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Teikiame visas kapų 
įrengimo, restauravimo ir 

priežiūros paslaugas 
pagal kliento finansines 

galimybes. 
Tel. 8 605 81979.

Turite naujieną, 
nuomonę, nuotrauką?

Skambink tel. 
(8 318) 53085

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

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

Transporto priemonę 
grąžinsime dezinfekuotą.

Karantino metu į techninę apžiūrą 
galima užsiregistruoti tik internetu, 

bet tai ne bėda!!!
Jūsų automobilį techninei apžiūrai 

užregistruosime internetu ir ją atliksime 
jums neišėjus iš namų.

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

atlikta technine apžiūra. 
Tereikia jums paskambinti tel.: 

8 620 51998, (8 318) 53013.

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

UAB „Autofejera“ DĖMESIO!
Važiuok be rūpesčių

Skaitykite 4 psl. »
Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) informuoja

Pratęstas kvietimo teikti vietos projektus Nr. 11 paraiškų priėmimo laikas iki 2020 m. gegužės 29 d.
Vietos projektų paraiškos priimamos nuo 2020 m. kovo 30 d. 9.00 val. iki 2020 m. gegužės 29 

d. 12.00 val. pagal šias „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016–2023 metams“ priemones ir 
veiklos sritis:

1. „Bendradarbiavimas“, Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendi-
nant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms 
plėtoti“, Nr. LEADER-19.2-16-16.4.

2. „Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos 
sritis ,,Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA- 1.1 

3. „Ūkio ir verslo plėtra“, Nr. LEADER -19.2-6, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 
vietovėse pradėti“, Nr. LEADER-19.2-6.2.

4. „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“, 
NrLEADER-19.2-SAVA-6. 

Išsami informacija  Dzūkijos VVG svetainėje, http://www.dzukijosvvg.lt
Informacija  apie  kvietimą teikti vietos projektus teikiama Dzūkijos kaimo plėtros partnerių aso-

ciacijoje (Dzūkijos VVG), adresu: Vilniaus g. 1, Lazdijai, 427 kab., tel.: 8 616 23197, 8 603 19313, 
8 607 93668, el. p. info@dzukijosvvg.lt.

Karantino metu informacija teikiama nuotoliniu būdu aukščiau nurodytais kontaktais.

verslas šiek tiek pravėrė duris karantine uždarytiems pirkėjams

Prieš savaitę Vyriausybė pritarė pirmajam karantino švelninimo etapui, kuriuo leista dirbti ne 
maisto prekių parduotuvėms, taip pat smulkioms remonto, buities paslaugų įmonėms, turinčioms 
atskirą tiesioginį įėjimą iš lauko pusės ir galinčioms reguliuoti pirkėjų srautą. Galime pastebėti, 
jog ne vienas Lazdijų prekybininkas operatyviai reagavo į galimybę tęsti darbą. Kai 
kurios parduotuvės išnešė savo prekes į lauką, tuo parodydamos, jog laukia pirkėjų.
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saVaitės komentaras 

per ilga karantino trukmė gali turėti daugiau žalos nei naudos

Algimantas Mikelionis
Jau daugiau kaip mėnesį, nuo 
kovo 13 dienos, mūsų šalyje pa-
skelbtas karantinas ir Lietuva gy-
vena visai kitokiomis sąlygomis 
nei dar šių metų pradžioje. Jeigu 
medikai ir kitos tarnybos dirba 
kaip niekad daug, kad mūsų kas-
dieninis gyvenimas būtų įmano-
mas, tai kita dalis piliečių dirba 
nuotoliniu būdu iš savo namų. 
Kai gyvenimas teka įprasta vaga, 
po dienos darbų, rūpesčių ir be-
galinio lakstymo prisėsti namuo-
se būna tikras malonumas ir išga-
nymas. Bet, pasirodo, tikrai yra 
nelengva ilgą laiko tarpą leisti 
vien namuose, kai tik retai begali 
kur nors išeiti.

Tas nelemtas koronavirusas 
namuose įkalino jau daugiau 
kaip pusę žmonijos. Bet visa lai-
mė, kad pasigirsta pirmieji geri 
signalai, kad eilė valstybių jau 
švelnina šį karantiną. Gerai, kad 
tarp jų ir mūsų šalis. Karantinas 
jau padarė milžinišką neigiamą 
įtaką pasaulio ir Lietuvos ekono-
mikai. Nukentėjo sunkiai susir-
gusiųjų koronavirusu sveikata, 
deja, nepavyko išvengti ir aukų. 

Adomo Žilinsko piešinys.

Stipriai nukenčia ir sveikieji, ilgą 
laiką leidžiantys namuose, nes 
nukenčia ne tik jų fizinė būklė, 
bet ir psichinė sveikata. Pastaroji 
susijusiu su ilgą laiką tvyrančia 
nemenka psichologine įtampa ir 
ateities neaiškumu. Atrodo, kas 
čia tokio sėdėti namuose, juk 
nereikia kasti anglies ar kapoti 
malkų, bet, kaip žinoma, žmogus 
negali pilnavertiškai egzistuoti 
ne tik dėl fizinės veiklos trūku-
mo, bet ir dėl bendravimo su 
kitais žmonėmis stygiaus.

Tad tvirtai galima teigti, kad 
per ilgas karantinas žmonėms 
duoda daugiau žalos nei naudos. 
Tad visa laimė, kad karantinas 
jau švelninamas kai kuriose 
pasaulio valstybėse, taip pat ir 
Lietuvoje. Net jeigu sušvelninus 
karantiną kiek išaugs susirgu-
siųjų koronavirusu skaičius, tai 
duos vis tiek daugiau naudos 
nei per ilgas piliečių laikymas 
karantine. Jau pasiekta didelio 
psichologinio spaudimo riba, kai 
buvimas karantine lemia įvairių 
psichinių ligų paūmėjimą ar nuo 
per ilgai trunkančios su karanti-
nu susijusios įtampos padaugės 
tokių susirgimų kaip infarktai ar 
insultai, kurie nusineš nemažai 
žmonių gyvybių. Nenuostabu 
net, kad Italijoje jau yra meto-
dika, kuri apibūdina karantino 
padarinius žmonėms psichologi-
niu požiūriu. Kad psichologinė 
įtampa padarė itin daug žalos 

Lietuvos gyventojams, teigia ir 
mūsų psichiatrai, kurie susidūrė 
su tokio pobūdžio pacientų pa-
gausėjimu.

Jau nuo kitos savaitės Lietu-
vos valdžia žada leisti lankytis 
grožio salonuose, nes per trukusį 
karantiną žmonių išvaizda tikrai 
pablogėjo, o juk gerai žinoma, 
kad grožio salonuose ir kirpyklo-
se ypač moterys mėgsta lankytis 
ne tik dėl grožio procedūrų, bet 
ir dėl galimybės paplepėti su šių 
įstaigų specialistėmis. Būtinai 
reikėtų atidaryti ir lauko kavines, 
kad žmonės, pagaliau ištrūkę iš 
namų, galėtų išgerti puodelį 

kavos, užkąsti ar šnektelėti ir 
pasidairyti į aplinkinius. 

Panašu, kad teks susitaiky-
ti su tuo, kad koronavirusas ir 
jo grėsmė jau nuolat bus tarp 
mūsų ir teks prie to priprasti bei 
dirbti savo kasdienius darbus ir 
įprastai elgtis. Viskas taip, kaip 
buvo, jau nebus, nes turėsime 
laikytis įprastų saugumo priemo-
nių. Tik sugrįžus prie įprastinio 
darbo ir poilsio ritmo visiškai 
normalizuosis gyventojų fizinė 
bei psichinė sveikata, nes daug 
kas dar labiau vertins paprastą 
gyvenimą ir jo teikiamus eilinius 
malonumus.

Balandžio 14 dieną pasauli-
nio garso infektologas prancū-
zų profesorius Didjė Raoultas, 
Mediterranee Infection instituto 
Marselyje direktorius, teigė, kad 
epidemija pradeda nykti ir visiš-
kai įmanoma, kad dar pavasarį 
bus po visko. Mokslininkas taip 
teigė remdamasis savo vadovau-
jamo instituto duomenimis. Kai 
buvo epidemijos viršūnė, šis ins-
titutas per dieną nustatydavo 400 
koronaviruso atvejų, o dabar tik 
60–80 žmonių per parą. Pana-
šu, kad tai jau ne šviesa tunelio 
gale, o itin ilgo ir tamsaus tunelio 
galas.•

kas cenzūruoja valdžiai nepalankius komentarus socialiniuose tinkluose? 

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.

Vidmantas Kondrackis.“
Šį tekstą pakomentavo asmuo, 

pasirašęs R. B.: „Kam jums to 
turto? Juk turite jo pakankamai... 
VTF lai dotacijas Lazdijų biudže-
tui suteikia už tai, kad paimate 
jų neūkiško biznio rezultatus, 
gi kitaip, lai susikiša į ten, kur 
šokolado fabriko varikliai bijo 
burgzt... Nemanau jog Lazdijai 
privalo spręsti valstybės proble-
mas. Nesame ant tiek bagotas 
kaimas, kuris sau galime leisti 
šimtus tūkstančių išlaidų iš vieti-
nio biudžeto VRMo neūkiškumui 
gelbėti...“

Keista, kodėl šis nemažai raci-

onalaus grūdo ir subtilaus humo-
ro turintis komentaras užkliuvo 
savivaldybės FB administrato-
riams. Įdomu, kas liepė jį ištrinti. 
Juk jame nėra keiksmažodžių, 
nekurstoma tautinė nesantaika, 
neatskleidžiamos valstybės pa-
slaptys, neskatinamas smurtas, 
neįžeidinėjama Lazdijų valdžia. 

Ar tai savivaldybės vadovų no-
ras atrodyti gražiai ir formuoti 
žmonių nuomonę, jog jie viską 
daro gerai ir jokių problemų Laz-
dijuose nėra? Ar taip bandoma 
normuoti žmonių galimybę lais-
vai reikšti savo nuomonę?•
„Dzūkų žinių“ informacija

Socialiniai tinklai yra ta 
vieta, kur galima laisvai 
reikšti savo nuomonę 
kiekvienam žmogui ar 
bendruomenei aktualiais 
klausimais, nesvarbu, ar ta 
nuomonė pritaria, ar prieš-
tarauja pateikiamai infor-
macijai. Tai yra tam tikra 
demokratinės visuomenės 
laisvės išraiška. 

Tačiau Lazdijų rajono savivaldybės 
FB paskyros administratoriai jau 
ne pirmą kartą panaikina savival-
dybei nepatikusius komentarus. 

Į „Dzūkų žinių“ redakciją krei-
pėsi vienas lazdijiškis (pavardė 
redakcijai žinoma), kad buvo pa-
šalintas jo komentaras po tekstu 
apie savivaldybės vadovų susiti-
kimą su Lazdijų policijos vadovu 
dėl turto perdavimo. 

Balandžio 17 d. Lazdijų sa-
vivaldybės FB paskyroje buvo 
paskelbta tokio turinio informa-
cija:

„Karantino metu Lazdijams itin 
svarbaus – sporto centro – pro-
jekto darbai nesustoja. Šiandien 
savivaldybės administracijos di-
rektorė Ilona Šaparauskienė ir jos 
pavaduotojas Saulius Petrauskas 
Lazdijų policijos komisariate dar 
kartą įvertino perimamą turtą, 
kurį aprodė Lazdijų rajono po-
licijos komisariato viršininkas 

Balandžio 17 d. Lazdijų savivaldybės FB paskyroje buvo paskelbta tokio 
turinio informacija.
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reforma baigta: naujieji skyrių vedėjai įsitaisė kėdėse

Praėjo metai, kai Lazdi-
juose dirba naujoji rajono 
valdžia. Nors merė nenorė-
jo įvardyti penkių atliktų 
darbų, tačiau vienas iš jų 
akivaizdus – savivaldybės 
administracijos refor-
ma. Po reformos pareigų 
neteko nemaža dalis sky-
rių vedėjų, dirbusių „prie 
senosios valdžios“. Dabar 
jų vietas užėmė nauji va-
dovai, kurie į šias pareigas 
paskirti laimėję konkursus. 
Procesas, užtrukęs daugiau 
nei pusmetį, jau užbaigtas.  

skyrių – mažiau
Iki pertvarkos Lazdijų rajono sa-
vivaldybės administracijoje bu-
vo15 skyrių, dabar jų liko 12.

Naujoji Lazdijų rajono savival-
dybės administracijos struktūra 
buvo sudaryta atlikus parengia-
mąjį darbą – išanalizavus nema-
žos dalies Lietuvos savivaldybių 
administracijų struktūras ir įver-
tinus tam tikras analogijas. 

Kai kurie skyriai buvo sujung-
ti, kiti panaikinti, tik du skyriai 
– Informacinių technologijų ir 
Centralizuoto savivaldybės vi-
daus audito – į pertvarkos ma-
šiną nepateko. Buvo panaikintas 
Civilinės metrikacijos skyrius. Jo 
funkcijas perėmė naujas – Teisės, 
personalo ir civilinės metrikacijos 
skyrius, sukurtas ant buvusio Ju-
ridinio skyriaus pamatų ir išlaikęs 
tą patį vedėją. 

Iki pertvarkos veikę Ekono-
mikos, Finansų skyriai sujungti į 
naują darinį – Biudžeto, finansų 
ir turto valdymo skyrių. 

Ūkio tarnyba po reformos at-
sidūrė po Vietinio ūkio skyriaus 
sparnu. 

Šiek tiek pasikeitė Socialinės 

paramos skyriaus sudėtis, prie jo 
prijungti sveikatos specialistai ir 
skyriaus pavadinime atsirado žo-
dis „sveikata“. Po reformos sky-
rius vadinasi Socialinės paramos 
ir sveikatos skyrius. 

Pasikeitė Dokumentų ir infor-
macijos skyriaus pavadinimas, 
prasiplėtė ir skyriaus veikla, nes 
į skyrių inkorporuotos viešųjų 
ryšių specialistų pareigybės, ku-
rios iki pertvarkos buvo priskir-
tos Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriui. Naujasis darinys vadina-
si Komunikacijos ir dokumentų 
skyriumi. 

Kai kurie skyriai po reformos 
pakeitė savo pavadinimus – Že-
mės ūkio ir melioracijos skyrius 
perkrikštytas į Kaimo ir žemės 
ūkio plėtros, o Investicijų – į Stra-
teginio planavimo ir investicinių 
projektų valdymo skyrių. 

pasikeitė VeDėjai
Pertvarkius savivaldybės adminis-
tracijos skyrius, iš esmės pasikeitė 
ir skyrių vadovybė, kurios forma-
vimas truko pusmetį. 

Dalis buvusios struktūros skyrių 
vedėjų po pertvarkos arba paliko 
savivaldybę, arba buvo perkelti į 
žemesnes pareigas. Tik buvusieji 
Teisės ir Informacinių technolo-
gijų skyrių vedėjai išlaikė savo 
postus ir naujojoje struktūroje. 

Buvusi Ekonomikos skyriaus 
vedėja dabar dirba naujai įkurto 
Biudžeto, finansų ir turto valdymo 
skyriaus vedėjo pavaduotoja. Bu-
vęs Investicijų skyriaus vedėjas 
– naujojo Strateginio planavimo 
ir investicinių projektų valdymo 
skyriaus vedėjo pavaduotoju. 

Buvusi Dokumentų ir informa-
cijos skyriaus vedėja po pertvar-
kos tapo naujai įkurto Komuni-

kacijos ir dokumentų skyriaus 
vyriausiąja specialiste, o buvusio 
Žemės ūkio ir melioracijos sky-
riaus vedėjas dabar dirba Kaimo 
ir žemės ūkio plėtros skyriaus 
vyriausiuoju specialistu. Buvusi 
Civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėja, panaikinus skyrių, dir-
ba Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vyriausiąja 
specialiste. 

Redakcijos duomenimis, kai 
kurie skyrių vedėjai sutiko per-
eiti į žemesnes pareigas, išlaikant 
iki pertvarkos gauto atlyginimo 
dydį, kiti darbuotojai nutraukė 

darbo sutartis šalių susitarimu, 
gavę atitinkamas pinigines kom-
pensacijas. 

Architektūros ir teritorijų pla-
navimo skyriaus vedėju dirba 
meniškos sielos architektas iš 
Kapčiamiesčio Ričardas Vyš-
niauskas. Kaimo ir žemės ūkio 
plėtros skyriui vadovauja tokio 
darbo patirties iki tol neturėjusi 
Jurgita Gudeliauskaitė. 

Komunikacijos ir dokumentų 
skyriui netrukus oficialiai pradės 
vadovauti Finansų ministerijoje 
dirbusi iš Alytaus kilusi Ramunė 
Žuklijaitė. Socialinės paramos ir 
sveikatos skyriui – buvusi analo-
giško skyriaus vedėjos pavaduo-
toja Rima Šukienė. 

Naujai sukurto Strateginio pla-
navimo ir investicinių projektų 
valdymo skyriui vadovauja Žemės 
ūkio ministerijoje dirbusi alytiškė 
Andrė Zenevičienė. 

Dalius Mockevičius, ilgą laiką 
laikinai ėjęs Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vedėjo pareigas, 
sunkiai dirbęs dėl švietimo tinklo 
pertvarkos, pagaliau iš lepo tapo 
visaverčiu šio skyriaus vedėju. 

Vietinio ūkio skyriaus vedėja 

dirba Indrė Adomynienė. Įdomu 
tai, kad šiam skyriui nesiseka su 
ūkvedžiais. Paskelbus ūkvedžio 
paiešką, atsirado net 11 preten-
dentų. Tačiau konkurso laimėtojas 
ilgai pareigose neužsibuvo – po 
trijų mėnesių paliko sunkioje ko-
voje laimėtą postą.

DauG naujų Direktorių 
Nemaži permainų vėjai įsisuko ir į 
savivaldybės valdomas įmones. 

Pasikeitė „Lazdijų vandens“ 
direktorius, juo paskirtas Eiman-
tas Zaburas. Jis anksčiau jau yra 
dirbęs šioje bendrovėje, tada jo 
darbas buvo vertinamas nevie-
nareikšmiškai. 

Po beveik metus trukusio pa-
sistumdymo iš pareigų buvo at-
leistas kontroversiškai vertinamas 
Vitas Šimkonis, kurį šiame pos-
te pakeitė Seimo nario Zenono 
Streikaus padėjėjas Valdas Va-
buolas, akivaizdžiai mėgstamas 
„valstiečių“.

Pasikeitė ir Lazdijų pirminės 
sveikatos priežiūros centro vado-
vas, poliklinikai vadovauti buvo 
paskirta iš Visuomenės sveikatos 
biuro atėjusi Aušra Dainauskienė, 

kuri partiniais saitais susijusi taip 
pat su valdančiąja dauguma, kon-
krečiai – konservatoriais. 

Visuomenės sveikatos biuro 
direktorės pareigas laikinai eina 
Simona Jasinskienė, apie kurią 
labai palankiai viešoje erdvėje 
atsiliepia merė Ausma Miškinie-
nė. Didelė tikimybė, jog ši jauna 
moteris taps nuolatine šios įstagos 
vadove. 

Atranką į Lazdijų visuome-
nės sveikatos biuro direktoriaus  
pareigas savivaldybės administra-
cija organizuos iškart pasibaigus 
karantinui. Dokumentus dėl da-
lyvavimo atrankoje yra pateikę 
4 pretendentai.

Darželio-mokyklos „Vyturėlis“ 
direktoriaus pavaduotoja nesenai 
įsidarbino iš Alytaus į tėviškę su-
grįžusi vietinio „valstiečių“ vado 
Beniaus Rūtelionio pusseserė Asta 
Labalaukienė. 

Taigi, kas galėtų paneigti, jog 
naujoji valdžia iš esmės pakeitė 
vadovus, parinkdama arba specia-
listus, arba tuos, kam simpatizuoja 
valdančioji dauguma.•
„Dzūkų žinių“ informacija

kas galėtų paneigti, jog naujoji valdžia iš esmės 
pakeitė vadovus, parinkdama arba specialistus, 
arba tuos, kam simpatizuoja valdančioji dauguma.

Naujasis Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Dalius Mockevičius. Lazdijų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Aušra Dainauskienė.
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verslas šiek tiek pravėrė duris karantine uždarytiems pirkėjams 
Ministrų kabinetas vakar 
nutarė – karantinas pra-
tęsiamas iki gegužės 11 
dienos 24 valandos, tačiau 
dar kartą švelninamos jo 
sąlygos. Nuo kitos savaitės 
pirmadienio atnaujinti savo 
veiklą galės lauko kavinės, 
kirpyklos, grožio salonai, 
bus galima vykdyti kai 
kurias planines medicinos 
paslaugas, sportuoti lauke, 
lankytis bibliotekose ir 
muziejuose, zoologijos bei 
botanikos soduose, organi-
zuoti vairavimo egzaminus.   

Bus Galima eiti į kirpyklą
Pritarta, kad paslaugas nuo kitos 
savaitės galės teikti dalis grožio 
srities specialistų. Draudimas 
dirbti nebebus taikomas plau-
kų priežiūros ir nagų priežiūros 
paslaugų vietoms, jeigu paslau-
gų teikimo vietose bus ribojamas 
paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų 
srautas. T. y. užtikrinamas ne ma-
žesnis kaip 10 kv. m paslaugos 
teikimo vietos patalpų plotas, 
tenkantis vienam paslaugos ga-
vėjui arba kitam lankytojui, arba 
vienu metu paslaugos teikiamos 
ne daugiau kaip vienam paslau-
gos gavėjui. 

Sveikatos apsaugos ministeri-
jos nutarimo projekte nurodoma, 
kad kavinėms, restoranams, ba-
rams draudimas dirbti nebebus 
taikomas tais atvejais, kai veikla 
organizuojama atvirose erdvė-
se, t. y. lauko kavinėse. Taip pat 
lieka leidimas tiekti maistą išsi-
nešimui. Taip pat bus leidžiama 
atnaujinti visų parduotuvių darbą. 
Vyriausybė ketina leisti vėl veikti 
visoms parduotuvėms, įskaitant 
ir didžiuosiuose prekybos cen-
truose, taip pat bus leista turguje 
prekiauti sodinukais ir augalais. 
Tačiau parduotuvės turės užti-
krinti saugumą ir atstumą tarp 
žmonių. 

Veido kaukes dėvėti ir toliau 
yra privaloma, tačiau nutarime 
numatoma išimtis – ji nebus pri-
valoma valgant viešojo maitini-
mo įstaigose. Priimti sprendimai, 
susiję su užsieniečių atvykimu 
į Lietuvą. Draudimas atvykti į 
mūsų šalį nebus taikomas svei-
katos priežiūros specialistams, 
atvykstantiems į Lietuvą dirbti su 
organų transplantacija. Taip pat 
bus leidžiama per Lietuvą tran-
zitu vykti tiems užsieniečiams, 
kurie per mūsų šalį vyks į savo 
gyvenamąją šalį. 

Kultūros, laisvalaikio, pramo-
gų, sporto įstaigose bus galima 
lankytis ne didesnėmis nei 2 as-
menų grupėmis (išskyrus artimus 
giminaičius, įtėvius, įvaikius, 
globėjus ir rūpintojus), taip pat 
šeimoms. Taip pat bus bus gali-
ma lankytis golfo, teniso, sporto 
aikštynuose, lauke esančiuose zo-
ologijos, botanikos soduose, taip 
pat bibliotekose ir muziejuose. 
Prieš savaitę Vyriausybė pritarė 
pirmajam karantino švelninimo 
etapui, kuriuo leista dirbti ne 
maisto prekių parduotuvėms, taip 
pat smulkioms remonto, buities 
paslaugų įmonėms, turinčioms 
atskirą tiesioginį įėjimą iš lauko 
pusės ir galinčioms reguliuoti pir-
kėjų srautą. Galime pastebėti, jog 
ne vienas Lazdijų prekybininkas 
operatyviai reagavo į galimybę 
tęsti darbą. Kai kurios parduo-
tuvės išnešė savo prekes į lau-
ką, tuo parodydamos, jog laukia 
pirkėjų. 

reikia turėti atskirą įėjimą
Nuo praėjusio ketvirtadienio lei-
džiama dirbti „parduotuvėms, į 
kurių patalpas patekti yra įreng-
tas atskiras tiesioginis įėjimas iš 
lauko pusės ir kurių patalpose ri-
bojamas pirkėjų ir kitų lankytojų 
srautas: užtikrinamas ne mažesnis 
nei 10 kv. m vienam pirkėjui ten-
kantis prekybos plotas arba vienu 

vietose prekiauti sodinti skirtais 
augalais, sėklomis, trąšomis.

skraiDys priVatūs lėktuVai, 
roDys kiną lauke
Nutarime nustatyti tam tikri atlais-
vinimai keleiviniams skrydžiams. 
Leista išvykti užsienio šalių pi-
liečiams, taip pat leisti privatūs 
skrydžiai nedideliais lėktuvais, 
talpinančiais iki 5 keleivių.

Užsieniečiai ir dabar gali iš-
vykti iš Lietuvos automobiliais 
ar keltais.

Atkreipiamas dėmesys, kad 
draudimas išvykti iš šalies Lie-
tuvos piliečiams yra numatytas 
kitu nutarimo punktu, kuris nėra 
keičiamas.

 Keleivinių skrydžiai iš es-
mės yra uždrausti ir galimi tik 
turint Lietuvos institucijų speci-
aliuosius leidimus. Todėl regu-
liarus keleivinis susisiekimas oru 
dar neatkuriamas ir skrydžiai bus 
leidžiami tik išimtinais atvejais.

Vyriausybės priimtu nutarimu 
leista ir atvirose erdvėse reng-
ti kultūrinius renginius, kai jie 
vyksta renginių dalyviams neiš-
lipant iš automobilių. Tokiu būdu 
pritarta atsirandančioms inicia-
tyvoms atidaryti „drive in“ kino 
teatrus. Tokių kino teatrų įrengi-
mą derina Vilniaus savivaldybė. 
Lauko kinas gali atsirasti prie 
„Litexpo“ rūmų. 

laukia keturi etapai
Vyriausybėje buvo pristatytas ke-

turių švelninimo etapų planas. 
Pirmojo etapo paslaugos – tokios, 
kuriose vengiama fizinio, socia-
linio kontakto arba tas kontaktas 
turi būti kiek įmanoma trumpes-
nis. 

Vyriausybės teigimu, kitas eta-
pas priklausytų nuo to, kaip sek-
sis su pirmuoju. Antrajame etape 
buvo kalbėta apie galimybę veikti 
ir viešojo maitinimo paslaugoms, 
lauko kavinėms. Trečiuoju etapu, 
kuris galėtų būti įgyvendintas ne 
anksčiau kaip gegužės viduryje, 
galėtų būti atnaujintas mokymo ir 
ikimokyklinių įstaigų darbas.

Tik paskutiniajame etape kal-
bama apie masinius renginius, 
masinio susibūrimo vietas, sporto 
renginius, tačiau kada tai galėtų 
vykti, niekas neprognozuoja. 

Lietuvoje karantinas galioja 
iki balandžio 27 d. Bet pratęstas 
dviem savaitėm, skaičiuojant nuo 
balandžio 27 d. – iki gegužės 11 
d.

Sveikatos apsaugos ministras 
A. Veryga atkreipė dėmesį, kad 
procentinis COVID-19 atvejų au-
gimas būtų priežastis persvarstyti 
karantino sąlygas, tačiau konkre-
čios ribos, kuomet jau būtų imtasi 
tokių priemonių, nustatyta nėra.

A.Veryga teigė, jog jei bus 
pastebėta, kad susirgimų atvejų 
skaičius vėl pradeda augti, tai bus 
priežastis persvarstyti karantino 
priemones.•
„Dzūkų žinių“ informacija

policijos pareigūnai 
aktyviai prižiūri, kaip 
laikomasi karantino sąlygų

nuotoliniu būdu mokslus kremtantys 
moksleiviai sulaukė kompiuterių
Ne visi nuotoliniu būdu 
besimokantys moksleiviai 
turėjo galimybę naudotis 
kompiuteriais, nes tiesiog 
jų neturėjo. Praėjusios 
savaitės pabaigoje Lazdijų 
moksleiviai sulaukė dova-
nos – Švietimo, kultūros 
ir sporto ministerija mūsų 
rajono savivaldybei moks-
leivių nuotoliniam moky-
mui perdavė 170 planše-
tinių ir 9 nešiojamuosius 
kompiuterius. 

Jie kovo 18 dieną buvo parvežti 
iš Vilniuje esančios Nacionali-
nės švietimo agentūros. Kartu 
su kompiuteriais perduota ir 170 
Tele2 „Pildyk“ kortelių. Tai – jau 
antroji kompiuterių siunta iš Švie-
timo, kultūros ir sporto ministe-
rijos. Pirmąją rajono savivaldybė 
gavo dar prieš Velykas. Tuomet 
parsivežėme 260 planšetinių 

kompiuterių. Jie jau iškeliavę į 
nuotoliniu būdu besimokančių 
moksleivių namus.

Prieš prasidedant nuotoliniam 
mokymui, „Dzūkų žinios“ do-
mėjosi aprūpinimo kompiuterine 
technika situacija Lazdijų mo-
kyklose. To klausėme Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 
Daliaus Mockevičiaus. 

– Kokia situacija dėl mobiliųjų 
įrenginių tarp mokinių ir mo-
kytojų? Kiek moksleivių neturi 
kompiuterių ar kitų mobiliųjų 
įrenginių?

– Informaciją apie tai, kiek mo-
kinių neturi namuose kompiute-
rių ar kitų mobiliųjų įrenginių, 
taip pat interneto ryšio, rinkome 
tiesiogiai iš mokyklų. Taip pat 
mokyklos teikė duomenis Švie-
timo, mokslo ir sporto ministe-
rijai pagal parengtą klausimyną. 
Mokyklų pateiktais duomenimis, 

jokio mobiliojo įrenginio neturi 
48 mokiniai ir 55 mokiniai neturi 
interneto prieigos.

– Kaip ketinate spręsti mobi-
liųjų įrenginių trūkumą?

– Mokiniams, neturintiems jo-
kio mobilaus įrenginio, laikinam 
naudojimui bus perduoti mokyklų 
turimi kompiuteriai ar planšetės. 
Sprendžiamas klausimas ir dėl 
interneto prieigos suteikimo mo-
kiniams.

Taigi, ministerija, nors ir pavė-
luotai, tačiau išsprendė šią proble-
mą. Balandžio 18-ąją atkeliavusi 
siunta – jau antroji kompiuterių 
siunta iš Švietimo, kultūros ir 
sporto ministerijos. Pirmąją ra-
jono savivaldybė gavo dar prieš 
Velykas. Tuomet parsivežta 260 
planšetinių kompiuterių. Jie jau 
iškeliavę į nuotoliniu būdu besi-
mokančių moksleivių namus.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Lazdijų rajono policijos komi-
sariato pareigūnai aktyviai pri-
žiūri, kaip laikomasi karantino 
sąlygų. Savaitgalį mūsų rajone 
buvo nustatyti ir nubausti 7 karan-
tino taisyklių nesilaikę asmenys, 
pirmadienį – 9. Minėti asmenys 
nedėvėjo apsauginių kaukių, bū-
riavosi viešose vietose.

Dar kartą primename, kad 

viešose vietose BŪTINA dėvėti 
apsaugines kaukes bei laikytis 
nurodytų atstumų. Taip pat prime-
name, kad grįžusieji iš užsienio 
šalių turi elgtis atsakingai ir 14 
dienų nepalikti saviizoliacijos 
vietos, vengti tiesioginių kontak-
tų, nesilankyti viešose vietose.

Saugokime save ir kitus. Būki-
me sveiki.•

Prie sėklų parduotuvės Sodų gatvėje driekiasi pirkėjų eilės.

metu aptarnaujamas ne daugiau 
kaip vienas pirkėjas“.

Leidžiama teikti stacionariose 
paslaugų teikimo vietose teikia-
mas paslaugas, kurių metu būtinas 
ne ilgesnis nei 20 min. tiesioginis 
kontaktas su paslaugų gavėju, jei-
gu paslaugų teikimo vietose yra 
užtikrinami nustatyti reikalavimai: 
rankų dezinfekcinio skysčio buvi-
mas, iki 1 m atstumo tarp klientų, 
stovinčių prie kasos, užtikrinimas 
ir kt., taip pat darbuotojų aprū-
pinimo būtinosiomis asmeninės 
apsaugos priemonėmis sąlygos.

Jau beveik dvi savaites Lietu-
voje galioja privalomas nurody-
mas visose viešose vietose dėvėti 
kaukes ar kitas veido apsaugos 
priemones. Jos privalomos ir par-
duotuvėse bei paslaugų teikimo 
vietose, kurios praėjusį ketvirta-
dienį atnaujino veiklą pagal naują 
ministrų kabineto nutarimą.

Iki šiol buvo leidžiama tik 
maistu prekiaujančių parduotu-
vių ir turgaviečių, vaistinių, op-
tikų, degalinių veikla. Taip pat 
buvo leista atvirose prekybos 
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kalBa, kaD...
Dzūkai

g Iš 11 kandidatų at-
rinktas darbuotojas paliko 
Lazdijų rajono savivaldy-
bės tvarkdarių komandą. 
Visiems mįslė – kodėl sti-
prią konkurenciją įveikęs 
žmogus atsisakė išsvajotų 
pareigų ir dar per karan-
tiną, kai kiekviena darbo 
vieta aukso vertės? Pana-
šu, kad savivaldybės ūkiu 
teks rūpintis universalios 
profesijos žmonėms – vai-
ruotojams. 
g Savivaldybės FB pus-

lapyje reikia rašyti tik val-
džią šlovinančio turinio 
komentarus, nes kritiški 
pasisakymai bus greitai 
išimti. Įdomu, kas liepia 
juos ištrinti. Panašu, jog  
visai nesvarbu, kad ko-
mentaruose nebus keiks-
mažodžių, nebus kurstoma 
tautinė nesantaika, neat-
skleidžiamos valstybės 
paslaptys, neskatinamas 
smurtas, nebus įžeidinė-
jama Lazdijų valdžia.
g Prasidėjo nuožmios 

kovos tarp kandidatų į 
Seimą. Vienas kandidatas 

Dzūkijoje, norėdamas pa-
sveikinti savo rinkėjus Ve-
lykų proga, sulaukė prie-
kaištų iš kito kandidato, 
neva sveikinimai neatitin-
ka politinei agitacijai nu-
matytų taisyklių. Skundas 
netrukus buvo pristatytas 
į VRK. Kas laimės rinkimus 
– profesionalas, populistas 
ar akiplėša? 
g Lazdijų gėlo vandens 

įmonė netikėtai tapo ir sta-
tybų įmone, nes laimėjo 
Lazdijų rajono savivaldybės 
skelbtą vandentvarkos pro-
jektą. Kyla daug klausimų: 
iš kur statybų patirtis, kur 
gaus reikiamą įrangą, kas 
atliks projektavimo darbus, 
kaip pavyks už labai kuklią 
sumą įvykdyti grandiozinį 
projektą?•

Šioje humoristinėje ru-
brikoje minimų įvykių ir 
asmenų sutapimai su ti-
krove 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!

Draugystę daro neišardomą ir jos žavesį didina jausmas, kurio 
stinga meilei, – pasitikėjimas.

Onorė de Balzakas

auksinės mintys

ar karščiavimo klinikai skirtos 
patalpos nekelia pavojaus pacientams?

Lazdijų valdžia, ilgai dve-
jojusi, ar steigti karščiavi-
mo kliniką mūsų rajone, 
pagaliau priėmė sprendimą 
ir įsteigė šį pandemijos 
metu ypač svarbų objektą. 
Kai kuriems medikams 
sužinojus, jog ši klinika 
įsteigta buvusiame tuber-
kulioze sergančių pacientų 
stebėjimo kabinete, kilo 
klausimų, ar saugu šioje 
patalpoje priimti karščiuo-
jančius lazdijiečius. 

„Dzūkų žinios“, norėdamos iš-
sklaidyti žmonių nerimą, kreipėsi 
į Lazdijų rajono savivaldybės gy-
dytoją L. Džiaukštienę, prašyda-
mos pakomentuoti karščiavimo 
klinikai skirtų patalpų saugumo 
temą. 

– Ar tiesa, kad karščiavimo 
klinika įkurta kabinete, skirtame 
tuberkuliozės prevencijai?

– Karščiavimo klinika CO-
VID-19 ligos metu įkurta DOTS 
(Tiesiogiai stebimo ambulatorinio 
gydymo kurso kabinetas) kabine-
to patalpose. Apie tai buvo infor-
muota Centrinė projektų agentūra. 
Papildomai informuojame, kad 
karščiavimo klinika minimose 
patalpose įrengta laikinai – tik 
pandemijos metu.

– Ar saugu lankytis šiame 
kabinete? Kokios specialios 
priemonės buvo atliktos paren-
giant šį kabinetą karščiavimo 

klinikai?
– Karščiavimo klinikoje lan-

kytis visiškai saugu. Prieš atida-
rant karščiavimo kliniką buvo 
atliktas kosmetinis remontas, 
patalpos buvo dezinfekuotos, 
imtasi kitų būtinųjų apsaugos 
priemonių. Įkuriant karščiavimo 
kliniką vadovautasi Ambulatori-
nių asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijos simptomų turin-
tiems pacientams teikimo tvar-
kos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2020 m. kovo 23 d. įsa-
kymu Nr. V-506 „Dėl ambulato-
rinių asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijos simptomų turin-
tiems pacientams teikimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“.

Šio kabineto, kaip ir šiuo metu 
laikinai įkurtos karščiavimo kli-
nikos, epidemiologinė priežiūra 
organizuojama griežtai laikantis 
reikalavimų pagal HN47-1:2012 
„Sveikatos priežiūros įstaigos. In-
fekcijų kontrolės reikalavimai“.

– Ar tiesa, kad, pagal sutartį, 
penkerius metus nebuvo galima 
keisti šio kabineto paskirties – 
tuberkuliozės prevencijos?

– Primename, kad šiuo metu 
situacija neeilinė. Paskelbta 
ekstremali situacija ir jos metu 
sveikatos priežiūros įstaigos yra 
įpareigotos perskirstyti gydymo 
įstaigų struktūrą, medicinines 
paslaugas ir pandemijos metu bū-

tinų paslaugų teikimą. Papildomai 
informuojame, kad pasibaigus 
ekstremaliai situacijai ir atšau-
kus karantiną, DOTS kabinetas 
funkcionuos ir teiks paslaugas 
ankstesne, įprasta tvarka.

– Kiek žmonių apsilankė karš-
čiavimo klinikoje? Kiek tyrimų 
dėl COVID-19 buvo atlikta šioje 
klinikoje?

– Karščiavimo klinikoje ap-
silankė devyni asmenys, aštuo-
niems iš jų buvo atlikti tyrimai 
dėl COVID-19.

– Kiek medikų dirba karščia-
vimo klinikoje?

– Karščiavimo klinikoje dirba 
gydytojas, slaugytoja ir slaugy-
tojo padėjėja.

– Kur šiuo metu aptarnauja-
mi tuberkulioze sergantys žmo-
nės?

– Pacientas, grįžęs iš ligoninės, 
jeigu jam paskirtas ambulatorinis 
gydymas, turi kreiptis į šeimos 
gydytoją. Būtent jis nukreipia 
pacientą į DOTS kabinetą. Šiais 
metais į DOTS kabinetą kreipėsi 
vienas pacientas, kuriam vaistai 
bei maisto talonai nuvežami tie-
siai į namus ir perduodami laikan-
tis visų saugumo reikalavimų. Jei 
tuberkulioze sergančiam asme-
niui reikalinga stacionarizacija, 
pacientas gydomas atitinkamoje 
gydymo įstaigoje.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901.

Šio kabineto, kaip ir šiuo metu laikinai įkurtos karščiavimo klinikos, epidemiologinė priežiūra organizuojama 
griežtai laikantis reikalavimų pagal HN47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“.
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ketVirtaDienio aiDas

Aidas Kelionis
Kiekvieną kartą priartėjus Nau-
jiesiems metams vis prisimenu 
gūdų sovietmetį, kai dar buvau 
vaikas ar paauglys ir kartu su 
tėvais bei kitais suaugusiais 
Naujųjų metų išvakarėse rink-
davomės pas šviesaus atminimo 
mamos seserį Birutę, kuri gyve-
no kaimyniniame daugiabutyje. 
Jeigu kitas šventes minėdavome 
įvairiose vietose ir jos kasmet 
kisdavo, tai niekam nekildavo 
jokių klausimų, kur rinksimės 
kiekvienų metų gruodžio 31 die-
nos vakarą.

Man Naujųjų išvakarės ir ta 
valanda, kai keisdavosi metų 
skaičiai, atrodydavo itin mistiš-
ka, magiška, nepaprasta ir ypa-
tinga. Nuo pat paskutinės metų 
dienos ryto apimdavo keista ir 
ypatinga nuotaika ir lengvas 
jaudulys belaukiant to laiko, kai 
pagaliau eisime į gretimą namą 
ir susėdę prie gausiai valgiais ir 
gėrimais nukrauto stalo lauksime 
tos ypatingos vidurnakčio va-
landos. Būdamas vaikas mėgau 
klausytis suaugusiųjų pokalbių ir 
pasakojamų įvairių gyvenimiškų 
istorijų, atsitikimų ar anekdotų. 
Ir, žinoma, tetos paruošti ypač 
skanūs valgiai, kurie Naujųjų 
išvakarėse būdavo beveik vie-
nodi metai iš metų, bet man ta 
klasika su balta mišraine, silke, 
tortu, naminiu vyšnių kompotu 
niekuomet neatsibosdavo, nes 
kiekvienais metais Naujųjų iš-
vakarės be jų būdavo neįsivaiz-
duojamos. 

Jeigu naujametinio vakarėlio 
metu suaugusieji iš pradžių bū-
davo santūresni, tai pavartoję 
gerokai stipresnių gėrimų nei 
tetos firminis naminis vyšnių 
kompotas vis labiau atsipalai-
duodavo: pokalbiai tapdavo gy-
vesni, kalbos garsesnės, istorijos 
vis juokingesnės. Žinoma, vis-
kas baigdavosi dainomis. Dar 
dabar ausyse skamba kai kurių 
dainų frazės, nors nuo tų ma-
giškų Naujųjų metų šventimo 
vakarų prabėgo keturiasdešimt 
ir daugiau metų: „lauksiuuu 
aš tavęs po auksiniais beržais, 

o ateik, mano mielas ateik“, 
„nusipirksiu juodą suknią su 
raudonais guzikais, guzikai tai 
mano meilė, juodas rūbas – tai 
kapai“. Turiu pasakyti, kad dai-
nuojančiųjų balsai buvo iš tiesų 
neblogi, ir tos dainos, dainuoja-
mos metai iš metų, visai gerai 
skambėdavo.

Aš įsitaisydavau tokioje vie-
toje prie šventinio stalo, iš kur 
visi vakarėlio dalyviai būdavo 
gerai matomi, ir atidžiai visus 
stebėdavau ir klausydavau su-
augusiųjų šnekų ir dainų. Kuo 
labiau artėdavo vidurnaktis, tuo 
vis labiau apimdavo kažkoks 
keistas džiugus jaudulys. At-
rodydavo, kad lyg junti, kaip 
paskutinės senųjų metų valan-
dos, minutės ir sekundės senka 
akyse kaip balos po šilto vasaros 
lietaus, kuris greitai susigeria į 
sausą žemę. 

Prieš vidurnaktį visi laukda-
vome, kol į mus prabils visos 
raudonosios šalies vadas, Sovie-
tų Sąjungos komunistų partijos 
generalinis sekretorius Leonidas 
Iljičius Brežnevas. Metams bė-
gant iš gana guvaus ir natūraliai 
atrodančio vyro jis vis labiau ir 
labiau virto nukriošusiu, pasi-
gailėjimo ar tik pajuokos vertu 
seniu. Dar dabar ausyse skamba 
jo naujametinių kalbų pradžia: 
„Dorohyje tovaryščy, druzja...“ 
Vėliau Sovietų Sąjungos komu-
nistų partijos generalinis sekreto-
rius pasakodavo, kaip sovietinė 
šalis sėkmingai žengia į priekį, 
pirma laiko pildo numatytus pla-
nus ir įrodo socializmo ir komu-
nizmo pranašumą prieš nelem-
tąjį kapitalizmą. L. I. Brežnevo 
naujametinės kalbos visuomet 
pasibaigdavo vienodu palinkėji-
mu: „S novym godom, s novym 
sčastjem dorohyje tovarišči!“ 
Aidint Maskvos kurantų dū-
žiams visi sėdintieji prie tetos 
stalo atsistodavo ir pakiliai bei 
garsiai užtraukdavo: „Ilgiausių 
metų, ilgiausiųųųųų!..“

Jau nėra nemažai sėdėjusių-
jų prie tetos naujametinio stalo 
daug metų iš eilės. Jau pusantrų 
metų, kaip teta iškeliavo iš šios 
ašarų pakalnės. Butas, kuriame 
sutikdavome Naujuosius metus, 
parduotas ir jame gyvena kita 
savininkė, bet praeidamas pro šį 
namą visuomet žvilgteliu į bu-
vusio tetos buto kambario langą, 
to kambario, kuriame susibur-
davome pasitikti Naujųjų metų. 
Sieloje pasidaro šilta ir gera, bet 
kartu ir be galo graudu. M. Bul-
gakovas rašė: „...laimė – kaip 
sveikata: kai būni laimingas, jos 
nepastebi“.•

prieš pavojingus pušynų kenkėjus — biologinis preparatas
Lazdijų rajono pušynuose 2018 
metais užfiksuoti verpiko vienuo-
lio, pavojingo miškų kenkėjo, ži-
diniai. Dėl buvusių palankių orų 
židiniai išplito, kenkėjų smarkiai 
pagausėjo naujose vietose. Spy-
glius nugraužiantis verpikas vie-
nuolis – Lietuvos miškuose natū-
raliai gyvenanti ir įprasta drugių 
rūšis. Šių kenkėjų padaugėja kas 

kelerius metus, tačiau kai susifor-
muoja masinio dauginimosi židi-
niai, tenka įsikišti miškininkams.

Šį pavasarį dideli pažeidimai 
prognozuojami 1600 ha plote, 
numatomas pakenkimo laipsnis 
– 30–100% nugraužti spygliai 
Valstybinių miškų urėdijos Vei-
siejų regioninio padalinio Stalų 
ir Veisiejų girininkijose. Tokiu 

atveju Miško sanitarinės apsau-
gos taisyklės reikalauja kenkėjus 
naikinti, tačiau spyglius grau-
žiančius vabzdžius veiksmingai 
galima naikinti tik iš oro, nes 
tik tokiu būdu galima pasiekti 
medžių lajas. Lietuvoje kovai 
su verpiku vienuoliu registruo-
tas biologinis preparatas „Foray 
76B“, kuris prieš spyglius, lapus 
graužiančius vabzdžius sėkmin-
gai naudojamas visoje Europoje. 
Preparato veiklioji medžiaga – na-
tūraliai gamtoje gyvenanti bakte-
rija Bacilus thuringiensis porūšis 
kurstaki. Ji veikia tik drugius, nei 
kitoms vabzdžių grupėms, pavyz-

džiui, bitėms, nei žmonėms, nei 
paukščiams, nei žinduoliams nėra 
kenksminga.

Verpiko vienuolio židinių 
naikinimui gegužės mėnesį bus 
purškiamas 1600 ha miškų plotas. 
Kenkėjų vystymasis yra stebimas 
specialistų, šiuo metu verpikas 
vienuolis dar yra žiemojančių 
kiaušinėlių fazėje, kurie slepiasi 
pušų kamienų žievės plyšiuose. 
Sušilus orams iš kiaušinėlių iš-
siris vikšriukai, kurie migruos į 
lajas graužti spyglių. Jie bus nai-
kinami, kai pasieks tam optima-
lų (II–III) ūgį. Purškiamų miško 
plotų centrų koordinatės 469404, 

5984719 ir 469739, 5990208 
(LKS). Aplink purškiamų miško 
plotų ribas 100 m atstumu ant 
kelių, keliukų, takų, kvartalinių 
linijų bus išdėstyti įspėjamieji-
draudžiamieji užrašai, nurodan-
tys, kad purškimo metu ir vieną 
parą po purškimo draudžiama 
lankytis apdorotuose plotuose. 
Draudimo laikui pasibaigus, tie 
įspėjimai bus nuimti.

Informacija apie purškimų pra-
džią bus skelbiama Valstybinės 
miškų tarnybos svetainės www.
amvmt.lt naujienose.•
Valstybinės miškų tarnybos informacija

Lietuva žada įsileisti Lenkijos 
ūkininkus dirbti savo žemę

Daugiau nei šimtui Lenki-
jos ūkininkų beveik mėnesį 
negalint atvykti į Lietuvą 
dirbti savo žemės, Lietu-
vos valdžia sako, kad jie 
bus įleisti, tačiau procesas 
stringa Lenkijos pusėje.

Pasak žemės ūkio ministro pa-
tarėjos Giedrės Pupšytės, iš pra-
džių buvo nuspręsta ūkininkų iš 
Lenkijos tiesiog neįleisti į šalį dėl 
karantino, tačiau dėl daugybės 
prašymų nuomonė pasikeitė – da-
bar laukiama jų dokumentų.

„Čia nėra ministerijos kaltė, 
kad procesas yra užsitęsęs, už-
truko Lenkijos atstovams su-
rinkti tuos dokumentus, kokie 
tiksliai žmonės nori atvykti, kur 
yra ta jų žemė, pateikti tikslius 
dokumentus. Tas sprendimas tik 
iš Lenkijos pusės yra užlaiko-
mas, mes paprašėm konkrečios 

informacijos ir vos tik ją gavę 
tą klausimą galėsime išspręsti 
per kelias dienas“, – BNS sakė 
G. Pupšytė.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas 
Arūnas Svitojus praėjusią savaitę 
sakė, jog Punske gyvena daugiau 
nei šimtas lietuvių ir lenkų, kurie 
nuo seno turi Lietuvoje žemės, 
tačiau beveik mėnesį jie negali at-
vykti jos dirbti.  Anot jo, Lenkija 
ūkininkus išleistų, tačiau Lietuva 
atsakė, kad kol yra karantinas, 
reikia laukti.

Pasak G. Pupšytės, į Lietuvą 
bus įleidžiami turintieji žemės 
nuomos sutartis arba jos nuosa-
vybės  dokumentus.

„Šie dokumentai mums yra 
būtini, nes nenorime atverti sie-
nos bet kam, bet kada kirsti, nes 
sveikata gyventojų, kurie ten yra, 
tikrai yra pirmenybė, nesinorėtų, 
kad bet kas galėtų įvažiuoti ir po 

visą Lietuvos teritoriją važinėtis“, 
– sakė ji.

Pasak jos, gavus dokumentus, 
Vyriausybė spręs dėl ūkininkų 
įleidimo procedūrų. Jei jiems ne-
būtų  suteikta išimtis, ūkininkai 
pagal dabartinę tvarką turėtų dvi 
savaites izoliuotis dėl koronavi-
ruso.

„Matyt, turėtume remtis loginiu 
mąstymu, kad jie turėtų įvažiuo-
ti vieną dieną ir tą pačią dieną 
palikti Lietuvos teritoriją, jeigu 
spės apsidirbti tuos darbus, tokiu 
atveju galėtų būti taikoma išimtis, 
bet čia yra išimtinė kompetencija 
kitų ministerijų“, – sakė ministro 
patarėja.

G. Pupšytės teigimu, iš pradžių 
norinčių atvykti buvo 104, tačiau 
turinčiųjų dokumentus, manoma, 
bus apie 30–40 žmonių.•
agroeta.lt

Asociatyvi nuotr.

Didelis biuro 
popieriaus 

pasirinkimas.

  KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. 
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Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

per muštynes prie Dusios merginai išrovė dalį plaukų
Vaidotas Morkūnas
Taip atsitiko praeitų metų 
gegužės 25 dieną. Dešimties 
jaunų žmonių kompanijai 
švenčiant gimtadienį prie 
Dusios kilo konfliktas ir 
vienas iš šioje draugijoje 
buvusių asmenų, D. K., 
griebė merginai J. R. už 
plaukų, ją tampė, išrovė 
plaukus viršugalvio srityje 
ir taip sukėlė nukentėjusia-
jai J. R. fizinį skausmą bei 
nežymiai ją sužalojo. Atlikę 
ikiteisminį tyrimą tai nusta-
tė rajono policijos komisa-
riato pareigūnai. D. K. dėl 
nežymaus sveikatos su-
trikdymo sėdo į teisiamųjų 
suolą. Šią baudžiamąją bylą 
išnagrinėjo Alytaus apylin-
kės teismo Lazdijų rūmų 
teisėjai.

kaltinamasis norėjo išskirti 
merGinas
Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek 
bylą nagrinėjant teisme kaltinama-
sis kaltu neprisipažino, paaiškino, 
kad praeitų metų gegužės 24 d. 
kartu su pažįstamais, apie dešimt 
žmonių, šventė draugo gimtadienį 
prie Dusios. Jis su drauge A. M. 
atvažiavo apie 20 valandą, toje 
vietoje prie ežero taip pat buvo 
dar aštuoni asmenys ir jie visi var-
tojo alkoholį. Nors kaltinamasis 
buvo išgėręs alaus ir degtinės, ta-
čiau nesijautė labai apsvaigęs ir 
alkoholis jam netrukdo atsiminti 
įvykio aplinkybių. Jau kitą dieną 
apie 5 valandą jam besėdint ant 
kėdės prie laužo, išgirdo draugės, 
kuri buvo už jo maždaug už trijų 
metrų, riksmą, ji šaukėsi pagalbos. 
Atsisukęs pamatė, kad J. R. laiko 
už plaukų jo draugę, ši bando iš-
sivaduoti. Tuomet jis pribėgo prie 
merginų. Pribėgęs norėjo išskirti, 
todėl abi merginas pastūmė už pe-
čių į priešingas puses ir tuo konf-
liktas baigėsi. D. K. nuėjo su savo 
verkiančia drauge, o kita konflik-
tavusi mergina, J. R., su draugu 
išvažiavo. Tyčia už plaukų J. R. jis 
netraukė, nebent netyčia galėjo už-
kliudyti jos plaukus, nes šie buvę 

ilgi, konflikto metu buvo nesurišti. 
Išpeštų plaukų aplinkybės negali 
paaiškinti. Neprisimena, ar nuo jo 
pastūmimo J. R. nugriuvo.

merGinos susiGinčijo, kieno 
DarBas Geresnis
Nukentėjusioji J. R. patvirtino, 
kad tą dieną su savo draugu T. T., 
kitais draugais prie Dusios ežero 
šventė gimtadienį. Visi vakaro-
jo, vartojo alkoholinius gėrimus. 
Draugų tarpe buvo ir D. K. su 
drauge. Apie 5 valandą tarp jos ir 
A. M. kilo žodinis konfliktas dėl 
to, kurios darbas geresnis: J. R. 
sakė, kad jai patinka jos darbas, 
dirbanti vairuotoja, o A. M. tei-
gė, kad jos darbas geresnis, nes 
ji direktorė. Tada J. R. atrėžė, 
kad jeigu ne draugas, ši nebūtų 
direktorė, tuomet A. M. pavadino 
ją „žertva“ ir taip kilo konfliktas. 
Netrukus nukentėjusioji pajuto, 
kad ją kažkas traukia už plaukų,  
traukiama nugriuvo, jai nukrito 
batas. Kai paleido, mergina atsi-
sukusi pamatė, kad maždaug už 
trijų metrų nuo jos stovi D. K. 
Prie jos pribėgo šalia buvusi jos 
draugė G. V. ir pasakė, kad jos 
galvoje matyti plikė, palietusi 
pirštais nurodytą vietą pajuto, 
kad ten nėra plaukų. G. V. pa-
tvirtino, kad už plaukų tempė 
D. K. Netrukus nukentėjusioji 
su draugu T. T. išvažiavo namo. 
Nuo ežero vyko į namus, niekur 
kitur sustoję nebuvo. Dėl šio įvy-
kio ji jautė fizinį skausmą – buvo 
išrauta plaukų, kurie neatauga, 
galvoje toje vietoje yra likusi 
plika vieta, dėl to ji išgyvena, 
negali nešioti nesurištų plaukų, 
nors anksčiau mėgo vaikščioti 
paleistais plaukais. Dėl išrautų 
plaukų ji kreipėsi konsultaci-
jos, lankėsi pas psichologą dėl 
patiriamų išgyvenimų, taip pa-
tyrė turtinės ir neturtinės žalos, 
todėl prašo priteisti iš D. K. 
5 022,92 euro žalos, kurią su-
daro 2 922,92 euro turtinė žala 
ir 1 500 eurų neturtinė žala, at-
lyginimo. Prašė priteisti ir 600 
eurų išlaidų advokato pagalbai 
apmokėti.

liuDijo apie išrautus 
plaukus
Liudytoja A. M. patvirtino, kad 
tarp jos ir J. R. įvyko žodinis 
konfliktas, kurio metu ją pradė-
jo įžeidinėti, priekaištavo esą ji 
žiūri į J. R. vaikiną T. T. Vėliau 
jai pradėjo priekaištauti, kad jos 
turimą parduotuvę nupirko drau-
gas D. K., ir merginų žodinio 
konflikto metu J. R. jai sudavė 
vieną smūgį delnu per kairį žan-
dą. Po šio smūgio A. M. trenkė 
atgal, pataikė į nukentėjusiosios 
kairį žandą. Po šių smūgių prie 
jos iš nugaros priėjo T. T. ir ją su 
alkūne per kaklą suėmė, A. M. 
bandžiusi išsivaduoti, muistėsi, o 
J. R. priėjusi tempė už džemperio. 
Tada atbėgo D. K., jis pastūmė 
J. R. tolyn, J. R. dėl to nenukrito. 
Po šio konflikto J. R. su draugu 

T. T. išvažiavo. Kitą rytą A. M. 
į mobilųjį telefoną paskambino 
J. R. seserimi prisistačiusi mote-
ris, grasino parašyti pareiškimą, 
jeigu jai nebus sumokėti pinigai, 
bet A. M. pasakė, kad J. R. pati šį 
konfliktą ir pradėjo. 

Kitas liudytojas, T. T., irgi papa-
sakojo apie merginų konfliktą. Po jo 
nukentėjusioji J. R. jam rodė išpeš-
tus plaukus, o kiti draugai pasakoję, 
kad matė, kaip D. K. pargriuvusią 
J. R. tempė kelis metrus.

Teismas konstatavo, kad ne tik 
liudytojų parodymai, bet ir teismo 
medicinos specialisto išvada, foto-
nuotraukos įrodo, kad J. R. galvoje 
buvo plaukų išrovimo žymės.

Teismas pažymėjo, kad D. K. 
anksčiau neteistas, baustas admi-
nistracine tvarka dėl pažeidimų, 
susijusių su viešąja tvarka ir Kelių 

eismo taisyklių pažeidimu, nuo-
baudų galiojimas neišnykęs. Jis 
dirba, darbdavio charakterizuoja-
mas kaip punktualus darbuotojas, 
draugiška, nekonfliktiška, paslau-
gi asmenybė, drausmine tvarka 
nebaustas. 

Išnagrinėjęs šią baudžiamąją 
bylą teismas D. K. pripažino kal-
tu padarius nusikalstamą veiką 
ir skyrė laisvės apribojimą vie-
neriems metams ir dviem mėne-
siams, įpareigojo visos bausmės 
atlikimo metu be bausmę vykdan-
čios institucijos žinios nekeisti gy-
venamosios vietos ir būti namuose 
nuo 22 val. iki 5 val. Taip pat pri-
teisė iš D. K. 965,27 euro turtinės 
ir 1 500 eurų neturtinės žalos J. R. 
taip pat D. K. turės sumokėti 600 
eurų J. R. advokatui turėtoms iš-
laidoms atlyginti.•

Asociatyvi nuotr.
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a. Matulevičius. pandemija perspėja: mes privalome keistis
Algimantas Matulevičius, 
www.alkas.lt
Atkūrę Nepriklausomybę, 
mes kaip duotybę, net ne-
pasitarę su savo piliečiais, 
priėmėme  Vakaruose do-
minuojančią neoliberalią 
ekonominę doktriną. Jos 
kertiniai postulatai – vals-
tybės vaidmens sunivelia-
vimas ūkio-ekonomikos 
vyksme, niekuo neveikia-
ma konkurencija, laisvos 
rinkos suabsoliutinimas, 
privačios nuosavybės šven-
tumas ir daug kitų, kartais 
net sveiku protu nesuvo-
kiamų ideologinių klišių. 
Mat dauguma atkurtos 
valstybės piliečių tais 1991-
ais ar 92-aisiais net nelabai 
susigaudė, kaip išvis reikės 
gyventi kapitalizme.

Tačiau tais laikais dauguma iš-
sivysčiusių Vakarų valstybių jau 
buvo susikūrusios algoritmus ir 
tam tikrus ekonomikos funkci-
onavimo mechanizmus, kurie 
tenkino ne tik turtingosios vi-
suomenės dalies interesus, bet ir 
sudarė galimybę susikurti stipriai 
viduriniajai klasei bei užtikrinti 
normalų skurdžiausių visuomenės 
sluoksnių gyvenimą. Tie mecha-
nizmai dalinai švelnino prigimti-
nę grobuonišką kapitalizmo esmę 
– naudos siekimą bet kokia kaina. 
Deja, Lietuvoje gan voliuntaristiš-
kai, net be didelių diskusijų buvo 
pereita prie šoko „terapijos“, kuri 
nuskurdino ir šiaip ne itin tur-
tingus bendratautiečius ir leido 
iniciatyvą perimti kriminalinėms 
grupuotėms, kurios banditiškais 
metodais išgrobstė visai tautai 
priklausiusį sovietiniais laikais 
sukurtą turtą.

Dėl šų sprendimų maža dalis 
(apie 10 %) šalies gyventojų tapo 
pasakiškai turtinga, o didesnė 
pusė nuskurdo. Todėl ir po 30-
ies atkurtos Nepriklausomybės 
metų mes, deja, turime abejotinų 
galių valstybines valdžios insti-
tucijas bei bet kokių rimtesnių 
kataklizmų lengvai pažeidžiamą 
visuomenę, nes joje beveik 2/3 
žmonių gyvena nuo atlyginimo 
iki atlyginimo ir, užuot ką nors 
susitaupę „juodai valandai“, turi 
užsiauginę skolų kuprą. Deja, ne-
labai kas keičiasi ir šiuo metu, 
išgyvenant neregėto masto pan-
demiją, kuri ne tik iš pasalų kerta 
per žmonių sveikatą, bet ir totaliai 
naikina valstybės ekonomiką. Jau 
dabar matyti, kad pasekmės, ypač 
skurdžiausiai gyvenantiems šalies 
piliečiams, taps katastrofiškos.

Gąsdina ir tai, kad, kaip tei-
singai pasakė Lietuvos pramoni-
ninkų konfederacijos prezidentas 
Robertas Dargis, valstybė neturi 
ne tik plano, kaip kovoti su šios 
krizės padariniais, bet net ir ele-
mentarios analizės – o kokia gi 
yra reali situacija šalies ekono-
mikoje po skambiai pagarsintų  
3,5 milijardo eurų paketo skyri-
mo krizei įveikti. Praėjus beveik 
mėnesiui, nei iš Finansų, nei iš 
Ekonomikos ir inovacijų minis-
terijų nieko konkretaus nesigirdi, 
išskyrus kaip mantrą kartojamus 
tuos pačius pažadus, kad bus kaž-
kas daroma.

Garsus mokslininkas marki-
zas Pjeras Simonas Laplasas yra 
pasakęs, kad dabartinė Visatos 
būsena lemia tai, kas nutiks to-
liau. Tik, norint įvertinti dabar-
tinę Visatos būseną, reikia turėti 
tokį kompiuterį, kuris prilygtų 
pagal dydį pačiai Visatai. Mums 
gi tenka nepalyginamai kuklesnis 
uždavinys – išsiaiškinti, kas vyks-
ta mūsų valstybės ir visuomenės 
gyvenime ir kas gali nutikti arti-
miausioje ateityje. Ir mes privalo-
me turėti žinių ne tik apie verslą, 
bet ir visą valstybės ekonomikos 
gyvybingumą. Tai – mūsų visų 
išgyvenimo dilema. Ar žmonės 
turės iš ko pragyventi? Ar galės 
nusipirkti maisto ir kitų pačių rei-
kalingiausių prekių? Kas bus, jei 
galutinai išseks jų turimi finansi-
niai ištekliai, o naujų neatsiras?.. 
Štai tie klausimai, kurie mums 
turi rūpėti pirmiausia. Šiandien, 
turint dabartinius duomenų surin-
kimo ir apdorojimo būdus, nusa-
kyti tiksliai, kokioje būklėje yra 
atsidūrusi Lietuvos ekonomika, 
nesudaro jokio sunkumo. Reikia 
tik dirbti. Kodėl nesinaudojama 
technologijų teikiamomis galimy-
bėmis, taip ir lieka klaustukas. O 
gal tai buvo tik pasigyrimas, kad 
Lietuva daro didžiulę pažangą 
inovacijose? Nes, kai  iš tikrųjų 
prireikė, susidaro toks įspūdis, 
kad pasinaudoti tomis technolo-
gijomis nebėra kam.

Norisi paklausti finansų minis-
tro Viliaus Šapokos: kodėl vie-
šai neskelbiama, kiek gi realiai 
valstybė jau pasiskolino ekono-
mikai stabilizuoti? Kas šioje bei 
kitose ministerijose ir Statistikos 
departamente renka konkrečią in-
formaciją apie realią situaciją? 
Juk, norint priimti išmintingus 
ir efektyvius sprendimus, būtina 
žinoti:

1. Kiek reikia subsidijų smul-
kiam ir vidutiniam verslui, sie-
kiant jame išsaugoti nors 80 % 
darbo vietų; o tam, savo ruožtu, 
būtina žinoti, kiek gi praranda-
ma šiuose valstybės uždarytuose 
versluose kiekvieną dieną.

2. Kokia tikra nedirbančių  
nuomininkų ir jiems nuomojamų 
patalpų savininkų padėtis.

3. Kiek valstybės garantijų 
bankams prireiks stambiajam 
verslui, siekiant išsaugoti įmonių 
likvidumą ir jų apyvartinių lėšų 
užtikrinimą.

4. Kiek lėšų prireiks apmo-
kėti laikinojo nedarbingumo iš-
mokoms (pagal biuletenius) ir 
kompensacijoms už prastovas 
darbuotojams bei kitoms socia-
linėms išmokoms.

5. Kiek lėšų dėl ekonomikos 
susitraukomo praras valstybės 
biudžetas ir pan.

Jau pats laikas ponams minis-
trams suprasti, kad taip biurokra-
tiškai „išvairuoti“ iš šios krizės, 
kaip tai buvo padaryta 2009 m., 
nepavyks. Žmonės gerai prisi-
mena konservatorių naktines 
„reformas“ ir joms nebeleis pa-
sikartoti. Štai ponas Gabrielius 
Landsbergis vis tiek žada išėjimo 
iš krizės planą. Turbūt jame bus 
pasiūlyta nurėžti šios valdžios 
pakeltas pensijas, LSDDP frak-
cijos „prastumtus“ vaiko pinigus, 
didesnes socialines garantijas ne-
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įgaliesiems ir t. t. Taip pat tikriau-
siai bus siūloma ir vėl skolintis 
ne už 1,5 % palūkanas, o mokėti 
9,5 % – kad valstybei būtų ir vėl 
padaryta ne vieno milijardo žala. 
Be to, atstovaujant turtingiesiems 
visas rėmimas tikriausiai eis tik 
per komercinius bankus, nes jų 
kandidatė į premjerus yra viešai 
pasakiusi, kad valstybinio banko 
neįsivaizduoja. Beje, jie dar net 
ne valdžioje, o dabartinis finansų 
ministras, kuris diriguoja visam 
paradui, jau elgiasi taip, lyg būtų 
jų ministru – visą pagalbą vers-
lui nukreipia tik per bankus. O 
bankai nepripažįsta skrupulų, 
matydami galimybę pasipelnyti, 
taip ir elgiasi. Ir taip darys, kol 
jų kas nors nesustabdys. Labai 
teisingas LR Prezidento Gitano 
Nausėdos paraginimas steigti 
valstybinį komercinį banką. Nors 
ir pavėluotai (dabar per jį galėtų 
eiti visa parama), bet, kaip liau-
dyje sakoma, geriau vėliau nei 
niekada. Manau, tai protingiausia 
būtų padaryti „Lietuvos pašto“ 
bazėje, kaip vieną iš segmentų 
palikus ir pašto paslaugas.

Dabar svarbiausia, kad atsirastų 
tas lyderis, kuris imtųsi suvie-
nyti valstybės institucijų, verslo, 
mokslo ir visos pažangios šalies 
bendruomenės pastangas kiek ga-
lima sušvelninti prasidedančios 
valstybės ekonomikos griūties 
padarinius. Tam būtina suburti 
pačias geriausias intelektines 
pajėgas ir suprasti, kad senoviš-
kais biurokratinias metodais čia 
nieko nebepakeisi. Būtinas kar-
dinaliai naujoviškas požiūris ir 
modernūs veikimo būdai. Manau, 
būtų tikslinga prie LR Prezidento 
institucijos operatyviai sudaryti 
Aukščiausiąją valstybės ekono-
minės raidos tarybą, kuri visa tai 
koordinuotų.

Turbūt daliai mūsų tautiečių 
bus sunku susitaikyti su ta ele-
mentaria tiesa, kad atėjo vartoto-
jiškos visuomenės eros pabaiga. 
Ir įsisąmoninti realiją, kad kuo 
greičiau pereisime prie naujų ne-
antagonistinių ir ne gobšumu, o 
solidarumu grindžiamų santykių 

ir jais grindžiamo valstybės ūkio, 
tuo greičiau įveiksime šios krizės 
padarinius. Atsisakant besaikio 
vartojimo, realiai pereinant prie 
saikingumo, žiedinės ir mainų 
ekonomikos, BVP nieko nereikš. 
Tam reikės naujų mūsų ekono-
minę būseną apsprendžiančių 
rodiklių. Ir jų turi būti ne vien 
jau paminėtas, o žymiai daugiau. 
Tam į pagalbą jau skuba ,,didžių-
jų duomenų” technologijos. Bet 
su šiomis technologijomis reikia 
mokėti dirbti ir reikia mokėti jo-
mis naudotis. Tam reikia ruošti 
jaunimą – kaip ir perkvalifikuoti 
visus pedagogus, kad jie galėtų 
bent dalį mokymo proceso vesti 
nuotoliniu būdu ir nesant krizei 
(pvz., mokiniui ar  studentui su-
sirgus). O svarbiausia – mokinti, 
kaip susirasti informaciją, kaip 
sužinoti, kas yra pažangiausio 
vienoje ar kitoje gyvenimo sri-
tyje ir kaip tuo pasinaudoti. Ir lai 
nekarksi juodieji apokalipsės pra-
našai, kad nuotolinis mokymasis 
ar darbas kenkia sveikatai. Jeigu 
kompiuterio ekranas tikrai silpni-
na regėjimą, privalome sukurti 
tokius ekranus, kad taip nebūtų. 
Tik pereidami prie pažangesnių ir 
lankstesnių veiklos formų suge-
bėsime pakilti į žymiai aukštesnį 
savo ir bendruomenės lygmenį.

Šiame kontekste bene svarbiau-
sias, o kai kam ir skaudžiausias 
bus godumo instinkto regulia-
vimas. Turime pradėti drąsiai 
kalbėti apie tai, kad aukštosios 
technologijos ir mokslo pažangos 
suteikiamas gėris yra ne vien tur-
tingiausiųjų privilegija. Tai – vi-
sos žmonijos nuopelnas ir veiklos 
vaisius, kuriuo reikia sąžiningai ir 
solidariai pasidalinti. Pandemija 
mums priminė, kad nelaimė ne-
sirenka, turtingas jis ar vargšas, 
ir kapinėse visus sulygina. Todėl, 
atsisakydami besaikio vartojimo, 
neišvengiamai privalome kalbėti 
ir apie teisingesnį naujai suku-
riamos vertės pasidalinimą. Kuo 
toliau, tuo didesniu mastu nauja 
vertė tampa ne individų, o kolek-
tyvinio darbo vaisiumi.

Be to, nei iš etikos, nei iš logi-

kos pozicijų neįmanoma paaiš-
kinti, kam kai kuriems asmenims 
reikia dešimčių namų, gausybės 
automobilių, jachtų ir šiaip dau-
gybės kitų bereikalingų daiktų, 
kai nemaža dalis žmonių nebe-
sugeba sudurti galo su galu ir 
net kokybiškai maitintis. Bet čia 
kalba ne apie asocialų elementą. 
Noriu būti teisingai suprastas: aš 
nesiūlau lygiavos. Aš siūlau XXI 
amžiaus trečiajame dešimtmetyje 
atsisakyti feodalinės santvarkos 
liekanų ir užbaigti žmones skirs-
tyti į luomus, nes neoficialiai tai 
toliau vyksta. Vien ką reiškia ži-
niasklaidos pamėgtas „elito” ir 
„paprastų” žmonių sąvokų varto-
jimas! Šiandien kaip niekad aki-
vaizdu, kad, tik iš esmės suma-
žinus socialinę atskirtį, įmanoma 
konsoliduoti bendruomenę.

Todėl ateina laikas daug ką 
persvarstyti ir pagaliau atsisakyti 
XIX amžiaus atgyvenos – ideolo-
gizuotos politikos  ir visuomenėje 
jau palaidotos partinės sistemos. 
Čia  vėlgi noriu aiškiai pabrėžti, 
kad tai, apie ką kalbu, neįvyks 
per vieną dieną – kalbu apie  tai 
kaip apie siekiamybę, strateginį 
tikslą.

Norime to ar ne, tačiau gyveni-
me bet kokia ideologija anksčiau 
ar vėliau virsta dogma. O dogmos 
gimdo fanatizmą, nemąstančius 
fanatikus. Jeigu norime turėti 
aktyvią, kūrybiškai veikiančią 
valstybės bendruomenę, priva-
lome pereiti prie naujų valstybės 
valdymo formų. Svarbiausia iš jų 
būtų kuo didesnis bendruomenės 
narių įtraukimas į sprendimų ruo-
šimą ir jų priėmimą. Čia į pagalbą 
ateina šiuolaikinės technologi-
jos. Jomis naudodamiesi galima 
ne spekuliatyviai, o dalykiškai 
bendrauti, ginčytis ir surasti ge-
riausius sprendimus. Suprantama, 
tam reikia kantraus ir ilgo aiški-
namojo darbo bei suvokimo, kad 
gyvenimas kelia mums visiems 
reikalavimą keistis.•Autorius yra ekonomikos moks-
lų daktaras, LSDDP Tarybos 
narys, LPK Garbės Prezidnetas, 
politikos ir verslo ekspertas
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Nabašnikui net ir auksinis kompresas nebepadės
Turim jau ne tik korona-
viruso krizę. Bręsta dar 
viena, gilesnė, krizė, tai 
yra atsakomybės ir profesi-
onalumo krizė. Ši gali būti 
baisesnė, nes jeigu pirmoji 
anksčiau ar vėliau pasi-
baigs, tai antroji, brendusi 
dar prieš karantiną, pana-
šu, gali niekada nesibaigti 
ir smogti labai skaudžiai.   

Praėjo daugiau nei mėnuo, kai 
trečdalis Lietuvos dėl karanti-
no nedirba. Parengtų priemonių 
instrumentai vis dar styguojami. 
Nuo pat pirmos dienos sakome, 
kad greitis čia svarbiausias, nes 
situacija versle prastėja ir nuotai-
kos nėra geros. Bankai jau atvirai 
kalba, kad finansavimą pagal Vy-
riausybės priemones galėtų teikti 
tik po 3–4 savaičių. 

Kovo 16-ąją buvo paskelbtas 
kelių milijardų eurų paramos 
ekonomikai paketas. Verslas su 
sprendimų priėmėjais nuolat apie 
jį kalba, bet šlifavimas vis dar 
tęsiasi. Pasižiūrėjus, kaip tvarkosi 
mūsų kaimynai, kokiomis apim-
timis ir tempu bando išsaugoti 
verslą ir kartu ekonomikas Vokie-
tijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, 
Norvegijoje, Estijoje ir kitur, man 
natūraliai kyla klausimas – kodėl 
mes vėl velkamės uodegoj? Prie-
žasčių yra ne viena. 

Pirma, jeigu mūsų ministeri-
jų vadovai ir stengiasi spartinti 
procesus ir priimti sprendimus, 
tai vidurinioji ir šiuo metu buk-
suojanti viešojo administravimo 
grandis galvoja ne apie spartą, 
o apie tai, kaip sukalti kuoliu-
kus, apsisaugojant nuo neva tik 
apgauti ir pasinaudoti situacija 
siekiančio aštriadančio ir sveti-
mų pinigų ištroškusio verslo. Tad 
koks gali būti efektyvus procesas, 
kuris nėra grįstas pasitikėjimu ir 
noru kartu išeiti iš krizės?

Antra, sprendimai ir sparta 
priklauso nuo žmonių, kurie 
niekada nebuvo versle, nežino, 
kaip veikia rinkos mechanizmai 
ir dėsniai, nesukūrė nei vienos 
darbo vietos. Todėl jų požiūris į 

verslą yra pilnas nepasitikėjimo ir 
visiškai nepamatuotos didaktikos, 
kad verslas, kuris neužsiaugino 
savu laiku lašinukų, dabar turės 
išmokti skaudžias pamokas. Jei-
gu ir toliau vyraus požiūris, kad 
valstybė daro verslui malonę, ati-
darydama jam paskutinės pagal-
bos liniją, bet neateis suvokimas, 
kad ne dėl verslo kaltės, o dėl 
globalios pandemijos ir priimtų 
suvaržymų verslas šiandien yra 
ten, kur yra, tai mes neturėsime 
bendro sutarimo ir suvokimo. 
Suvokimo, kad visos priemonės 
turi būti nukreiptos išlaikyti mūsų 
verslo konkurencingumą, nes nuo 
verslo atsigavimo priklausys Lie-
tuvos kelerių metų ekonominė 
trajektorija.

Trečia, mūsų viešojo sektoriaus 
veikimas yra susikoncentravęs į 
procesą, o ne į rezultato sieki-
mą. Tai, ką stebėjome visus tuos 
metus – ES pinigų įsisavinimą, 
o ne efektyvų jų panaudojimą 
ir konkretaus rezultato siekimą, 
dabar matome krizės paramos 
mechanizmuose. Vyksta proce-
sai, nes viešojo sektoriaus atlygis 
nepriklauso nuo rezultato. 

Ketvirta, mes neturime ben-
dros IT platformos, ant kurios 
valstybė galėtų konstruoti savo 
paramos priemonių paketą. Ke-
turių savaičių diskusijos su vals-
tybės institucijomis akivaizdžiai 
parodė, kad nėra vieno langelio, 
kuriuo naudodamiesi galėtume 
apsibrėžti vieningus kriterijus 
ir gauti duomenis apie įmones, 
priimant sprendimus dėl paramos 
mechanizmų. Valstybė per kele-
rius metus investavo milijonus 
į viešojo sektoriaus skaitmeni-
zaciją, bet dabar turime tai, ką 
turime – viešojo sektoriaus IT 
sistemos neparengtos veikti dar-
bui su INVEGA ir kitais pagalbos 
mechanizmų segmentais. 

Penkta, valstybė per 30 nepri-
klausomybės metų nesukūrė eko-
nomikos analitinio centro, kuris 
galėtų akumuliuoti informaciją 
ir rengti siūlymus svarbiausiais 
klausimais. Dabar akivaizdu, 
kad nėra jokios apibendrintos 

informacijos, kaip kasdien kei-
čiasi ekonominė situacija, kiek 
žmonių netenka darbo, kaip lėtėja 
ekonomika, kaip traukiasi užsa-
kymai, kaip mažėja eksportas. O 
tai būtina, nes kai turėsime pakan-
kamai teisingą ir aktualią bazinę 
informaciją, galėsime daryti tam 
tikras įžvalgas, ką daryti ir kokios 
priemonės paveiktam verslui pa-
dės atsigauti. Kalbėti apie kažko-
kią strategiją ir ilgalaikį planą, kai 
neturime informacinės bazės, kas 
vyksta, tiesiog neįmanoma.

Šešta, politikų noras dabartinę 
situaciją išnaudoti priešrinkimi-
nių dividentų kaupimui. Jeigu net 
dabar politikai neatsisako pagun-
dos ir toliau žaidžia gelbėtojus bei 
nesugebame sutarti, kad reikia 
visiems veikti kartu, užtikrinant 
darbo vietų išsaugojimą ir įmonių 
gyvybingumą, tai net ir geriausi 
Vyriausybės norai bei planai ir 
liks tik vizijos, o mes visi rude-
niop kalbėsime apie pašalpas ir 
didėjančią bedarbių armiją, ma-
žėjantį eksportą ir t. t.

Nuolatos kalbėjome apie tai, 
kad pramonės produktyvumas, ly-
ginant su ES vidurkiu, yra kartais 
mažesnis, bet jeigu turėtume ro-
diklius, kuriais galėtume matuoti 
viešojo sektoriaus produktyvumą, 
tai, manau, matytume panašų at-
silikimą nuo ES vidurkio. 

Nuo pat pirmos dienos pabrė-
žiame, kad greitis svarbiausia, 
nes verslininkai jau praranda 
tikėjimą, kad šią krizę, kaip ir 
kitos Europos valstybės, verslas 
gebės įveikti padedant valstybei. 
Tikėjimo, kad valstybė veiks 
efektyviai, kol kas yra mažai. 
Jau matome, kad verslas priima 
sprendimus nesitikėdamas reikš-
mingos valstybės pagalbos. Ko 
labiausiai reikia? Kad pasiti-
kėjimas valstybe tarp verslo ir 
valdžios būtų betarpiškas. Da-
bar, užuot ramiai kalbėję apie 
milijardus, pabandykime bent 
jau pirmą 1 mlrd. kuo greičiau 
įlieti į ekonomiką. Tai padėtų, 
visų pirma, tiems žmonėms, ku-
rių verslai yra visiškai uždaryti 
– sustabdyti Vyriausybės nutari-

mu, padėtų palaikyti apyvartines 
lėšas, visas garantijas suteiktų 
įmonėms, kurios galėtų efekty-
viai veikti su finansų tarpininkais, 
o ekonomika nesustotų.

Turime galvoti ir apie ilgalai-
kius žingsnius. Akivaizdu, kad 
atsigavimo laikotarpis užtruks 
žymiai ilgiau, negu planuojame, 
nes jau matyti metmenys, kaip 
kitos valstybės skaičiuoja savo 
ekonomikos praradimus ir per 
kokį laiką įsivaizduoja atsiga-
vimus. Jeigu to nedarysime, tai 
neužtikrinsime savo verslo kon-
kurencingumo, o tai reikš rinkų, 
į kurias eksportuojame produk-
tus, praradimą, savo vartotojų 
praradimą. O juk niekas nestovi 
vietoje – kitų valstybių įmonės 
užims tas vietas ir mūsų galimy-
bės atsigauti mažės su kiekviena 
diena. Prisiminkime 2009 m. 
krizės pasekmes: Lietuvos BVP 
per metus 2009 metais sumažėjo 

14.7 proc., nedarbas didžiausią 
lygį pasiekė 2010 metais – 17.8 
proc., bendrasis vidutinis darbo 
užmokestis sumažėjo 12.4 proc., 
palyginti su aukščiausiuoju prieš-
kriziniu tašku, privatus vartojimas 
krito 19 proc., visos investicijos 
ekonomikoje sumažėjo 45 proc., 
o eksportas per metus susitraukė 
40 proc. Nesitiki, kad nors vienas 
sveikai mąstantis žmogus norėtų 
pakartoti šį kritimą. 

Jeigu situacija nesikeis, tai la-
bai tikėtina, kad sulauksime die-
nos, kai bus pasakyta – priemonės 
buvo, bet verslas nesugebėjo ar 
nenorėjo jomis pasinaudoti. Bet 
pagalba, kurios reikia laukti mė-
nesį ar kelis, verslo negali išgel-
bėti, nes nabašnikui net ir auksi-
nis kompresas jau nepadės.•
Robertas Dargis, 
Lietuvos pramonininkų konfederacijos 
prezidentas

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis. (Penki.
lt nuotr.)

pasienyje dirbantiems pareigūnams — iššūkių metas
esančiuose pasienyje su Balta-
rusija, kur karantino laikotarpiu 
kontroliuojamų siuntų skaičius 
išaugo daugiau nei dvigubai.

Per karantino mėnesį VMVT 
pasienio veterinarijos postuose 
jau patikrinta daugiau nei 11 
tūkst. įvežamų siuntų – įvairių 
maisto produktų, gėrimų, pašarų, 
gamybos įmonėms būtinų žaliavų 
ir pan. Vien Medininkų pasienio 
veterinarijos poste per parą vi-
dutiniškai patikrinama apie 130 
maisto produktus ir pašarus ga-
benančių sunkvežimių.

Daugelis pasienio veterinari-
jos postuose tikrinamų prekių 
– itin jautrios vežimo sąlygoms 
ir kelionės trukmei, todėl joms 
suteikiamas pirmumas kertant 
Valstybės sieną, o pasienio ve-
terinarinės kontrolės procedūros 
turi vykti kiek įmanoma greičiau 

ir efektyviau. Siekiant, kad pati-
krinimo laukiančioms transpor-
to priemonėms nereikėtų gaišti 
laukiant eilėse ar jos būtų kiek 
galima trumpesnės, stengiamasi 
kuo tikslingiau panaudoti visus 
turimus išteklius. 

Pasak VMVT direktoriaus 
Dariaus Remeikos, svarbiau-
sias pasienio veterinarijos pos-
tų uždavinys – užtikrinti, kad 
Lietuvos bei Europos Sąjungos 
rinką pasiektų tik saugūs maisto 
produktai ir pašarai. „Šiuo metu 
itin svarbu, kad Lietuvos verslui 
ir vartotojams būtinų žaliavų, 
prekių ir produktų srautas, ve-
žamas iš ne Europos Sąjungos 
šalių, lygiai kaip ir lietuviškų 
prekių eksportas į šias šalis, ne-
sutriktų. Todėl pasienio veteri-
narijos gydytojai ir visas jiems 
padedantis personalas, galima 

sakyti, stovi priešakinėse lini-
jose, užtikrindami, kad gamy-
bos įmonės nepritrūktų žaliavų, 
o parduotuves pasiektų mums 
visiems įprasti produktai. Esu 
dėkingas, kad suprasdami visą 
tenkančią riziką ir atsakomybę, 
jie kasdien, 24 valandas per parą 
7 dienas per savaitę, atsakingai 
ir negailėdami jėgų dirba savo 
darbą“, – sako D. Remeika.

Lietuvos Respublikos pasienyje 
su ne ES šalimis įprastai iš viso 
veikia 12 pasienio veterinarijos 
postų. Per metus vidutiniškai 
šiuose postuose atliekama beveik 
240 tūkstančių pasienio veterina-
rinės kontrolės procedūrų, pvz., 
2019 m. patikrinta daugiau kaip 
35 tūkst. importo, beveik 6 tūkst. 
eksporto ir kone 100 tūkst. tranzi-
tu per mūsų šalį vežamų maisto ir 
pašarų, gyvų gyvūnų siuntų.•

Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos (VMVT) pasienio ve-
terinarijos postuose dirbantiems 
inspektoriams tenka nemažas 
iššūkis – užtikrinti efektyvią pa-

didėjusio prekių iš ne Europos 
Sąjungos šalių srauto kontrolę. 
Didžiausias krūvis tenka dirban-
tiems Medininkų ir Šalčininkų 
pasienio veterinarijos postuose, 

Pasienis. (nuotr. Raimundo Maslausko)
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ketvirtadie
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 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 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija“. 
 23.55 „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 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija“.
 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 „Monikai reikia 

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

Lietuva. 
 17.30 „Stebuklas“.
 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 „Karalystė“.

 0.45 „Kortų namelis“.
 1.45 „Skundikas“.
 3.30 Alchemija XVI. 

Mada yra menas. 
 4.00 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 „Sniego drakonas“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 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 „Aukštis“.
 23.45 „Kaulai 11“.
 0.45 „24 valandos. 

Palikimas“.
 1.35 „Rouzvudas“.
 2.25 „Amerikiečiai“.
 3.15 „Kaulai 11“.
 4.05 „Grainderis“.
 4.30 „Vieniši tėvai“.
 5.20 „Rouzvudas“.

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

geriausia“.
 8.35 „Asmens sargy-

binis“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Paskutinis laivas“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Asmens sargy-

binis“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Aklavietė“.
 23.00 „Vendeta“.
 0.45 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 7.00 Gyvenimas. 
 8.00 „Mentų karai. 

Kijevas. Užmušti 
blogį“.

 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. Užmušti 
blogį“.

 16.00 Reporteris. 
 16.48 Sportas.
 16.58 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 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 Reporteris. 
 20.48 Sportas.
 20.58 Orai.
 21.00 „Moterų daktaras“.
 22.00 Lietuva tiesiogiai. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 Skyrybos. 
 0.30 „Moterų daktaras“.
 1.30 Gyvenimas. 
 2.30 Lietuva tiesiogiai. 
 3.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.45 „Mentų karai. 

Kijevas. Užmušti 
blogį“.

 4.30 „Kelrodė žvaigždė“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Žagarės vyšnių 

festivalis 2016 
„Viskas yra gerai“. 

 7.00 Proto džiunglės. 
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „Aviukas Šonas“.
 7.55 „Smurfai“.
 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 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. 

Sąjūdis“.
 14.55 „Po milijono metų 

1“.
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „Aviukas Šonas“.
 16.15 „Smurfai“.
 16.40 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 18.00 Stop juosta. 
 18.30 „Laisvės kaina. 

Sąjūdis“. 

 19.25 Kūrybingumo 
mokykla. 

 19.35 Premjera. „Samas 
Spiegelis. Holivudo 
užkariautojas“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Jaunystė“.
 23.30 Gražiausia filmų 

muzika. 
 0.30 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.45 Dabar pasaulyje. 
 1.10 Euromaxx. 
 1.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2016 
„Viskas yra gerai“. 

 3.05 ...formatas. Poetė 
Nijolė Daujotytė. 

 3.15 Duokim garo! 
 4.40 Stop juosta. 
 5.05 Stilius. 

TV1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Dvi širdys“.
 9.50 „Akloji“.
 12.00 „Marija Vern“.
 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. „Vilkų 

žemė. Kristaus 
kapas“.

 22.55 „Garbės reikalas“.
 0.55 „Rožių karas“.
 2.45 „Kol mes gyvi“.
 4.35 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 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 „Universalus karys. 

Atpildo diena“.
 23.15 „Gelbėtojai“.
 1.10 „Kaip išsisukt 

įvykdžius žmogžu-
dystę“.

 2.00 „Svieto lygintojai“.
 2.45 „Imperija“.
 3.35 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

„Aukštis“,  22.00, TV3

Užsitęsęs karantino laikotarpis 
tapo dideliu ir sudėtingu iššūkiu 
verslui. Tam, kad dirbti nuoto-
liniu būdu būtų paprasčiau ir 
lengviau, „Tele2” siūlo išbandyti 
specialų „Power Pack“ išmanių 
paslaugų paketą, idealiai sukom-
plektuotą nuotoliniam darbui.

Viskas Viename 
Paskelbus karantino pradžią, įmonėms 
kilo daugybė buitinių ir techninių klau-
simų nuo to, kaip užtikrinti tinkamas 
darbo sąlygas savo darbuotojams, kokia 
įranga pasirūpinti ar kaip garantuoti ko-
kybišką interneto ryšį, iki to, kaip pera-
dresuoti fiksuoto ryšio ar sergančio bei 
atostogaujančio darbuotojo skambučius 
dirbantiems kolegoms ir neprarasti svar-
bių klientų.

Didžiąją dalį visų šių problemų išspren-
džia vienas paprastas ir ypač lankstus 
„Power Pack“ sprendimas, kuris sujungia 
svarbiausias ir šiuo metu verslui pačias 
reikalingiausias išmanias paslaugas – ne-
ribotus pokalbių ir interneto planus, Išma-
nųjį skambučių valdymą, laisvą internetą 
biurui ar namams ir specialias nuolaidas 
naujausiai įrangai. Visa tai – sklandžiam 
kasdieniam darbui iš ten, kur jūs ar jūsų 
darbuotojai bebūtų.

papilDoma Vertė – išmanus 
skamBučių ValDymas
Planą karantino metu išbandę klien-
tai džiaugiasi, kad pasirinkę „Power 
Pack“ už patrauklią kainą gavo visą 
paketą išmanių sprendimų, kurie padeda 
jiems patobulinti savo kasdienius verslo 
procesus ir paskatinti įmonės rezultatų 
augimą.

Klientų pamėgta ir puikiai vertinama 
šio paketo dalis yra ir Išmanusis skam-
bučių valdymas, kuris leidžia lengvai 
valdyti įmonės skambučius be jokios pa-
pildomos įrangos ir diegimo mokesčio.

27-erius metus Lietuvoje veikiančio 
edukacinės rinkos lyderio „Kalba.lt“ par-
davimų vystymų ir plėtros vadovas Jonas 
Tiapkovas džiaugėsi, kad karantino metu 
perkėlus visą savo veiklą darbui nuotoli-
niu būdu ir įdiegus Išmanaus skambučių 
valdymo sprendimą tiesiogiai su klientais 
bendraujantiems darbuotojams, jiems 
pavyko padidinti darbo produktyvumą ir 

sumažinti praleistų skambučių skaičių.
Didžiausio namų elektronikos prekybos 

tinklo „Topo centras“ generalinis direk-
torius Remigijus Štaras taip pat įsitikino, 
kad su Išmanaus skambučių valdymo 
įrankiu įmonei svarbiu metu galėjo ypač 
greitai sujungti geriausius savo eksper-
tus skirtinguose miestuose, kurie iškart 
pradėjo konsultuoti namų elektroniką 
besirenkančius įmonės klientus.

Tuo tarpu vairavimo mokymų įmonės 
„Rigveda“ komercijos direktorė Gerda 
Kriščiūnaitė-Krocienė buvo nustebinta 
greitu paslaugos įjungimu: „Vos prasidėjus 
karantinui, supratome, jog mums skubiai 
reikia skambučių nukreipimo paslaugos. 
Išmanus skambučių valdymas mums buvo 
įjungtas vos per pusvalandį – taip greitai 
buvo išspręsta mums iškilusi skambučių 
suvaldymo iš 26 skirtingų filialų visoje 
Lietuvoje problema“.

3 mėnesiai nemokamų „power 
pack“ paslauGų
Reaguodamas į šalyje užsitęsusį karanti-
ną, mobiliojo ryšio operatorius „Tele2“ 
visiems savo verslo klientams leis net 
3 mėnesius nemokamai naudotis „Po-
wer Pack“ išmanių paslaugų paketu. Šis 
pasiūlymas taip pat galioja ir naujiems 
operatoriaus klientams, paketą užsisa-
kiusiems karantino metu.

„Puikiai suprantame, koks įtemptas šis 
laikotarpis verslui, o ypač smulkiam ir vi-
dutiniam verslo segmentui, todėl solidari-
zuojamės ir net tris mėnesius kiekvienam 
savo verslo klientui suteiksime galimybę 
nemokamai naudotis idealiai nuotoliniam 
darbui sukomplektuotu paslaugų paketu“, 
– sakė Lukas Mulevičius, „Tele2“ mar-
ketingo verslo klientams vadovas.

Pasiūlymas galioja užsisakius planą 24 
mėn. laikotarpiui. Orientacinės „Power 
Pack“ planų kainos prasideda nuo 7,63 
Eur/mėn. su 6 GB interneto duomenų iki 
14,83 Eur/mėn. su neribotais duomenimis 
(kainos nurodytos be PVM).

Sužinoti daugiau apie „Power Pack“ 
planus verslui galite čia: https://tele2.lt/
verslui/planai-power-pack.

Kilus klausimų, kviečiame susisiekti 
su savo asmeniniu „Tele2” verslo vady-
bininku, skambinti bendra verslo linija 
1885 arba apsilankyti išmanioje savitar-
noje https://mano.tele2.lt/.•

„tele2 power pack“: paslaugų paketas, 
pritaikytas nuotoliniam darbui
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 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 Stop juosta.
 16.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 16.30 Stiprūs kartu. 
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Visi kalba. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Auksinis protas.
 22.50 „Ex machina“.
 0.35 „O, broli, kur tu?“.
 2.20 Stiprūs kartu. 
 2.30 Klausimėlis. 
 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 „Monikai reikia 

meilės“.
 11.30 „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 „Amerikiečių 

snaiperis“.
 23.40 „Derybininkas“.
 2.10 „Karalystė“.

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 „Maloningasis 

vaiduoklis“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 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 „Nerealieji“.
 21.50 „Karibų piratai. Ant 

keistų bangų“.
 0.40 „Sinbadas ir 

Minotauras“.
 2.10 „Maikas ir Deivas 

ieško pamergių“.
 4.00 „24 valandos. 

Palikimas“.
 4.50 „Vieniši tėvai“.

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

geriausia“.
 8.35 „Asmens sargy-

binis“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Paskutinis laivas“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Asmens sargy-

binis“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Stalingradas“.
 0.05 „Aklavietė“.
 1.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.20 Nauja diena. 
 7.00 Lietuva tiesiogiai. 
 7.30 Skyrybos. 
 8.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 9.30 Vyriausybės 

spaudos konferen-
cija.

 10.00 Nauja diena.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Lietuva tiesiogiai. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.45 TV parduotuvė.
 15.00 „Mentų karai. 

Kijevas. Užmušti 
blogį“.

 16.00 Reporteris. 
 16.48 Sportas.
 16.58 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 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 Reporteris. 
 20.48 Sportas.
 20.58 Orai.
 21.00 „Moterų daktaras“.
 22.00 Lietuva tiesiogiai. 
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Bušido ringas. 
 23.30 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 0.30 „Moterų daktaras“.
 1.30 Skyrybos. 
 2.30 Bušido ringas. 
 3.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.45 „Mentų karai. 

Kijevas. Užmušti 
blogį“.

 4.30 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.30 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 6.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Žagarės vyšnių 

festivalis 2016 
„Viskas yra gerai“. 

 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „Aviukas Šonas“.
 7.55 „Smurfai“.
 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

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

ir visados. 
 14.00 „Laisvės kaina. 

Sąjūdis“. 
 14.55 „Samas Spiegelis. 

Holivudo užkariau-
tojas“.

 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „Aviukas Šonas“.
 16.15 „Smurfai“.
 16.40 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 18.00 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 18.30 Istorijos detektyvai. 
 19.20 Kūrybingumo 

mokykla. 
 19.30 Kultūros diena. 

Savaitės apžvalga.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.

 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Subtilumas“.
 23.15 Koncertas „La vie 

en rose“. 
 0.40 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.55 Dabar pasaulyje. 
 1.20 Stop juosta. 
 1.50 „Jaunystė“.
 3.50 Mokslo sriuba. 
 4.15 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
Lygumai ir 
Žeimelis: raudonų 
plytų pastatų 
istorijos.

 4.40 7 Kauno dienos. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 

TV1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Dvi širdys“.
 9.50 „Akloji“.
 12.00 „Marija Vern“.
 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“.
 23.10 „Tiltas“.
 1.20 „Rožių karas“.
 3.00 „Vilkų žemė. 

Kristaus kapas“.
 4.30 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 9.00 Statybų gidas.
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 Amerikos talentai.
 12.30 „Svotai“.
 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“.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Trys muškieti-

ninkai“.
 0.10 „Universalus 

karys“.
 2.00 „Jūrų pėstininkas 

2“.
 3.35 „Imperija“.

„Nerealieji“, 19.30, TV3
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šeštadienis
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 LRT radijo žinios.
 7.05 Proto džiunglės. 
 7.35 „Mumija Dumis 

ir auksinis skara-
bėjus“.

 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 „Churchillis ir kino 

magnatas“. 
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Gorongozos 
nacionalinis parkas. 
Rojaus atgimimas. 
Šviežias kraujas“.

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

 13.50 „Džesika Flečer“.
 15.28 Loterija „Keno 

Loto“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Langas į valdžią. 
 18.30 Vakaras su Edita. 
 19.30 Stilius. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Dainuokim kartu! 
 22.50 „Draugo kailyje“.
 0.40 „Ex machina“.
 2.25 „Subtilumas“.
 4.10 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
Laivininkystė Ne-
munu tarpukaryje. 

 4.40 „Mumija Dumis 
ir auksinis skara-
bėjus“.

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

kinų“.
 7.40 „Ogis ir tarakonai“.
 8.00 „Riterių princesė 

Nela“.
 8.30 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
 9.00 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.30 „Bunikula“.
 9.55 „Linksmosios 

pėdutės“.
 11.55 „Dzeusas ir 

Roksana“.
 14.00 „Vėl septyniolikos“.
 16.05 „Prekybos centro 

kietuolis“.
 17.55 Gyvūnų  

pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Penas. Nuotykiai 

Niekados šalyje“.
 21.45 „Ilgas pasivažinė-

jimas 2“.
 23.50 PREMJERA. 

„Anabelė 2“.
 1.50 „Amerikiečių 

snaiperis“.

TV3
 6.30 „Ančiukų istorijos“.
 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 „Operacija „Rie-

šutai“ 2“.
 13.10 „Karingoji gražuolė 

Vendė Vu“.
 15.05 „Karštos galvos“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai.
 19.25 Eurojackpot.
 19.30 Gero vakaro šou 

#IšNamų.
 22.30 „Įniršis“.
 1.05 „Mergvakaris“.
 2.40 „Aukštis“.
 4.10 „Sinbadas ir 

Minotauras“.

BTV
 6.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „Kvapų detek-

tyvas“.
 8.30 „Pričiupom!“.
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.00 „Varom!“.
 10.30 „Neramūs metai“.
 11.30 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.30 „Pragaro vieš-
butis“.

 13.30 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

 14.30 „Ekstrasensų 
mūšis“.

 17.00 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 18.20 „Kvapų detek-
tyvas“.

 19.30 Lietuvos balsas. 
 22.00 „Rizikinga erzinti 

diedukus 2“.
 0.15 „Kartą Meksikoje“.
 2.05 „Stalingradas“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 7.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Elza – 
žvalgybininkė 
Marcelė Kubiliūtė“.

 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 „Kelrodė žvaigždė“.
 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. Marijona 
Rakauskaitė“.

 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 „Kelrodė žvaigždė“.
 2.50 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 3.15 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 3.55 Gyvenimas. 
 4.35 Mokslo ritmu. 
 4.45 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 4.55 Krepšinio pasaulyje 

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

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

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

sostinės feno-
menas. Vladimiras 
Dubeneckis“. 

 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 Premjera. „Žemaitis 

fizikas su etnografo 
pašaukimu“.

 14.00 Muzikinė pramo-
ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

 16.00 Brandūs pokalbiai. 
 16.30 Proto džiunglės. 
 17.00 Klauskite daktaro. 
 18.00 Stambiu planu. 
 18.55 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Steponas Darius“. 

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

saulio čempionato 
rungtynės. 2010 m. 
FIFA Pasaulio fut-
bolo čempionato 

ketvirtfinalis. Brazi-
lija–Nyderlandai.

 22.50 Tomo Sinickio 
koncertas.

 23.50 „Laikinosios 
sostinės feno-
menas. Vladimiras 
Dubeneckis“.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 „O, broli, kur tu?“.
 2.25 Čia – kinas. 
 2.55 Brandūs pokalbiai. 
 3.25 Pradėk nuo savęs. 
 3.50 Į sveikatą! 
 4.15 Kelias. 
 4.45 Auksinis protas. 

TV1
 6.00 „Akloji“.
 7.30 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 8.30 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.30 „Tėvas Motiejus“.
 10.45 „Merės meilė 

virtuvei“.
 11.45 „Didelės svajonės, 

mažos erdvės“.
 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 „Magiškasis Maikas 

XXL“.
 1.15 „Tiltas“.
 3.05 „Fargo“.

TV6
 6.30 „Skilusios kaukolės 

iššūkis“.
 7.30 Jukono vyrai.
 9.00 Žūklė laukinėje 

gamtoje.
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 11.00 „Prakeikti II“.
 12.00 „Skilusios kaukolės 

iššūkis“.
 13.00 „Gelmėse 

slypinčios unikalios 
istorijos“.

 14.00 Išlikimas.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Vienas“.
 19.00 Amerikos talentai.
 20.00 Gero vakaro šou.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Bado žaidynės. 

Strazdas giesmi-
ninkas. 1 dalis“.

 0.20 „Universalus karys. 
Atpildo diena“.

 2.25 „Trys muškieti-
ninkai“.

„Penas. Nuotykiai Niekados šalyje“,  
19.30, LNK
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 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

 7.00 LRT radijo žinios.
 7.05 Šventadienio 

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

Zita Kelmickaite. 
 9.00 „Brolių Grimų 

pasakos. Prašoktos 
kurpaitės“.

 10.00 LRT radijo žinios.
 10.05 Gustavo enciklope-

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Įstabiausios 
Indonezijos salos. 
Ugnikalnių šalis“. 

 12.50 Pasaulio dokumen-
tika. „Slėpiningi 
Amazonės miškai“.

 13.45 „Puaro“.
 15.28 Loterija „Keno 

Loto“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Istorijos detektyvai. 
 16.35 Pasaulio puodai. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Duokim garo!
 19.30 Daiktų istorijos. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“. 
 21.30 „Bloga mergaitė“.
 22.30 „Marija Terezė“.
 0.15 „10 tūkstančių 

šventųjų“.
 2.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Slėpiningi 
Amazonės miškai“.

 3.00 „Gyvenimo simfo-
nijos sūkuryje“.

 3.40 Šventadienio 
mintys. 

 4.10 „Draugo kailyje“.

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

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

Nela“.
 8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
 9.05 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.35 „Bunikula“.
 10.00 „Linksmosios 

pėdutės 2“.
 11.50 „Džesikos Darling 

sąrašiukas“.
 13.30 „Naujokė“.
 15.35 „Prekybos centro 

kietuolis. Las 
Vegas“.

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

Vaikai. 
 21.45 „Šnipas iš 

U.N.C.L.E.“.
 0.05 „Savaitė be 

žmonų“.
 2.00 „Ilgas pasivažinė-

jimas 2“.

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 „Normas, lokys iš 

Šiaurės“.
 13.50 „Kosmoso kariai“.
 15.40 „Karštos galvos! 2“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Lietuvos talentai. 

Supervaikai.
 21.30 „Ties riba“.
 23.35 „Geležinkelio 

tigrai“.
 2.00 „Karibų piratai. Ant 

keistų bangų“.

BTV
 6.30 Galiūnai. Europos 

dvejetų taurė. 
Lazdijai.

 7.30 „Kvapų detek-
tyvas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato 
etapas. Alytus. 

 10.00 „Varom!“.
 10.30 „Ginkluoti gy-

vūnai“.
 11.30 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.30 „Pragaro vieš-
butis“.

 13.30 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

 14.30 „Ekstrasensų 
mūšis“.

 17.00 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 18.20 „Kvapų detek-
tyvas“.

 19.30 „Džekas ir Džilė“.
 21.25 „Narkotikų prekei-

viai“.
 22.40 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai VII“.
 23.40 „Rizikinga erzinti 

diedukus 2“.
 1.45 „Kartą Meksikoje“.

Dzūkijos TV
 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 „Kelrodė žvaigždė“.
 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. Ona 
Vytautienė“.

 19.00 „Tu esi mano“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 Oponentai. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Tu esi mano“.
 1.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 2.50 „Pasaulio turgūs. 

Ypatingas maistas“.
 3.15 „24/7“. 
 3.55 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 4.35 „Pasaulio turgūs. 

Berlynas“. 
 4.55 Kaimo akademija. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Koncertas „La vie 

en rose“. 
 7.30 Krikščionio žodis. 
 7.45 Prisikėlimo 

liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias.

 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 Šv. Mišios iš Dievo 

Gailestingumo 
šventovės Vilniuje. 

 13.40 Šventadienio 
mintys. 

 14.10 Klausimėlis. 
 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 Pa-
saulio čempionato 
rungtynės. 2010 m. 
FIFA Pasaulio fut-
bolo čempionato 
finalas. Nyderlan-
dai–Ispanija.

 23.35 Kristupo vasaros 
festivalis 2019.

 1.00 „Nuomos sutartis“.
 2.20 „Marija Terezė“.
 4.05 Šventadienio 

mintys. 
 4.30 Duokim garo! 

TV1
 6.00 „Akloji“.
 7.30 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 8.30 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.30 „Tėvas Motiejus“.
 10.45 „Merės meilė 

virtuvei“.
 11.45 „Didelės svajonės, 

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

intrigos“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Arčiau“.
 23.10 „Persekiotojas“.
 0.55 „Magiškasis Maikas 

XXL“.
 2.50 „Vienišas vilkas“.

TV6
 6.30 „Skilusios kaukolės 

iššūkis“.
 7.30 Jukono vyrai.
 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 „Gelmėse 

slypinčios unikalios 
istorijos“.

 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 „Ekstraordinarių 

džentelmenų lyga“.
 0.10 „Pjūklas 3“.

„Ekstraordinarių džentelmenų lyga“,  
22.00, TV6

pirmaDienis, balandžio 27 d. Saulė teka 5.50, leidžiasi 20.45, dienos ilgumas 
14.55. Jaunatis. Vardadieniai: Anastazas, Zita, Gotautas, Aušra, Žydrė, Edilija.

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 7 Kauno dienos. 
 16.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 16.30 Stiprūs kartu. 
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite  

daktaro. 
 19.30 Vartotojų  

kontrolė.
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio  

žinios. 
 23.00 „Apgavikai“. 
 23.45 Klausimėlis.
 24.00 „Komisaras 

Reksas“.
 0.45 Stiprūs kartu. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Daiktų istorijos.
 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 „Apgavikai“.
 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 „Rosenheimo 

policija“.
 10.55 KK2 penktadienis.
 12.10 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „Stebuklas“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.

 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634.
 22.30 „Užpuolikai“.
 0.40 „Kortų namelis“.
 1.45 „Šnipas iš 

U.N.C.L.E.“.

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 „Nerealieji“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 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 #IšNamų.
 20.30 „Prakeikti II“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Paskutinis 

krikštatėvis Džonas 
Gotis“.

 0.10 „Kaulai“.
 1.10 „24 valandos. 

Palikimas“.
 2.00 „Rouzvudas“.
 2.50 „Amerikiečiai“.
 3.40 „Kaulai“.
 4.30 „Grainderis“.
 4.55 „Vieniši tėvai“.
 5.20 „Rouzvudas“.

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

geriausia“.
 8.35 „Asmens sargy-

binis“.
 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 „Asmens sargy-

binis“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „2.22“.
 22.55 „Džekas ir Džilė“.
 0.50 „Narkotikų prekei-

viai“.
 1.50 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai VII“.
 2.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.19 Programa.

 5.20 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

 6.00 Šiandien kimba. 
 7.00 Nauja diena. 
 7.30 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 8.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 9.30 Vyriausybės 

spaudos konferen-
cija.

 10.00 Mokslo ritmu. 
 10.30 Kaimo akademija. 
 11.00 „24/7“. 
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Nauja diena. 
 15.00 „Mentų karai. 

Kijevas. Užmušti 
blogį“.

 16.00 Reporteris. 
 16.48 Sportas.
 16.58 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Žemės ir laiko 

apkabinimas“.
 18.30 „Svečiuose pas 

Marceliutę“. 
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.20 Orai.
 19.25 „Tai – sportas“.
 19.40 „Gyvenk taupiau“.
 20.00 Žinios.
 20.15 Sportas.
 20.20 Orai. 
 20.30 Reporteris. 
 20.48 Sportas.
 20.58 Orai.
 21.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 22.00 Lietuva tiesiogiai. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 0.30 „Moterų daktaras“.
 1.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 2.30 Lietuva tiesiogiai. 
 3.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.45 „Mentų karai. 

Kijevas. Užmušti 
blogį“.

 4.30 „Kelrodė žvaigždė“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Tomo Sinickio 

koncertas.
 7.00 Pradėk nuo savęs. 
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „Aviukas Šonas“.
 7.55 „Smurfai“.
 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 12.40 Brandūs  

pokalbiai. 
 13.05 Teatras. 
 14.00 Mano tėviškė. 

Juozas Tumas-Vaiž-
gantas. 

 14.15 Muzikos talentų 
lyga 2019. 

 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „Aviukas Šonas“.

 16.15 „Smurfai“.
 16.40 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 18.00 Čia – kinas. 
 18.30 „Laisvės kaina. 

Sąjūdis“. 
 19.25 Kūrybingumo 

mokykla. 
 19.35 „Popiežius. Galin-

giausias visų laikų 
žmogus“.

 20.15 Mano tėviškė. 
Juozas Tumas-Vaiž-
gantas. 

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Prieš audrą“.
 23.30 Veranda. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Kelias. 
 1.10 Domanto Razausko 

ir Sauliaus Petreikio 
koncertas.

 2.55 „10 tūkstančių 
šventųjų“.

 4.40 Kūrybingumo 
mokykla. 

 4.50 Prisikėlimo 
liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias.

 5.05 Mūsų miesteliai. 
Daugėliškis. 

TV1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Dvi širdys“.
 9.50 „Akloji“.
 12.00 „Marija Vern“.
 13.00 „Bunikula“.
 13.30 „Tinginių miestelis“.
 13.55 „Saugokis meš-

kinų“.
 14.15 „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 „Kvaišų atostogos“.
 23.00 „Garbės reikalas“.
 0.55 „Rožių karas“.
 2.40 „Arčiau“.
 4.20 „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“.
 18.00 „Moderni  

šeima“.
 19.00 „Svotai“.
 20.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 21.00 „Namas gatvės 

gale“.
 23.00 „Pjūklas 4“.
 0.55 „Svieto  

lygintojai“.
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trečiadienis
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „Komisaras 

Reksas“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 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. 
Laivininkystė Ne-
munu tarpukaryje. 

 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 

liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias.

 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 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė  

varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.

 16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 

 17.30 „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 „Krizė – mūsų 

prekės ženklas“.
 0.40 „Antrininkas“.
 1.45 „Sakalo akis“.

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 „Normas, lokys iš 

Šiaurės“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 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 „Nakties klajūnai 

2“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Nakties klajūnai 

2“.
 23.55 „Kaulai“.
 0.55 „24 valandos. 

Palikimas“.
 1.45 „Rouzvudas“.
 2.35 „Amerikiečiai“.
 3.30 „Kaulai“.
 4.20 „Grainderis“.
 4.45 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 5.35 „Rouzvudas“.

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

geriausia“.
 8.35 „Asmens sargy-

binis“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Paskutinis laivas“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Asmens sargy-

binis“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Snaiperis“.
 23.00 „Susidūrimas su 

Žeme“.

 1.00 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.19 Programa.
 5.20 Nauja diena. 
 7.00 Oponentai. 
 8.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 9.30 Vyriausybės 

spaudos konferen-
cija.

 10.00 Nauja diena. 
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Lietuva tiesiogiai. 
 13.00 Nauja diena. 
 15.00 „Mentų karai. 

Kijevas. Sidabrinis 
durklas“.

 16.00 Reporteris. 
 16.48 Sportas.
 16.58 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 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 Reporteris. 
 20.48 Sportas.
 20.58 Orai.
 21.00 „Moterų daktaras“.
 22.00 Lietuva tiesiogiai. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 Gyvenimas.
 0.30 „Moterų daktaras“.
 1.30 Oponentai. 
 3.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.45 „Mentų karai. 

Kijevas. Sidabrinis 
durklas“.

 4.30 „Kelrodė žvaigždė“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 6.50 Muzikinis intarpas.
 7.00 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „Aviukas Šonas“.
 7.55 „Smurfai“.
 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 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. 

Sąjūdis“. 
 14.55 „Septintasis dešim-

tmetis. Pasaulis ant 
bedugnės krašto“.

 15.40 Muzikinis intarpas.
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „Aviukas Šonas“.
 16.15 „Smurfai“.
 16.40 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.

 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 Kūrybingumo 

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

Sąjūdis“. 
 19.25 Kūrybingumo 

mokykla. 
 19.35 „Po milijono metų“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Aktyvios prie-

monės“.
 23.20 Muzikinis intarpas.
 23.30 Proto džiunglės. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 1.10 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 2.10 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

 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 „Marija Vern“.
 13.00 „Bunikula“.
 13.30 „Tinginių miestelis“.
 13.55 „Saugokis meš-

kinų“.
 14.15 „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 „Midsomerio 

žmogžudystės XIX. 
Kaimas, kuris prisi-
kėlė iš mirusiųjų“.

 22.55 „Garbės reikalas“.
 1.00 „Rožių karas“.
 2.45 „Kol mes gyvi“.
 4.40 „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 „Padangių akis“.
 23.00 Farai.
 0.00 „Gelbėtojai“.
 1.45 „Svieto  

lygintojai“.
 2.30 „Imperija“.
 3.20 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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14.59. Jaunatis. Vardadieniai: Prudencijus, Valerija, Vygantas, Rimgailė, Vitalius, Vygandas.

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 „Redde, quod 

debes. Nepriklau-
somybės kovos. 
Atsilaikymas“.

 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Apgavikai“. 
 23.45 Klausimėlis.
 24.00 „Komisaras 

Reksas“.
 0.45 Stiprūs kartu. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Istorijos  

detektyvai. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite  

daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio  

žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „Apgavikai“.
 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 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė  

varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 

 17.30 „Stebuklas“.
 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 „Sakalo akis“.
 0.50 „Kortų namelis“.
 1.50 „Užpuolikai“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 #IšNamų.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Karingoji gražuolė 

Vendė Vu“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 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 „Žmonijos biuras“.
 23.55 „Kaulai“.
 0.50 „24 valandos. 

Palikimas“.
 1.45 „Rouzvudas“.
 2.30 „Amerikiečiai“.
 3.25 „Kaulai“.
 4.20 „Grainderis“.
 4.45 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 5.30 „Rouzvudas“.

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

geriausia“.
 8.35 „Asmens sargy-

binis“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Paskutinis laivas“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Asmens sargy-

binis“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Susidūrimas su 

Žeme“.
 22.55 „2.22“.
 0.55 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.19 Programa.
 5.20 Nauja diena. 
 7.00 Lietuva tiesiogiai. 
 7.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 8.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 9.30 Vyriausybės 

spaudos konferen-
cija.

 10.00 Nauja diena. 
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių.
 12.30 Lietuva tiesiogiai. 
 13.00 Nauja diena. 
 15.00 „Mentų karai. 

Kijevas. Užmušti 
blogį“.

 16.00 Reporteris. 
 16.48 Sportas.
 16.58 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Laisvės keliu“.
 18.45 „Tai – sportas“.
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas
 19.20  Orai.
 19.25 „Dzūkiška pynė“.
 20.00 Žinios.
 20.15 Sportas.
 20.20 Orai.
 20.30 Reporteris.
 20.48 Sportas.
 20.58 Orai.
 21.00 Oponentai. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 0.30 „Moterų daktaras“.
 1.30 Oponentai. 
 3.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.45 „Mentų karai. 

Kijevas. Užmušti 
blogį“.

 4.30 „Kelrodė žvaigždė“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 Čia – kinas. 
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „Aviukas Šonas“.
 7.55 „Smurfai“.
 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.40 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
Laivininkystė Ne-
munu tarpukaryje. 

 13.05 Kultūringai su 
Nomeda. 

 14.00 „Laisvės kaina. 
Sąjūdis“.

 14.55 „Popiežius. Galin-
giausias visų laikų 
žmogus“.

 15.40 Muzikinis  
intarpas.

 15.50 „Džiunglių  
knyga“.

 16.00 „Aviukas Šonas“.
 16.15 „Smurfai“.
 16.40 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 18.00 Linija. Spalva. 

Forma. 

 18.30 „Laisvės kaina. 
Sąjūdis“. 

 19.25 Kūrybingumo 
mokykla. 

 19.35 „Septintasis dešim-
tmetis. Pasaulis ant 
bedugnės krašto“.

 20.15 Klausimėlis. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Bankas“.
 23.15 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Steponas Darius“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 1.10 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 2.00 Stambiu planu. 
 2.55 Mano tėviškė. 

Juozas Tumas-Vaiž-
gantas. 

 3.10 Krikščionio žodis. 
 3.25 Auksinis protas. 
 4.40 „Laikinosios 

sostinės feno-
menas. Vladimiras 
Dubeneckis“.

 5.05 Legendos. Šiandien 
ir visados. 

TV1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Dvi širdys“.
 9.50 „Akloji“.
 12.00 „Marija Vern“.
 13.00 „Bunikula“.
 13.30 „Tinginių miestelis“.
 13.55 „Saugokis meš-

kinų“.
 14.15 „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 „Garbės reikalas“.
 1.20 „Rožių karas“.
 3.05 „Kvaišų atostogos“.
 4.40 „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.
 12.30 „Svotai“.
 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 „Trys dienos 

nužudyti“.
 23.15 Farai.
 0.10 „Gelbėtojai“.
 2.00 „Svieto  

lygintojai“.
 2.45 „Imperija“.
 3.35 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.



14 Dzūkų žinios Nr. 17 / 2020 04 23 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

asmeniniai skelBimai nemokamai !!!

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

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

tranSpOrtO prIEMOnĖS

„Ford Fusion“ (1,4 l, dyzeli- •nas, 2007 m., idealios būklės), 
kaina 1 750 Eur.  
Tel. 8 692 44465.

GYvulIaI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

auGalaI

Avižų vikių mišinį (yra apie  •300 kg).  
Tel. 8 614 80988.

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

Pašarinius runkelius, vasari- •nius kviečius.  
Tel. 8 658 12097.

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

Sodybą Lazdijuose arba  •keičiu 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. 

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.

Šieną ritiniais, kaina 30  •Eur už vnt. Šiaudus ritiniais, 
kaina 12 Eur už vnt. Prie Lei-
palingio.  
Tel. 8 619 66433.

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

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

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

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

Segvėjų (naudotas, vaikiš- •kas, 2019 m), kaina 150 Eur. 
Kalnų dviratį (naudotas, pa-
augliui), kaina 70 Eur. Galima 
derėtis.  
Tel. 8 670 21874. 

Pušines sausuolių malkas,  •atvežu. Tel. 8 624 71375.

Sausas, skaldytas, po stogu  •laikytas malkas.  
Tel. 8 645 49627.

PERKA
nEkIlnOjaMaSIS turtaS

Žemę.   •Tel. 8 688 80688. 

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

PARDUODA
nEkIlnOjaMaSIS turtaS

Gretimus 0,27 ha ir 0,46 ha  •namų valdos sklypus 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 skly-
pai tinkami namų statybai. Arti 
Lazdijų miestas bei miškas.  
Tel. 8 679 08011.

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

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

Puikų didelį sklypą statybai  •Lazdijuose.  
Tel. 8 686 70841.

Sodo namelį bendrijoje  •„Baltasis“ (11 a žemės).  
Tel. 8 656 12800.

Namą su 15 a sklypu Lazdijų  •mieste.  
Tel. 8 603 24679.

Žemės sklypus namų  •statybai šalia Lazdijų (įvairaus 
dydžio, visos komunikacijos, 
šalia interneto linija), kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 616 33781.

Namą Vytauto g. 41, Laz- •dijai (15 a namų valda) ir 15 a 
sklypą Sodų g.  
Tel. 8 672 05028.

Žieminius kviečius.   •Tel. 8 662 39070.

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.

Žirnius (likę apie 1 500 kg).   •Tel. 8 623 21314. 

Maistines bulves, kaina  •0,30 Eur už kg. Pašarines 
bulves, kaina 0,07 Eur už  
kg. Tel. 8 686 59283. 

Prekiaujame našlaičių  •(broliukų) daigais, skaldele 
kapams, baltarusiškais durpių 
briketais ir akmens anglimis. 
UAB „MARTAS“, Gėlyno g. 17, 
Lazdijai.  
Tel.: (8 318) 51721,  
8 652 51721.

kItI

Prekiaujame fasuota  •akmens anglimi ir baltarusiš-
kais durpių briketais. Atveža-
me. UAB „Martas“, Gėlyno g. 
17, Lazdijai. Tel.: 8 652 51721,  
(8 318) 51721.

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

• 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 laiškininkus,  
telefonu 8 700 55 400, internete: www.prenumerata.lt, 

www.prenumeruok.lt.

Informacija tel. 8 670 38882.

Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

Savaitės rajono naujienų bankas
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tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PERKA

nEkIlnOjaMaSIS turtaS

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

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

Brangiai PERKAME miškus  •visoje Lietuvoje. Atsiskaitome 
iš karto.  
Tel. +370 699 29992. 

ŽEMĖS ŪkIO tEcHnIka

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

tranSpOrtO prIEMOnĖS

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

Superkame visų markių au- •tomobilius: „Mazda“, „Audi“, 
BMW, „Mitsubishi“, „Renault“, 
„Volkswagen“ ir kt. Pasiimame 
patys, sutvarkome reikiamus 
dokumentus, atsiskaitome iš 
karto. Dirbame savaitgaliais ir 
šventinėmis 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

Kaukazo aviganių veislės  •mažą šuniuką.  
Tel. 8 627 11386.

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. 

Mirus mylimam broliui Albinui JušKAuSKui užjaučiame 
seseris ireną BASEvičiEnę ir Stasę LEnKAuSKiEnę 
bei artimuosius. 

Artūras ir Lina Margeliai

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

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

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

Pieninių veislės karves (ne- •melžiamas, bergždžias arba 
neveršingas).  
Tel. 8 605 67294.  

kItI

Sausas, skaldytas, laikytas  •po stogu malkas.  
Tel. 8 645 49627.

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

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. 

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.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

TVENKINIŲ KASIMAS.
• Konsultuojame.

• Vežame smėlį, 
žvyrą, juodžemį.

Tel. 8 602 21748.

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 ap- •dailos darbus. Tel. 8 623 00597.

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

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

Greitai ir kokybiškai išpjau- •nu medžius gyvenamosiose ir 
sunkiai prieinamose teritorijose 
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. 

PARduodAME 
nAšLAiTES

 Užsakymus priimame 
nuotoliniu būdu.

Telefonas pasiteirauti
8 626 02129.

Antspaudų 
gamyba pagal 

užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. 

Tel. 8 646 71 901. 

palaiko

Skelbimus priimame:

Karantino metu dirbame 
nuotoliniu būdu

tel. 8 670 38882.

e. p.  dzukuzinios@gmail.com

G. Vasiukonio 
gėlininkystės ūkis 

PREKIAUJA našlaitėmis.
Tel. 8 626 02129, 

Staidarų g. 8, Staidarų k., 
Lazdijų r.

PAŽINTYS
54 metų vyras ieško rimtos  •gyvenimo draugės. Tik Lazdijų 

rajone.  
Tel. 8 692 44465.

DOVANOJA
Atsakingiems pilname- •čiams asmenims dovanoju ste-

rilizuotus katinėlius, pasirašo-
ma sutartis. Tel. 8 605 02060.
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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

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

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
FACEBOOK, MESSENGER
Lazdijų knygynėlis

prekių pasiėmimas vykdomas susitarus iš anksto.

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901. 

AKCiJA KAPoToMS iR 
PJAuToMS MALKoMS!

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

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

Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes 

nuolaidas.
Tel. 8 680 29853.

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

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

Tel. 8 644 55355.

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

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

 info@ntkarolis. lt, 
www. ntkarolis. lt


