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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

po sudėtingų viražų lazdijuose 
atidaryta karščiavimo klinika
Šią savaitę Lazdijuose 
svarbus įvykis – po de-
šimties dienų ieškojimų 
ir vienas kitą keičiančių 
sprendimų pagaliau buvo 
atidaryta karščiavimo kli-
nika. Šios įstaigos įkūrimą 
inicijavo sveikatos apsau-
gos ministras Aurelijus 
Veryga, kovo pabaigoje 
nurodęs visoms savival-
dybėms savo teritorijose 
įsteigti specialius punk-
tus karščiuojančių ir kitų 
koronavirusui būdingų 
simptomų turinčių žmonių 
patikrai. 

Lazdijų rajono savivaldybė 
kovo 27 dieną viešai pranešė, 
kad karščiavimo klinika netrukus 
pradės veikti Lazdijuose. Tačiau 
netrukus pakeitė savo poziciją 
ir nusprendė, jog karščiuojantys 
Lazdijų žmonės važiuos tikrintis į 
Alytaus karščiavimo kliniką. Pas-
kui nuomonė vėl buvo pakeista ir 
apsispręsta karščiavimo kliniką 
steigti Lazdijų pirminės sveikatos 
priežiūros centro patalpose. 

Patyrė daug nePatogumų
Raminta pasakojo apie savo pa-
tirtį, kai ieškojo galimybės savo 

vadovauja karščiavimo klinikai. 
Kai paskambinome, jis pasakė, 
kad Lazdijuose nėra tokios įstai-
gos, ir patarė kreiptis į Alytų“, 
– pasakojo Raminta. 

Ji sakė, jog susiskambino su 
Alytaus medikais ir nuvažiavo į 
ten veikiančią karščiavimo klini-
ką. Tėvai buvo apžiūrėti, paimtas 

Karščiavimo kliniką rasite adresu Kauno g. 8, Lazdijai. Pacientai priimami 
darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 valandos. Dėl detalios informacijos 
kreiptis tel. 8 616 74803. (lazdijai.lt nuotr.)

sergančius tėvus patikrinti karš-
čiavimo klinikoje.

„Mano mama turėjo kontaktų 
su iš užsienio grįžusiais asme-
nimis. Jai pakilo temperatūra ir 
nusprendžiau ją ir kartu gyve-
nantį tėtį patikrinti karščiavimo 
klinikoje. Šeimos gydytoja davė 
Lazdijuose dirbančio gydytojo 
telefoną, ji sakė, kad šis gydytojas 

8 670 38882 8 670 38882Skelbimus priimame:

Karantino metu dirbame 
nuotoliniu būdu

tel. 8 670 38882.

e. p.  dzukuzinios@gmail.com

Feisbuk’e-messinger’iu
savaitraštis „dzūkų žinios“

koronavirusas pasibeldė ir į lazdijų duris 

„Personalas instruktuotas, srautai atskirti dar iki šio įvykio, dezinfekcijos ir apsaugos prie-
monių pakanka, jomis buvo naudojamasi jau seniai“, — sakė neseniai ligoninei vadovauti 
pradėjęs V. Vabuolas. 

(Lazdijų rajono savivaldybės nuotr.)
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SavaitėS komentaraS 

Šiemet šv. velykos tebūna išskirtinės prasmingais apmąstymais

Algimantas Mikelionis
Yra toks protingas posakis, kuris 
byloja, kad nėra to blogo, kas ne-
išeitų į gera. Dabar ne tik mes, bet 
ir visa žmonija atsidūrė bjauraus 
ir pavojingo koronaviruso gniauž-
tuose. Kiekviena diena prasideda 
didėjančiais užsikrėtusiųjų ir mi-
rusiųjų skaičiais. Atrodo, aplink 
vien blogos naujienos ir, miela-
sis žmogau, jokio pozityvo šioje 
situacijoje nė su žiburiu nerasi. 
Bet jeigu į viską pažvelgtume 
kitu rakursu ir atsakytume sau 
į klausimą: nejaugi jau viskas 
taip iš tiesų vien blogai? Ar da-
bar vyrauja vien juoda spalva ir 
tik ją sugebame įžvelgti atidžiai 
apsidairę? 

Jau daug metų visas pasaulis 
buvo įsikinkęs į begalines eko-
nomines lenktynes. Buvo beato-
dairiškai siekiama kuo daugiau 
pagaminti produkcijos, nes žmo-

Adomo Žilinsko piešinys.

nijos poreikis vien materialiems 
daiktams stipriai išaugo. Žmonės 
visame pasaulyje vis labiau verti-
no materialines vertybes, o apie 
dvasinius poreikius, kurie mums 
gal net dar daugiau reikalingi, 
būdavo neretai pamirštama. Bū-
davo pamirštama pasirūpinti savi-
mi, nes per didelį tempą, amžiną 
lėkimą vis daugiau laiko buvo 
skiriama darbui ir kokiam nors 
produktui kurti, o apie savo būties 
apmąstymą, ramų buvimą būda-
vo pagalvojama tik prabėgomis 
arba visai užmirštama. Tad nieko 
nuostabaus, kad žmoniją šienau-
ja tokios šiuolaikinės ligos kaip 
onkologiniai susirgimai, širdies 
ir kraujagyslių ligos. Ypač pas-
tarosios yra susijusios su kasdien 
žmogaus patiriamu stresu.

Nors žmogus dažnai pasijunta 
visagalis, galintis aktyviai tvar-
kyti gamtą, jos reiškinius ir pro-
cesus, vis dėlto jis tėra smulki 
ir niekinga dulkelė dideliame ir 
sudėtingų gamtos procesų val-
domame pasaulyje. Galima net 
pagalvoti, kad gamta sukūrė 
įvairias ligas, virusus ir kitokias 
negandas tam, kad reguliuotų ne 
tik pasaulio gyventojų skaičių, bet 

ir mokytų žmones nuolankumo 
ir išminties ir stengtųsi parodyti 
jiems, kas šioje planetoje yra ti-
krasis šeimininkas.

Juk žmogus iki koronaviru-
so pandemijos ir su ja susijusio 
karantino bėgo, lėkė ir skubėjo 
beatodairiškai ir nesustodavo nė 
minutei dvidešimt keturias va-
landas per parą. Tad iš tikrųjų gal 
šis koronavirusas nėra Dievo, vi-
sagalės gamtos ar visatos dėsnių 
skirta žmonijai bausmė, o tikras 
išganymas ar net dovana? Kad ir 
kaip keistai ir paradoksaliai tai 
skambėtų, bet jeigu ne šis da-
bartinis koronavirusas ir pasaulį 
sukausčiusi pandemija ir karan-
tinas, gal ateityje žmonijos būtų 
laukusios dar didesnės nelaimės 
ir kataklizmai, kurie būtų pareika-
lavę dar daugiau aukų? Ar negali 
taip būti iš tikrųjų?

Sekmadienį mūsų visų laukia 
viena svarbiausių metų švenčių 
– šv.Velykos. Jos bus kitokios 
negu kasmet. Dėl koronaviruso 
pandemijos nevažiuokime aplan-
kyti senelių ar tėvų, susilaiky-
kime nuo vizitų pas gimines ir 
draugus. Parodykime, kad juos 
mylime iš tikrųjų, ir jų bei savo 

labui likime namuose. Tegul šie-
met stalai nelūžta nuo vaišių ir 
prabangių gėrimų gausos, geriau 
padovanokime vienas kitam savęs 
sveiko buvimą šalia savo artimo. 
Juk galima vienerių šv. Velykų 
šventimą gausiame draugų, gimi-

nių ar pažįstamų būryje pakeisti 
vienišais apmąstymais apie mūsų 
būtį, vietą šioje žemėje ir mūsų 
gyvenimo prasmę. Pabūkime šie-
met vieni ar tik keliese, kad dar 
daugelį metų iš eilės galėtume šv. 
Velykas vėl švęsti kartu!•

virš veisiejų miestelio pakibo koronaviruso šešėlis
Nors oficialiai galime 
džiaugtis, jog mūsų ra-
jone nėra nustatytas nė 
vienas susirgimo COVID-
19 atvejis, tačiau nerimui 
pagrindo yra. Ypač Veisie-
jų gyventojams. Pasirodo, 
vienas asmuo, kuriam buvo 
nustatytas koronavirusas, 
kovo pabaigoje lankėsi 
vienoje iš Veisiejų maisto 
prekių parduotuvių. 

alytiškiS lankėSi veiSiejų 
„aibėje“
Įdomu tai, jog parduotuvės savi-
ninkai apie infekuotą klientą ne-
gavo oficialios informacijos nei iš 
Nacionalinio sveikatos centro, nei 
iš Lazdijų rajono savivaldybės. 

Apie šį faktą parduotuvės at-
stovai sužinojo tik po savaitės, 
kai viešojoje erdvėje buvo skel-
biamos užsikrėtusių asmenų ju-
dėjimo kryptys.

Buvo paskelbta tokia infor-
macija apie užsikrėtusio as-
mens turėtus kontaktus:

300. Patvirtintas 2020-04-03 
(Alytus)

1. Asmens užsikrėtimo vieta 
nežinoma.

2. 2020-03-21 lankėsi „Statoil“ 
degalinėje, Rūtų g. 2B.

3. 2020-03-23 lankėsi parduo-
tuvėje „Norfa“, Topolių g.1.

4. 2020-03-23 lankėsi parduo-
tuvėje „IKI“, A. Juozapavičiaus 
g. 13.

5. 2020-03-27 lankėsi parduo-
tuvėje „AIBĖ“, Lazdijų rajonas, 
Veisiejai.

6. 2020-03-27 vakare lankėsi 
parduotuvėje „Norfa“, Topolių 

g. 1.
7. 2020-03-28 ryte lankėsi 

parduotuvėje „Norfa“, Topolių 
g. 1.

8. 2020-04-02 mobiliame punk-
te atliko tyrimą.

Savivaldybė neSidomėjo
„Dzūkų žinios“ susisiekė su Vei-
siejų „Aibės“ atstovais ir domėjo-
si, ką jie žino apie parduotuvėje 
apsilankiusį infekuotą asmenį. 

Parduotuvės atstovė pripaži-
no, jog apie šį faktą ji sužinojo iš 
vienos pardavėjos, kuri perskaitė 
informaciją žiniasklaidoje. 

„Kadangi Veisiejuose yra dvi 
„Aibės“ parduotuvės, man iškart 
kilo klausimas, kurioje iš jų lankė-
si infekuotas pilietis. Skambinau į 
Vilnių, bandžiau išsiaiškinti, kuri 
tai parduotuvė, tačiau man nieko 
konkretaus nepasakė“, – pasakojo 
kelių „Aibės“ parduotuvių savi-
ninkė Dainora Nevulienė. 

Ji tikėjosi sulaukti skambučio 
iš savivaldybės, kad patartų, kaip 
toliau elgtis, tačiau savivaldybė 
šia problema nesidomėjo. 

„Skambinau į „Aibės“  parduo-
tuvių tinklo centrinę būstinę ir 
klausiau, kaip derėtų elgtis to-
kioje situacijoje, man patarė gerai 
dezinfekuoti abi parduotuves ir 
labiau rūpintis darbuotojų asmens 
apsaugos priemonėmis. Tą aš ir 
padariau. Atlikome parduotuvių 
dezinfekciją, mes tai darome kas-
dien, bandėme su pardavėjomis 
išsiaiškinti, kas dirbo tą dieną ir 
kur galėjo lankytis užkrėstasis“, 
– pasakojo „Aibės“ atstovė. 

Ji teigė, jog nuo pat karantino 
pradžios parduotuvėje yra dezin-

fekcinio skysčio, pardavėjos dirba 
su apsaugos priemonėmis. 

„Turiu vilties, kad šįkart viskas 
baigsis laimingai“, – sakė parduo-
tuvės atstovė. 

Savivaldybė Pateikė Savo 
verSiją
„Dzūkų žinios“ pasidomėjo, ką 
apie šią situaciją žino Lazdijų 
rajono valdžia, ir gavo visai ki-
tokią informaciją, nei pasakojo 
parduotuvės atstovė. 

– Ar savivaldybė gauna infor-
maciją iš Nacionalinio sveikatos 
centro apie susirgusius asmenis, 
kurie lankėsi tam tikruose rajo-
nuose ir galėjo palikti infekcijos 
užkratą?

– Taip, gauname informaciją iš 
Nacionalinio visuomenės sveika-
tos centro.

– Iš kur ir kada savivaldybė 
sužinojo apie užsikrėtusį asmenį, 
kuris kovo 27 d. lankėsi parduo-
tuvėje „Aibė“, Veisiejuose?

– Apie Jūsų minimą konkretų 
atvejį sužinojome iš atsakingų 
asmenų.

– Kokias rekomendacijas su-
teikė (ar nesuteikė) savivaldybė 
Veisiejų „Aibės“ savininkams dėl 
būtinų priemonių po infekuoto 
asmens apsilankymo?

– Minimos parduotuvės savi-
ninkui dėl susiklosčiusios situ-
acijos buvo suteikta išsami kon-
sultacija.

– Ar neketinama siūlyti užda-
ryti parduotuvę, kurioje lankėsi 

infekuotas asmuo?
– Minėtoje parduotuvėje, kaip 

ir kitose gyventojų lankomose 
prekybos vietose, reguliariai 
atliekama dezinfekcija. Taip pat 
griežtai laikomasi visų karantino 
laikotarpiu nustatytų draudimų ir 
rekomendacijų, dėl to jos užda-
rymas esamomis aplinkybėmis, 
mūsų nuomone, nėra būtinas. Vis 
dėlto labai svarbu, kad gyvento-
jai, lankydamiesi visose prekybos 
vietose, būtinai dėvėtų veidą den-
giančias kaukes bei pirštines.

– Ar neplanuojama atlikti testų 
tiems asmenims, kurie kovo 27 d. 
lankėsi Veisiejų „Aibėje“?

– Testus planuojama atlikti 
visiems, kuriems pasireikš li-
gos simptomai. Nuolat kartoja-
me, kaip svarbu dėvėti asmens 
apsaugos priemones ir laikytis 
nurodytų atstumų. Tikime, kad 
minėtą dieną parduotuvėje ap-
silankę asmenys taip pat laikėsi 
visų reikalavimų ir saugojo save 
bei aplinkinius. Jei parduotuvės 
lankytojas ar lankytojai pajus 
COVID-19 simptomus, jiems 
nedelsiant bus suteikta pagalba 
ir atlikti reikalingi tyrimai.

Parduotuvės atstovė teigė, kad 
savivaldybė nedavė jiems jokių 
nurodymų, o savivaldybė teigia 
priešingai. Tiesa slypi kažkur 
anapus?

Įdomu, kas sako netiesą? Tik 
kokia prasmė šioje situacijoje 
meluoti? Juk ant kortos pastaty-
ta mūsų krašto žmonių sveikata 
ir gyvybė.•
„Dzūkų žinių“ informacija

D. Nevulienė teigė, jog nuo pat 
karantino pradžios parduotuvėje yra 
dezinfekcinio skysčio, pardavėjos 
dirba su apsaugos priemonėmis.
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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.

3

Mielieji!
Sveiki sulaukę šventų Velykų – 
gražiausios pavasario šventės!

Šiuo sunkiu metu linkiu atrasti laiko 
susikaupimui, pamąstymams, maldai, 

nuoširdiems pokalbiams. Linkiu dalintis 
gerumu ir šį džiaugsmą patirti kasdien.
Su šventomis Velykomis, su nauja viltimi!

Būkite sveiki!
Artūras Margelis

Užs. Nr. 4

KNYGYNĖLIS, SeINų G. 12, LazdIjaI. Tel. (8 318) 53 085.

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas. laukiame Jūsų!

rajono medicinoje nauji vadovų veidai
Vytautas Šeštokas  
Prieš keletą dienų Lazdijų 
rajono savivaldybės pir-
minės sveikatos priežiūros 
centro direktorės parei-
gose pradėjo dirbti Aušra 
Dainauskienė. Žinoma 
sveikatos specialistė į šias 
pareigas paskirta po to, 
kai laimėjo atranką vadovo 
pareigoms užimti. 

Prieš tai daugiau nei pusmetį 
A. Dainauskienė laikinai vado-
vavo savivaldybės visuomenės 
sveikatos biurui, kai rudenį iš šių 
pareigų savo noru pasitraukė il-
gametė šio biuro vadovė Ramutė 
Kunigiškienė. A. Dainauskienė 
šiame biure ir pradėjo savo dar-
binę karjerą, išdirbo jame beveik 
16 metų sveikatos stiprinimo 
specialiste. Lazdijų rajono sa-
vivaldybės pirminės sveikatos 

priežiūros centro direktorė yra 
baigusi aukštesniąją medicinos 
mokyklą, veterinarijos akade-
miją, taip pat Mykolo Rome-
rio universitete yra studijavusi 
sveikatos politiką ir vadybą bei 
įgijusi magistro laipsnį. Rajono 
vadovai jaunai specialistei dar 
patikėjo organizuoti ir vadovauti 
ką tik įkurtai rajone karščiavimo 
klinikai.

Tuo tarpu savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras irgi 
neliko be vadovo. Rajono merė 
Ausma Miškinienė savo potvar-
kiu šiai įstaigai vadovauti pa-
skyrė Simoną Jasinskienę, kuri 
Vilniaus universitete yra baigu-
si sveikatos srities bakalauro ir 
magistro mokslus. Moteris kurį 
laiką yra dirbusi įvairiose par-
eigose Vilniuje, Nacionalinėje 
visuomenės sveikatos priežiū-
ros laboratorijoje, o praeitų metų 

liepos mėnesį įsidarbino biure, 
kuriam dabar ir vadovaus. S. Ja-
sinskiene biurui paskirta vado-
vauti laikinai, kol bus paskelbta 
atranka šiai vietai užimti.

O prieš savaitę Lazdijų li-
goninės direktoriumi paskirtas 
Valdas Vabuolas, kuris laimėjo 
atranką šioms pareigoms užimti. 
V. Vabuolas yra gerai pažįstamas 
Lazdijų medikų kolektyvui, nes 
anksčiau kelerius metus yra dir-
bęs Lazdijų ligoninės vyriausiojo 
gydytojo pavaduotojo pareigose. 
Žinomas lazdijietis net 27 me-
tus yra išdirbęs rajono policijos 
komisariate, daug metų praleido 
vadovaudamas Kelių policijos 
skyriui, o šešerius metus dirbo 
ir rajono policijos komisaria-
to viršininku. Prieš tapdamas 
Lazdijų ligoninės direktoriumi, 
V. Vabuolas dirbo Seimo nario 
Z. Streikaus patarėju.•

Lazdijų rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorės pareigas pradėjo eiti A. Dainauskienė.
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Sigitas Birgelis. (Vlado Braziūno nuotr.)

punsko bažnyčioje ir per karantiną vyksta Mišios

Visą pasaulį apėmęs klastingasis 
COVID-19 ne tik įkalino mus 
savo namuose, taip pat atskyrė 
Lietuvą nuo likusio pasaulio, 
kaip sovietmečiu, užvėrė geleži-
nę sieną. Kai kurie Lazdijų krašto 
žmonės, iki karantino kas antrą 
dieną važiuodavę apsipirkti į Su-
valkų prekybos centrus ar Seinų, 
Suvalkų turgus, pasisvečiuoti pas 
gimines ir draugus į Punską, da-
bar turi likti namuose. Ir pas mus, 
ir pas mūsų kaimynus Lenkijoje 
siautėja koronavirusas. 

„Dzūkų žinios“ domėjosi, kaip 
karantino laikotarpiu gyvena 
mūsų kaimynai Lenkijoje, prie 

Lietuvos sienos. Apie tai kalba-
mės su Punsko šviesuoliu Sigitu 
Bigeliu. 

– Kokios Punsko krašto 
žmonių nuotaikos šiuo laiko-
tarpiu? Ar jaučiama baimė ir 
nerimas? 

– Nuotaikos kaip ir visame 
pasaulyje, žmonės jaučia dide-
lį nerimą, žmonių gatvėse labai 
mažai, vieną kitą sutiksi praei-
nantį. Parduotuvės tuščios, kur 
anksčiau žmonės su šeimomis 
ateidavo apsipirkti drauge, dabar 
eina po vieną kartą ar kelis per sa-
vaitę. Parduotuvėse produktų yra, 

imatės? 
– Kiekvienoje parduotuvėje 

būtina dezinfekuoti rankas, vie-
šose erdvėse dėvėti apsaugines 
kaukes, kur liečiami daiktai, dė-
vėti apsaugines pirštines, vengti 
susibūrimų.

– Ar jaučiamas atvažiuojan-
čiųjų iš Lietuvos trūkumas? 
Kaip tai gali atsiliepti Jūsų 
krašto ekonomikai?

– Atvažiuojančių iš Lietuvos 
nėra, tik prekybinis transportas. 
Leidykla išgyvena sunkų periodą, 
kadangi dauguma klientų yra iš 
Lietuvos, mes negalime pristatyti 
jiems produkcijos. Ūkininkai iš 
Lietuvos negali atvažiuoti pirkti 
mūsų prekybininkų parduodamos 
produkcijos. Ekonomika dėl to 
tikrai patirs nuostolių.

– Ar vyksta garsieji Seinų 
turgūs? 

– Visi turgūs – tiek Seinų, tiek 
Suvalkų – yra uždaryti. Prekybą 
turguose valdžia uždraudė pirmiau-
sia. Uždaryti visi pramogų kom-
pleksai, tokie kaip Suvalkų „Plaza“, 
kur lietuviai mėgdavo lankytis.

– Ar žmonės užsidarę savo 
namuose? 

– Žmonės stengiasi kuo ma-
žiau išeiti iš namų, ypač senesnio 
amžiaus, kurie papuola į rizikos 
grupę.

– Žiūrite ir Lenkijos, ir Lie-

tuvos televizijas. Kokie infor-
macijos pateikimo skirtumai ir 
panašumai? 

– Panašumas – temos, kurioms 
skiriamas didelis dėmesys žiniose, 
apie 60–80 procentų turinio suda-
ro naujienos apie virusą COVID-
19. Kitas turinys apie artėjančius 
prezidento rinkimus, kurie įvyks 
gegužės 10 dieną. Valdžia siekia, 
kad rinkimai įvyktų.

– Ar vyksta Mišios Punsko 
bažnyčioje? 

– Mišios vyksta įprastu grafi-
ku, Mišiose negali būti daugiau 
kaip penki asmenys. Sekmadienį 
vykusiose Mišiose susirinko apie 
20 žmonių grupė, teko įsiterpti 
policijai, žmonės buvo perspėti. 

– Ar vaikai mokosi nuotoliniu 
būdu, kaip ir Lietuvoje? 

– Nuo kovo 23 d. Lenkijoje 
bandomas įvesti nuotolinis mo-
kymas. Ne visi mokiniai turi tam 
galimybes, neturi interneto, kom-
piuterių, bet blogiau ar geriau tai 
vyksta.

– Ar veikia parduotuvės Jūsų 
krašte? 

– Parduotuvės veikia, prekių 
netrūksta, bet žmonės renkasi tik 
pačias reikalingiausias prekes. 
Apsipirkinėjama vieną ar du kar-
tus per savaitę. Žmonės apsipirkti 
eina po vieną, ne taip kaip anks-
čiau su šeimomis.•
„Dzūkų žinių“ informacija

lenkija įveda naujuS aPribojimuS

Kovo 31 d. vidudienį Lenkijos ministras pirmininkas J. Morawiecki 
paskelbė įvedąs naujus apribojimus kovoje su koronavirusu.
1. Uždaromi visi parkai, bulvarai, poilsio vietos ir miesto dviračių 
nuomos punktai. 
2. Neveiks visos kirpyklos, grožio, tatuiruočių ir auskarų salo-
nai.
3. Įvedami nauji apribojimai parduotuvių veikloje:
    a. ribojamas žmonių parduotuvėse skaičius iki 3 pirkėjų vienam 
kasos aparatui, pvz., jei parduotuvėje yra keturi kasos aparatai, 
viduje galės būti 12 klientų; turgavietėje prie vieno prekystalio 
galės stovėti  3 žmonės,
    b. pirkėjai, prieš įeidami į parduotuvę, privalės mūvėti pirštines, 
tas pats apribojimas galioja turgavietėje,
    c.  savaitgaliais bus uždarytos statybinių prekių parduotuvės, 
    d. parduotuvėse ir vaistinėse tarp 10.00 ir 12.00 valandų apsi-
pirkinėti galės tik vyresni nei 65 metų žmonės,
    e.  Pašto įstaigose galės būti ne daugiau kaip 2 žmonės (jei jame 
yra vienas aptarnavimo langelis).
4. Išplečiamas karantinas.
Keičiama karantino forma. Asmenys, nukreipti karantinui, bus 
izoliuoti nuo artimųjų. Jei karantinas bus atliktas savo namuose, 
visi šeimos nariai turės taip pat jį atlikti.
5. Pandemijos metu bus atšauktas visas reabilitacinis gydymas, 
kuris nėra būtinas. 
6. Uždaromi viešbučiai, išskyrus tuos, kurie skirti karantinui ir 
nakvynei verslo reikalais.
7. Darbovietėse privalomas ne mažesnis kaip 1,5 metro atstumas 
tarp darbo vietų.
8. Degalinėse ir prekybos vietose privaloma  po kiekvieno kliento 
dezinfekuoti vietas, kurias jis liečia, pvz., degalų dozatorius ar 
mokėjimo terminalus.
9. Nepilnamečiai viešoje erdvėje galės būti tik su suaugusiu as-
meniu.
10.  Šunis bus galima išvesti pasivaikščioti, bet tik trumpomis 
distancijomis. 
Dauguma apribojimų įsigaliojo nuo balandžio 1 d. 

pasienio žemdirbiams rūpesčių nemažėja

Pavasariui įsibėgėjant, ūkinin-
kams rūpi kuo greičiau užbaigti 
sėjos darbus. Čia pat ir šventės. 
Be to, po besniegės žiemos ir 
dirva greit sausėja, o sinoptikai 
lietaus nežada. Dar labiau jaudi-
nasi tie, kurių žemė yra kitapus 
sienos. O ši, plintant virusui, 
buvo uždaryta. Dabar ieškoma 
būdų kaip žemdirbiams sudaryti 
sąlygas kirsti sieną ir atlikti visus 
sezoninius darbus laukuose. Tie-
sa, kovo 31 d. Lenkija įvedė tam 
tikrų lengvatų sieną kertantiems 
ūkininkams. Jiems nereikia atlik-
ti karantino, tačiau būtina gauti 
artimiausios sienos perėjos ko-
mendanto leidimą.

Bėda ta, kad Lietuvos–Lenkijos 
pasienyje liko tik dvi veikiančios 

perėjos – Aradnykų ir Budzisko. 
Sunku įsivaizduoti, kad visų pa-
sienio valsčių ūkininkai tik per 
šias vietas imtų važinėti į laukus 
su savo stambia ūkio technika. 
Juk per šias perėjas veda ir tarp-
tautinio krovinių transporto keliai. 
O jo srautas išties didelis, todėl 
tikėtina – padidėtų avaringumo 
pavojus. O ir ūkininkų kelias būtų 
netrumpas – nuo keliolikos iki 
keliasdešimt kilometrų į vieną 
pusę. Neekonomiška dėl sugaišto 
laiko ir išeikvoto kuro. O juk įsi-
gyti žemės plotai turėjo žmonėms 
palengvinti žemės ūkių funkcio-
navimą bei jų pelningumą.  

Iškilusios problemos išaugo 
iki tarptautinio lygmens, todėl 
jų patys ūkininkai išspręsti nėra 

pajėgūs. Iniciatyvos ėmėsi Puns-
ko valsčiaus viršaitis Vytautas 
Liškauskas. Kartu su kitais pa-
sienio valsčių vadovais surinko 
pagrindinę informaciją apie visus 
ūkininkus ir jų dirbamas žemes 
Lietuvos Respublikoje. Surinktus 
duomenis pateikė LR premjero 
kanceliarijai kartu su prašymu 
leisti nurodytiems žemdirbiams 
dirbti Lietuvoje turimą žemę bei 
sudaryti galimybes kirsti sieną ir 
kitose vietose. Kiekvienas vals-
čius pateikė po vieną tokį pasie-
nio punktą. Punsko valsčiuje pa-
sirinkta Kreivėnų perėja. Ja galėtų 
naudotis 47 ūkininkai. Tiek šio 
valsčiaus žemdirbių turi žemės 
abipus sienos.•
sb, punskas.pl

žmonės perka reikalingiausius.

– Ar daug žmonių Jūsų krašte 
serga COVID-19?

– Atvejų sparčiai daugėja. 
Mūsų vaivadijoje mažiausiai 
susirgimų, jų yra 28. Apie 90 
procentų atvejų yra atvežtiniai. 

– Kokių apsaugos priemonių 

Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas kartu su kitais pasienio valsčių vadovais surinko pagrindinę 
informaciją apie visus ūkininkus ir jų dirbamas žemes Lietuvos Respublikoje. 
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kalba, kad...
dzūkai

g Lazdijų savivaldybės 
feisbuko paskyroje atsiranda 
cenzūros požymių. Jei kas 
parašo komentarą, kuris 
nepatinka rajono valdžiai, 
tai komentaro akimirksniu 
nelieka, jis būna ištrinamas. 
Suprantama, nemalonu skai-
tyti skaudžią tiesą. 
g Ši savaitė rajonui buvo 

kaip niekada dosni naujais 
veidais įstaigų ar skyrių va-
dovų kėdėse, ypač medici-
nos įstaigose. Darbą pradėjo 
trys nauji vadovai – ligoni-
nės, Lazdijų sveikatos biuro 
ir Pirminės sveikatos priežiū-
ros centro. 
g Lazdijų ligoninė, jau se-

nokai įsigijusi brangų, šiuo-
laikišką rentgeno aparatą, 
vis dar nemoka jo paleisti. 
Jei nebūtų karantino, tai 
gal atvažiuotų specialistas 
iš Vokietijos ar Japonijos ir 
paleistų? Sudėtinga ta šiuo-
laikiška medicinos įranga, 

ne kožnam pabažnam tai 
suprasti.
g Po didelių ir sudėtingų 

viražų karščiavimo klinika 
pagaliau atidaryta ir Lazdi-
juose. Klinika dirbs tik ketu-
rias valandas per dieną. Ar ji 
turės realią naudą, ar bus tai 
tik valdžios varnelė doku-
mente, parodys laikas.
g Šventė atėjo ir į Lazdijų 

Buratino kiemą. Mat pasta-
rajam Malvina leido įdarbinti 
ir žmonių. Iš Buratino parti-
nės pasakos. Nuo šiol viena 
įstaiga turės labai teisingų 
politinių pažiūrų vairuoto-
ją.•

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!

kovojome už klinikoS 
Steigimą lazdijuoSe

artūraS margeliS,  
oPozicijoS lyderiS
„Matydami, kaip dabartinė valdžia blaškosi 
neapsispręsdama, kaip elgtis su karščiavimo 
klinika, ir sužinoję, kad Lazdijų žmonės turės 
važiuoti dėl koronaviruso tikrintis į Alytų, 
jautėme pareigą išsakyti savo poziciją šiuo 
klausimu ir pareikalauti valdžios atsakin-
go elgesio mūsų krašto žmonių sveikatos 
atžvilgiu. 
Mūsų pozicija, kurią išreiškėme savo prašy-
me valdžiai, kad karščiavimo klinika turi būti 
steigiama Lazdijuose. Kur ir kokiose patal-
pose ji turi būti steigiama, tai jau specialistų 

klausimas, mes pasiūlėme vieną iš variantų. 
Jei jis netinka, reikia ieškoti kito. Svarbiausia, kad klinika atsirastų. 
Džiaugiamės, kad ji pagaliau veikia. Mes to ir siekėme. 
Viešoje erdvėje pasirodęs teiginys, kad mums neva nerūpi Lazdijų 
krašto žmonių sveikata, yra iš esmės klaidingas ir neatitinkantis 
tiesos. 
Naujai valdžiai noriu priminti, kiek jėgų ir energijos mums kaina-
vo išsaugoti Lazdijų ligoninę nuo reorganizacijos, į kokią duobę 
ligoninę įstūmė buvęs jos vadovas, kurį norėjau atleisti, o dabartinė 
valdžia saugojo, kol po beveik metų suvokė, kad jis nugyveno 
ligoninę. 
Tai, kad ligoninėje nėra kam dirbti, įrodė ir situacija dėl karščia-
vimo klinikos. Kai reikėjo sudaryti medikų  pamainas darbui šioje 
klinikoje, paaiškėjo, kad tam ligoninė neturi darbuotojų. 
Karščiavimo klinika pagaliau veikia, tai yra svarbiausia. O visokie 
kaltinimai šioje sudėtingoje situacijoje neturi prasmės.“ 

Nėra geresnės priemonės atgaivinti protui už senovės klasikų 
skaitymą; vos tik paimi bent pusvalandžiui kurį nors jų į rankas, 
išsyk pasijunti atsigavęs, aprimęs, apsivalęs, pakylėtas ir susti-
prėjęs, tarsi būtum išsimaudęs tyrame šaltinyje.

Artūras Šopenhaueris

aukSinėS mintyS

po sudėtingų viražų lazdijuose 
atidaryta karščiavimo klinika
tepinėlis tyrimams. 

„Sugaišome daug laiko, teko 
būti viešose vietose, jei tuo metu 
klinika būtų veikusi Lazdijuose, 
tikrai situacija būtų paprastesnė“, 
– sakė Raminta. 

a. veryga Pakeitė teiSėS 
aktuS
„Dzūkų žinios“ paprašė savival-
dybės pakomentuoti karščiavimo 
klinikos steigimo peripetijas.

– Prieš 10 dienų viešai buvo 
paskelbta, kad Lazdijuose bus 
steigiama karščiavimo klinika, 
tačiau ji iškart nebuvo įsteigta, 
kodėl?

– Iš karto karščiavimo klinika 
nebuvo atidaryta dėl to, kad atli-
kus visus parengiamuosius darbus 
buvo susidurta su specialistų, ku-
rie turi galimybę dirbti minėtoje 
klinikoje, trūkumu. Atkreipiame 
Jūsų dėmesį, kad pirminiame 
teisės akte, nustatančiame karš-
čiavimo klinikų steigimo tvarką 
ir keliamus reikalavimus, buvo 
nurodyta, kad jos turi veikti 12 
valandų per parą, o jose kas 4 
valandas turi keistis medicinos 
darbuotojai, kurių kvalifikacija 
taip pat buvo nurodyta konkre-
čiai. Deja, 3 atskirų komandų 
pagal nurodytus reikalavimus 
sukomplektuoti nebūtų pavykę, 
o jei jos būtų buvusios sukom-
plektuotos, būtų kilę problemų 
teikiant šeimos gydytojų konsul-
tacijas rajono gyventojams. 

– Kodėl pradžioje buvo pa-
sirinktas naudojimosi Alytaus 
paslaugomis variantas, tačiau 
paskutinę minutę šios minties 
atsisakyta?

– Bendradarbiauti su Alytaus 
miesto savivaldybe buvo svarsto-
ma siekiant kuo skubiau suteikti 
Lazdijų rajono gyventojams ga-
limybę naudotis karščiavimo kli-
nikoje teikiamomis paslaugomis 
bei apsaugoti tiek Lazdijų ligoni-
nėje, tiek kitose pirminės sveika-
tos priežiūros įstaigose dirbančių 
specialistų ir jų gydomų pacientų 
sveikatą. Vis dėlto džiaugiamės, 
kad sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga patvirtino regi-
onams itin aktualius karščiavimo 
klinikų steigimą reguliuojančio 
teisės akto pakeitimus ir galėjo-
me operatyviai sugrįžti prie tikslo 
įsteigti karščiavimo kliniką Laz-
dijuose. Šis sprendimas sąlygojo 
tai, kad gyventojams reikiama 
paslauga teikiama arčiausiai jų 
gyvenamosios vietos.

– Ar tarybos opozicijos kreipi-
masis dėl karščiavimo klinikos 
turėjo įtakos, kad būtų nuspręsta 
ją steigti Lazdijuose? 

– Ne, tikrai ne. Kai buvo gautas 
Jūsų minimas kreipimasis, spren-
dimas dėl karščiavimo klinikos 
steigimo Lazdijuose ne tik buvo 
priimtas, bet ir pradėtas įgyven-
dinti. Dar kartą informuojame, 
kad tai, jog karščiavimo klinika 
įsteigta Lazdijuose, o ne bendra-
darbiaujama su Alytaus miesto 

savivaldybe, sąlygojo sveikatos 
apsaugos ministro patvirtintas 
karščiavimo klinikų steigimą re-
guliuojančio teisės akto pakeiti-
mas. Pažymime, kad informacija 
apie minėto teisės akto pakeiti-
mą Lazdijų rajono savivaldybę 
pasiekė gerokai anksčiau nei 
opozicijos lyderio kreipimasis. 
Svarbu tai, kad prašymą pasirašęs 
A. Margelis kaip tinkamas patal-
pas karščiavimo klinikai minėjo 
patalpas Lazdijų ligoninės 5 aukš-
te ir tai tik patvirtina, kad buvęs 
meras nėra susipažinęs su karš-
čiavimo klinikoms keliamais rei-
kalavimais ir jam, jei jis vis dėlto 
supranta savo siūlymo pasekmes, 
ligoninės darbuotojų ir pacientų 
sveikata visiškai nerūpi.

PaSitikrinti nukreiPS šeimoS 
gydytojaS
– Kur veikia Lazdijų karščiavimo 
klinika? Ar sugebėjote įvykdyti 
visus tokio pobūdžio įstaigai ke-
liamus reikalavimus?

– Karščiavimo klinika įkurta 
Lazdijuose, VšĮ Lazdijų rajono 
savivaldybės pirminės sveikatos 
priežiūros centro patalpose. Ži-
noma, visi karščiavimo klinikai 
keliami reikalavimai įgyvendin-
ti. Priešingu atveju, karščiavimo 
klinika nebūtų galėjusi pradėti 
veiklos.

– Ar turite galimybę atlikti 
testus COVID-19 virusui nu-
statyti?

– Taip.

– Kiek žmonių pasirengę dirbti 
karščiavimo klinikoje?

– Karščiavimo klinikoje dirba 
pagal nustatytus reikalavimus 
sukomplektuota medicinos dar-

buotojų komanda.

– Kiek žmonių apsilankė kli-
nikoje pirmosiomis jos veiklos 
dienomis?

– Gyventojai į karščiavimo 
kliniką gali atvykti tik gavę šei-
mos gydytojo siuntimą. Pirmo-
mis dienomis į šeimos gydytojus 
nesikreipė pacientai, kuriuos, jų 
nuomone, būtų tikslinga nukreipti 
į karščiavimo kliniką. Tikimės, 
kad mūsų rajono gyventojai iš-
vengs koronavirusinės infekcijos, 
nesirgs gripu, neperšals ir šioje 
klinikoje jiems lankytis neteks. 
Dėl to pasistenkime visi, nes tai 
padaryti iš tiesų nesudėtinga, li-
kime namuose, o jei būtina išei-
ti, dėvėkime būtinąsias apsaugos 
priemones.

– Kokiais atvejais galima 
kreiptis į kliniką ir kokius veiks-
mus reikia prieš tai atlikti?

– Į karščiavimo kliniką šeimos 
gydytojų nukreipiami karščiuo-
jantys, viršutinių kvėpavimo takų 
infekcijos simptomų turintys 
pacientai, dėl kurių diagnozės 
patikslinimo gydytojams reika-
lingi išsamesni tyrimai. Būtent 
karščiavimo klinikoje jiems bus 
atliekami išsamesni tyrimai bei 
paimtas mėginys koronaviru-
sinei infekcijai patvirtinti arba 
paneigti. Šeimos gydytojas, iden-
tifikavęs poreikį gyventojui vykti 
į karščiavimo kliniką, nedelsda-
mas elektroniniu būdu užpildys 
siuntimą. Karščiavimo klinikos 
koordinatorius susisieks su pa-
cientu ir pasakys vizito laiką bei 
paaiškins, kaip elgtis atvykus.

– Dėkojame už atsakymus.•
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 1 psl. 
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„tele2“ sprendimai verslui: specialūs paslaugų paketai karantino laikotarpiu
Reaguodama į šalyje 
paskelbtą karantiną ir 
siekdama padėti vers-
lo klientams susidoroti 
su iškilusiais iššūkiais, 
mobiliojo ryšio bendrovė 
„Tele2“ paruošė ypatingus 
išmanių sprendimų pasiū-
lymus.

„Suprantame, kad šis laikotar-
pis verslams yra itin sudėtingas. 
Norime padėti, todėl siūlome 
sprendimus, kad visi jūsų verslo 
procesai ir toliau vyktų sklandžiai 
net ir dirbant nuotoliniu būdu“, 
– sakė Petras Masiulis, „Tele2“ 
generalinis direktorius.

„Tele2“ verslo klientai specia-
lius pasiūlymus su nuolaidomis 
išsirinkti ir jais pasinaudoti gali 
jau dabar. 

Daugiau apie pasiūlymus ir 
sprendimus verslui sužinosite 
apsilankę internetinėje svetainė-
je https://tele2.lt/verslui/akcijos-
verslui/verslas-karantino-metu, 
paskambinę bendra verslo linija 
1885 arba susisiekę su savo as-
meniniu „Tele2“ verslo vadybi-
ninku.

„išmanuS Skambučių 
valdymaS“ – efektyviam 
darbui Su klientaiS
Naudojantis „Tele2“ sprendimu 

„Išmanus skambučių valdymas“ 
darbuotojai bus visuomet pasie-
kiami klientams, o tai – ypač 
svarbu karantino metu. Dėl šio 
sprendimo įmonės gali papras-
tai ir efektyviai valdyti įmonės 
skambučius be jokios papildomos 
įrangos ir diegimo mokesčio. 

„Išmanus skambučių valdymas“ 
leidžia operatyviai nukreipti tuo 
metu nepasiekiamo darbuotojo 
skambučius į jo dirbančio kolegos 
telefono numerį. Tai galima pada-
ryti su fiksuoto įmonės numerio 
skambučiais ir su mobiliaisiais 
darbuotojų telefonais.

Užsisakę „Tele2“ sprendimą 
verslui galėsite savitarnoje pa-
tikrinti visus praleistus skambu-
čius, užsakyti automatinius garso 
pranešimus klientams arba įjungti 
išmanųjį autoatsakiklį, kuris gali 
atstoti biuro administratorę.

Iki pat oficialios karantino pa-
baigos (kada ji bus paskelbta) 
„Išmanaus skambučių valdymo“ 
planams bus taikomos ypač že-
mos kainos.

Plano „Mobili stotelė Start“ 
kaina vienam numeriui vos 1 Eur/
mėn. (kaina be nuolaidos – 2,5 
Eur/mėn.), plano „Mobili stotelė“ 
kaina vienam numeriui tik 2 Eur/
mėn. (kaina be nuolaidos – 4 Eur/
mėn.), o „Mobili stotelė PRO“ 
vienam numeriui kainuos vos 2,5 

Eur/mėn. (kaina be nuolaidos – 
4,50 Eur/mėn.).

„SmS verSlui“: įrankiS 
maSinei ir PerSonalizuotai 
komunikacijai
Verslams, kurie turi poreikį ma-
siškai informuoti savo klientus 
apie pokyčius, rekomenduojame 
išmėginti „SMS Verslui“ paslau-
gą.

Paslauga leis akimirksniu pa-
siekti visą savo kontaktų (kli-
entų ar darbuotojų) bazę vieno 
mygtuko paspaudimu. „SMS 
Verslui“ gali būti naudojamas 
tiek rinkodaros tikslais (skatinti 
klientus lankytis internetinė-
je parduotuvėje), tiek ir siųsti 
asmeninius SMS (atšaukti su-
planuotus vizitus, kur vienu 
siuntimu būtų išsiunčiamas 
SMS su skirtingais kintamai-
siais tekste kiekvienam atski-
ram gavėjui).

„SMS Verslui“ paslaugai iki 
oficialios karantino pabaigos 
(kada ji bus paskelbta) taikomos 
specialios kainos: viena trumpoji 
žinutė kainuoja vos 0,01 Eur (kai-
na be nuolaidos – 0,016 Eur).

verSlui namuoSe – „tele2 
laiSvaS internetaS“
Sklandžiam darbui iš namų šiuo 
metu taikomos ypatingos nuolai-

dos 50 GB, 100 GB ir neriboto 
„Tele2 Laisvo interneto“ duome-
nų planams.

Iki oficialios karantino pabai-
gos užsisakę „Tele2 Laisvą inter-
netą“ su 50 GB duomenų paketu 
ir pasirašius 12 mėn. arba 24 
mėn. sutartį, mokėsite tik 3,31 
Eur/mėn. (kaina be nuolaidos – 
12,40 Eur/mėn.). Planas su 100 
GB duomenų paketu, pasirašius 

12 mėn. arba 24 mėn. sutartį, 
kainuos 6,90 Eur/mėn. (kaina 
be nuolaidos – 15,70 Eur). Ne-
ribotų duomenų paketo planas, 
pasirašius 12 mėn. arba 24 mėn. 
sutartį, kainuos vos 10,90 Eur/
mėn. (kaina be nuolaidos – 19,83 
Eur/mėn.). Įsigiję šį neribotų duo-
menų planą papildomai dovanų 
gausite 25 GB duomenų planą 
vos už 1 Eur/mėn.•

koronavirusas pasibeldė ir į lazdijų duris 
Nors Lazdijuose iki šiol 
nėra patvirtintas nė vienas 
susirgimo koronavirusu 
atvejis, tačiau trečiadienio 
ryto informacija gali iš 
esmės pakeisti situaciją. 
Neatmestina, kad ir Lazdi-
juose atsiras sergančiųjų 
COVID-19, tačiau turime 
pasitikėti medikais ir išlik-
ti ramūs. 

Vakar rytą Marijampolės ligo-
ninės gydytojui, kuris praėjusį 
sekmadienį, balandžio 5 dieną, 
budėjo Lazdijų ligoninėje, buvo 
diagnozuotas COVID-19 susir-
gimas. 

Minėtas gydytojas, budėjęs 
Lazdijų ligoninės Chirurgijos 
skyriuje, tikėtina, užsikrėtė savo 
pagrindinėje darbovietėje – Mari-
jampolės ligoninėje, kur oficialiai 
fiksuotas koronaviruso protrūkis. 
Čia serga ligoniai, personalas, su-
sirgimų kasdien daugėja. Vienas 
žmogus pirmadienį ligoninėje 
mirė, jis sirgo koronavirusu.

Paskutinį kartą Lazdijų ligo-
ninėje šis gydytojas budėjo visą 
praėjusį sekmadienį, balandžio 
5-ąją, iki pirmadienio, balandžio 
6-osios, ryto.

Šios savaitės pradžioje buvo 
testuojami visi Marijampolės li-
goninės medikai, paaiškėjo, jog 
gydytojo, sekmadienį budėjusio 
Lazdijuose, testas buvo teigiamas. 
Apie tai Lazdijų ligoninės vadovą 
V.Vabuolą informavo tyrimų re-
zultatus gavęs gydytojas. 

Vakar, pasak V. Vabuolo, Laz-

dijų ligoninėje vyko dezinfekci-
jos darbai, buvo aiškinamasi bent 
mažiausi kontaktai, kurie galėjo 
būti su minėtu gydytoju.

„Ligoniai izoliuojami, persona-
las instruktuotas saviizoliavimui-
si ir savo būklės stebėjimui. Šiuo 
metu sprendžiama dėl algoritmą 
atitinkančių asmenų testavimo. 
Gyventojų prašome laikytis rim-
ties. Ligoninė ne popieriuose, bet 
realybėje žino, kaip turime elg-
tis situacijoje kaip ši. Personalas 
instruktuotas, srautai atskirti dar 
iki šio įvykio, dezinfekcijos ir ap-
saugos priemonių pakanka, jomis 
buvo naudojamasi jau seniai“, – 
sakė neseniai ligoninei vadovauti 
pradėjęs V. Vabuolas.

Asmenys, kurie galėjo turė-
ti kontaktą su minėtu gydytoju 
arba lankėsi ligoninėje praėjusį 
sekmadienį, turėtų atidžiai stebėti 
savo būklę ir iškart imtis 14-os 
dienų saviizoliacijos (skambinti 
savo šeimos gydytojui arba 1808 
ir jiems bus išduotas nedarbingu-
mo pažymėjimas), kad maksima-
liai būtų užkirstas galimas ligos 
plitimas.

Turintieji klausimų ar dėl kon-
sultacijos galite skambinti Laz-
dijų savivaldybės karščiavimo 
klinikos koordinatorei Aušrai 
Dainauskienei tel. 8 616 74 803 
arba Karštąja linija 1808.

Turėkime vilties, kad koronavi-
rusas aplenks Lazdijų ligoninę ir 
visus lazdijiečius. Būkime ramūs, 
vieningi ir stiprūs!•
„Dzūkų žinių“ informacija Turėkime vilties, kad koronavirusas aplenks Lazdijų ligoninę ir visus lazdijiečius. Būkime ramūs, vieningi ir stiprūs!
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O. Tumėnaitė-Bražėnienė: margučių marginimas — 
gražus ir kūrybingas bendravimas su šeimos nariais
Kovo 20-ąją Druskininkų 
amatų centre „Menų kal-
vė“ savo knygą „Margu-
čių marginimas Aukštai-
tijoje“ turėjusi pristatyti 
Odeta Tumėnaitė-Bražė-
nienė (susitikimas atšauk-
tas dėl įvesto karantino) 
sako, kad „šios knygos 
idėjų laukia visos Lietu-
vos šeimos, kurios savo 
Velykų šventinio stalo 
neįsivaizduoja be mar-
gučių“. O ir svetimuose 
kraštuose gyvenantys 
lietuviai nori išlaikyti ne 
tik lietuvių kalbą, bet ir 
lietuviškus papročius. 
„Todėl drįstu teigti, – 
sako knygos autorė, – 
kad ši knyga laukiama 
visame pasaulyje.“

Knygoje pristatytos pačios įvai-
riausios tradicinės kiaušinių mar-
ginimo technikos: marginimas 
augalais, skutinėjimas, išrašymas 
karštu vašku. Taip pat pateikta 
daugybė šiuolaikinių technikų 
pavyzdžių – margučių puošimas 
šiaudais, karpiniais, džiovinto-
mis žolelėmis, netgi pjaustytomis 
vytelėmis, tekstile ar tiesiog flo-
masteriais. Knygoje ne tik daug 
praktinių patarimų, bet ir gausybė 
iliustracijų, autorė supažindina su 
šių dienų Velykų papročiais, dali-
jasi savo vaikystės prisiminimais 
apie šventės tradicijas šeimoje. 
Pasinaudoję autorės patarimais 
ir pasitelkę į pagalbą fantaziją, 
sukursite žaismingą pramogą sau 
ir savo šeimai.

Nors O. Tumėnaitė-Bražėnienė 
šįkart negalėjo atvykti į Druski-
ninkus, tačiau mielai atsakė į 
mūsų klausimus ir pasidalijo savo 
patirtimi.

– Jūsų vaikystės Velykos. Ko-
kie prisiminimai ryškiausi?

– Aš augau tikinčioje šeimoje. 
Žinoma, svarbiausia buvo Velykų 
Šv. Mišios. O grįžus iš bažnyčios 
– Velykų stalo dengimas. Buvo 
daug apeiginių dalykų. Stalą visa-
da apdengdavome balta močiutės 
austa staltiese. Jo centre statyda-
vome ne tik indą su margučiais, 
bet ir medinį kryželį. Ir būtinai 

tik Velykų stalui mamytės sukurtą 
sviestinį avinėlį. Jį valgydavom 
su kiaušiniais. Mūsų Velykų stalui 
būdavo verdamas rūkytas kum-
pis, prie jo patiekiami šviežiai 
paruošti krienai. Dažniausiai juos 
ruošdavo tėvelis. Dar prisimenu 
tetos Zosytės keptus velykinius 
pyragus. Mamytė šventintu van-
deniu apšlakstydavo padengtą 
stalą ir mus. Prieš valgį sukal-
bėdavom maldas. Valgyti pra-
dėdavom nuo vieno nulupto ir 
į tiek dalių, kiek prie stalo žmo-
nių, supjaustyto kiaušinio. Visi 
būdavome gerai nusiteikę. Po 
Velykų pusryčių tėtukas imdavo 
armoniką ir grodavo. Juk per visą 
gavėnios laiką jo armonika gulėjo 
nejudinama!

– Pirmasis išmargintas kiau-
šinis, koks jis?

– Kiek prisimenu, visus kiau-
šinius mes margindavom su žo-
lytėmis, aprišdavom įvairiais au-
galais. Mamytė 2–3 viena spalva 
nudažytus kiaušinius išskutinė-
davo. Man jie buvo nepaprastai 
gražūs. Kai truputį paaugau, iš 
pradžių Velykų stalui pas tėvus, 
o vėliau ir savo šeimoje išskuti-
nėdavau po keletą kiaušinių pati. 
Kodėl tik keletą? Nes skutinėji-
mas atima daug laiko, kurio prieš 
šventes visada pritrūksta.

– Iš kur tas noras marginti 
kiaušinius? Kas išmokė marginti 
kiaušinius?

– Margučius skutinėti išmokau 
iš mamytės, o ji – iš savo ma-
mos. O vašku marginti išmokau 
jau gerokai vėliau – iš knygų ir 
praktinių patarimų.

– Ar kurdama margučių raštus 
laikotės tik Aukštaitijos tradici-
jų? Ar turite savo identifikaci-
nius marginimo motyvus?

– Mano krašte, Rokiškio rajo-
ne, tikrai nieks nemargino kiau-
šinių karštu vašku, daugiausiai 
skutinėjo.

– Marginimas – kruopštus ir 
ilgas darbas. Ką jums suteikia 
šis procesas?

– Man labai patinka marginti 
margučius, nes tai darom visa 

šeima. Tai toks be galo gražus ir 
kūrybingas bendravimas su šei-
mos nariais, jokios skubos, abso-
liuti ramybė, visos mintys, planai, 
reikalai tarsi nutolsta. Esi čia ir 
dabar – su tuo mažu kūrinėliu 
rankose. Nuo įkvėpimo priklauso, 
ar raštai lengvai „guls“, ar teks 
pamąstyti…

– Vedate edukacines kiaušinių 
marginimo pamokas. Kas jose 
dalyvauja?

– Mes su dukryte Adele abi 
esam sertifikuotos margučių 
meistrės ir mielai vedam margi-
nimo pamokėles. Labai smagu, 
kai galim dirbti abi kartu. Mūsų 
pamokėlėse mielai dalyvauja 
ir pradinukai, ir senjorai. Teko 
mokyti lietuvius užsienyje. Prisi-
menu kiaušinių marginimo vašku 
pamokėles Milano lituanistinėje 
mokykloje Italijoje ir „Sielos“ 
galerijoje Lemonte, JAV. Visus 
norinčius išbandyti margučių kū-
rimą būdavo sunku sutalpinti.

– Savo gyvenimą paskyrėte kū-
rybai, puoselėjate ir skleidžiate 
tautodailę: kuriate karpinius, 
raižinius, marginate kiaušinius. 
Daugybė parodų Lietuvoje ir už-
sienyje, premijų ir kitų įvertini-
mų, edukacijos ir tarptautiniai 
seminarai, netrumpas parašytų 
knygų sąrašas. Iš kur tiek ener-
gijos ir idėjų, kas didžiausias 
Jūsų įkvėpimas?

– Iš tiesų man sunku atsakyti į 
šį klausimą. Turbūt tai yra prigim-
tyje. Tiesiog tereikia išlaisvinti 
tai, kas užkoduota mūsų genuose 
per kartų kartas iš mūsų protėvių. 
O tada tiesiog sėsti ir daryti. Be 
darbo nebus jokio rezultato.

– Ir paskutinis klausimas: ko 
šiandien palinkėtumėte žmonėms 
artėjančių Velykų proga?

– Šiandienos pagrindinis lin-
kėjimas – sveikatos. Ir, žinoma, 
būti vieni kitiems geresni.

O. Tumėnaitės-Bražėnienės 
knyga „Margučių marginimas 
Aukštaitijoje“ šiandien gali tap-
ti puikia dovana Velykų proga 
tiems, kas domisi lietuviškais pa-
protiniais menais ar ieško naujų 
idėjų margučių dažymui. 

Knygą galima įsigyti iš au-
torės, kreipiantis į ją tiesiogiai 
https://www.facebook.com/
odeta.brazeniene arba pa-
skambinus į Druskininkų ama-
tų centrą „Menų kalvė“, tel.  
8 671 76108.
_________________________

O. Tumėnaitė-Bražėnienė gimė 
1964 m. Rokiškio r., Keležerių k., 
nuo 1986 m. gyvena Utenoje. Dar 
studijuodama (nuo 1983 m.) pra-
dėjo kurti karpinius ir dalyvauti 
parodose. 1984 m. buvo priimta 
į Lietuvos tautodailės sąjungos 

Vilniaus skyrių. Iki dabar kuria 
karpinius, o pastaraisiais me-
tais kuria medžio ir lino raiži-
nius, skutinėja margučius. 2009 
m. pripažinta tradicinių amatų 
meistre. Surengė per 100 perso-
nalinių parodų, kurios apkelia-
vo įvairias galerijas Lietuvoje, 
Lenkijoje, Vokietijoje, Kinijoje, 
Nyderlanduose, Rusijoje ir JAV. 
Dalyvavo per 200 rajoninių, re-
gioninių, grupinių, respublikinių 
ir tarptautinių parodų įvairiose 
šalyse. 
Druskininkų kultūros centro informacija
Nuotraukos iš autorės asmeninio 
archyvo

Tautodailininkė O. Tumėnaitė-Bražėnienė.

Sviestinis avinėlis visuomet papuošia Velykų stalą. Unikalūs karpiniais puošti margučiai.
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Projektas – Lietuviškos tapatybės išsaugojimas Lenkijos paribio kaimuose. Paramos teikėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Paramos suma – 2 000 Eur.

Lietuviškos tapatybės išsaugojimas 
Lenkijos paribio kaimuose

Vidugiriai — lietuviškas       kaimas pačiam krašto vidury
Sigitas Birgelis
Pusiaukelėje tarp Seinų ir 
Punsko jau iš tolo matosi 
boluojantys palaimintojo 
arkivyskupo Jurgio Matu-
laičio Vidugirių šventovės, 
norėtųsi tarti, bokštai. 
Tačiau šie maldos namai 
bokštų neturi, tik dide-
lį trijų aukščių dvišlaitį, 
bures primenantį stogą. 
Vidugirių bažnyčios, o 
tiksliau koplyčios, istorija 
skaudi, paini ir sudėtinga. 
Jos sumanytojas Punsko 
parapijos klebonas Ignas 
Dzermeika šiuo sakraliniu 
objektu norėjo įprasminti 
1987 metais švęstą Lietuvos 
krikšto 600 metų jubilie-
jų. Deja, Vidugirių Dievo 
maldos namai atnešė jam 
– parapijos ganytojui – ir jo 
avelėms daug ašarų, bai-
mės ir nerimo.

Kunigas Marius Talutis, buvęs 
Punsko parapijos vikaras, rašo: 
„Vidugirių palaimintojo arkivys-
kupo Jurgio Matulaičio koplyčios 
istorija tokia pat paini ir drama-
tiška, kaip ir paties arkivyskupo 
Jurgio gyvenimas, nes ir vienai, 
ir kitam teko nelaimė tapti ne-
susipratimų ir tautinių konfliktų 
aukomis. Tačiau kančia grūdina, 
skaistina, šventina. Todėl kančios 
vyras arkivyskupas Jurgis Matu-
laitis – lietuvių tautos palaimin-
tasis, šiandien plačiai pažįstamas 
ir mylimas ne tik Lietuvoje, o Vi-
dugirių koplyčia toliau tvarkoma 
ir kelia žmonių širdis Dievo link, 
suburdama juos ne tik maldai, bet 
ir darbui.“  

Vietovardžių Vidugiriai yra, 
palyginti, nemažai. Lietuvoje jie 
aptinkami Anykščių, Panevėžio, 
Kupiškio, Elektrėnų rajonuose, 

Lenkijoje – Varmijos Mozūrų 
vaivadijoje, Banie Mazurskie 
valsčiuje (Vidugeriai).

Vidugirių kaimo pavadinimą 
reikėtų kildinti nuo vietos, kurioje 
jis įkurtas, tai yra nuo „vidurio 
girios“ (Merkinės girios). Vieto-
vardžių, susietų su mišku ir me-
džiais, šiame krašte yra nemažai. 
Tai  Berznykas, Klevai, Šilainė, 
Žagariai ir kt.

Vidugirių kaimą galima per-
važiuoti per maždaug 5 minutes. 
Daug kas pravažiuoja per juos 
nesusimąstę apie čia slypinčius 
įdomius istorijos paveldo klo-
dus.  

Vikipedijoje galima perskaityti, 
kad Vidugiriai pirmą kartą pami-
nėti 1418 metais lenkų istoriko 
Jano Dlugošo kronikose. Tarp 
kitko, ten rašoma, kad „Jogaila 
sužinojęs, jog Vidugirių miškuose 
slapstosi kryžiuočiai, nedelsiant 
nutraukė ten vykusią medžioklę“. 
Beje, Vidugiriai nėra, kaip galima 
manyti perskaičius šį tekstą, vie-
na seniausių šio krašto vietovių. 
Internete pateikta informacija 
neatitinka tikrovės. Dlugošas 11 
kronikos knygoje rašo, kad 1418 
metais karalius Jogaila Kalėdas 
praleido Merkinėje ir išvyko į Vy-
grius. Sužinojęs, kad kryžiuočiai 
jį nori pagrobti, pasitraukė į An-
čią, o vėliau į Metelius.

Po Melno sutarties (1422 m.) 
Sūduva liko Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės ribose. Ji buvo 
apaugusi miškais, kuriuos val-
dė karaliaus paskirti vietininkai 
– girininkai. XV a. pabaigoje 
prasidėjo šių vietų kolonizacija: 
įkurti Lazdijai, Seirijai, Veisiejai, 
Seivų dvaras (1559 m.), 1597 m. 
įsteigta Punsko parapija. Gali-
ma daryti išvadą, kad Vidugirių 
mišką arba praretėjusias miško 
vietas pradėta apgyvendinti tarp 

1597 ir 1642 metų. Ties keliu Kal-
varija–Seinai kūrėsi gyvenvietė. 
Ilgainiui susiformavo trys lini-
jos: pirmoji – vakarinėje dalyje, 
antroji – vidurinė (seniausia su 
karčemomis ir vartais), trečioji 
– rytinėje dalyje.

1765 metais Vidugiriai priklau-
sė Gardino pavietui, Seivų storas-
tijai. Kaime buvo 7 ūkiai. 1789 m. 
Vidugiriuose gyveno 104 žmonės, 
o jau 1880-aisiais – 409.

Po trečiojo Abiejų Tautų Res-
publikos padalijimo (1795 m.) 
Vidugiriai atiteko Prūsijai ir buvo 
jos valdžioje iki 1807 metų. Tais 
laikais su valdininkais į Vidu-
girius atėjo evangelikų šeimų 
iš Prūsijos. Lenkijos karalystės 

laikais Vidugiriai priklausė Au-
gustavo vaivadijai, o vėliau Su-
valkų gubernijai. 

Pirmojo pasaulinio karo nelai-
mės Vidugirių neaplenkė. 1915 
metų vasaros pabaigoje per kaimą 
traukėsi rusų armija. Ji išsivežė 
daug turto. Vėliau Vidugirius 
užėmė vokiečiai, kurie leido lie-
tuviams kurti mokyklas, bet ver-
tė gyventojus armijos reikalams 
atiduoti arklius, vežimus, roges, 
galvijus, kiaules ir maistą. 

Po karo prasidėjo ispaniško gri-
po epidemija, kuri visame pasau-
lyje nusinešė apie 50 mln. aukų. 
Epidemija neaplenkė Punsko pa-
rapijos ir Vidugirių kaimo. Čia 
mirė dažniausia jauni ir stiprūs 
žmonės. Vidugirių kaime 1918 
metais mirė keturi, o 1919 m. – 7 
gyventojai. 

Nedaug yra duomenų apie 
Vidugirių savanorius, tačiau jų 
būta nemažai. Kovose už Lietu-
vos nepriklausomybę pasižymėjo 
mokytojas Petras Mockevičius ir 
Antanas Pečiulis. 

1919 metų rugpjūtį, įžengus 
lenkų kareiviams, Vidugiriai ati-
teko Lenkijai, o Vidugirių kaimas 
priskirtas Krasnavo valsčiui. Tre-
čiojo dešimtmečio antroje pusėje 
Vidugiriuose pradėjo reikštis kul-
tūrinis gyvenimas, buvo įkurtas 
Lietuvių šv. Kazimiero draugijos 
skyrius, kuris turėjo biblioteką, 
rengė lietuviškus vakarus ir vai-
dinimus. 

Tarpukariu vidugiriečių kultū-
rinė veikla buvo lenkų stabdoma. 
Kaime galėjo veikti tik lenkiška 

mokykla, kurioje lietuvių vaikai 
buvo verčiami melstis lenkiškai, 
giedoti lenkiškas patriotines gies-
mes.

Prasidėjus Antrajam pasauli-
niam karui, 1939 metais, 11 Vi-
dugirių vyrų išėjo Lenkijos ginti, 
nepaisydami, kad jos valdžia kelis 
dešimtmečius lietuvius persekio-
jo. 1941 metų pavasarį prasidėjo 
priverstinė repatriacija. Žmonės 
buvo vokiečių gąsdinami, užda-
romi į kalėjimus, iš kurių išleis-
davo tuomet, kai pasirašydavo 
sutikimą išvykti. Vidugiriuose tuo 
metu gyveno 40 lietuvių. Beveik 
du trečdaliai šio kaimo lietuvių 
iškeliavo į Lazdijus, o iš ten į 
kitas Lietuvos vietoves. Pagal 
1946 metų dokumentus, Vidugi-
rių kaime neliko 29 ūkių. Daug 
išvykusių į gimtuosius Vidugirius 
niekad nesugrįžo.

Pokario laikai buvo sunkūs. 
Tik nuo 1954 metų prasidėjo Vi-
dugirių ekonominis, socialinis 
ir kultūrinis gyvenimas. Buvo 
įkurtas Vidugirių valsčius, kuriam 
priklausė 12 lietuviškų kaimų. Iš 
pradžių valsčiaus taryba neturė-
jo didelių kompetencijų, vykdė 
apskrities nutarimus, spartino 
kolūkių kūrimą ir kolektyviza-
ciją. Vėliau valsčiai galėjo turėti 
savo biudžetą, priimti nutarimus 
visuomenės reikalais, organizuoti 
švietimą, svetaines, bibliotekas. 
1964 m. Vidugirių valsčiaus bi-
blioteka turėjo 7 filialus, 3229 
knygas ir 178 skaitytojus. 

Nuo 1968 metų (iki 1992 m.) 
Vidugiriuose buvo sveikatos Parduotuvė, 2019 m.

Buvusi Vidugirių pieninė.
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Projektas – Lietuviškos tapatybės išsaugojimas Lenkijos paribio kaimuose. Paramos teikėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Paramos suma – 2 000 Eur.

Lietuviškos tapatybės išsaugojimas 
Lenkijos paribio kaimuose

Vidugiriai — lietuviškas       kaimas pačiam krašto vidury
punktas, kuriame gydėsi 651 gy-
ventojas, veikė vaistinė, o nuo 
1963 m. – ugniagesių grupė. 

Vidugiriai garsėjo gerais ūki-
ninkais. Jie sukūrė žemdirbių 
ratelį, įsteigė pieno, kiaušinių, 
gyvulių bei paukščių supirkimo 
punktą. Vidugiriuose veikė že-
mės ūkio techninė bazė, kuriai 
iš pradžių priklausė tik du trak-
toriai. 1968 metais joje jau buvo 
11 traktorių, 9 priekabos, 12 plū-
gų, 2 sėjamosios, 4 kasamosios, 
4 kuliamosios mašinos. Atėjus 
geresniems laikams, ūkininkai 
įsigijo savo ūkio mašinas ir ba-
zės gyvavimas tapo betikslis. Ji 
uždaryta 1989 metais.

Vienas šio kaimo gyventojų 
apie Vidugirių derlines taip pa-
sakojo: „Sodelin buvo sustacyci 
straganai, prie stalų žmonės links-
minosi, beveik kap per Žolines 
Pūncki“. 

1973 m. buvo panaikintas Vidu-
girių valsčius, o pats kaimas pri-
jungtas prie Punsko valsčiaus. Vi-
dugirių gyventojai buvo tuo labai 
nepatenkinti: „Mums tada atrodė, 
kad jis čia labai reikalingas, jog 
turim laikytis, – prisimena kaimo 
gyventojas. – Taigi mums buvo 
labai patogu – tarp Punsko ir Sei-
nų. Pačiame centre“. Todėl ilgai 
nelaukdami 1972 m. žiemą keli 
kaimo vyrai nuvyko į Varšuvą, 
galvodami, kad pavyks perkalbėti 
valstybės vadovybę. Grįžo nieko 
nepešę. Po šios kelionės vienas 
nusivylęs kaimo gyventojas su-
kūrė net dainą:

Kuosių Albinas pastatė stubų,
ten biblioteka būtų jau buvus.

Jankauskų Petras pastatė 
namą,

būtų turėjęs osrodką savo.
Bet iš to visko nieks neišėjo,

Vidugirių valščus Pūnskan 
nuėjo.

2018 metų pabaigoje Vidugi-
riuose buvo 157 gyventojai (30 
nepilnamečių, 127 pilnamečiai), 
iš jų 77 moterys, 80 vyrų. Deja, 
metai po metų gyventojų mažėja. 
Vidugirių gyventojams šiandien 
nieko netrūksta. Jie turi vanden-
tiekį, mokyklą, parduotuvę, mal-
dos namus. Apie Vidugirių šven-
tovę buvau užsiminęs straipsnio 
pradžioje. Norisi apie ją dar kai 
ką papasakoti. Tai intriguojanti,  
netikėtumų pilna istorija.

Septintojo dešimtmečio vidury-
je į Punsko parapiją atvykusiam 
klebonauti kun. Ignui Dzermeikai 
žiemą teko vežimu važiuoti į Vi-
dugirius pas ligonį. Kelionė ku-
nigui pasirodė labai ilga. Sušalo 
neišpasakytai. Galbūt jau tada jo 
galvoje gimė mintis Vidugiriuo-
se pastatyti koplyčią. Jo planams 
pritarė Lomžos vyskupas, o fi-
nansiškai parėmė lietuvių kilmės 
mecenatai iš Čikagos – Marytė ir 
Antanas Rudžiai.

Statyba prasidėjo 1985 m. ru-
denį. Praėjus keleriems metams, 
vyko iškilmingas  koplyčios pa-
šventinimas. Jos sienoje buvo 
įmūryta atminimo lenta. Šventovė 
buvo papuošta berželiais, atvyko 
vyskupas ir kunigai. Klebonas ke-
tino šventovę išpuošti lietuvišku 
menu, jos viduje padaryti du kry-
žių kalnelius, o išorėje pastatyti 
amfiteatrą ir botanikos sodą.

1992 m. paaiškėjo, kad vysku-
po dekretu Vidugiriuose steigia-
ma parapija. Žmonės tai priėmė 
kaip atvirą pasikėsinimą prieš 
juos, kaip norą susilpninti Punsko 
parapiją, kurioje dauguma tikin-
čiųjų lietuviai, ir užkirsti kelią 
lietuviškoms pamaldoms istoriš-

kai svarbioje Seinų bazilikoje. 
Žmonės supyko ant klebono. Jie 
jautėsi apgauti, nes koplyčiai au-
kojo ir patys dirbo, manydami, 
kad tai bus Punsko bažnyčios 
filialas. Statybos darbai sustojo. 
Klebonui buvo skaudu, jautėsi 
žmonių puolamas. Po Žolinės 
atlaidų Vidugirių koplyčios du-
rys buvo surakintos grandine ir 
užrakintos spyna. Po savaitės 
kažkas grandinę nupjovė. Tuo-
met nuspręsta duris uždaryti 
metalinėmis sijomis. Tai vyko 
su užsienio lietuvių vyskupo 
Pauliaus Baltakio OFM žinia ir 
pritarimu. Punsko parapijos tary-
ba priėmė sprendimą sustabdyti 
kalėdojimą. Klebonas kreipėsi 

į vyskupą, prašydamas, kad šis 
atsiųstų laišką, patvirtinantį, kad 
Vidugiriuose parapija nebus stei-
giama. Tokio laiško nesulaukė. 
Per Trijų karalių šventę kunigas, 
įlipęs į sakyklą, paskelbė atsisa-
kantis klebono pareigų. Vyskupas 
prašė jo dar šiek tiek palaukti, kol 
suras jam pamainininką. I. Dzer-
meika Punske buvo iki šv. Petro 
ir Povilo atlaidų.

Kovo 9 d. vyskupas viešai pa-
reiškė, kad Vidugirių koplyčia 
lieka Punsko parapijos teritori-
joje. Jo sprendimui įtakos turėjo 
vasario 27 d. Lietuvos vyskupų 
vizitas pas popiežių Joną Pau-
lių II, kur Vilkaviškio vyskupas 
Juozas Žemaitis papasakojo jam 

apie nesusipratimus Vidugiriuose. 
Popiežius pažadėjo asmeniškai 
išspręsti reikalą.

Vidugirių koplyčia buvo ati-
daryta 1993 m. rugsėjo 7 dieną. 
Prasidėjo joje sekmadieninės 
lietuviškos mišios. Iš geležinių 
sijų žmonės padirbo kryžių, ku-
ris penkiolika metų stovėjo prie 
bažnyčios lyg sargas, primenantis 
lietuvių bendruomenės kovą už 
lietuvybės išsaugojimą.

Kun. I. Dzermeika kartais apsi-
lankydavo Vidugirių koplyčioje ir 
atsistojęs verkdavo, iškėlęs akis į 
numylėtą ir nebaigtą koplyčią. 

Šiuo metu Vidugirių šventovės 
vidus yra gražiai išpuoštas, su-
tvarkyta ir pastato aplinka.•

Bažnyčios uždarymas.

Bažnyčios vidus.Vidugirių bažnyčia šiomis dienomis.
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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.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Valanda su Rūta. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Gynybos kodas“.
 0.20 „Tabula Rasa“.
 1.25 „Priešprieša“.
 3.10 Alchemija XVI. 

Mada yra menas. 
 3.40 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 Gero vakaro šou.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Daktaras Dolitlis 

3“.
 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 Farai.
 20.30 „Prakeikti II“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Armagedonas“.
 1.05 „Makgaiveris“.
 1.55 „Rouzvudas“.
 2.45 „Amerikiečiai“.
 3.35 „Makgaiveris“.
 4.25 „Naujakuriai“.
 5.15 „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 „Kraujo kerštas“.
 23.10 „Netikėta sėkmė“.
 1.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzukijos TV
 5.59 Programa.

 6.00 Nauja diena. 
 7.00 Gyvenimas. 
 8.00 „Mentų karai. 

Kijevas. Klusnūs 
kareivėliai“.

 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 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 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 „Moterų daktaras“.
 21.30 Skyrybos. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 Lietuva tiesiogiai. 
 0.00 „Moterų daktaras“.
 1.00 Gyvenimas. 
 2.00 Skyrybos. 
 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 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 Paskutinės vaka-
rienės šv. Mišios. 

 19.10 „Laikinosios sos-
tinės fenomenas. 
Architektas Stasys 
Kudokas“.

 19.35 Premjera. „Pokalbis 
su Romy Sch-
neider“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Bėgam iš Ber-

lyno“.
 23.00 Ievos Narkutės 

koncertas „Kai 
muzika baigias“.

 0.25 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.40 Dabar pasaulyje. 
 1.10 Akacijų alėja 2016. 
 2.05 „Kortų magas“.
 3.30 Duokim garo! 
 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 
– Kylis. Komisaras 
Borovskis ir kitų 
laimė“.

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

– Kylis. Komisaras 
Borovskis ir dvasių 
namai“.

 4.15 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.20 „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 „Univeras“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Svotai“.
 20.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 21.00 „Kulka į galvą“.
 22.50 „Gelbėtojai“.
 23.50 „Kaip išsisukt 

įvykdžius žmogžu-
dystę“.

 0.50 „Svieto  
lygintojai“.

 1.50 „Kvantikas“.
 2.40 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

avinas (03.21—04.20)
Bendra savaitės energetika dėl Mėnulio 
pilnaties bus ypač palanki bendradarbia-
vimui, draugystei ir meilei. Bet koks ben-
dras sumanymas seksis puikiai, o jei turite 
kažkokį ankstesnį savo sumanymą ir dar 
jo neįgyvendinote, pakvieskite prisijung-
ti kitus – visi patirsite daug džiaugsmo, 
o rezultatas bylos pats už save. Savaitei 
baigiantis, būsite dar aktyvesni ir ieško-
site naujų saviraiškos būdų. Tai, be jokios 
abejonės, suteiks jums dar daugiau galių, 
tačiau būkite kantresni ir neišgyvenkite, 
jei atsakymų į jums rūpimus klausimus 
negausite taip greitai, kaip norėtumėte.

jautis (04.21—05.21)
Jums tai nebūdinga, bet tikriausiai norėsite 
nusikratyti tipinių profesinių pareigų ir šiek 
tiek pamaištauti. Jums norėsis supurtyti 
savo gyvenimą taip, kaip dabar atrodo pa-
togu ir malonu, tačiau tai gali turėti nelabai 
malonių pasekmių, todėl prieš kiekvieną 
veiksmą pasvarstykite, kokią įtaką jis turės 
jūsų ateičiai. Savaitgalį pamėginkite geriau 
sustyguoti savo dienotvarkę ir nepamirš-
kite į ją įtraukti sporto užsiėmimų, kurie 
padės subalansuoti jūsų kūną ir mintis.

dvyniai (05.22—06.21)
Dėl Mėnulio įtakos šią savaitę niekaip ne-
galėsite susikaupti kasdienėms užduotims 
– jos atrodys nuobodžios ir slegiančios. 
Kur kas mieliau neįpareigojančiai ben-
drautumėte su savo geriausiais draugais 
arba mylimu žmogumi. Būsite labiau linkę 
vadovautis nuojauta ir sekti troškimais. 
Jei jie tikri, vargu ar suklysite. Savaitgalį 
vyraus bendruomeniškumo dvasia – su 
draugais ar kolegomis sugalvosite naują 
verslo projektą arba pramogą.

vėžys (06.22 —07.22)
Galbūt savaitės pradžioje jausite, kad jums 
tenkančios užduotys ne visai sutampa su 
jūsų širdies troškimais. Labiau norėsis 
patirti nuotykių, pajusti gyvenimo skonį 
arba... išmokti kažko naujo, pavyzdžiui, 
užsirašyti į nuotolinius užsienio kalbų kur-
sus. Tačiau prieš imdamiesi rimtų spren-
dimų, neskubėkite – pastaruoju metu ir 
taip sunku susivokti realybėje, tad leiskite 
nusėsti dulkėms, kad aiškiai matytųsi, kas 
vyksta ir kaip geriausia elgtis. Nuo savaitės 
vidurio pradės vyrauti romantiški jausmai 
savo mylimo žmogaus atžvilgiu – būsite 
ypač atviri ir sieksite sukurti kaip niekada 
artimus ryšius.

liūtas (07.23—08.23)
Atrodys, kad laikytis dienotvarkės ir vyk-
dyti iš nežinia kur pasipylusias užduotis 
bus ypač sunku. Ačiū Dievui, šalia jūsų yra 
draugas, draugė arba gyvenimo partneris, 
su kurių pagalba jūsų diena bus žymiai 
lengvesnė. Šiuo metu ypač palanku dirbti 
komandoje. Savaitei artėjant į pabaigą, 
palanku tyrinėti dar nepažintas sritis arba 
tobulėti savo profesinėje srityje. Gal metas 
užsirašyti į nuotolinius kursus?

mergelė (08.24—09.23)
Pirmadienį bus sunku net apibūdinti, ko-
kie jausmai aplanko galvojant apie jūsų 
santykius su žmonėmis. Rožiniai akiniai ir 
perdėtas optimizmas čia nepadės, o tik įves 
dar daugiau sumaišties, todėl verčiau susi-
laikyti nuo svarbių pokalbių. Nuo savaitės 
vidurio jūsų emociniai ryšiai sutvirtės, o 
tai paskatins jus kalbėti apie giliausius 
jausmus. Tai padės prasiskverbti į jūsų 
konflikto esmę ir ištaisyti nesusiprati-
mus. Svarbiausia šioje situacijoje nebūti 
pernelyg impulsyviems ir atidžiau rinkti 
žodžius.

Svarstyklės (09.24—10.23)
Savaitės pradžioje labiau nei įprastai 

trokšite būti matomi ir girdimi. Laimei, 
Mėnulio ir Marso dermė dangaus skliau-
te sudarys jums palankias aplinkybes iš 
širdies pasikalbėti apie savo poreikius 
su pačiais artimiausiais žmonėmis. Ben-
draudami pasistenkite nevynioti žodžių į 
vatą. Kuo aiškiau išreikšite savo norus, 
tuo didesnė tikimybė, kad kas nors į juos 
atsižvelgs.  Nuo penktadienio Visata ska-
tins jus plėsti akiratį ir išmokti ko nors 
naujo. Nepraleiskite progos pasinaudoti 
nuotolinio mokymosi galimybe!

Skorpionas (10.24 —11.22)
Mėnulio ir Neptūno dermė dangaus skliau-
te lems, kad keletą pirmųjų savaitės die-
nų trokšite atsiriboti nuo koronaviruso 
naujienų srauto ir skirti daugiau dėmesio 
savo mintims bei fantazijoms. Pabandykite 
svarbiausius dienos darbus atlikti pirmo-
je dienos pusėje, kad vėliau galėtumėte 
niekieno netrukdomi įsiklausyti į save. 
Tai suteiks nepaprastą laisvės jausmą! 
Artėjant savaitgaliui Mėnulis ir Venera 
nukreips jūsų žvilgsnį finansų link. Jeigu 
jau seniai norite aptarti piniginius reikalus 
su šeimos nariais ar mylimu žmogumi, tai 
pats palankiausias metas tą padaryti.

šaulys (11.23—12.21)
Keletas įtakingų planetų lems, kad savaitės 
pradžioje turėsite puikią galimybę užbaigti 
pelningą profesinį sandorį. Svarbiausia, 
noriai dalinkitės sumanymais su kolegomis 
ir nesidrovėkite pasiskirstyti užduotimis. 
Dabar tikrai ne laikas vaidinti visažinius 
didvyrius! Nuo ketvirtadienio jus apgaubs 
romantiški Veneros kerai, tad vis dažniau 
pagalvosite apie netradicinę veiklą su 
mylimu žmogumi. Atminkite, kad net ir 
karantino sąlygomis galima puikiai pa-
pramogauti ir sukurti išskirtinę atmosferą. 
Pasipuoškite, užsisakykite gardaus maisto 
– puikus vakaras garantuotas!

ožiaragis (12.22—01.20)
Šią savaitę tapsite tikra savo profesijos 
superžvaigžde. Viskas, prie ko prisiliesite, 
klostysis sklandžiai ir pelnys jums didžiulį 
pripažinimą. Negana to, pasinaudodami 
turima įtaka sugebėsite ne tik užsidirbti 
papildomai, bet ir aprūpinti tuos, kuriems 
šiuo metu sekasi prasčiau. Negana to, ga-
lite sulaukti vertingų ilgalaikių pasiūly-
mų, susijusių su asmeniniu tobulėjimu 
bei saviraiškos galimybėmis. Nebijokite 
garsiai pasidžiaugti savo sėkme ir savait-
galį skirkite daugiau laiko pabendrauti 
su bičiuliais. Juk kai kuriuos iš jų matėte 
tikrai seniai!

vandenis (01.21—02.19)
Marso ir Urano dermė dangaus skliau-
te gerokai pakurstys jūsų aistras savaitei 
prasidedant. Dėl šios priežasties būsite 
linkę gana emocionaliai spręsti šeimyni-
nius konfliktus ar nesutarimus su mylimu 
žmogumi. Venkite neapgalvotų impulsy-
vių sprendimų ir šiomis dienomis situaciją 
vertinkite labiau per pragmatinę prizmę. 
Artėjant savaitgaliui Visata paskatins jus 
daugiau bendrauti ir dalintis inovatyvio-
mis verslo idėjomis. Pasinaudokite puikia 
galimybe pramankštinti smegenis ir iš to 
užsidirbti. 

žuvys (02.20—03.20)
Savaitės pradžioje Visata skatins jus iš-
mokti ko nors naujo. Kaip bebūtų, nors 
dabar ne pats palankiausias metas keisti 
profesiją, pabandykite pasvajoti, kaip no-
rėtumėte patobulinti savo gyvenimą. Juk 
visos permainos prasideda galvoje! Nuo 
ketvirtadienio teks labiau susikoncentruoti 
į finansinius reikalus. Pasikalbėkite su ko-
legomis ar kitais savo profesijos atstovais. 
Galbūt yra galimybė pakoreguoti veiklos 
kryptį ir užsidirbti papildomai?

SavaitėS horoSkoPaS
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PenktadieniS, balandžio 10 d. Saulė teka 6.30, leidžiasi 20.12, dienos 
ilgumas 13.42. Pilnatis. Vardadieniai: Apolonijus, Mintautas, Agna, Margarita.

 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.
 20.52 Sportas. Orai.
 20.59 Loterija „Jėga“.
 21.00 Stiprūs kartu. 
 21.10 „Popiežius. 

Galingiausias visų 
laikų žmogus. Po-
piežiaus iškilimas“.

 21.55 Kryžiaus kelias iš 
Vatikano. 

 23.10 „Visko teorija“.
 1.10 „Gyvenimas tarp 

žiedų“.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Visi kalba. 
 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 „Aš esu legenda“.

 22.55 „10-oji Kloverfyldo 
gatvė“.

 1.00 „Blogas senelis“.
 2.40 „Gynybos kodas“.

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 „Sužvejok dingusią 

žuvį“.
 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 „Vajana“.
 21.40 „Karibų piratai. 

Numirėlio skrynia“.
 0.45 „Pamokslininkas su 

kulkosvaidžiu“.
 3.00 „Armagedonas“.
 5.40 „Naujakuriai“.

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 „Pasmerktieji“.
 23.45 „Kraujo kerštas“.
 1.45 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

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

Kijevas. Klusnūs 
kareivėliai“.

 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. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Nauja diena. 

 17.00 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 18.00 „Žemės ir laiko 
prakalbinimas“.

 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 „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 „Moterų daktaras“.
 1.00 Skyrybos. 
 2.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 2.40 Bušido ringas. 
 3.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.45 „Mentų karai. 

Kijevas. Klusnūs 
kareivėliai“.

 4.30 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 5.20 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Akacijų alėja 2016. 
 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 Brandūs pokalbiai. 
 13.05 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 14.00 Mūsų miesteliai. 

Andrioniškis. 
 14.55 „Pokalbis su Romy 

Schneider“.
 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 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 18.30 Istorijos detektyvai. 
 19.20 „Metų laikai. 

Pavasaris“.
 19.30 Meilė Tėvynės 

nemari. Juozas 
Naujalis. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Federikui Feliniui – 

100. Interviu“.
 22.45 Koncertas. Grupės 

„Žalvarinis“ kon-
certas šv. Kotrynos 
bažnyčioje. 

 0.10 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.25 Dabar pasaulyje. 
 0.50 Šventadienio 

mintys. 
 1.20 Akacijų alėja 2016. 
 2.00 „Bėgam iš Ber-

lyno“.
 3.30 Čia kinas. 
 4.00 Euromaxx. 
 4.30 Muzikinis intarpas.
 4.40 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 

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 „Fargo“.
 23.15 „Tiltas“.
 1.20 „Rožių karas“.
 3.00 „Nusikaltimo vieta 

– Kylis. Komisaras 
Borovskis ir kitų 
laimė“.

 4.30 „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“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Svotai“.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Siuntėjas“.
 23.55 „Gelbėtojai“.
 0.55 „Svotai“.
 2.30 „Kvantikas“.

„Vajana“,  19.30, TV3

šeštadieniS, balandžio 11 d. Saulė teka 6.27, leidžiasi 20.14, dienos ilgumas 
13.47. Pilnatis. Vardadieniai: Stanislovas, Vykintas, Daugailė, Leonas.

Šeštadienis
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 LRT radijo žinios.
 7.05 Proto džiunglės. 
 7.30 „Sunkus vaikas 2“.
 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 „Miestų paslaptys“.
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Gorongozos 
nacionalinis parkas. 
Rojaus atgimimas. 
Liūto paslaptis“.

 13.00 „Putlučiai ir lauki-
niai. Žavūs gyvūnų 
jaunikliai“. 

 14.35 „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 Velyknakčio 

liturgija iš Vilniaus 
arkikatedros 
bazilikos. 

 23.00 „Meilė ir malonė“.
 1.00 „Popiežius. 

Galingiausias visų 
laikų žmogus. Po-
piežiaus iškilimas“.

 1.45 „Federikui Feliniui – 
100. Interviu“.

 3.30 Meilė Tėvynės 
nemari. Juozas 
Naujalis. 

 4.30 „Sunkus vaikas“.

LNK
 6.40 „Tomas ir Džeris“.
 7.40 „Saugokis meš-

kinų“.
 8.10 „Ogis ir tarakonai“.
 8.35 „Riterių princesė 

Nela“.
 9.05 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
 9.35 „Beprotiškos 

melodijos“.
 10.00 „Vilis ir pašėlę 

ratai“.
 11.50 „Tėčio dienos 

rūpestis“.
 13.45 „Lesė“.
 15.40 „Įsivaizduok tai“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Medžioklės 

sezonas atidarytas 
4!“.

 21.15 PREMJERA. „Už 
borto“.

 23.30 „Meksikietis“.
 1.50 „Aš esu legenda“.

TV3
 6.30 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.00 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 7.30 „Supermergaitės“.
 8.00 „Ančiukų istorijos“.
 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 „Lobių planeta“.
 13.55 „Princesė“.
 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. 

Monstrų jūra“.
 21.40 „Apdovanotoji“.
 23.50 „Tai reiškia karą“.
 1.35 „Prezidento lėktuvo 

sudužimas“.
 4.50 „Tai bent giminai-

čiai“.

BTV
 6.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 „Pričiupom!“.
 9.00 „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“.

 16.45 PREMJERA. 
„Dakaras 2020“.

 19.30 Lietuvos balsas. 
 22.10 „Paskutinė tvir-

tovė“.
 0.50 „Urvas“.
 2.25 „Pasmerktieji“.

Dzukijos TV
 5.59 Programa.
 6.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 6.59 Programa.
 7.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 7.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Marija 
Pečkauskaitė-Ša-
trijos Ragana“.

 7.55 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 

 9.00 Bušido ringas. 
 9.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Baltijos kelias. 
 11.00 Gyvenimas. 
 12.00 „Černobylis. 

Juodoji gėlelė“.
 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 
šešėlyje. Liudvika 
Didžiulienė-
Žmona“.

 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 „Černobylis. 

Juodoji gėlelė“.
 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. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Auksinis protas. 
 8.45 Klausimėlis. 
 9.00 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Tyrimų laborato-
rija“.

 9.30 Pradėk nuo savęs. 
 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“. 

 15.50 Kūrybingumo 
mokykla. 

 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. 2006 
m. FIFA Pasaulio 
futbolo čempio-
nato pusfinalis. 
Vokietija–Italija.

 23.20 Grupė „Baltos 
varnos“ ir styginių 
kvartetas.

 0.30 Dabar pasaulyje. 
 0.55 Meilė Tėvynės 

nemari. Juozas 
Naujalis. 

 1.50 „Visko teorija“.
 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 „Šviežias maistas. 

Anos Olson 
receptai“.

 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vienišas vilkas“.
 23.05 „Vertikali riba“.
 1.25 „Tiltas“.
 3.15 „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 „Dangaus kara-

lystė“.
 0.55 „Gelbėtojai“.

„Medžioklės sezonas atidarytas 4!“,  
19.30, LNK
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SekmadieniS, balandžio 12 d. Saulė teka 6.25, leidžiasi 20.16, dienos ilgumas 
13.51. Pilnatis. Vardadieniai: Julijus, Zenonas, Galmantas, Jūratė, Damijonas, Julius.

 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 LRT radijo žinios.
 9.05 „Gustavo nuoty-

kiai“.
 10.45 „Grybų karas“. 
 11.00 LRT radijo  

žinios.
 11.10 Velykinis koncertas 

„Pavasario balsai“.
 11.55 Velykų šv. Mišios ir 

Popiežiaus palai-
minimas „Urbi et 
Orbi“ iš Vatikano. 

 13.40 Dainuoju  
Lietuvą.

 13.55 „Velykų zuikis“. 
 15.28 Loterija „Keno 

Loto“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Prancūzijos 2019 

m. magijos čempi-
onatas.

 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 Auksinis protas. 
 22.20 Jazzu koncertas 

„Mano namai“. 
2020 m.

 23.15 „Išmokyk mane 
mylėti“.

 1.10 Prancūzijos 2019 
m. magijos čempi-
onatas.

 2.50 Velykinis koncertas 
„Pavasario balsai“.

 3.30 Šventadienio 
mintys. 

 4.00 „Meilė ir malonė“.

LNK
 6.20 „Blizgutis“.
 7.55 „Katinas su skry-

bėle“.
 9.30 „Alvinas ir burun-

dukai 4“.
 11.20 „Kung Fu Panda“.
 13.15 „Kelionė į Žemės 

centrą“.
 15.10 PREMJERA. „Prisi-

kėlimas“.
 17.30 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 

Vaikai. 
 22.00 PREMJERA. „Pats 

sau milijonierius“.
 23.55 „Penkiasdešimt 

pilkų atspalvių“.
 2.05 „Už borto“.

TV3
 6.00 Sveikatos medis.

 7.00 „Galingieji reindže-
riai. Žvėries galia“.

 7.30 „Supermergaitės“.
 8.00 „Ančiukų istorijos“.
 8.30 Svajonių ūkis.
 9.00 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 Svajonių sodai.
 12.00 „Brolis lokys“.
 13.45 „Guliverio 

kelionės“.
 15.20 „Laukiniai šernai“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Lietuvos talentai. 

Supervaikai.
 21.30 „Kingsman. Aukso 

ratas“.
 0.20 „Karibų piratai. 

Numirėlio skrynia“.
 3.00 „Pamokslininkas su 

kulkosvaidžiu“.

BTV
 6.30 Galiūnai. Pasaulio 

taurė. Kaunas.
 7.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Galiūnai. Mačas 

Lietuva-Latvija. 
Skuodas. 

 10.00 „Deividas Aten-
boras. Kiaušinių 
stebuklas“.

 11.10 „Heraklis“.
 12.55 „Adamsų šeimy-

nėlė“.
 15.00 „Aeroplanas“.
 16.50 „Ekspertai“.
 18.45 „Įkalinti laike“.
 21.00 „Laiškai iš Ivo 

Džimos“.
 23.50 „Paskutinė tvir-

tovė“.
 2.10 „Urvas“.

Dzukijos TV
 6.00 „Gluchariovas“.
 6.59 Programa.
 7.00 „Gluchariovas“.
 8.00 Baltijos kelias. 
 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 „Černobylis. 

Juodoji gėlelė“.
 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. Mariana 
Korvelytė-Moravs-
kienė“.

 19.00 „Tu esi mano“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Atėjo… Sabas“.
 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 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Koncertas. Grupės 

„Žalvarinis“ kon-
certas šv. Kotrynos 
bažnyčioje. 

 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 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 11.00 Stop juosta. 
 11.30 7 Kauno dienos. 
 12.00 Linija. Spalva. 

Forma. 
 12.30 Mokslo sriuba. 
 13.00 Klausimėlis.lt.
 13.15 Velykinis koncertas 

„Pavasario balsai“.
 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 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 19.45 „Ten, kur namai“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Istorinės FIFA 

Pasaulio čempi-
onato rungtynės. 
2006 m. FIFA 
Pasaulio futbolo 
čempionato finalas. 
Prancūzija–Italija.

 23.35 Koncertas „Simfo-
ninė salvė“. 

 1.20 Vilniaus Bernardinų 
bažnyčia. Architek-
tūra ir restauracija.

 2.15 „Išmokyk mane 
mylėti“.

 4.05 Šventadienio 
mintys. 

 4.30 Duokim garo! 

TV1
 6.00 „Akloji“.
 7.30 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 8.30 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.25 „Tėvas Motiejus“.
 10.35 „Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos“.
 11.45 „Didelės svajonės, 

mažos erdvės“.
 13.00 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.35 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 18.40 PREMJERA. „Šven-

toji Barbora“.
 21.00 PREMJERA. „Įsimy-

lėjėliai“.
 22.55 „Nudegęs“.
 0.50 „Vertikali riba“.
 2.50 „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.

 11.00 „Prakeikti II“.
 12.00 „Skilusios kaukolės 

iššūkis“.
 13.00 „Žmogus, ge-

pardas, gamta“.
 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 „Universalioji 

korta“.

„Universalioji korta“,  22.00, TV6

PirmadieniS, balandžio 13 d. Saulė teka 6.22, leidžiasi 20.18, dienos ilgumas 13.56. 
Pilnatis. Vardadieniai: Martynas, Mingaudas, Algaudė, Ida.

LRT TV

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.05 Premjera. „Miestų 
paslaptys“.

 7.00 „Putlučiai ir lauki-
niai. Žavūs gyvūnų 
jaunikliai“.

 8.30 „Smalsutis Džor-
džas“.

 9.55 „Slaptas augintinių 
gyvenimas“.

 11.20 Premjera. 
Žymiausių pasaulio 
magų apdovano-
jimai „Mandrakes 
d‘Or 2018“.

 13.00 Šventinis sveiki-
nimų koncertas.

 14.23 Loterija „Keno 
Loto“.

 14.25 „Evanas Visagalis“.
 16.00 Monique. „Virš 

vandens“ su 
orkestru.

 17.30 Žinios. Sportas. 
Orai.

 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Velykos su „Dvi-

račio žiniomis“.
 19.30 Vakaras su Edita. 

Velykos. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 20.59 Loterija „Jėga“.
 21.00 Dainuokim kartu! 
 22.50 Stiprūs kartu. 
 23.00 „Naujasis popie-

žius“.
 0.05 Svajonių šalis. 

Lietuva prieš 30 
metų ir dabar. 

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Žymiausių pasaulio 

magų apdovano-
jimai „Mandrakes 
d‘Or 2018“.

 2.45 Dainuoju Lietuvą.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 4.00 „Naujasis popie-

žius“.
 5.05 Velykos su „Dvi-

račio žiniomis“.

LNK 
 6.10 „Tomas ir Džeris 

svečiuose pas Ozo 
šalies burtininką“.

 7.10 „Didysis skrydis“.
 8.50 „Šarlotės voratin-

klis“.
 10.40 „Stebuklų  

namai“.
 12.25 „Užburtoji Ela“.
 14.20 „Čarlis ir šokolado 

fabrikas“.
 16.40 „Medalionas“.
 18.30 Žinios.
 19.30 PREMJERA. 

„Kongas. Kaukolės 
sala“.

 21.55 „Tarp mūsų, 
mergaičių“.

 22.28 Telefoninė loterija 
1634.

 23.45 „Penkiasdešimt 
tamsesnių ats-
palvių“.

 1.50 „Pats sau milijonie-
rius“.

TV3
 6.20 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.50 „Vajana“.
 8.55 „Karalienės korgis“.
10.40“ Šnipų vaikučiai. 

Laiko sergėtojas“.
 12.15 „Šanchajaus 

riteriai“.
 14.45 „Armijoje“.
 16.40 „Tūkstantis žodžių“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 #IšNamų.
 20.30 „Žalioji knyga“.
 23.05 „Dešimt jardų“.
 1.05 „Kaulai 11“.
 1.55 „Makgaiveris“.
 2.45 „Rouzvudas“.
 3.35 „Amerikiečiai“.
 4.25 „Kaulai 11“.
 5.10 „Vieniši tėvai“.
 5.35 „Makgaiveris“.

BTV
 6.40 „Adamsų šeimy-

nėlė“.
 8.25 „Deividas Aten-

boras. Kiaušinių 
stebuklas“.

 9.35 „Didžioji žydrynė“.
 10.50 „Heraklis“.
 12.40 „Adamsų šeimy-

nėlės vertybės“.
 14.35 „Aeroplanas 2. 

Tęsinys“.
 16.20 „Robinas Hudas. 

Vyrai su triko“.
 18.30 „Spąstai“.
 20.45 „Ugnies žiedas“.
 23.15 „Įkalinti laike“.
 1.15 „Laiškai iš Ivo 

Džimos“.
 3.35 „Heraklis“.

Dzukijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
 6.00 Šiandien kimba. 
 7.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 8.00 „Černobylis. 

Juodoji gėlelė“.
 12.00 Grilio skanėstai. 
 13.00 V. Noreikos 

koncertas „Ačiū už 
meilę“. 

 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 „Riešutų duona“. 
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 Šventinis koncertas 

„Ačiū, kad liekate 
namie“. 

 20.00 Reporteris.
 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 Šventinis koncertas 

„Ačiū, kad liekate 
namie“ (tęsinys).

 21.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. 

 22.30 Reporteris. 
 23.50 Sportas.
 23.58 Orai.
 23.00 „Riešutų duona“. 
 0.30 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 1.30 V. Noreikos 

koncertas „Ačiū už 

meilę“. 
 4.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 4.40 Grilio skanėstai. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Ievos Narkutės 

koncertas „Kai 
muzika baigias“.

 7.30 „Velykų zuikis“.
 9.00 „Sengirė“.
 10.05 „Gražuolė“.
 11.10 „Mano mažytė 

žmona“.
 12.30 „Vaikai iš „Ame-

rikos“ viešbučio“.
 14.00 Juozas Tumas-Vaiž-

gantas. „Dėdės ir 
dėdienės“.

 15.30 „Velnio nuotaka“.
 16.45 „Riešutų duona“.
 17.55 Arbatvakaris „Gyvo 

žalio“. 
 19.20 Evelina Sašenko. 

Koncertas 
„Jausmai“.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Prieš audrą“.
 23.00 Veranda. 
 23.30 Linija. Spalva. 

Forma. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Kelias. 
 1.10 Dainuokim kartu! 
 2.50 „Evanas Visagalis“.
 4.25 Čia – kinas. 
 4.50 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 5.05 Mūsų miesteliai. 

Andrioniškis. 

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 „Pašėlusi jaunystė“.
 21.00 „Viskas ore!“.
 23.10 „Gyvenimo daina“.
 1.00 „Rožių karas“.
 2.40 „Įsimylėjėliai“.
 4.10 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 9.00 Autopilotas.
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 Amerikos talentai.
 13.30 „Moderni šeima“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.05 „Moderni šeima“.
 19.00 „Svotai“.
 20.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 21.00 „Paskutinė riba“.
 23.00 „Pjūklas 2“.
 0.50 „Universalioji 

korta“.
 2.25 „Svieto lygintojai“.

„Kongas. Kaukolės sala“,  19.30, LNK

„Riešutų duona“,  16.00 Dzūkijos TV

„Žalioji knyga“,  20.30, TV3
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trečiadieniS, balandžio 15 d. Saulė teka 6.18, leidžiasi 20.22, dienos ilgumas 
14.04. Delčia. Vardadieniai: Gema, Vilnius, Vaidotė, Modestas, Anastazijus, Liudvina.

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 LRT pamokėlės.
 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. 
 17.30 PREMJERA. 

„Stebuklas“.
 18.30 Žinios.

 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Dydžio (r)evoliu-

cija. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Šeimos susiti-

kimas“.
 0.35 „Kortų namelis“.
 1.35 „Pagirios Las 

Vegase“.

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 „Brolis lokys“.
 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.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Sugrįžimas“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Sugrįžimas“.
 23.55 „Kaulai 11“.
 0.50 „24 valandos. 

Palikimas“.
 1.40 „Rouzvudas“.
 2.30 „Amerikiečiai“.
 3.20 „Kaulai 11“.
 4.10 „Grainderis“.
 4.35 „Vieniši tėvai“.
 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 „Sala“.
 23.45 „Smūgio banga. 

Akimirka iki katas-
trofos“.

 1.20 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

Dzukijos TV
 5.29 Programa
 5.30 Nauja diena. 

 7.00 Oponentai. 
 8.00 „Mentų karai. 

Kijevas. Klusnūs 
kareivėliai“.

 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 „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“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Žagarės vyšnių 

festivalis 2014. 
 7.00 Tarp dalių (ne)

plojama.
 7.30 „Džiunglių  

knyga“.
 7.40 „Apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.55 „Smurfai“.
 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 9.10 „Aviukas Šonas. 

Samanotos fermos 
istorijos“.

 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“.
 15.05 „Aštuntasis dešim-

tmetis“.
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „Apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.15 „Smurfai“.
 16.40 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 18.00 7 Kauno dienos. 
 18.30 „Laisvės kaina. 

Disidentai“.
 19.35 „Miestų paslaptys“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Steve Jobsas. 

Žmogus mašinoje“.
 23.35 Proto džiunglės. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 1.10 Žagarės vyšnių 

festivalis 2014. 
 2.05 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

 3.55 Klausimėlis. 
 4.15 Linija. Spalva. 

Forma. 
 4.40 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 5.05 Klauskite daktaro. 

TV1
 6.35 „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 „Kol mes gyvi“.
 23.20 „Gyvenimo daina“.
 1.05 „Rožių karas“.
 2.40 „Kol mes gyvi“.
 4.30 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 Amerikos talentai.
 13.30 „Moderni šeima“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Moderni  

šeima“.
 19.00 „Svotai“.
 20.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 21.00 „Nešdintis visu 

greičiu“.
 23.00 Farai.
 23.50 „Gelbėtojai“.
 1.35 „Kaip išsisukt 

įvykdžius žmogžu-
dystę“.

 2.25 „Svieto lygintojai“.
 3.10 „Kvantikas“.
 4.00 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

antradieniS, balandžio 14 d. Saulė teka 6.20, leidžiasi 20.20, dienos ilgumas 
14.00. Pilnatis. Vardadieniai: Liudvika, Liuda, Valerijonas, Vaišvydė, Visvaldas, Justinas, Luiza.

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 LRT pamokėlės.
 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 Vakaras su Edita. 

Velykos. 
 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 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 Bus visko. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.

 22.30 „Pagirios Las 
Vegase“.

 0.35 „Tabula Rasa“.
 1.35 „Penkiasdešimt 

tamsesnių ats-
palvių“.

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 „Lobių planeta“.
 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 „Greičio įkaitai“.
 23.50 „Kaulai 11“.
 0.50 „24 valandos. 

Palikimas“.
 1.45 „Rouzvudas“.
 2.30 „Amerikiečiai“.
 3.30 „Kaulai 11“.
 4.15 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 4.40 „Vieniši tėvai“.
 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 „Smūgio banga. 

Akimirka iki katas-
trofos“.

 22.50 „Ugnies žiedas“.
 1.10 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzukijos TV
 5.30 Nauja diena. 
 7.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu.
 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 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 18.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.20 Orai.
 19.25 „Laisvės keliu“.
 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 „Moterų daktaras“.
 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“.

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 „Džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 9.10 „Aviukas Šonas. 

Samanotos fermos 
istorijos“.

 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 Mūsų miesteliai. 
Andrioniškis. 

 14.55 Meilė Tėvynės 
nemari. Juozas 
Naujalis. 

 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „Apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.15 „Smurfai“.
 16.40 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 18.00 Mes nugalėjom. 

 18.30 „Laisvės kaina. 
Disidentai“.

 19.35 „Aštuntasis dešim-
tmetis“.

 20.15 Prisiminkime. 
Dainuoja Irena 
Milkevičiūtė.

 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 Žagarės vyšnių 

festivalis 2014. 
 2.00 Vilniaus Bernardinų 

bažnyčia. Architek-
tūra ir restauracija. 

 2.55 Prisiminkime. 
Dainuoja Irena 
Milkevičiūtė.

 3.10 Krikščionio žodis. 
 3.25 Auksinis protas. 
 4.40 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Tyrimų laborato-
rija“.

 5.05 Legendos. Šiandien 
ir visados. 

TV1
 6.35 „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 „Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „Kandisė Renuar“.
 21.00 „Kol mes gyvi“.
 23.20 „Gyvenimo daina“.
 1.05 „Rožių karas“.
 2.40 „Viskas ore!“.
 4.25 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 9.00 Praeities žvalgas.
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 Amerikos talentai.
 13.30 „Moderni šeima“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Svotai“.
 20.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 21.00 „Nuotykių ieško-

tojas“.
 22.55 Farai.
 23.50 „Gelbėtojai“.
 1.35 „Kaip išsisukt 

įvykdžius žmogžu-
dystę“.

 2.25 „Svieto lygintojai“.
 3.15 „Kvantikas“.
 4.00 „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
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.

Grūdų pikiavimo sandėlį  •Nemajūnų k. (su grūdų pikia-
vimo malūnu arba atskirai), 
kaina sutartinė.  
Tel. 8 698 78040.

Namą Naujosios Kirsnos k.,  •Lazdijų r. (2 aukštų, mūrinis, 
tvarkingas, galima gyventi 
iš karto: su baldais ir buitine 
technika, apšildymas centrinis 
kietuoju kuru, yra vandentie-
kis ir šulinys, name tualetas 
ir vonia, yra ūkiniai pastatai, 
garažas, šaltas rūsys, lauko 
virtuvėlė, prižiūrėtas sodas ir 
aplinka, 45 a žemės sklypas, 
šalia galima papildomai įsigyti 
7,5 ha ž. ū. paskirties žemės, 
geras asfaltuotas privažia-
vimas, draugiški, tvarkingi 
kaimynai).  
Tel. 8 611 50514.

Namą Naujosios Kirsnos k.,  •Lazdijų r. (2 aukštai, tvarkin-
gas, galima apsigyventi iš kar-
to: su baldais ir buitine techni-
ka, centrinis šildymas kietuoju 
kuru, vandentiekis ir šulinys, 
ūkiniai pastatai, garažas, rūsys, 
lauko virtuvėlė, sodas, sutvar-
kyta aplinka, prie namų 45 a 
žemės sklypas, geras asfaltuo-
tas privažiavimas, tvarkingi, 
draugiški kaimynai).  
Tel. 8 612 88149.

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. 

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. 

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. 

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. 

Našlaites. Užsakymus prii- •mame nuotoliniu būdu.  
Tel. 8 626 02129.

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

kItI

Muzikos instrumentus.   •Tel. 8 686 51415.

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.

PARDUODA
nEkIlnOjaMaSIS turtaS

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 
statybai. Arti Lazdijų miestas 
bei miškas.  
Tel. 8 679 08011.

Namą su ūkiniais pastatais  •ir žeme Aštrioje Kirsnoje.  
Tel. 8 613 91891.

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.

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

Žirnius. Likę apie 1500 kg.  •Tel. 8 623 21314.

Avižas, kvietrugius, rugius,  •aliejinius ridikus ir šienainio 
rulonus. Leipalingis.  
Tel. 8 698 50782.

Maistines bulves.   •Tel. 8 615 40455.

Žieminius ir vasarinius  •kviečius, žirnius.  Galiu atvežti.  
Tel. 8 678 30989.

Bulves „Vineta“ ir šiaudus  •rulonuose. Kučiūnai.  
Tel. 8 676 80019.

Sausą šieną, šienainį, šiaudus  •ritiniais, ne mažiau kaip 38 vnt. 
Atvežame. Tel. 8 698 78024. 

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

• 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
PARDUODA

kItI

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

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

Prekiaujame fasuota  •akmens anglimi ir baltarusiškų 
durpių briketais. 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. 

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.

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

Netikėtai išėjus broliui, tėvui, draugui  nuoširdžiai dėkojame už 
paguodos žodžius, už pagalbą organizuojant laidotuves, paramą 
laidojimo metu, palydint į paskutinę kelionę a. a. Gintautą Petruš-
kevičių. Ypatingą padėką reiškiame giminaičiams, draugams, ben-
dradarbiams, kaimynams, pažįstamiems bei geros valios žmonėms 
už visą pagalbą, už buvimą šalia sunkią valandą. Iš visos širdies 
dėkojame Lazdijų Šv. Onos parapijos klebonui Nerijui Žvirbliui 
už laikytas mišias ir palydėjimą į kapus.

Sesuo Dalia su šeima ir dukra Indrė

PadĖKa PadĖjUSIeMS IR UŽjaUTUSIeMSMotociklą JAWA arba  •DNEPR.  
Tel. 8 668 63253.

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

Superkame visų markių  •automobilius: „Mazda“, 
„Audi“, BMW, „Mitsubishi“, 
„Renault“, „Volkswagen“ ir kt. 
Pasiimame patys, sutvarko-
me reikiamus dokumentus, 
atsiskaitome iš karto. Dirba-
me savaitgaliais ir šventinė-
mis dienomis.  
Tel. 8 681 20546.

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

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 tolimesniam 
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

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. 

Parduoda
sėklines VINETA 
veislės bulves.

Tel. 8 614 80988.

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

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

Tel. 8 644 55355.

G. Vasiukonio 
gėlininkystės ūkis 

PREKIAUJA našlaitėmis.

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.

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

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

pastate sumontuoti mėšlo 
transporterį.  
Tel. 8 694 16386. 

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.

PASLAUGOS
Atliekame visus vidaus  •apdailos darbus.  

Tel. 8 623 00597.

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

Informuojame, kad 2020-04-28 9.30 val. bus atliekami žemės 
sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5920/0002:149, esančio Grikapalio 
k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., kadastriniai matavimai. Sklypas 
ribojasi su žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr. 5945/0005:117, 
kviečiame dalyvauti žemės sklypo savininkus ir suinteresuotosios 
asmenis. Darbus atliks matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikaci-
jos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008). Smulkesnė informacija el. paštu, 
kurio adresas geo.lazdijai@gmail.com arba tel. 8 680 83000.

PArduodAMe 
„NAŠLAITeS“

 Užsakymus priimame 
nuotoliniu būdu.

Telefonas pasiteirauti
8 626 02129.

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. 

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

KNYGYNĖLIS, SeINų G. 12, LazdIjaI. Tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas. Viskas VienoJe VietoJe. laukiame Jūsų!
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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“

reikia knygos, biuro popieriaus, spaudo, 
užpildyti tonerį? SuSiSieKite:

Karantino metu dirbame 
nuotoliniu būdu

Tel. 8 646 71901.

E. p.  knygynėlis@dzukuzinios.lt
Feisbuk’e-mesinger’iu
Lazdijų knygynėlis

prekių pasiėmimas vykdomas susitarus iš anksto.

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53085. 

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.


