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.40 „Pragaro vieš-
butis“.

 13.40 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

 14.40 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.40 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 17.00 „Mes ne šventieji“.
 19.10 „žvaigždžių kelias. 

Į begalybę“.
 21.30 „Narkotikų prekei-

viai“.
 22.40 „antrininkas“.
 23.50 „Pranaši pozicija“.
 1.25 „Legionas“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Gluchariovas“.
 8.00 Tiek žinių. 
 8.30 kaimo akademija.
 9.00 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 Mokslo ritmu. 
 11.20 Mažos Mūsų 

Pergalės.

 11.30 krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

 12.00 „Loch Neso byla“.
 14.00 „Dvaro rūmai“.
 15.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Nauja diena. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. žibutė-
Rozalija Preibytė“.

 19.00 „Tu esi mano“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 oponentai. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Tu esi mano“.
 2.50 „Pasaulio turgūs“.
 3.15 „24/7“. 
 3.55 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 4.35 „Pasaulio turgūs“.
 4.55 kaimo akademija. 
 5.15 oponentai. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Grupės „Lemon 

joy“ koncertas. 
 7.30 krikščionio žodis. 
 7.45 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 8.00 kelias. 
 8.30 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio Lietuva. 
 10.00 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Verbų sekmadienis.
 11.50 Prisiminkime. 
 12.00 Linija. spalva. 

Forma. 
 12.30 Mokslo sriuba. 
 13.00 stilius. 
 14.00 Šventadienio 

mintys. 
 14.30 euromaxx. 
 15.00 Teatras. 
 16.00 Muzikos talentų 

lyga 2019. 
 17.30 Veranda. 
 17.55 kultūringai su 

Nomeda. 
 18.50 Mūsų miesteliai. 

andrioniškis.
 19.45 „Ten, kur namai“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 istorinės FiFa Pa-

saulio čempionato 
rungtynės. 2006 

m. FiFa Pasaulio 
futbolo čempio-
nato ketvirtfinalis. 
Vokietija–argen-
tina. 

 23.20 Liutauro janušaičio 
dvigubo albumo 
„Two Different 
sides“ pristatymo 
koncertas.

 1.10 „Trys dienos“. 
 2.30 „Laiko tiltas“. 
 4.05 Šventadienio 

mintys. 
 4.30 Duokim garo! 

TV1
 6.10 „akloji“.
 7.40 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 8.40 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.40 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos“.
 12.00 „sodas už namo. 

Britanijos Top 30“.
 13.00 sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 18.50 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 PReMjeRa. „kino 

žvaigždės Liverpu-
lyje nemiršta“.

 23.10 „Tai galėjo nutikti ir 
tau“.

 1.10 „Panikos kam-
barys“.

 3.00 „Vienišas vilkas“.

TV6
 6.30 skilusios kaukolės 

iššūkis.
 7.30 jukono vyrai.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.30 „Prakeikti ii“.
 12.00 skilusios kaukolės 

iššūkis.
 12.55 „augalų karalystė“.
 14.00 išlikimas.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 jukono vyrai.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 „Vienas“.
 19.00 amerikos  

talentai.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „Šešios dienos, 

septynios naktys“.

„Šaltas kraujas“,  21.30, TV3

PirmaDieniS, balandžio 6 d. Saulė teka 6.40, leidžiasi 20.04, dienos ilgumas 13.24. 
Priešpilnis. Vardadieniai: celestinas, Daugirutis, žintautė, Gerardas, Dagnė.

Pirmadienis
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „komisaras 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 „ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 12.30 „aviukas Šonas. 

samanotos fermos 
istorijos“. 

 12.35 „Džeronimas“. 
 13.00 Įdomiosios 

pamokos tiesiogiai. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.30 euromaxx. 
 15.00 žinios. orai.
 15.25 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 16.00 žinios. sportas. 

orai.
 16.30 stiprūs kartu. 
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite  

daktaro. 
 19.30 Vartotojų kontrolė.
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Naujasis popie-

žius“.
 24.00 „komisaras 

Reksas“.
 0.45 stiprūs kartu. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 svajonių šalis. 

Lietuva prieš 30 
metų ir dabar. 

 2.00 LRT radijo  
žinios.

 2.05 klauskite  
daktaro. 

 3.00 LRT radijo  
žinios.

 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „Naujasis popie-

žius“.
 5.10 „Ponių rojus“.

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomas ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 kk2 penktadienis.
 12.20 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.

 17.40 „Paveldėtoja 3“.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Nuo... iki...
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 „Rizikinga erzinti 

diedukus“.
 0.45 „Tabula Rasa“.
 1.50 „Buvusioji“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 svajonių sodai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 zootropolis.
 11.55 „Tai bent giminai-

čiai“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 iš namų.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Prezidento lėktuvo 

sudužimas“.
 23.50 „kaulai 11“.
 0.50 „Makgaiveris“.
 1.40 „X mutantai“.
 2.30 „amerikiečiai“.
 3.25 „kaulai“.
 4.15 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 4.40 „Naujakuriai“.
 5.25 „Tai bent giminai-

čiai“.

BTV
 6.25 „csi. Majamis“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „stoties policija“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.35 „kobra 11“.
 11.35 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Piktas vairuo-

tojas“.
 23.05 „žvaigždžių kelias. 

Į begalybę“.
 1.15 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.15 „antrininkas“.
 3.15 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.59 Programa.
 6.00 Šiandien kimba. 
 7.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 8.00 „Mentų karai. ki-

jevas. Užpuolikai“.
 9.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 10.00 Vyriausybės 

spaudos konferen-
cija.

 10.30 kaimo  
akademija. 

 11.00 „24/7“. 
 12.00 „atėjo… sabas“.
 13.00 Nauja diena. 
 14.45 TV parduotuvė.
 15.00 „Mentų karai. ki-

jevas. Užpuolikai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.48 sportas.
 16.58 orai.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 „žemės ir laiko 

apkabinimas“.
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „Tai – sportas“.
 19.40 „Gyvenk taupiau“.
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 Lietuvos krimina-

linis žemėlapis. 
 21.30 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 Lietuva tiesiogiai. 
 0.00 „24/7“. 
 1.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 2.00 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 2.40 Lietuvos krimina-

linis žemėlapis. 
 3.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.45 „Mentų karai. ki-

jevas. Užpuolikai“.
 4.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 5.20 Nauja diena. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius jazz Young 

Power 2019
 6.40 Muzikinis intarpas.
 7.00 euromaxx. 
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 „Dvynukės“.
 9.05 Prisiminkime. 

Dainuoja Gražina 
apanavičiūtė.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 

 12.40 Linija. spalva. 
Forma. 

 13.05 Teatras. 
 14.00 Mano tėviškė. an-

tanas Baranauskas 
ir antanas Vienuo-
lis-žukauskas. 

 14.15 Muzikos talentų 
lyga 2019. 

 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 18.00 Čia kinas. 
 18.30 „Laisvės kaina. 

Disidentai“. 
 19.20 klausimėlis. 
 19.35 „Pokyčių karta. 

Permainų metai“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Prieš audrą“.
 23.30 Veranda. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 kelias. 
 1.10 Dainuokim kartu! 
 2.50 „Brexitas“. karas 

be taisyklių“.
 4.25 Proto džiunglės. 
 4.50 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 5.05 Mūsų miesteliai. 

TV1
 6.40 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Dvi širdys“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „Tik tu ir aš“.
 13.00 „Bunikula“.
 13.30 „Tinginių miestelis“.
 13.55 „saugokis meš-

kinų“.
 14.10 „alisa Never“.
 15.20 „kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.45 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „kandisė Renuar“.
 21.00 „Pamišę dėl šokių“.
 23.15 „Gyvenimo daina“.
 1.00 „Rožių karas“.
 1.55 „Rožių karas“.
 2.50 „kino žvaigždės 

Liverpulyje 
nemiršta“.

 4.35 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „kobra 11“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 autopilotas.
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 amerikos talentai.
 13.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „svotai“.
 20.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 21.00 „Rytoj, kai prasi-

dėjo karas“.
 23.00 „Pjūklas“.
 1.10 „svieto lygintojai“.
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Trečiadienis
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „komisaras 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 „ieškok manęs 

Paryžiuje“. 
 12.30 „aviukas Šonas. 

samanotos fermos 
istorijos“. 

 12.35 „Džeronimas“. 
 13.00 Įdomiosios 

pamokos tiesiogiai. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.30 euromaxx. 
 15.00 žinios. orai.
 15.25 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 16.00 žinios. sportas. 

orai.
 16.30 stiprūs kartu. 
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 Gyvenimo spalvos.
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 Nepažintas meras. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „12 beždžionių“.
 23.45 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 24.00 „komisaras 

Reksas“.
 0.45 stiprūs kartu. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 stilius. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „12 beždžionių“.
 4.45 stiprūs kartu. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomas ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 „Paveldėtoja 3“.
 11.50 „Monikai reikia 

meilės“.
 12.20 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.40 „Paveldėtoja 3“.
 18.30 žinios.
 19.30 kk2.
 20.00 Dydžio  

(r)evoliucija. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.30 „Priešprieša“.
 0.35 „Tabula Rasa“.
 1.40 „išlikimo žaidimas“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Prieš srovę.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Ričis Didysis“.
 11.55 „Tai bent giminai-

čiai“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „kautynės Mani-

loje“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „kautynės Mani-

loje“.
 23.55 „kaulai“.
 0.50 „Makgaiveris“.
 1.40 „Rouzvudas“.
 2.30 „amerikiečiai“.
 3.20 „kaulai“.
 4.15 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 4.40 „Naujakuriai“.
 5.25 „Tai bent giminai-

čiai“.

BTV
 6.25 „csi. Majamis“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „stoties policija“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.35 „kobra 11“.
 11.35 „Paskutinis laivas“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Netikėta sėkmė“.
 22.50 „Los andželas. 

Ugnikalnio išsiver-
žimas“.

 0.35 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

Dzukijos TV
 5.59 Programa.
 6.00 Nauja diena. 
 7.00 oponentai. 
 8.00 „Mentų karai. 

kijevas. klusnūs 
kareivėliai.

 9.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 10.00 Vyriausybės 
spaudos  

konferencija.
 10.30 Nauja diena. 
 12.00 Baltijos kelias. 
 12.30 Lietuva  

tiesiogiai. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.45 TV parduotuvė.
 15.00 „Mentų karai. 

kijevas. klusnūs 
kareivėliai“.

 16.00 Reporteris. 
 16.48 sportas.
 16.58 orai.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 „Gyvenk taupiau“.
 18.20 „Dzūkiška pynė“.
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „Pozicija“.
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 20.20 orai.
 20.30 „Moterų daktaras“.
 21.30 Gyvenimas. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 Lietuva tiesiogiai. 
 0.00 „Moterų daktaras“.
 1.00 oponentai. 
 2.00 Gyvenimas. 
 2.40 Lietuva tiesiogiai. 
 3.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.45 „Mentų karai. 

kijevas. klusnūs 
kareivėliai“.

 4.30 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 5.20 Nauja diena. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 akacijų alėja 2016. 
 7.00 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 „Dvynukės“.
 9.05 kūrybingumo 

mokykla. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 12.40 krikščionio žodis. 
 12.55 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 13.10 stambiu planu. 
 14.00 „Laisvės kaina. 

Disidentai“. 
 14.55 „aštuntasis dešim-

tmetis“.
 15.40 Muzikinis intarpas.
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 18.00 Mes nugalėjom. 
 18.30 „Laisvės kaina. 

Disidentai“. 
 19.20 Mano tėviškė. an-

tanas Baranauskas ir 
antanas Vienuolis-

žukauskas. 
 19.35 „Miestų paslaptys“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „kortų magas“.
 23.00 Brandūs pokalbiai. 

kultūros programa.
 23.30 Proto džiunglės. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Mes nugalėjom. 
 1.10 akacijų alėja 2016. 
 2.05 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

 4.00 smegenų 
paslaptys. Polis 
sezanas.

 4.15 Linija. spalva. 
Forma. 

 4.40 Tarp dalių (ne)
plojama.

 5.05 klauskite daktaro. 

TV1
 6.40 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Dvi širdys“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „Tik tu ir aš“.
 13.00 „Bunikula“.
 13.30 „Tinginių miestelis“.
 13.55 „saugokis meš-

kinų“.
 14.10 „alisa Never“.
 15.20 „kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.55 „Paskolinta meilė“.
 19.55 „kandisė Renuar“.
 21.00 „Nusikaltimo vieta 

– kylis. komisaras 
Borovskis ir dvasių 
namai“.

 22.55 „Gyvenimo daina“.
 0.50 „Rožių karas“.
 2.45 „Nusikaltimo vieta 

– kylis. komisaras 
Borovskis ir kraštas 
tarp dviejų jūrų“.

 4.15 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.20 „kobra 11“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 amerikos talentai.
 13.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „svotai“.
 20.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 21.00 „stounas“.
 23.05 Farai.
 0.00 „Gelbėtojai“.
 1.45 „kaip išsisukt 

įvykdžius žmogžu-
dystę“.

 2.30 „svieto lygintojai“.
 3.20 „kvantikas“.
 4.05 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

antraDieniS, balandžio 7 d. Saulė teka 6.37, leidžiasi 20.06, dienos 
ilgumas 13.29. Pilnatis. Vardadieniai: Minvydas, kantautė, Hermanas, Donata.

Antradienis
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „komisaras 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 „ieškok manęs 

Paryžiuje“. 
 12.30 „aviukas Šonas. 

samanotos fermos 
istorijos“. 

 12.35 „Džeronimas“. 
 13.00 Įdomiosios 

pamokos tiesiogiai. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.30 euromaxx. 
 15.00 žinios. orai.
 15.25 Veranda. 
 16.00 žinios. sportas. 

orai.
 16.30 stiprūs kartu. 
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Paskutinė kara-

lystė“.
 24.00 „komisaras 

Reksas“.
 0.45 stiprūs kartu. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 istorijos detektyvai. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Paskutinė kara-

lystė“.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomas ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 „Paveldėtoja 3“.
 11.50 „Monikai reikia 

meilės“.
 12.20 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.40 „Paveldėtoja 3“.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 

 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „išlikimo žaidimas“.
 0.20 „Tabula Rasa“.
 1.30 „Rizikinga erzinti 

diedukus“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 iš namų.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „sugrįžimas į 

Nimės salą“.
 11.55 „Tai bent giminai-

čiai“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Prezidento lėktuvo 

sudužimas“.
 23.50 „kaulai“.
 0.50 „Makgaiveris“.
 1.40 „Rouzvudas“.
 2.30 „amerikiečiai“.
 3.20 „kaulai“.
 4.10 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 4.35 „Naujakuriai“.
 5.25 „Tai bent giminai-

čiai“.

BTV
 6.25 „csi. Majamis“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „stoties policija“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.35 „kobra 11“.
 11.35 „Paskutinis laivas“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Los andželas. 

Ugnikalnio išsiver-
žimas“.

 22.50 „Piktas vairuo-
tojas“.

 0.50 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

Dzukijos TV
 5.59 Programa.
 6.00 Nauja diena. 
 7.00 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 8.00 „Mentų karai. ki-

jevas. Užpuolikai“.

 9.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 10.00 Vyriausybės 
spaudos konferen-
cija. 

 10.30 Nauja diena. 
 12.00 Baltijos kelias. 
 12.30 Lietuva  

tiesiogiai. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.45 TV parduotuvė.
 15.00 „Mentų karai. 

kijevas. klusnūs 
kareivėliai“.

 16.00 Reporteris. 
 16.48 sportas.
 16.58 orai.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 „Laisvės keliu“.
 18.45 „Tai – sportas“.
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „Dzūkiška pynė“.
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 oponentai. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 Lietuva tiesiogiai. 
 0.00 oponentai. 
 1.00 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 2.00 oponentai. 
 2.40 Lietuva tiesiogiai. 
 3.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.45 „Mentų karai. 

kijevas. klusnūs 
kareivėliai“.

 4.30 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 5.20 Nauja diena. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 Čia kinas. 
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 „Dvynukės“.
 9.05 kūrybingumo 

mokykla. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.40 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 13.05 kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 „Laisvės kaina. 

Disidentai“. 
 14.55 „Pokyčių karta. 

Permainų metai“.
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 18.00 Linija. spalva. 

Forma. 
 18.30 „Laisvės kaina. 

Disidentai“. 
 19.25 Muzikinis intarpas.
 19.35 „aštuntasis dešim-

tmetis“.
 20.20 smegenų 

paslaptys. Polis 
sezanas.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Genijus. Pikasas“.
 23.05 stambiu planu. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Mokslo sriuba. 
 1.10 akacijų alėja 2016. 
 2.10 „Gyvenimas tarp 

žiedų“. 
 3.00 Muzikinis intarpas
 3.10 krikščionio žodis. 
 3.25 auksinis protas. 
 4.40 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
architektas stasys 
kudokas“.

 5.05 Legendos. Šiandien 
ir visados.

TV1
 6.40 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Dvi širdys“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „Tik tu ir aš“.
 13.00 „Bunikula“.
 13.30 „Tinginių miestelis“.
 13.55 „saugokis meš-

kinų“.
 14.10 „alisa Never“.
 15.20 „kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.45 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „kandisė Renuar“.
 21.00 „Nusikaltimo vieta 

– kylis. komisaras 
Borovskis ir kraštas 
tarp dviejų jūrų“.

 22.55 „Gyvenimo daina“.
 0.45 „Rožių karas“.
 2.35 „Pamišę dėl šokių“.
 4.20 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.20 „kobra 11“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 Praeities žvalgas.
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 amerikos talentai.
 13.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „svotai“.
 20.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 21.00 „Paliktieji“.
 23.15 Farai.
 0.10 „Gelbėtojai“.
 1.55 „kaip išsisukt 

įvykdžius žmogžu-
dystę“.

 2.45 „svieto lygintojai“.
 3.35 „kvantikas“.
 4.20 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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aSmeniniai Skelbimai nemokamai !!!

tel.. (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Grūdų pikiavimo sandėlį  •Nemajūnų k. (su grūdų pikiavi-

mo malūnu arba atskirai), kaina 
sutartinė. Tel. 8 698 78040.

Namą su ūkiniais pastatais  •ir žeme Aštriojoje Kirsnoje.  
Tel. 8 613 9189.

Namą N. Kirsnos k., Lazdijų  •r. (2 aukštų, mūrinis, tvarkin-
gas, galima gyventi iš karto: 
su baldais ir buitine technika; 
centrinis šildymas kietuoju kuru, 
yra vandentiekis ir šulinys, name 
tualetas ir vonia; yra ūkiniai pas-
tatai, garažas, šaltas rūsys, lauko 
virtuvėlė, prižiūrėtas sodas ir 
aplinka, 45 a žemės sklypas, 
geras, asfaltuotas privažiavimas, 
draugiški, tvarkingi kaimynai). 
Šalia galima papildomai įsigyti 
7,5 ha žemės ūkio paskirties 
žemės. Tel. 8 611 50514.

tranSpOrtO prIEMOnĖS

„VW Passat“ (universalas,  •benzinas ir dujos, 1,8 l, 1989 m., 
TA iki 2021 m.). Tel. 8 686 56949.

GYvulIaI

Ėringas avis. Tel. 8 642 07624.  •
auGalaI

Daugiamečių žolių sėklas.  •Auginame dobilus, motiejukus, 
svidres, eraičinus, turime ir žolių 
mišinių gyvuliams, pievoms ir 
ganykloms, žaliosioms trą-
šoms, vejoms. Galime sudaryti 
mišinį pagal jūsų norimą sudėtį. 
Konsultuojame pievų ir ganyklų 
įrengimo klausimais. Pristatome 
nemokamai.  
Tel. 8 600 25710. 

Žemės sklypą namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
vandens telkinio, atlikti geode-
ziniai matavimai, visos miesto 
komunikacijos), kaina 650 Eur 
už a. Tel. 8 686 70841.

Namą Vainiūnų k. (buvusi  •valgykla, namų valda 34 a, 
trifazis elektros įvadas, atlikti 
geodeziniai matavimai), kaina 
16 000 Eur. 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. 

Nedidelį rekreacinės  •paskirties žemės sklypą netoli 
ežero (iki vandens apie 50 m, 
sklypą iš vienos pusės riboja 
keliukas, iš dviejų pusių juosia 
natūralus griovys, einantis iki 
ežero, idealus variantas sklype 
turėti tvenkinį, patogus priva-
žiavimas), kaina 12 000 Eur. 
Tel. 8 686 70841.

Gyvenamąjį namą Mikniš- •kių k., Šeštokų sen. (87 kv. m, 
63 a sklypas, gera būklė, pa-
keisti langai, tinkamas gyventi 
iš karto, ūkiniai pastatai), kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 698 78040. 

Gretimus namų valdos  •sklypus: 0,27 ha ir 0,46 ha 
Panarvės k., kainos: 2 200 Eur, 
3 000 Eur. Šalia – 1,23 ha ir 
1,06 ha žemės ūkio paskirties 
sklypus, kaina po 4 200 Eur. 
Visi sklypai tinkami namų sta-
tybai. Arti Lazdijų miestas bei 
miškas. Tel. 8 679 08011.

Palečių vežimėlį, suvirinimo  •aparatus.  
Tel. 8 698 78040. 

Pigiai labradorito akmens  •plokštes iš Ukrainos Lazdijuo-
se.  
Tel. (8 318) 52156. 

Fasuotas akmens anglis ir  •baltarusiškų durpių briketus. 
Atvežame.  
UAB „Martas“, Gėlyno g. 17, 
Lazdijai.  
Tel.: 8 652 51721,  
(8 318) 51721.

Supjautas ir suskaldytas  •beržo arba juodalksnio malkas. 
Nemokamas ir greitas pristaty-
mas, vežame ir  
savaitgaliais.  
Tel. 8 600 70500.

Muzikos instrumentus.   •Tel. 8 686 51415.

PERKA
nEkIlnOjaMaSIS turtaS

Žemę.   •Tel. 8 688 80688. 

Žemės ūkio paskirties  •žemę.  
Tel.: 8 615 94920,  
8 614 56206.

Brangiai mišką (gali būti  •bendraturčių, neatidalytas, su 
skolomis) Sutvarkau dokumen-
tus.  
Tel. 8 644 55355. 

Žemę. Atsiskaitau iš   •karto.  
Tel. 8 614 80988. 

PARDUODA
nEkIlnOjaMaSIS turtaS

Sodybą Gervėnų k., Lazdijų  •r. (70 a, medinis namas, ūkinis 
pastatas, svirnas, du garažai, 
galima papildomai pirkti 10 ha 
žemės). Tel. 8 614 04094.

0,72 ha kultūrinės pievos  •Kamarūnų k., Leipalingio sen.  
Tel. 8 614 04094.

Puikų didelį sklypą statybai  •Lazdijuose. 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, Laz- •dijai (15 a namų valda) ir 15 a 
sklypą Sodų g.  
Tel. 8 672 05028.

Sodybą Lazdijuose arba kei- •čiu į 2 k. butą I arba II aukšte.  
Tel. 8 670 61649. 

3 k. butą Veisiejuose (3  •aukštas, netoli pušynas, eže-
ras), kaina 14 600 Eur.  
Tel. 8 686 65095. 

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

Miežius sėklai ir pašarui.   •Tel. 8 688 80688. 

Žieminius kviečius.   •Tel. 8 694 16386.

Kalnines pušis (0,5–0,8 m,  •kaina 3 Eur), pocūges, egles, 
lazdynus (raudonlapius), 
ąžuolus ir kitus dekoratyvinius 
augalus. Marijampolė.  
Tel. 8 610 98306. 

Sėklines „Vineta“ veislės  •bulves. Tel. 8 623 21314.

Miežius. Tel. 8 623 21314.  •
Miežius, rugius, kviečius.   •Tel. 8 662 39070. 

Avižas, kvietrugius, rugius,  •aliejinius ridikus ir šienainio rulo-
nus. Leipalingis.  
Tel. 8 698 50782.

Žieminius ir vasarinius kvie- •čius, žirnius.  Galiu atvežti.  
Tel.  8 678 30989.

kItI

Skaldytas malkas: skro- •blines, ąžuolines, beržines, 
alksnines, drebulines. Mažais 
ir dideliais kiekiais. Stambias 
ir smulkias atraižas. Perkame 
mišką.  
Tel. 8 699 59135. 

Medienos gaminius: lauko  •baldus, sūpynes, pavėsines, 
lauko tualetus, šulinio apdailas. 
Turime pagamintų.  
Tel. 8 617 93249.

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...

• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...

Prenumerata priimama pas mobiliuosius paštininkus, 
internete www.prenumerata.lt ir redakcijoje 

adresu. Seinų g. 12 (Knygynėlis), Lazdijai.
Tel.. (8 318) 53085, 8 670 38882.

Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

Savaitės rajono naujienų bankas
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aSmeniniai Skelbimai nemokamai !!!

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

ŽEMĖS ŪkIO tEcHnIka

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

tranSpOrtO prIEMOnĖS

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

GYvulIaI

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

Įmonė tiesiogiai – galvijus  •aukščiausiomis ŽŪKB „Kreke-
navos mėsa“ kainomis. Moka 
iš karto.  
Tel. 8 613 79515. 

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

Įmonė superka karves, bu- •lius ir telyčias AB „Krekenavos 
agrofirma“ supirkimo kaino-
mis. Atsiskaito iš karto.  
Tel. 8 685 86131,  
8 698 28063. 

kItI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią 
netekties valandą. 

Nuoširdžiai užjaučiame žmoną Jurgitą, vaikus ir ar-
timuosius, mirus brangiam žmogui VYGANDUI  

MOZERIUI.
Lina ir Artūtas MARGELIAI

Gyvenimas yra it fortepijonas, kuriuo mes pradedame išgauti 
autentišką garsą ir priartėjame prie jo skambesio gelmės tada, 

kai mūsų laikas pasaulyje baigiasi.
(filosofas Leonidas Donskis)

Mirus Vygandui MOZERIUI, nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
Jurgitą, sūnus ir artimuosius.

Lazdijų savivaldybės tarybos frakcija „PIRMYN!“

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 130–
140 Eur/t, skarda – 100–110 
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.  
Tel. 8 698 30902. 

SIŪLO DARBĄ
Ieškau statybininkų, beto- •nuotojų, kurie galėtų ūkiniame 

pastate sumontuoti mėšlo 
transporterį.  
Tel. 8 694 16386. 

PASLAUGOS
Atliekame visus vidaus  •apdailos darbus.  

Tel. 8 623 00597.

Glaistau, dažau bei galiu  •dirbti kitus statybinius darbus.  
Tel. 8 622 60230. 

Karštuoju būdu restauruo- •jame vonias. Dengiame impor-
tinėmis medžiagomis. Spalvų 
įvairovė, garantija. Darbo patir-
tis 27 metai.  
Tel.: 8 617 78494,  
8 636 79331. 

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

Gaminame medines duris  •namams, ūkiniams pastatams. 
Žiemą ir pavasarį durys piges-
nės, su nuolaidomis. 27 metai 
darbo patirtis.  
Tel. 8 686 71689. 

Parduoda
sėklines VINETA 
veislės bulves.
 Antras atsėlis

Tel. 8 614 80988.

AKCIJA KAPOTOMS IR 
PJAUTOMS MALKOMS!.

Pušinės malkos (gali būti 
kapotos, pjautos arba rąsteliais).

Beržinės ir alksninės malkos 
(gali būti kapotos arba pjautos).

Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes 

nuolaidas..
Tel. 8 680 29853.

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

Gali būti bendraturčių, 
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarkau dokumentus. 

Tel. 8 644 55355.

G. Vasiukonio 
gėlininkystės ūkis 

PREKIAUJA viržiais.

Tel. 8 626 02129, 
Staidarų g. 8, Staidarų k., 

Lazdijų r.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

TVENKINIŲ KASIMAS.
• Konsultuojame.

• Vežame smėlį, 
žvyrą, juodžemį.

Tel. 8 602 21748.

UAB „Rividė“  
parduoda ir pristato.

• Plautas aukščiausios rū-
šies akmens anglis (palaidos 
arba fasuotos po 25 kg).

• Granulines akmens anglis 
(po 1 t, po 25 kg).

• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmai-

šiuose po 500 kg.
• Medžio granules (serti-

fikuotos).

Tel. 8 652 71212.

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

NUOMA
SIŪlO

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

Išnuomoju gamybines-san- •dėliavimo patalpas Radvilų g., 
Veisiejuose.  
Tel. 8 698 78040. 

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

Išnuomojamas nestandar- •tinio išplanavimo butas Lazdijų 
miesto centre (autonominis 
šildymas).  
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.

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. 

Didelis biuro 
popieriaus 

pasirinkimas.

  KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. 
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Leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 3000 vnt..
Redakcijos tel.. (8 318) 52260, 
TELE2 8 670 38882
faksas (8 318) 51474
dzukuzinios@gmail.com

Direktorius
Darius Brindza..
Reklamos vadybinikė.
Inga Liaukevičienė
Tel.. (8 318) 53 085, 
8 670 38882.

Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos 

nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

Firma brangiai perka 
veršelius ir didelius 
mėsinius galvijus. 
Moka 6 ir 21 proc...
Tel. 8 634 23551. 

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs....

tel. 8 698 50235.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

• Topografiniai ir 
geodeziniai matavimai, 

• žemės sklypų 
formavimo ir 

pertvarkymo projektai, 
• detaliųjų planų rengimas

naujoji g. 56, alytus
tel. . 8 678 41222, 

8 655 26922
el. p. . geodezinis@gmail. com, 

 info@ntkarolis. lt, 
www. ntkarolis. lt

naujose patalpose

PERKAME mišką su 
žeme ir išsikirsti.
 ATLIEKAME.
– miško valymo, 

retinimo, sanitarinius 
kirtimus.

– medienos ištraukimo  
darbus.

– miško sodinimo ir  
priežiūros darbus.

 
Tel. 8 688 80175

Vytauto g. 16, Seirijai, 
Lazdijų r.

El. p. uabloginta@gmail.com

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai. 

Tel.. (8 343) 21847, 
8 699 88498.

traktorininkų TR1, TR2, SZ kategorijų 
mokymo kursai; 
vairuotojų A, B, BE, C, CE kategorijų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio 
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Dėmesio!

PERKAME 
MIŠKĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

Parduoda 13 a namų 
valdos sklypą Margirio g. 3, 

Miklusėnų k., Alytaus r.

(gyvatvorė, veja, visos 
komunikacijos šalia,  
kaina 1 500 Eur/a)..

Tel. 8 682 60899.
Miško 

paslaugos.

• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas.

Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.. 8 618 42266, 8 686 67560

leipalingio.giria@gmail.com

• Statybos darbai.
• Betonavimo darbai.
• Stogų, fasadų šiltinimas.
• Mansardų įrengimas.
• Gipso plokščių montavimas.
• Glaistymas, dažymas, 
plytelių klojimas.
• Medžiagų pristatymas. 

Tel. 8 650 54363.

MALKOS, MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus.  
skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

• knygos
• kanceliarinės prekės

• spaudai
• tonerių pildymas

• kompiuteriai ir jų priedai

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai 
Tel.. 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

PARDUODA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

Užsakymai priimami

8 688 80175.

brangiai perka.
karves, jaučius, telyčias. 

Tvarko subsidijas.  
Atsiskaito iš karto. 

Moka 6–21 proc. 
Sveria, pasiima. 

Tel.. 8 613 79515, 
8 620 35000,
8 614 44299. 

„Sūduvos galvijai“

Prekiaujame

konferenciniais 
bloknotais

biuro PoPieriumi 

(a3,a4,a5)
sPalvotu 

PoPieriumi
diPlominiu PoPieriumi

krePiniu PoPieriumi

KNYGYNĖLIS, SEINų G. 12, LazDIjaI 
Tel.. 8 646 71 901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt


