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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

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Seinų g. 12, Lazdijai. 

Tel. (8 318) 53085. 

Laukiame Jūsų!

Marijampolietės trijų įdarų šimtalapio tuoj paragaus ir lazdijiečiai
Dineta Babarskienė

I
š Jolitos Sorakienės ke-
pyklėlės Marijampolėje 
kol kas saldūs gardėsiai 
keliauja į Vilnių, jų nu-
sipirkti galima dvie-
jose Suvalkijos krašto 

parduotuvėlėse, taip pat vienoje 
Marijampolės parduotuvėje, o 
užsisakiusieji gaminius pasiima 
tiesiai iš kepyklėlės. Anksčiau jos 
kepinių netrūko ir miesto šventė-
se, ir mugėse. „Labai norėčiau, 
kad mano gaminių paragautų ir 
dzūkai. Kurpiu planą, kaip savo 
saldžių gardėsių atvežti į Lazdijus. 
Po karantino, manau, paragausite 
ir įvertinsite mano kepinius. Norisi 
ir čia įkelti kojelę“, – sako pati 
kepyklėlės savininkė ir vienintelė 
darbuotoja Jolita, na, neskaitant 
greitosios pagalbos, kai jau labai 
riesta, darbo daug, išsiversti viena 
niekaip negali, tuomet į pagalbą 
atskuba keturiolikmetė dukra, kuri 
jau kuo puikiausiai ištampo tešlą 
šimtalapiui. Jei labai reikia, ir sū-
nus – pagalbininkas geras. „Man 
tuomet lengviau“, – prisipažįsta 
Jolita. O ar užteks jėgų ir sveikatos 
dar daugiau kepti, kad ir dzūkams 
užtektų? „Manau, kad dar turiu ir 
jėgų, ir sveikatos“, – patikina ji.

Įkurti kepyklėlę reikėjo ir 
drąsos, ir ryžto
Jolitos kepyklėlei jau ketveri 

„Per karantiną darbo turiu, o baiminausi, kad bus priešingai“, – sako Jolita.
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savaitės komentaras 
Keistas ministro A. Monkevičiaus pasiūlymas mokiniams ir mokykloms

Algimantas Mikelionis
Prasidėjus karantinui ne tik visos 
mūsų visuomenės, bet ir mokinių 
laukė nemenkas iššūkis. Gyve-
nimas pasikeitė labai stipriai, ir 
visiems teko ir vis dar tebetenka 
nelengva užduotis gyventi, dirbti 
ir mokytis visiškai naujomis ir 
neįprastomis sąlygomis. Apskritai 
buvo visiškai suardyta kasdieninė 
gyvenimo tvarka.

Prasidėjus karantinui mokiniai 
buvo ir yra priversti mokytis taip 
vadinamu nuotoliniu būdu. Iš 
pat pradžių prisitaikyti prie šio 
būdo buvo nelengva ne tik mo-
kiniams, bet ir mokytojams. Tai 
tikrai nebuvo pats geriausias ir 
tobuliausias būdas mokytis, bet 
naujomis pandemijos sąlygomis 
juk nebuvo galima nieko geres-
nio ir tobulesnio sugalvoti. Žino-
ma, buvo susidurta su ne viena 
problema: strigo kompiuteriai ir 
internetinis ryšys, mokytojams 
tapo žymiai sunkiau įteigti žinias 
mokiniams, teko iš naujo išmokti 
paskirstyti dėmesį visiems mo-

kiniams vienodai, o mokiniams 
teko nelengva užduotis išmokti 
dirbti naujomis sąlygomis.

Karantino pradžioje sužinoję, 
kad nereiks eiti į mokyklą, kai 
kurie mokiniai apsidžiaugė, nes 
atsirado galimybė ilgiau pamie-
goti ir galima buvo skirti daugiau 
laiko savo pomėgiams laiką lei-
džiant namuose. Vis dėlto per ke-
lis nuotolinio mokymosi mėne-
sius mokiniai puikiai suvokė, kad 
nėra geresnio mokymosi būdo 
kaip įprastas – gyvos pamokos 
mokyklos klasėse. Juk pastarasis 
būdas ir yra taikomas įprastomis 
sąlygomis kaip pati tobuliausia 
mokymosi galimybė. Per ilgesnį 
laiką mokiniai pasiilgo ir klasės 
draugų, su kuriais žymiai sma-
giau leisti laiką mokykloje. Tie-
sa, ši karta bendraudama su savo 
draugais itin aktyviai naudojasi 
naujomis technologijomis ir iš 
pirmo žvilgsnio turėjo atrodyti, 
kad jiems karantinas ir tiesiogi-
nio bendravimo trūkumas visiš-
kai nebaisus. Pasirodė, kad net 
šiuolaikiniams mokiniams įgriso 
mokymasis namuose nuotoliniu 
būdu, ir jie pasiilgo gyvo bendra-
vimo ne tik su draugais, bet ir su 
mokytojais.

Kai visi jau susitaikė, kad 
šiemet mokslo metai dėl susi-
dariusių ypatingų karantino są-

lygų baigsis birželio 1 dieną ir 
mokiniams šiais mokslo metais 
jau nereiks eiti į mokyklas ir jie 
ramiai pabaigs šiuos mokslo 
metus, kad ir ne pačiu tobuliau-
siu nuotoliniu, bet šiuo atveju 
saugiausiu savo ir mokytojų 
sveikatai būdu, lyg perkūnas iš 
giedro dangaus trenkė žinia, kad 
dar išlieka tikimybė, jog dviem 
savaitėms reiks grįžti į moky-
klas. Šią itin keistą žinią praeitą 
savaitę pranešė švietimo, mokslo 
ir sporto ministras A. Monke-
vičius.

Tokia ministro A. Monkevi-
čiaus naujiena pasirodė mažų 
mažiausiai keista. Vos tik mo-
kiniai apsiprato su nuotoliniu 
mokymu ir nusiteikė, kad šiuos 
mokslo metus pabaigs ramiai ir 
nesiblaškydami namuose, kaž-
kodėl buvo pateiktas pasiūlymas 
vos dviem savaitėms grįžti į mo-
kyklas. Tai pasirodė itin keista 
vien dėl to, kad koronavirusas vis 
dar egzistuoja mūsų aplinkoje ir 
į mokyklas sugrįžus mokiniams 
ir mokytojams, užsikrėsti šia liga 
atsirastų žymiai didesnė tikimy-
bė. Be to, kaip mokyklose būtų 
užtikrinti saugūs atstumai tarp 
mokinių? Susidaro toks įspū-
dis, kad kai kurios ministerijos 
užsiima niekais ir visuomenei 
siūlo mažų mažiausiai keistus 

ir neapgalvotus perteklinius 
sprendimus.

Šiuo atveju ministras A. Mon-
kevičius visiškai nepagalvojęs ir 
iki galo neapsvarstęs savo spren-
dimo prabilo apie galimybę grįž-

ti į mokyklas dviem savaitėms. 
Tai buvo visiškai neapgalvotas 
sprendimas, kuris mokiniams, 
mokytojams, tėvams ir moky-
klų bendruomenėms teatnešė 
sąmyšį.•

Adomo Žilinsko piešinys.

Oficialu: nuo šiandien bus sušvelnintas karantinas

Vyriausybė trečiadienį dar 
labiau sušvelnino karan-
tino sąlygas: nuo ketvir-
tadienio lauke bus galima 
nebedėvėti kaukių, nuo 
pirmadienio restoranai 
galės atnaujinti lankyto-
jų aptarnavimą viduje, o 
dar po pusantros savaitės 
į mokyklas pradės grįžti 
mokiniai.

Numatyta, kad kaukės atvirose 

vietose lieka rekomendacija, bet 
nėra privalomos, išskyrus susibū-
rimo vietas – turgavietes, viešo-
jo transporto stoteles, renginius, 
ekskursijas. Kaukes toliau reikės 
dėvėti viešose uždarose erdvėse, 
išskyrus valgant ir geriant vie-
šojo maitinimo vietose, taip pat 
sportuojant.

Taip pat nuo dviejų iki penkių 
padidintas asmenų skaičius, ku-
riam leidžiama lankytis parkuose 
ar kitose atvirose viešosiose vie-

tose, išlaikant atstumą, vengiant 
tiesioginio fizinio kontakto. Arti-
mieji giminaičiai ir iki šiol galėjo 
būti didesnėmis grupėmis.

Šie pasikeitimai įsigalioja iš-
kart su Vyriausybės nutarimu, t. y. 
ketvirtadienį.

Dalis pakeitimų susiję su ju-
dėjimu tarp Lietuvos, Lenkijos, 
Latvijos ir Estijos – iki šiol tarp 
valstybių leidus laisvai judėti tik 
šių šalių piliečiams, nutarimas 
papildomas ir teisėtai šiose vals-

tybėse gyvenančiais asmenimis. 
Taip pat leista į Lietuvą atvykti 
užsienio žurnalistams su užsienio 
reikalų ministro leidimu, pakei-
timai dėl judėjimo įsigalioja nuo 
penktadienio.

Taip pat nuo pirmadienio lei-
džiamas lankytojų aptarnavimas 
viešojo maitinimo įstaigų viduje. 
Dabar gali dirbti tik lauko ka-
vinės, barai, restoranai, taip pat 
galima gaminti maistą išsinešti.

Numatyta, kad viešojo maiti-
nimo įstaigų, restoranų, kavinių, 
barų, naktinių klubų ir kitų pa-
silinksminimo vietų veikla lei-
džiama nuo 8 iki 22 valandos. 
Darbo laiko ribojimas netaikomas 
aptarnaujant lankytojus lauke bei 
maistą pristatant. Šiomis valando-
mis taip pat leista ir lošimo namų 
(kazino) ir lošimo automatų sa-
lonų veikla.

Vyriausybės priimtu nutari-
mu leista darbą atnaujinti mo-
kykloms. Pradinukai į moky-
klas galės grįžti nuo gegužės 
25 dienos, taip pat leidžiamos 
konsultacijos abiturientams, o 
vyresniųjų klasių mokiniai – nuo 
birželio. Švietimo įstaigos taip 
pat pačios nuspręs, suderinu-
sios su steigėju ir bendruomene, 
kokios formos ugdymą taikyti: 
nuotolinį, įprastą su nustatytais 
reikalavimais arba mišrų. Taip 
pat leidžiama atnaujinti nefor-
malųjį švietimą.

Nuo gegužės 30 dienos taip 
pat leidžiama atnaujinti profesi-
onalaus sporto varžybas, tik be 

žiūrovų.
Nuo gegužės 30-osios jau lei-

džiami ir renginiai tiek atvirose, 
tiek uždarose erdvėse, kuomet 
dalyvauja ne daugiau kaip 30 
žiūrovų ir išlaikomas nustatytas 
atstumas tarp jų. Vyriausybės nu-
tarimu, analogiški reikalavimai 
bus taikomi ir asmeninėms šven-
tėms: nuo šios datos jos leidžia-
mos viešose atvirose ir uždarose 
erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau 
nei 30 asmenų“.

Visuotinis karantinas Lietuvoje 
įvestas kovo 16 dieną, jis pratęs-
tas iki gegužės 31 dienos.

Sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga laikosi po-
zicijos, kad karantino režimas 
greičiausiai bus tęsiamas ir po 
gegužės 31 dienos ir šalyje išliks 
„ilgokai“.

Nutarimu dar atlaisvinta skry-
džių leidimų tvarka – tam nebe-
reikės užsienio ir susisiekimo 
reikalų ministrų leidimo, pakaks 
Lietuvos transporto saugos admi-
nistracijos sutikimo.

Vyriausybė jau anksčiau buvo 
leidusi nuo ateinančio pirmadienio 
atnaujinti veiklą sporto klubams, 
leidžiant treniruotes su treneriu iki 
dešimties žmonių, individualias 
treniruotes, o trečiadienio sprendi-
mu nuo 10 iki 5 kv. metrų sumaži-
no vienam lankytojui turintį tekti 
plotą. Analogiškai plotas vienam 
lankytojui sumažintas renginiams 
lauke.•
BNS

Nuo ketvirtadienio lauke bus galima nebedėvėti kaukių, nuo pirmadienio restoranai galės atnaujinti lankytojų 
aptarnavimą viduje, o dar po pusantros savaitės į mokyklas pradės grįžti mokiniai.
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Marijampolietės trijų įdarų šimtalapio 
tuoj paragaus ir lazdijiečiai
metai, tačiau kepa ji jau geras 
dešimtmetis. „Dirbau, tad mesti 
turimą darbą ir ryžtis atidaryti ke-
pyklėlę reikėjo drąsos. Tai buvo 
tam tikras iššūkis, reikalaujantis 
pasiryžimo. Bet kaip aš juokau-
ju: jei darbas trukdo asmeniniam 
gyvenimui, reikia mesti darbą. 
Tad išėjau iš darbo ir atsidaviau 
savo mėgstamam užsiėmimui – 
kepimui. Kol kas nė akimirkos 
nepasigailėjau. Net dabar, per 
karantiną, darbo turiu, o baimi-
nausi, kad bus priešingai“, – sako 
ji. Jolita siūlo skruzdėlynus, gry-
bukus mieliniuose krepšeliuose, 
medaus tortus, šimtalapius net 
trijų skonių. Jos šimtalapiai dabar 
keliauja net į Ameriką.

Šimtalapis, pasirodo, gali 
būti ir vieno kąsnio
Jolita sako įnikusi į šimtalapių 
kepimą. O juk iškepti burnoje 
tirpstantį šimtalapį yra tikras iš-
šūkis, reikalaujantis daug darbo 
ir žinių, tačiau visas pastangas 
atperka skonis. Jolita pasakoja, 
kad šimtalapio receptą ji radusi 
prosenelės užrašuose. „Žinoma, 
tas receptas buvo užrašytas ne 
visai tiksliai, pats procesas de-
taliai nepaaiškintas, bet būtent 
pagal šį receptą aš kepu“, – sako 
ji. Per ilgus metus, žinoma, ji 
jau „atidirbo“ receptą, netgi pa-
tobulino. Nauji klientai nežino, 
kad kepėja viename maždaug 
trijų kilogramų šimtalapyje gali 
sudėti net tris įdarus: dalis šim-
talapio – su aguonomis, tai jau 
tradicinis šimtalapis, kita – su 
varške, trečia – su obuoliukais 
ir cinamonu. „Kartais užsakovai 
nedrąsiai pasiteirauja, ar kelių 
įdarų šimtalapio nebūtų galima 
iškepti, o aš sakau, kad galiu ir net 
trijų skonių“, – šypsodamasi sako 
kepėja. Ypač populiarūs jos vieno 
kąsnio šimtalapiai. „Na, realiai tai 
dviejų kąsnių“, – patikslina pati 
kepėja. Vieno kąsnio šimtalapio 
gabalėliai labai tinka, kai prirei-
kia pavaišinti kolegas, draugus, 
bičiulius. „Nė pjaustyti nereikia, 
iškart imi ir valgai“, – sako ji. O 
ar noriai dalijatės savo šimtalapio 

receptu, gamybos proceso subti-
lybėmis? Jolita paprastai atsako 
šitaip: „Šimtalapio receptas vie-
nas ir tas pats, svarbu kitkas.“ 
„Svarbu, kaip tu „susidraugauji“ 
su receptu, perpranti jį. Rankomis 
tešlą reikia pajusti, tuomet bus 
geras rezultatas“, – tikina kepėja 
profesionalė. Patirties tikrai pri-
reikia ištampyti tešlą šimtalapiui, 
skruzdėlynui – iškočioti plonai. 
Reikia ir įgudimo, ir praktikos, 
bet su metais rankos viską daro, 
rodos, pačios. Ir produktus savo 
kepiniams ji renkasi tik kokybiš-
kus. „Išbandžiau ir pigesnius, bet 
supratau, jog jei nori, kad būtų 
skanu, produktai turi būti ne iš 
pigesnių, kitaip gero skonio ne-
sitikėk“, – teigia pašnekovė. Anot 
jos, žmonės pasiilgę „senovinių“ 
skonių, tų, iš vaikystės. O kai jau 
šimtalapis atkeliauja į namus, Jo-
lita įspėja nedaryti vienos klaidos. 
„Tik jau nesugalvokite šimtalapį 
dėti į šaldytuvą. Jį privalu laikyti 
kambario temperatūroje. Taip jis 
„bręsta“, darosi dar skanesnis“, – 
pataria kepėja. 

savo jubiliejui iŠkepė 8 
kilogramų ŠimtalapĮ
Kepyklėlė „Jolitos šimtalapis“ už 
5 minučių kelio pėsčiomis nuo 
namų, tad ji čia ir pavakaroja, 
kai reikia, ateina ir anksti ryte. 

Jos darbo diena tokia, kokią ji 
pati susiplanuoja. Tik kaip be-
planuotum, šis darbas „ant kojų“. 
Kiek kilometrų nueinanti darbe, 
neskaičiuoja. „O ir pinigų niekad 
neskaičiuoju, kad jei iškepsiu tiek 
ir tiek, tai uždirbsiu tiek. Tiesiog 
stengiuosi niekam neatsakyti. 
Geriau jau ilgiau padirbėsiu, bet 
iškepsiu, jei klientas prašo“, – 
prisipažįsta, jog tokia taisykle ji 
vadovaujasi. Kepa Jolita įvairių 
dydžių šimtalapius. „Puskilinukai 
parduotuvėse noriai perkami“, 
– tarsteli ji. O jau klientai užsi-
sako, kokio nori svorio. „Savo 
jubiliejui esu išsikepusi 8 kilo-
gramų šimtalapį“, – prisipažįsta 
ji. Nieks nepaneigs, jog puikus 
pasirinkimas ant šventinio sta-
lo – gardusis pyragas šimtalapis. 
Nors tradiciškai tai yra totoriškas 
pyragas, tačiau šį ypatingą rankų 
darbų kepinį jau senais laikais 
pamėgo ir lietuviai. „Niekad nesu 
valgiusi totoriško šimtalapio, esu 
tik girdėjusi, jog burnoje tirpsta. 
Labai norėčiau paragauti“, – pri-
sipažįsta kepėja Jolita. Tačiau ir 
Jolita dažnai sulaukia skambu-
čių su klausimu, ko ji dedanti į 
savo gaminius, kad tokie skanūs. 
Kepėja turi atsakymą. „Meilės“, 
– tarsteli ji. Tad su meile keptų 
gardėsių lauksime ir Lazdijuose. 
Tiesa, jau po karantino.•

Dar nenutarta, ar Lazdijų 
moksleiviai mokslo 
metus užbaigs klasėse 

Švelninant karantino sąly-
gas, nuspręsta, jog moks-
leiviai šiuos mokslo metus 
galėtų užbaigti ne nuoto-
liniu būdu, bet įprastai – 
mokyklų klasėse ir kabine-
tuose. Švietimo, mokslo ir 
sporto ministras Algirdas 
Monkevičius sakė, jog 
pradinukai į klases galėtų 
sugrįžti nuo gegužės 25 die-
nos, o kitų klasių mokslei-
viai – nuo birželio 1-osios.

Tačiau kai kurių savivaldybių va-
dovai – Klaipėdos, Vilniaus ir dar 
kai kurių – rekomenduoja savo 
savivaldybių ugdymo įstaigoms 
užbaigti mokslo metus nuotoli-
niu būdu ir šiais mokslo metais į 
klases nebegrįžti. 

Kaip šią situaciją ketinama 
spręsti Lazdijuose, kalbamės 
su Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėju Daliumi Moc-
kevičiumi.

– Kokie planai dėl mokslo 
metų pabaigos, ar mokiniai grįš 
į klases, ar baigs mokslo metus 
nuotoliniu būdu?

– Informuojame, kad šį klau-
simą sprendžia ne Lazdijų rajo-
no savivaldybė. Organizuojant 
ugdymo procesą vadovaujamasi 
valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos valstybės operacijų va-
dovo, sveikatos apsaugos ministro 
Aurelijaus Verygos bei Vyriausy-

bės priimtais sprendimais.

– Ar pasiteisino nuotolinis 
mokymas?

– Taip, manau, kad esamomis 
karantino sąlygomis nuotoli-
nis mokymas pasiteisino. Per 
dvi mokinių atostogų savaites, 
kai buvo paskelbtas karantinas, 
mokyklos pakankamai gerai pa-
sirengė nuotoliniam mokymui. 
Greitai buvo sprendžiamos tech-
ninės problemos dėl aprūpinimo 
kompiuteriais bei interneto ryšiu. 
Ypač pagelbėjo Švietimo, moks-
lo ir sporto ministerijos nupirkti 
planšetiniai kompiuteriai, taip 
pat vyko nuotoliniai mokymai 
tiek mokytojams, tiek mokyklų 
administracijų darbuotojams. Ga-
lima tik padėkoti kūrybiškiems 
mokytojams, mokyklų adminis-
tracijų darbuotojams bei moki-
nių tėveliams už susitelkimą, 
bendradarbiavimą bei kantrybę 
organizuojant mokymą nuotoliniu 
būdu. Neabejoju, kad ši patirtis 
bus naudinga.

Panašu, kad galutinis spren-
dimas dėl to, kaip Lazdijų ra-
jono moksleiviai užbaigs šiuos 
mokslo metus – savo klasėse ar 
prie kompiuterių namuose, dar 
nepriimtas. 

Mokslo metų pabaigos termi-
nus nustato pačios mokyklos, 
susiderinusios su steigėju. •
„Dzūkų žinių“ informacija

REIKIA 
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose 
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelėse. 
Vienos tonos kaina — 
19,97 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.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Dalius Mockevičius.

Jolita siūlo skruzdėlynus, grybukus mieliniuose krepšeliuose, medaus 
tortus,  net trijų skonių šimtalapius.

Su meile keptų gardėsių lauksime ir Lazdijuose. 
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Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901.

Iš žydinčio miesto Lazdijai tapo nykia dykviete
Kiekvieną pavasarį Lazdi-
jų miesto svečius, rajono 
gyventojus viešose erdvėse 
džiuginę išpuoselėti gėly-
nai, floristinės kompozici-
jos šiemet dingo. Vietoj jų 
liko tik tušti žemės plotai 
ir dykvietės. Panašu, jog 
rajono valdžia nusprendė, 
kad, pasiteisinant karanti-
nu, galima apleisti miestą 
ir nesirūpinti jo įvaizdžiu, 
nors kaimyniniuose Dzūki-
jos ir Suvalkijos miestuose 
ir per pandemiją žydi gėlės 
ir žaliuoja skverai. Tiesa, 
dviejose Lazdijų vietose 
galima pamatyti nedide-
lius gėlynus, tačiau juos 
sutvarkė ne miesto valdžia, 
bet savo kraštą mylintys 
žmonės.

palygino su kitais miestais
„Dzūkų žinios“ sulaukė skaity-
tojų pastebėjimų ir nuotraukų, 
kuriose užfiksuotos apleistos Laz-
dijų viešosios erdvės, iki tol kie-
kvieną pavasarį nušvisdavusios 
įvairiaspalvėmis gėlėmis. Skaity-
tojai domėjosi, kodėl savivaldybė 
nesirūpina rajono centro įvaiz-
džiu ir apleido iki tol puoselėtus 
gėlynus. 

„Mes šį pavasarį lankėmės Aly-
tuje, Marijampolėje, Druskinin-
kuose, ten žydi gėlynai, stebina 
išradingos želdinių kompozicijos, 
o Lazdijuose nyku kaip niekada. 
Gal tokia nykuma yra dėl CO-
VID-19, bet pandemija juk visoje 
Lietuvoje, o kiti miestai sugeba 
pasigražinti“, – rašė skaitytoja 
„Dzūkų žinių“ socialinio tinklo 
paskyroje. 

Ta pati skaitytoja atsiuntė nuo-
traukų, kaip šį pavasarį per ka-
rantiną kai kurie miestai, ypač 
Druskininkai, sugebėjo puikiai 
papuošti skverus ir viešąsias 
erdves išradingomis floristikos 
kompozicijomis. 

dėl visko kalta pandemija?
„Dzūkų žinios“ pasidomėjo, 
kodėl šį pavasarį Lazdijai liko 
nykūs, be gėlių ir dekoratyvinių 
augalų, kas yra atsakingas už to-
kią situaciją. 

Į redakcijos klausimus atsakė 
Lazdijų miesto seniūnė Vaida 
Gazdziauskienė.

– Kas savivaldybėje atsakin-
gas už Lazdijų miesto želdinius 
ir gėlynus bei Lazdijų puošybą 
gėlėmis?

– Už Lazdijų miesto puošybą 
gėlėmis atsakinga Lazdijų miesto 
seniūnija.

– Kiek pinigų savivaldybė šie-
met skyrė Lazdijų želdiniams?

– Nors suplanuotą pavasarinių 
gėlių sodinimą dėl susiklosčiu-
sios situacijos Lazdijų miesto se-
niūnija turėjo atidėti, tačiau kitų 
augalų sodinimas turėtų vykti 
kaip planuota. Gėlėms šiemet 

išleista suma bus mažesnė nei 
ankstesniais metais, nes, kaip 
jau minėjau, nebuvo pasodintos 
pavasarinės gėlės.

– Ar yra parengtas puošybos 
želdiniais ir dekoratyviniais au-
galais bei gėlėmis dizaino pro-
jektas?

– Šiemet, kaip ir kasmet, Laz-
dijų rajono puošyba gėlėmis buvo 
kruopščiai suplanuota, tačiau dėl 
susiklosčiusios situacijos ne visus 
planus galėjome įgyvendinti.

– Kodėl, lyginant su ankstes-
niaisiais metais, šiemet Lazdijai 
nepapuošti gėlėmis?

– Susidūrus su COVID-19 pli-
timo grėsme buvo įvesta daug 
draudimų, ribojimų ir rekomen-
dacijų, ko iki šiol nėra buvę nei 
vienais metais. Būtent dėl ka-
rantino metu įvestų draudimų ir 
rekomendacijų nebuvo įdarbinti 
asmenys, kurie ir turėjo sodinti 
pavasarines gėles.

– Ar manote, jog Lazdijų pa-
puošimas želdiniais yra svarbi 
miesto įvaizdžio dalis?

– Manau, kad tiek tinkamai pri-
žiūrima augmenija, tiek švarios ir 
tvarkingos gatvės bei keliai yra 
labai svarbi miesto įvaizdžio da-
lis, tačiau dabar visų svarbiausia, 
mano nuomone, yra mūsų krašto 
gyventojų sveikata ir atsakingas 
bei apgalvotas elgesys.

gėlininkas pats ėmėsi 
iniciatyvos
Redakcijos duomenimis, savival-
dybė kasmet Lazdijų gėlynams 
sutvarkyti įsigydavo gėlių iš ži-
nomo rajono gėlininko Ginto Va-
siukonio ūkio, tačiau šį pavasarį 
iš jo gėlės Lazdijų papuošimui 
nebuvo pirktos. 

Kas galėtų paneigti, jog tai sa-
vivaldybės kerštas ūkininkui už jo 
principingą poziciją ginant savo 
teisę prekiauti gėlėmis aikštelėje 
prie „Aibės“ parduotuvės. 

Savivaldybė šią žiemą nu-
sprendė, jog minėtoje aikštelėje 
gėlėmis galima prekiauti tik per 
didžiąsias metų šventes, o kitomis 
dienomis nuspręsta, jog gėlėmis 
dera prekiauti tik turguje. 

Tokį valdžios sprendimą įvai-
rioms valstybinėms institucijoms 
apskundė vienas iš didžiausių gėlių 
augintojų rajone G. Vasiukonis. Su-
laukusi atsakingų institucijų pastabų 
dėl Konkurencijos įstatymo nesilai-
kymo, Lazdijų valdžia buvo pri-
versta sušvelninti savo poziciją. 

Pastebėjęs, jog šį pavasarį Laz-
dijai nepražydo gėlėmis, G. Va-
siukonis ėmėsi iniciatyvos ir pats 
papuošė gėlėmis Nepriklausomy-
bės aikštėje esantį paminklą. „Jei 
valdžiai nerūpi, kokius Lazdijus 
pamatys rajono svečiai ir vietos 
gyventojai, tai man tas rūpi, todėl  
nepagailėjau savo užaugintų gė-
lių“, – sakė G. Vasiukonis.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Šiandien pavasarinių žiedų šalia Lazdijų rajono savivaldybės dar nematyti.

Druskininkų miesto tulpės šalia gydyklos.

Žydintys Druskininkų sodai miesto centre.

Prieš Druskininkų gėlynų grožį Lazdijų miesto viešosios erdvės atrodo tikrai blankokai.
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kalba, kad...
dzūkai

g Lazdijų rajone sutrikęs 
judumas, nes šis populiarus 
žodis labai stipriai linksniuo-
jamas, ypač socialiniuose 
tinkluose. Suprask, kad pa-
sienio gyventojai šiuo metu 
mažai juda, ypač dviratėmis 
transporto priemonėmis. 
Bet karantino varžtai pa-
mažu atsileidžia ir viskas 
pasikeis – judėsime daug 
daugiau.
g Rinkimai į Seimą ne-

numaldomai artėja, į areną 
išeina nauji kandidatai. Ju-
desiai vyksta ir Lazdijuose, 
tarp mūsų rajono valstiečių. 
Valdančiųjų kandidatas į 
Seimą, pasirodo, gali likti 
tas pats, kaip ir buvo prieš 
ketverius metus – jis jau 
renka talkininkų koman-
dą. 
g Vienas kandidatas į 

Seimą savo reklaminius 
plakatus kabina nepaisy-
damas Kelių eismo taisyklių 
– automobilį palieka vos 
ne sankryžoje su įjungtu 
avariniu signalu ir stačiai 
prie skelbimo lentos lipdo 
plakatus. Derėtų priminti, 
kad eismo taisyklės galioja 

ir kandidatams.
g Lazdijų miesto viešo-

sios erdvės visai ne žalios, 
visai nežydi ir panašu, kad 
šią vasarą nežydės.  Ap-
važiavus kitus Dzūkijos 
miestus, ten matyti kitoks 
vaizdelis – viskas žydi, 
džiugina akį. O gal Lazdi-
jai nusprendė dalyvauti 
nykiausios savivaldybės 
konkurse? Keista, kad kai 
rajoną valdo moterys, apie 
grožį visai negalvojama.
g Viena didžiausių so-

cialines paslaugas teikian-
čių įstaigų Lazdijų rajone 
gavo nemažas dotacijas 
darbuotojams skatinti. Tik 
direktorė viešai rėkia, kad 
darbuotojai nieko nedirba, 
todėl paskatinimo nenusi-
pelnė. Kitaip sakant, pini-
gus matys kaip savo ausis 
be veidrodžio.•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!

Ne kūno jėga ir ne pinigai atneša žmogui laimę, o teisumas ir 
didi išmintis.

Demokritas

auksinės mintys

buvę nuomininkai trenkė durimis
*Lazdijų rajono savivaldybė 2019 m. liepos 9 dieną kreipėsi į VšĮ Lazdijų hipodromą dėl 

tinkamo išnuomoto turto priežiūros. Rašte buvo nurodyta iki 2019 m. liepos 12 dienos (per tris 
dienas) sutvarkyti hipodromo teritoriją ir inventorių bei apie atliktus darbus informuoti Lazdijų 
rajono savivaldybės administraciją. 

*Liepos 16 dieną rajono savivaldybė raštu kreipėsi į Lietuvos verslo paramos agentūrą. Rašte 
buvo pranešta apie ketinimus nutraukti nuomos sutartį su VšĮ Lazdijų hipodromu.

*Apie siūlymus nutraukti hipodromo nuomos sutartį VšĮ Lazdijų hipodromui savivaldybė 
pranešė tik 2019 m. rugpjūčio 14 dieną, iškart po to, kai gavo Lietuvos verslo paramos agentūros 
atsakymą, kad ši neprieštarauja savivaldybės ir VšĮ Lazdijų hipodromo sutarties nutraukimui. 
Tame atsakyme buvo nurodyta, jog Lazdijų savivaldybė turi iki 2019 m. rugsėjo 30 d. paskelbti 
hipodromo investuotojo, operatoriaus, tiekėjo, nuomininko atranką, o atrankos sąlygas suderinti 
su agentūra.

 *VšĮ Lazdijų hipodromui iš Dzūkijos VVG pavyko gauti projektinį finansavimą – 64 tūkst. 
eurų, tačiau šių lėšų neužteko tako remonto projektui įgyvendinti. 

*Rugsėjo 25 dieną VšĮ Lazdijų hipodromo direktorius Vaclovas Macijauskas kreipėsi į Laz-
dijų rajono savivaldybę, prašydamas konkretaus atsakymo: ar savivaldybė sutinka, ar atsisako 
prisidėti prie hipodromo tako remonto. Į šiuos klausimus direktorius atsakymo nesulaukė, 
savivaldybė pasiūlė nutraukti nuomos sutartį.

*Spalio 25 d. VšĮ Lazdijų hipodromo vadovas V. Macijauskas savivaldybei raštu pranešė, jog 
VšĮ Lazdijų hipodromas nuo 2019 metų lapkričio 1 d. nutraukia nuomos sutartį. 

* Hipodromą, kol bus surastas nuomininkas, laikinai administruoja Lazdijų sporto centras. 

Ar vietiniai žirgininkai mes gelbėjimosi 
ratą Lazdijų hipodromui?

Žole baigiančiam užžel-
ti Lazdijų hipodromui 
atsirado nedidelė viltis 
išsiropšti iš duobės. Po 
nesėkmingų hipodromo 
nuomininko paieškų vieti-
niai žirginio sporto klubo 
nariai užsiminė, jog ketina 
dalyvauti hipodromo 
nuomos konkurse ir įpūsti 
gyvybės šiam apleistam 
objektui.  

investicijos didelės – pelnas 
abejotinas
Rajono valdžiai nutraukus sutartį 
su buvusiais šio objekto nuomi-
ninkais – VšĮ Lazdijų hipodromu, 
šį objektą laikinai prižiūri Lazdijų 
sporto centras, o naujojo nuomi-
ninko iki šiol nepavyko surasti. 

Anot verslo ekspertų, analiza-
vusių šio objekto verslo poten-
cialą, investicijos į hipodromo 
sutvarkymą yra nemažos, o jų 
susigrąžinimas labai ilgas, todėl 
bus labai sunku surasti nuomi-
ninką. 

„Jei hipodromas būtų verslinin-
kų nuosavybė, o ne nuomojamas 
objektas, tuomet didesnė tikimy-
bė, jog norinčiųjų investuoti atsi-
rastų, o dabar tai labai rizikingas 
verslas“, – „Dzūkų žinioms“ teigė 
vienas verslo konsultantas. 

Pagal nustatytą tvarką, savival-
dybė negali valdyti hipodromo, 
bet turi surasti koncesininką. Jei 
koncesininkas neturėtų pakan-
kamai investicijų, savivaldybė, 

su juo bendradarbiaudama, per 
įvairius projektus galėtų prisi-
dėti prie šio objekto išlaikymo. 
Redakcijos duomenimis, panaši 
praktika jau sėkmingai taikoma 
Raseinių rajone. 

Todėl vietinių žirginio sporto 
entuziastų dalyvavimas hipodro-
mo nuomos konkurse ir hipodro-
mo valdymo perėmimas, ko gero, 
vienintelė išeitis iš susidariusios 
situacijos. 

vizijose – tarptautinės 
varžybos
Apie tai kalbamės su Lazdijų 
žirginio sporto entuziastų klubo 
vadovu, Lazdijų savivaldybės ta-
rybos nariu Valdu Žička. 

 – Ar tiesa, kad Žirgininkų klu-
bas ketina dalyvauti hipodromo 
nuomos konkurse? 

– Planų yra.

– Ar Lazdijams reikia hipo-
dromo? Kiek Lazdijuose yra 
žmonių, užsiimančių žirginiu 
sportu? 

– Žinoma, kad reikia. Lazdi-
juose yra senos žirgininkystės 
tradicijos. Šiuo metu yra tik mė-
gėjiška žirgininkystė, kadangi 
hipodromas buvo apmiręs, tai ir 
sportuojančių neliko, nors G. Ju-
knio vaikų jojimo būrelis savo 
laiku buvo gausus ir skynė laurus, 
sudalyvauta varžybose Airijoje 
ir Meksikoje. Be to, kaip žino-
te, jau šiuo metu dirba jojimo 

specialistas L. Balčiūnas, taigi 
pradžia yra.

– Jei klubui pavyktų laimėti 
nuomos konkursą, kokia būtų 
hipodromo ateities vizija Jūsų 
akimis? 

– Matau perspektyvą – įvairių 
žirginio sporto šakų plėtojimą.

– Iš kur ketinate gauti lėšų 
investicijoms į hipodromo su-
tvarkymą? 

– Investicijos iš įvairių projek-
tinių lėšų.

– Kaip Jums atrodo, kodėl 
Jūsų kolegoms žirgininkams, 
kurie buvo išsinuomoję hipodro-
mą, nepavyko jo atgaivinti? 

– Manau, kad jie nebuvo suin-
teresuoti hipodromo plėtra, tuo 
labiau, kad direktorius reziduoja 
už kelių šimtų kilometrų.

– Ar galėtų Lazdijų hipodrome 
vykti tarptautinės varžybos? 

– Ateities vizijoje mes tarptauti-
nes varžybas matome, tuo labiau, 
kad arti hipodromų nėra.

– Kaip Jums atrodo, per kiek 
laiko būtų galima hipodromą 
paruošti varžyboms ir kitiems 
renginiams? 

– Priklausomai nuo renginio ar 
varžybų tipo, tačiau dabar viskas 
priklauso nuo karantino.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Lazdijų  hipodromas.
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Punsko valsčiaus viršaitis: Taupyti 
norėčiau pradėti nuo savęs

Pasak Punsko valsčiaus 
vadovo Vytauto Liškausko, 
dėl koronaviruso pandemi-
jos finansinė padėtis savi-
valdybėje sunkoka. Mažėja 
pajamų, o vis daugiau įmo-
nių ir verslininkų prašo 
atleisti juos nuo mokesčių. 
Šiais metais savivaldybė 
nemažai pinigų numatė 
skirti investicijoms, kurios 
finansuojamos iš Europos 
Sąjungos lėšų. Atsisakyti 
jų būtų labai gaila.

Paskutinio Punsko valsčiaus tary-
bos posėdžio, vykusio gegužės 7 
d., metu Punsko valsčiaus viršaitis 
Vytautas Liškauskas pasiūlė, kad 
taryba sumažintų jam atlyginimą 
keliais šimtais zlotų. Taip savi-
valdybės biudžete būtų galima 
sutaupyti daugiau nei 1000 zl. 
per mėnesį.

„Taupyti norėčiau pradėti nuo 
savęs“, – kalbėjo Punsko vals-
čiaus viršaitis.

Punsko valsčiaus viršaičio pa-
reiškimas sukėlė tarėjų diskusiją. 

Pasigirdo balsų, kad valsčiaus 
vadovas, ieškodamas įvairiems 
projektams lėšų, neretai naudoja 
privačius pinigus, todėl mažinti 
jam atlyginimą būtų nesąžinin-
ga. Tarybos pirmininkė Elena 
Vailionienė pasiūlė apsvarstyti 
galimybę mažinti dienpinigius ta-
rybos nariams. Taryba nusprendė 
šiuos klausimus svarstyti kitame 
valsčiaus tarybos posėdyje, kuris 
vyks birželio mėnesį.•
sb, punskas.pl

Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas.

Baigiamas Vidugirių kelio atnaujinimas

Vidugirių ir apylinkės gy-
ventojai jau gali džiaugtis 
atnaujintu keliu bei naujai 
nutiestu per šią vietovę 
šaligatviu. Jis šio kaimo 
žmonėms yra labai reika-
lingas. Čia veikia maldos 
namai, pradinė mokykla, 
yra parduotuvė.

Pernai šiai investicijai Seinų aps-

kritis iš Palenkės vaivados gavo 
50 proc. reikalingų lėšų. Vidugi-
rių kelio atnaujinimas ir šaligatvio 
nutiesimas kainuos daugiau kaip 
1 800 000 zl. Punsko valsčius 
šiems darbams skyrė 450 tūkst. 
zlotų.

Buvo paklota nauja 1780 m 
ilgio ir 5,5 m pločio asfaltinė 
kelio danga. Netrukus bus išlie-
tas antras jos sluoksnis. Šaliga-

tvis per Vidugirius nutiestas tik 
vienoje kelio pusėje (koplyčios 
pusėje). Jo ilgis – 380 m. Prie 
mokyklos įrengta pėsčiųjų perė-
ja, padidinta autobusų sustojimo 
stotelė.

Visi darbai eina į pabaigą. In-
vesticija turi būti baigta iki 2020 
metų birželio pabaigos.•
sb, punskas.pl

nelinksmos naujienos

Negalėjo paaiškinti, kodėl 
prie parduotuvės smurtavo
Vaidotas Morkūnas 
 Praeitų metų gruodžio 
pabaigoje L. S., prie par-
duotuvės Šventežeryje 
sumušęs kitą vaikiną, R. 
A., turėjo sėsti į teisia-
mųjų suolą ir atsakyti už 
savo veiksmus. 

Tiek ikiteisminio tyrimo metu, 
tiek šią bylą nagrinėjant Lazdijų 
teismo rūmų teisėjams, kalti-
namasis L. S. pripažino, kad 
sudavė kakta vieną smūgį į R. 
A. veidą, tuo nukentėjusiajam 
dėl kraujosruvos odoje ir kairės 
akies vokuose bei kraujosruvos 
kairės akies obuolio junginėje 
padarydamas nežymų sveikatos 
sutrikdymą bei sukeldamas fizi-
nį skausmą. Tačiau kaltinamasis 
negalėjo paaiškinti, dėl kokios 
priežasties sudavė smūgį, sakosi 
neprisimenąs, kadangi tuo metu 
buvo neblaivus. 

Apklaustas pareigūnų nuken-
tėjęs R. A. parodė, kad tą dieną 
iš ryto, prieš 8 valandą, buvo 
nuėjęs į parduotuvę, nes norėjo 
nusipirkti alkoholio. Į parduotu-
vę atvažiavo dviračiu iš Babrų 
kaimo, kuriame gyvena. Apie 
8 val. išėjęs iš parduotuvės pa-
matė, kad iš šalia parduotuvės 
esančios laiptinės išėjo iš maty-
mo pažįstamas L. S., kuris jam 
vieną kartą galva trenkė į veidą, 
pataikė į kairę akį. Dėl ko jis 
trenkė, nukentėjusysis sakosi 
nežinąs, vyrai tuo metu net ne-
kalbėję ir nekonfliktavę, smū-
gį gavęs be jokios priežasties. 
Sudavęs L. S. kažkur nuėjo, o 
R. A. sėdo ant savo dviračio 
ir nuvažiavo namo, niekam 
nepranešęs apie įvykį. Vyrų 
konflikto niekas nematė, ka-
dangi dar buvo ankstus rytas, 
aplinkui nevaikščiojo žmonės, 
o parduotuvės durys buvo už-
darytos. Tuo metu nekilo jokio 
triukšmo, viskas tuo ir baigėsi. 
Grįžęs į namus, R. A. pradėjo 

vartoti alkoholinius gėrimus. 
Jau būnant namuose, nuken-
tėjusiajam po patirto smūgio 
vis labiau skaudėjo ir perštė-
jo akį, sakosi pamatęs, kad visa 
akis pamėlynavo, tai yra susida-
rė kraujosruva, ištinusia akimi 
jis negalėjo atsimerkti ir matyti, 
todėl nutarė apie įvykį pranešti 
policijos pareigūnams.

Tuo metu parduotuvėje dir-
busi R. B. pasakojo policijos 
pareigūnams, kad 8 valandą jai 
pradėjus darbą į parduotuvę at-
ėjo R. A., kurį ji pažįsta, nes yra 
gretimo kaimo gyventojas ir 
lankosi parduotuvėje. Atėjęs 
jis buvo sveikas ir nesužalotas, 
gal kiek buvo išgėręs. Parduo-
tuvėje jis apsipirko ir išėjo, o po 
kurio laiko vėl atėjo į parduo-
tuvę, tada pardavėja pamačiusi 
sumuštą, paraudusią akį. Kai 
paklausė, kas atsitiko,  vyriškis 
atsakė, kad jam be jokios prie-
žasties prie parduotuvės L. S. 
sudavė vieną smūgį iš galvos 
į veidą.

Policijos pareigūnas Š. R. taip 
pat nurodė, kad buvo gautas pra-
nešimas, jog prie parduotuvės 
sumuštas iš matymo pažįstamas 
asmuo. Nuvykusius nurodytu 
adresu policijos pareigūnus pa-
sitiko R. A., kuris ir paaiškino, 
kaip jį sumušė L. S.

Teismas konstatavo, kad 
kaltinamasis padarė nusikalti-
mą, kuris pagal pavojingumo 
visuomenei laipsnį priskirtinas 
prie nesunkių nusikaltimų, yra 
neteistas, baustas administracine 
tvarka, bedarbis, gyvenamosios 
vietos seniūnija dėl jo elgesio 
nusiskundimų nėra gavusi. 

Alytaus apylinkės teismo Laz-
dijų rūmų teisėjai išnagrinėję 
šią bylą L. S. pripažino kaltu ir 
paskyrė jam 4 mėnesius viešųjų 
darbų, įpareigojant per paskirtą 
laiką neatlygintinai dirbti po 30 
valandų per mėnesį visuomenės 
labui.•

Vienas po kito gaisrai 
Ramanavo kaime 
Vaidotas Morkūnas 
Naktį iš penktadienio į šeštadie-
nį, apie pirmą valandą, Krosnos 
seniūnijos Ramanavo kaimo 
gyventojus prikėlė gaisras, 
nes čia užsidegė gyvenamasis 
namas. Kai į gaisravietę atvy-
ko ugniagesiai, namas buvo 
jau bebaigiąs sudegti, stogas 
jau buvo sukritęs. Po gaisro iš 
pastato liko tik dalis mūrininių 
sienų, liepsna sunaikino medi-
nę perdangą, beveik visą namo 
šeimininkės turtą, buvusį kam-
bariuose. Laimei, kilus gaisrui 
namo šeimininkė suspėjo pati 
pribusti bei prižadinti tame pa-
čiame pastate miegojusį sūnų. 

Jie dar suspėjo iš degančio 
namo išsinešti dujų balioną bei 
svarbiausius dokumentus. Ra-
jono priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos pareigūnai tvirtino, 
kad, pirminiais duomenimis, 
gaisras kilo dėl elektros insta-
liacijos gedimo. Sudegęs namas 
yra draustas, todėl nuostolius 
kompensuos draudimas. 

Prieš keletą savaičių šiame 
kaime sudegė kitai kaimo gy-
ventojai priklausantis ūkinis 
pastatas bei jame stovėjęs trak-
torius, keturratis motociklas bei 
kitas turtas. Tas gaisras kilo taip 
pat dėl gedimų pastato elektros 
instaliacijoje.•
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Šalčio įbauginti ūkininkai piešia patį juodžiausią scenarijų

Sniegas pakenkė ne visiems, bet ūkininkai dabar baiminasi šalnų.

Beveik visą naktį gausiai kri-
tęs sniegas jau pridarė bėdų 
žemdirbiams, kurie įvykį 
vertina kaip stichinę nelai-
mę. Pasak ūkininkų, gamtos 
anomalija pakenkė labiau-
siai rapsų, lapinių salotų 
pasėliams. „Gelbėti derlių 
reikėjo vakar“, – portalui 
„Agroeta.lt“ sakė salotas au-
ginantis Evaldas Masevičius, 
paklaustas, ar dar įmanoma 
kaip nors apsisaugoti. Dabar 
ūkininkai su nerimu laukia 
kito ryto, nes sinoptikai tei-
gia, kad šaltis neatsitrauks. 
Šalnos būtų pražūtingos 
daugeliui ūkio šakų.

nuostoliai didžiuliai
Lietuvos grūdų augintojų asocia-
cijos (LGAA) prezidentas Aušrys 
Macijauskas teigia, kad gausiai 
iškritusio sniego nuostoliai že-
mės ūkiui jau yra akivaizdūs. Dar 
pirmadienio dieną rapsai gražiai 
geltonavo visoje šalyje.

„Šiandien važiavome pro lau-
kus. Sniegas rapsus išguldė ir 
išlaužė „duobėmis“. Neaišku, 
kokio dydžio nuostoliai, nes jie 
dar tik pradėti skaičiuoti. Ren-
kame informaciją iš ūkių visoje 
Lietuvoje. Per parą šią informa-
ciją tikimės surinkti, bet akivaiz-
du, kad žala milžiniška“, – teigė 
LGAA vadovas.

Pasak jo, kol kas sunku pasaky-
ti, kiek rapsų yra išlaužyta, tačiau 
jei taip nutiks, augalai nesuge-
bės atsistatyti. Naujų žiedų jie 
neišleis.

„Rapsai nulūžę įvairiame aukš-
tyje. Jie iki šiol buvo užaugę iki 1 
metro aukščio. Manome, kad tai 
force majore aplinkybė ir tikrai 
būtų gerai, jei Žemės ūkio mi-
nisterija padėtų tą žalą įvertinti“, 
– neabejoja LGAA prezidentas 
A. Macijauskas.

Lietuva esą galėtų kreiptis į Eu-
ropos Komisiją, kad mūsų šalies 
ūkininkams, auginantiems rapsus 
ir kitas kultūras, būtų skirta kom-
pensacija.

Anot A. Macijausko, kvie-
čiams sniegas nepakenkė. „Pa-
kenkė gal šiek tiek tik žieminiams 
miežiams, kurie yra vėlyvesnėse 
stadijose. Vietomis jei išgulę“, – 
tikino A. Macijauskas.

Šalnos vaismedžiams būtų 
tikra katastrofa
Sodininkystės ūkį turintis Algir-
das Amšiejus „Agroetai“, atvirkš-
čiai, pasidžiaugė netikėta klimato 
išdaiga.

„Kaip sakydavo mano mama: 
„Tai mana iš dangaus“. Pas mane 
nuo sniego sakurų šakos visai prie 
žemės, bet tai nieko blogo. Dide-
lio vėjo naktį nebuvo. Sniegas 
minkštas, o sykiu ir vanduo labai 
geras. Svarbu, kad nebūtų minu-
so“, – kalbėjo A. Amšiejus.

Pasak jo, gausus sniegas nėra 
blogai. „Tai yra kaip trąša. Juk 
drėgmės labai trūko. Pasodinau 
avietes, tai jos neaugo, o dabar 
labai gerai. Labai gerai“, – kartojo 
A. Amšiejus.

Didžiausia bėda, kuri gali nutik-
ti, tai jeigu šalyje įsivyrautų šal-
nos. Jeigu bus 3 laipsniai šalčio, 
tada, pasak A. Amšiejaus, ištiktų 
pats blogiausias scenarijus.

„Tada nušals obelys ir kiti vais-
medžiai. Visas derlius žus. Juk treš-
nės, slyvos dabar jau pražydėju-
sios“, – akcentavo A. Amšiejus.

Paklaustas, ar įmanoma kaip 
nors apsaugoti vaismedžius, 
A. Amšiejus pasiūlė tik pasimels-
ti. Niekas kitas esą neišgelbės.

kas nutiks bulvėms ir 
salotoms?
Ankstyvąsias bulves ir svogū-
nus auginantis Kėdainių rajono 

ūkininkas Saulius Dambraus-
kas netikėtą gamtos anomaliją 
pasitiko irgi su dideliu nerimu. 
„Jei svogūnams nieko nenutiko, 
tai bulvėms gausus sniegas gali 
pakenkti. Po agroplėvele bulvių 
stiebai yra gana aukšti, siekian-
tys kelius, tad būtų blogai, jeigu 
sniegas juos nulaužytų“, – sakė 
S. Dambrauskas.

Tačiau, pasak žemdirbio, jeigu 
stiebai atlaikys, tai bulvėms nieko 
blogo neturėtų nutikti. „Juk šalčio 
kaip ir nėra. Svogūnai apskritai 
nieko nebijo. Juos juk galima sėti 
net ir rudenį“, – tikino S. Dam-
brauskas.

Ūkininkas sakė, kad jeigu bul-

vių stiebai bus nulaužyti, jos vis 
tiek užaugs ir duos derlių. Tiesa, 
kiek mažesnį, nei prognozuota.

Šalčininkuose įsikūrusio 94 
hektarų ūkio „Evaldo daržovės“ 
savininkas Evaldas Masevičius 
sako, jog iškritęs gausus sniegas 
labiausiai kol kas pakenkė vi-
soms lapinėms salotoms, pries-
koniams.

„Sniegas labai stipriai pakenks, 
nes visų lapinių salotų, kurių 
aukštis yra 7–8 cm, jei jos nebuvo 
uždengtos agroplėvele, išoriniai 
lapeliai bus neabejotinai pažeisti. 
Jie paprasčiausiai nudžius“, – ak-
centavo E. Masevičius.

Ką ūkininkas daro, kad derlius 

būtų ir gausus, ir kokybiškas? 
E. Masevičius tuomet imasi vis-
ką atsėti. „Mes viską atsodiname, 
nes mums svarbi parduodamo 
produkto kokybė“, – teigė UAB 
„Evaldo daržovės“ vadovas.

Paklaustas, ar dar įmanoma 
kaip nors išgelbėti lapinių salotų 
derlių, E. Masevičius pasakė, kad 
tai reikėjo daryti vakar. „Vakar 
reikėjo daryti. Uždengti agroplė-
vele. Šiandien jau nieko nepada-
rysi“, – tikino E. Masevičius.

Pasak jo, jei netrukus įsivyraus 
šalnos, tuomet bėdų bus dar dau-
giau. Tačiau morkos, kopūstai 
šalčių nebijo.•
agroeta.lt

Daržovių augintojai naikina pernykštį derlių
Dėl karantino uždraudus 
dirbti restoranams bei ka-
vinėms, daržovių auginto-
jai nebeturi kur realizuoti 
produkcijos, todėl dalį jos 
žada sunaikinti. Žemės 
ūkio ministerija daržovių 
augintojams, skirtingai 
negu pieno, kiaušinių, 
mėsos sektoriams, kol kas 
jokios finansinės paramos 
nenumato.

Lietuvos daržovių augintojų 
asociacijai pareiškus, kad dalį 
derliaus teks išmesti, jeigu val-
džia „nedarys jokių greitų žings-
nių“, Žemės ūkio ministerijos 
atstovas Karolis Anužis pasiūlė 
ieškoti maitinimo įstaigų, kurios 
paimtų daržoves, jas atiduoti 
labdarai arba pašarams.

„Turėtume ieškoti tų realiza-
cinių taškų toje pačioje maisto 
grandinėje, jeigu ne ten, tai į 
labdarą kažkokį atidavimą, o 
trečias variantas ieškoti, kaip 
pašaru daržovės gali tapti, jeigu 
neatitinka maisto reikalavimo“, 
– Seimo Kaimo reikalų komite-

te šią savaitę teigė ministerijos 
Tvarios žemės ūkio gamybos 
grupės vadovas K. Anužis.  

Lietuvos daržovių augintojų 
asociacijos valdybos pirminin-
kas ir 100 narių turinčio žemės 
ūkio kooperatyvo „Suvalkijos 
daržovės“ vadovas Martynas 
Laukaitis BNS informavo, kad 
434 tonos burokėlių jau perduo-
tos Atsinaujinančios energijos 
gamintojų asociacijos bendrovei 
„Tiekesta“, kuri juos sudegins. 

Pasak jo, naikinamos gendan-
čios daržovės, kurių nenupir-
ko klientai Europoje. Lietuvos 
įmonės jų taip pat nepriima, nes 
nepajėgia perdirbti.

„Ženklūs kiekiai lieka. Pagal 
tiek, kiek liko iki naujojo sezo-
no, matome, kad nebespėsime 
parduoti praėjusių metų der-
liaus. Burokėliai, saugomi ne 
šaldytuvuose, dar tinkami nau-
dojimui bus savaitę, 10 dienų, 
o šaldytuvuose, kurie nėra di-
deli, – mėnesį“, – BNS tvirtino 
M. Laukaitis.  

Jo teigimu, kooperatyvo na-
riai maždaug 500 hektarų plote 

užaugina apie 20–30 tūkst. tonų 
burokėlių. 

Seimo Kaimo reikalų komi-
teto nariai konservatoriai Rasa 

Petrauskienė ir Kazys Starke-
vičius kreipėsi į Žemės ūkio 
ministeriją, kad ji atsižvelgtų 
į daržovių augintojų prašymą 

ir jiems skirtų paramą, pavyz-
džiui, kompensaciją už daržovių 
išdalinimą.•
agroeta.lt

Asociatyvi nuotr.



8 dzūkų žinios Nr. 20 / 2020 05 14 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

„Tele2“ pasiūlymas: įsigykite išmanųjį 
įrenginį dabar, mokėkite po 3 mėn.
Šalyje užsitęsus karantino 
laikotarpiui, „Tele2“ siūlo 
itin patrauklias sąlygas 
išmaniesiems įrenginiams 
įsigyti. Išsirinkti išmanųjį 
telefoną, planšetę ar kom-
piuterį galite jau dabar, o 
mokėsite už jį vėliau. Pa-
siūlymu galima pasinaudo-
ti operatoriaus salonuose 
ir internetinėje parduotu-
vėje www.tele2.lt.

„Sudėtingu karantino laikotarpiu 
ir taip gausu įvairių išlaidų, todėl 
norėdami padėti, suteiksime gali-
mybę įsigyti trokštamą mobilųjį 
telefoną, nešiojamąjį kompiuterį 
ar kitą išmanųjį įrenginį dabar, 
o pradėti už jį mokėti tik po 3 
mėn.“, –  sakė Petras Masiulis, 
„Tele2“ generalinis direktorius.

Įrenginių Įmokų atostogos
Reaguodami į dabartinę situaciją, 
„Tele2“ siūlo neatidėlioti darbui 
ar laisvalaikiui reikalingų išma-
niųjų įrenginių įsigijimo – įsigiję 
juos jau dabar, mėnesines įmokas 
už telefoną galėsite pradėti mo-
kėti tik po 3 mėn. nuo sutarties 
pasirašymo datos.

Pasiūlymas galioja pasirašius 
24 mėn. naują sutartį arba pratę-
siant esamą sutartį su visais po-
kalbių planais ir perkant telefoną 
arba „Laisvo interneto“ planais 
bei perkant kompiuterį, planšetę 
ar kitą pasirinktą išmanųjį įrengi-
nį. Paslaugų sutartis bus aktyvuo-
jama iškart, pasirašius sutartį. 

Mėnesines įmokas bus galima 
pradėti mokėti tik nuo ketvirtojo 
sutarties mėnesio. Nutraukus pas-
laugų sutartį, nutrūks ir įrangos 
sutartis (klientui reikės sumokėti 
likusią sumą už įrangą). 

Taip pat šiuo metu galimas grei-
tas, nemokamas ir bekontaktis 
įrenginių pristatymas į namus. 

nuolaidos mobiliesiems 
telefonams
Svajojantiems įsigyti naują išma-
nųjį telefoną dabar itin palankus 
metas tai padaryti. Be palankių 
įrenginių įsigijimo sąlygų, daugy-
bei mobiliųjų telefonų iš plataus 
„Tele2“ asortimento šiuo metu 
taikomos ir itin patrauklios nuo-
laidos.

Pasiūlymais pasinaudoti turėtų 
suskubti „Apple“ gerbėjai. Di-
džiausia, net 320 Eur, nuolaida 
su 24 mėn. sutartimi šiuo metu 
taikoma ypač ryškų 5,8 colių įs-
trižainės „Super Retina“ ekraną 
ir prabangaus dizaino plieninį 
korpusą turinčiam 64 GB vidinės 
atminties „iPhone XS“ telefonui. 
Kaina be sutarties mokant visą 
sumą iškart – 739 Eur (kaina ne 
akcijos metu – 1059 Eur).

Ypatingi pasiūlymai paruošti 
ir norintiems įsigyti spalvingąjį 
„iPhone Xr“ bei daugelio jau pa-
mėgtus „iPhone 7“ arba „iPhone 
8“ išmaniųjų modelius.

Sutaupys ir tie, kurie pasiūlymo 
laikotarpiu pasirinks „Samsung“ 
išmaniuosius. Šiuo metu itin gera 
kaina galima įsigyti populiarius 
„Galaxy S10“, „Galaxy S10+“, 
„Galaxy S20“ ir kitus pamėgtus 

„Samsung“ mobiliųjų telefonų 
modelius. Išskirtinis pasiūlymas 
taikomas ir unikaliam besilanks-
tantį stiklinį ekraną ir aukščiau-
sios kokybės kamerą turinčiam 
„Galaxy Z Flip“ telefonui su 256 
GB vidine atmintimi. Užsisakius 
šį išmanųjį jau dabar, dovanoja-
mas net 12 mėn. draudimas.

Naujieji „Tele2“ pasiūlymai 
turėtų sudominti ir „Huawei“ 
gerbėjus. Svajojantys apie „P30 
Pro“ modelį dabar šį itin lengvą, 
vos 165 gramus sveriantį, ryškių 
spalvų išmanųjį su 128 GB vidine 
atmintimi, 24 mėn. sutartimi įsi-
gyti gali net 220 Eur pigiau. Kai-
na be sutarties – 579 Eur (kaina 
ne akcijos metu – 799 Eur).

Nuolaida taikoma ir „Huawei 
P Smart 2019“, kurį verta rinktis 
ieškantiems lengvesnio bei kom-
paktiškesnio telefono modelio. Jis 
ne tik lengvai susidoros su viso-
mis kasdienėmis užduotimis, bet 
ir nustebins savo intuityvumu bei 
kokybiška kamera. Be šių telefo-
nų, specialūs pasiūlymai taikomi 
ir dar septyniems skirtingiems 
„Huawei“ modeliams.

Paruošti ir 5 „Xiaomi“ ga-
mintojo pasiūlymai. Pavyzdžiui, 
ieškantiems galingo bei užduotis 
greitai vykdančio telefono patiks 
„Redmi 8T“ modelis su 64 GB 
atmintine. Šį keturguba galine ka-
mera papildytą ir „Snapdragon 
655“ procesorių turintį bei išskir-
tiniu dizainu pasižymintį telefoną 
šiuo metu galima įsigyti už itin 
patrauklią kainą.

nuolaidos planŠetėms ir 
kompiuteriams
Be lanksčių įsigijimo sąlygų, pa-
pildomos nuolaidos su sutartimi 
šiuo metu taikomos ir įvairių ga-
mintojų planšetiniams bei nešio-
jamiesiems kompiuteriams.

Jei kaip tik planavote įsigy-
ti planšetę, rinktis tikrai yra iš 
ko – viliojantys pasiūlymai pa-
ruošti „Apple“, „Samsung“ ir 
„Huawei“ gamintojų planšečių 

modeliams. 
Tuo tarpu nešiojamiesiems 

kompiuteriams šiuo metu tai-
komos nuolaidos su sutartimi 
siekia net iki 420 Eur. Įsigyjant 
kompiuterį su 24 mėn. sutartimi, 
tokia nuolaida taikoma „Apple 
Macbook Air 13“ (2019) len-
gvam, spalvingam ir intuityviam 
kompiuterio modeliui su 256 GB 
vidine atmintimi. Nors šis kom-
piuteris itin lengvas, bet kartu 
ir labai galingas – jame veikia 
aštuntos kartos „Intel Core i5“ 
procesorius, kuris padeda susi-
doroti su visomis užduotimis. 
Kaina be sutarties – 1099 Eur 
(kaina ne akcijos metu – 1519 
Eur).

Ieškantiems patikimo, lengvo 
ir lankstaus kompiuterio mode-
lio, sudomins „Lenovo Essential 
V130 15.6 FHD“ kompiuteris, 
kurį su 24 mėn. sutartimi dabar 
įsigysite net 50 Eur pigiau. Plačiu, 
15,6 colių įstrižainės, ekranu ir 
lengvumu (vos 1,8 kg) išsiskirian-
tis modelis sukurtas taip, kad taptų 
ištikimiausiu jūsų pagalbininku. 
Šio modelio ekranas lankstosi net 
180 laipsnių kampu, todėl nešio-
jamuoju kompiuteriu naudositės 
taip, kaip jums patogiausia. Kaina 
be sutarties – 399 Eur (kaina ne 
akcijos metu – 449 Eur).

Šiuo metu ypač gera kaina 
siūloma ir populiariai žaidimų 
konsolei „Sony Playstation PS4 
Slim 500 GB“. Aukštos kokybės 
konsolę dabar galima įsigyti su 40 
Eur nuolaida. Pasiūlymas galioja 
perkant konsolę su 24 mėn. sutar-
timi. Konsolės kaina be sutarties 
– 309 Eur (kaina ne akcijos metu 
– 349 Eur).

Daugiau informacijos apie 
akciją sužinosite https://tele2.lt/
privatiems/akcijos/nemokek-tris-
menesius, „Tele2“ salonuose arba 
paskambinę telefonu 117. 

Įrenginiams papildomai taiko-
mas vienkartinis laikmenos mo-
kestis. Akcijos laikas bei įrengi-
nių kiekis – riboti.•

ketvirtadienio aidas

Aidas Kelionis
Nuo 1973 metų mūsų šeima iš 
namo prie Veisiejų autobusų sto-
ties išsikėlė gyventi į tuometinę 
Kolūkio gatvę, kur buvo pasta-
tyti trys vienodi dviaukščiai aš-
tuonbučiai, vadinami mokytojų 
namais. Tuomet man buvo tik 
dveji metai. Mūsų name gyveno 
Dumbliauskų šeima – garsio-
jo Kauno „Granito“ rankinin-
ko Romo Dumbliausko tėvai. 
Pats Romas gimė 1955 metais 
ir, kai aš kiek ūgtelėjau, jis jau 
rungtyniavo garsiojoje Kauno 
„Granito“ rankinio komando-
je. Kai man buvo dešimt metų, 
1981-aisiais, ir prasidėjo šios 
rankinio komandos kilimas 
SSRS rankinio aukščiausios ly-
gos čempionate.

Romas dažnokai aplankydavo 
savo tėvus ir būdavo labai įdomu 
ir malonu matyti garsųjį kaimy-
ną po kiemą vaikštantį septintu 
numeriu pažymėtais „Granito“ 
marškinėliais, nešiojantį vandenį 
ir laistantį tėvų daržus. Nereikia 
net sakyti, kad žiūrėdavau visas 
Kauno „Granito“ rungtynes per 
televiziją ir itin didžiuodavausi, 
kad šioje komandoje rungtyniau-
ja mano namo kaimynų sūnus. 
Tuo metu Kauno „Granitas“ 
buvo viena stipriausių SSRS 
aukščiausios lygos čempionato 
komandų – kelis kartus tapo šių 
pirmenybių prizininke. Mūsų na-
mas labai džiaugdavosi, kai pas 
tėvus iš Kauno atrūkdavo Romas 
su savo automobiliu. Būdamas 
vaikas nelabai išdrįsdavau Romą 
užkalbinti, bet kuo buvau vy-
resnis, tuo dažniau su Romu 
šnekteldavome. Į Veisiejus at-
važiuodavo ir kiti jo komandos 
draugai.

Kai Romas kartą į tėvų namus 
Veisiejuose parsivežė draugę, itin 
simpatišką lengvaatletę Genutę, 
visi kiemo vaikai ja susižavėjo. 
Vėliau ji tapo Romo žmona ir 
kartu susilaukė dviejų protingų 
ir simpatiškų mergaičių – Ievos 
ir Monikos. Su jomis ūgtelėju-
siomis man dar teko nemažai 
pabendrauti. Paskutinio XX 
amžiaus dešimtmečio pradžio-
je Romas su šeima išvažiavo į 
Prancūziją, kur iš pradžių dar 
žaidė rankinį. 

Kad visam mūsų namui ir 
Veisiejams sirgti už Kauno 

„Granitą“, kuriame rungtyniavo 
mūsiškis Romas Dumbliauskas, 
buvo įprastas dalykas, nereikia 
net sakyti. 1987 metais man jau 
buvo šešiolika metų ir aš itin ge-
rai prisimenu didžiausią Kauno 
„Granito“ rankinio komandos 
triumfą istorijoje. Tais metais 
„Granitas“ startavo Europos 
IHF taurės turnyre, kuriame 
dalyvavo 24 komandos. Iki 
pusfinalio kauniečiams sekė-
si gana lengvai. Jie eliminavo 
Suomijos, Danijos ir tuometi-
nės Čekoslovakijos komandas. 
„Granitas“ pateko į pusfinalį, 
o jame laukė viena garsiausių 
Europos klubinių komandų – 
Gumersbacho VfL (VFR). Ši 
ekipa buvo 10 kartų VFR čem-
pionė, penkiskart iškovojusi 
Europos čempionų taurę, po 2 
kartus – taurių taurę ir supertau-
rę. Pirmosios pusfinalio rung-
tynės buvo žaidžiamos Kaune. 
Nors svečiai ir čia buvo laikomi 
favoritais, „Granitas“ sužaidė 
vieną geriausių savo mačų per 
visą istoriją. Pirmas rungtynes 
„Granintas“ laimėjo 22:12. Net 
13 įvarčių kauniečiams pelnė 
J. Kaučikas, 4 – V. Babars-
kas, po 2 – A. Mockeliūnas ir 
E. Miknius, 1 – R. Valuckas. 
Atsakomosiose rungtynėse VFR 
„Granitas“ atsilaikė ir pralaimė-
jo 9 įvarčių skirtumu – 17:26 
ir pateko į Europos IHF taurės 
finalą, kur jų laukė Madrido 
„Atletico“ komanda.

Pirmosios finalo rungty-
nės buvo žaidžiamos gegužės 
3 dieną Madride. Dešimties 
tūkstančių sirgalių palaikomi 
ispanai tikėjosi namie prieš at-
sakomąsias rungtynes įgyti kuo 
didesnį pranašumą. Tačiau pa-
siaukojantis „Granito“ žaidimas 
neleido šeimininkams net iško-
voti pergalės – rungtynės baigėsi 
lygiosiomis 23:23. Kauniečiams 
7 įvarčius pelnė R. Valuckas, 6 – 
V. Milašiūnas, 4 – J. Kaučikas, 3 
– R. Dumbliauskas, 2 – G. Miku-
lėnas, 1 – V. Babarskas. Gegužės 
10 dieną vyko atsakomosios IHF 
taurės finalo rungtynės. „Gra-
nitui“ nepavyko primesti savo 
žaidimo stiliaus, ir svečiai mačo 
pradžioje pirmavo 3:6. Tačiau 
pirmo kėlinio antroje pusėje 
kauniečiai perėmė iniciatyvą ir 
antrajame kėlinyje šeimininkai 
pirmavo jau 12:8. Mačui artėjant 
prie pabaigos rezultatas buvo 
17:14, bet „Atletico“ nenuleido 
rankų. Likus žaisti paskutines 
minutes svečiai sugebėjo išly-
ginti rezultatą 18:18. Kauno 
„Granitas“ dėl daugiau išvykoje 
įmestų įvarčių iškovojo IHF tau-
rę! Šiose rungtynėse „Granitui“ 
9 įvarčius pelnė J. Kaučikas, po 
3 – R. Dumbliauskas ir A. Moc-
keliūnas, 2 – V. Babarskas, 1 – 
A. Milašiūnas.•

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Seinų g. 12, Lazdijai. 

Tel. (8 318) 53085. 

Laukiame Jūsų!
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Specialistai patarė, kaip išgyventi karantino krizę: nesakykite 
sau vienos frazės ir visiškai atsisakykite alkoholio
Kalbino Gintarė Bakūnaitė,  
parengė Gabrielė Grinkaitė,
www.DELFI.lt
Koronaviruso protrūkis 
pasaulyje neabejotinai 
palietė visas gyvenimo 
sritis. Jau nuo pat karan-
tino paskelbimo Lietuvo-
je pradžios psichologai 
pastebi, kad žmonių po-
reikis konsultuotis išaugo 
kelis kartus. Ką daryti su 
kylančiu nerimu ir baimė-
mis? Apie tai laidoje „Delfi 
11“ pasakojo Respubliki-
nės Vilniaus psichiatrijos 
ligoninės direktorius prof. 
Arūnas Germanavičius ir 
psichologė-psichoterapeu-
tė Agnė Matulaitė.

paveikia ir turinčius 
psichikos ligų
Šiuo metu psichologai siūlo kon-
sultacijas nuotoliniu būdu – pa-
vyzdžiui, telefonu, internetu ar 
žinutėmis.

Paklausus, kaip karantinas pa-
veiks pacientus, gulinčius psichi-
atrijos ligoninėje, Respublikinės 
Vilniaus psichiatrijos ligoninės 
direktorius prof. Arūnas Ger-
manavičius sakė, kad yra du šio 
reiškinio aspektai.

Viena vertus, žmonėms, turin-
tiems psichikos sutrikimų, aplin-
ka, kurioje jie gyvena, nepadeda 
sveikti. Atvirkščiai, jų aplinka 
dažnai būna toksiška ir dėl to 
jie atvažiuoja į ligoninę, aiškino 
profesorius.

„Kažkuria prasme jie net jau-
čiasi saugiau, kai kontaktų suma-
žėja su artimaisiais. Kita vertus, 
yra žmonių, kuriems tikrai reikia 
palaikyti tą kontaktą. Turime vai-
kų ir paauglių psichiatrijos sky-
rių. Suprantu, kad susitikimas ir 
artimųjų palaikymas yra labai 
svarbus, bet šitokios aplinkybės 

priverčia susimąstyti, ar nekelia-
me grėsmės kitiems žmonėms“, 
– sakė Vilniaus psichiatrijos ligo-
ninės direktorius.

nerimą jaučiame visi
Psichologė-psichoterapeutė Agnė 
Matulaitė sakė, kad šiuo metu 
žmonėms ypač neramu dėl to, kad 
jie negali kontroliuoti ateities.

„Vakarų pasaulyje tikimės turė-
ti prognozuojamą, kontroliuojamą 
ateitį, kai kuriose šalyse visi susi-
tikimai suplanuoti net ir metams į 
priekį. Norisi turėti užtikrintumą. 
Labai aiškiai susiduriame su duo-
be, kai suvokiame, kad kontrolė 
yra tik iliuzija“, – kalbėjo psicho-
terapeutė.

Todėl, pasak jos, reikia pripa-
žinti, kad nerimą dabar jaučiame 
visi. Ir tai visiškai natūralu.

„Labai nesmagu, kai iš to šai-
pomasi. Ir taip žmonės turi pro-
blemų, pavyzdžiui, padidėjusį 
norą kontroliuoti aplinką, tokiu 
atveju, šiuo metu jiems tikrai kyla 
audra. Šnekėti reikėtų paprastai, 
kad tai yra normalu ir ką galime 
po žingsnį padaryti. Nes tyrimai 
rodo, kad, jei žmones užgožiame 
skaičiais, kyla didžiulė panika, 
žmonės krenta atgal į senas savo 
traumas. Dėl ko kur kas svarbiau 
pasakyti, ką kiekvienas galime 
padaryti. Geriau šnekėti apie po-
zityvius atvejus. Reikia paieškoti 
savyje herojaus, ką kiekvienas 
galime padaryti“, – patarimais 
dalijosi A. Matulaitė.

Viruso akivaizdoje, o ypač, kai 
tai yra nematomas priešas, mūsų 
sąmonė ieško atpirkimo ožio. To-
dėl, kaip sako psichologė, streso 
metu žmonėms tarsi šiek tiek 
sustoja veikti galvos smegenų 
mąstanti zona ir pradeda veikti 
savotiškas gyvulio mąstymas.

„Todėl, kai neturime ant ko 
pykti, pykstame ant kažko kito, 

jienų stebėjimą. Tikrai pasaulis 
nesugrius, jei nesužinosite apie 
dar vieną susirgimą (...). Venkite 
tai žiūrėti per didelius ekranus, kad 
tai būtų tik maža dalelytė to, ką jūs 
stebite. Tokia informacija gali už-
bombarduoti net ir visiškai sveiką 
žmogų“, – kalbėjo A. Matulaitė.

Net ir paprastas 10 sekundžių 
susitelkimas į savo giluminį kvė-
pavimą gali padėti, sako psicholo-
gė. Ji pataria pasistengti kvėpuoti 
ir nurimti taip, kad pajaustumė-
te, kaip sulėtėja širdies darbas, 
kaip šąla galūnės, tai reiškia, kad 
kūnas nurimsta ir tarsi ruošiasi 
miegui.

Dar vienas paprastas psicholo-
ginis pratimas – pasiimti popie-
riaus lapą ir jame nusipiešti didelį 
skritulį, tada pažymėti skaičiais 
visokius teiginius, kurie kelia 
jums nerimą.

„Ir tada juos sudėlioti: tai, kas 
priklauso nuo manęs – į rato vidu-
rį, tai, kas nuo manęs nepriklauso 
– į rato išorę. Taip pamatysite, 
ką galite kontroliuoti, o ko ne. 
Beje, nereikėtų bijoti eiti į lauką 
ten, kur nėra žmonių, nes gam-
ta pati ramina. Nepaisant visko, 
pavasaris vis tiek ateis“, – sakė 
A. Matulaitė.

Prof. Arūnas Germanavičius 
pridūrė, kad žmogaus grupinis 
elgesys nulemia labai daug, todėl 
kiekvienam reikia persvarstyti, ką 
darome neteisingai.

prisiminkite, kad tai ne 
socialinė izoliacija
„Kalbant apie psichikos sutriki-
mus turinčius žmones, kontaktų 
sumažinimas ir izoliacija smar-
kiai veikia tiek depresiją sergan-
čiuosius, tiek turinčius psichozes. 
Buvo atlikti tyrimai, kurie parodė, 
kad kai žmogus visiškai atsijungia 
nuo pasaulio, nuo šviesos, garsų, 
išorinių jutimų, tam žmogui per 
keletą valandų gali išsivystyti 

psichozės sutrikimai, tokie kaip 
haliucinacijos, klaidingos min-
tys“, – sakė profesorius.

Saviizoliacija gali itin neigia-
mai paveikti žmones, kurie jau 
turi psichikos sutrikimų, be to, 
gali padėti išsivystyti net ir nau-
jiems psichikos sutrikimams.

„Todėl labai svarbu, kad žmo-
nės palaikytų tuos kontaktus, bet 
juos palaikytų nuotoliniu būdu. 
Taip pat turi palaikyti fizinį ak-
tyvumą. Reikia išeiti į lauką“, – 
kalbėjo A. Germanavičius.

Taip pat, pasak profesoriaus, 
labai svarbu vengti tų dalykų, 
kurie sukelia nerimą. Tai dide-
lis kavos kiekis, saldūs gėrimai. 
Reikia visiškai vengti alkoholio, 
o malonumo ar atsipalaidavimo 
patartina ieškoti kitu būdu. Pa-
vyzdžiui, klausyti muzikos, žiū-
rėti filmus.

„Jei nerimas yra toks didelis, 
kad tampa sunku susikaupti, 
suplanuoti savo veiksmus, dėl 
nerimo nebenorime valgyti, tai 
yra požymiai, kad jis yra nekon-
troliuojamas. Tokiu atveju reikia 
kreiptis į psichologus pagalbos“, 
– sakė A. Germanavičius.

Agnė Matulaitė pridūrė, jog rei-
kia suprasti, kad tai nėra socialinė 
izoliacija, tai – fizinė izoliacija 
ir skatino nenustoti bendrauti 
telefonu.

Pasak pašnekovės, mažai gru-
pei žmonių užsidarius vienoje er-
dvėje anksčiau ar vėliau visada 
ateina jausmas, kad viskas pabo-
do. Tačiau, psichologės teigimu, 
sėkmės atveju po kiek laiko šeima 
tampa tarsi komanda, kuri atei-
nančią dieną planuoja kartu.

„Žinoma, saviizoliacija yra 
didelis iššūkis šeimoms. Dabar 
visos mūsų problemos tampa 
tarsi po padidinamuoju stiklu, 
tą reikėtų prisiminti“, – patarė 
A. Matulaitė.•
delfi.lt

Arūnas Germanavičius. (© DELFI / Andrius Ufartas)

pavyzdžiui, ant to, kuris nusi-
čiaudo. Labai svarbu neužmiršti 
kvėpuoti, save raminti ir leisti su-
grįžti į veikimą savo smegenims. 
Mąstymą galima kontroliuoti ir 
tai puiki proga tą padaryti“, – pa-
drąsino psichologė.

svarbu atsiminti keletą 
taisyklių
A. Matulaitė įvardijo pagrindinius 
dalykus, kas šiuo metu psichinę 
sveikatą tik pablogintų ir ko tikrai 
nereikėtų daryti.

„Nebandykite sau sakyti – tik 
nepanikuok, atsipalaiduok. Nesa-
kykite tų žodžių ir artimiesiems. 
Antra, kaip įmanoma, ribokite nau-

Nuo gegužės 11 dienos Len-
kijos ir Lietuvos piliečiai gali 
išvykti į Lietuvą arba Lenkiją 
darbo, verslo ar mokslo rei-
kalais. Kertant sieną būtina 
jiems turėti tai patvirtinantį 
dokumentą – darbo sutartį, 
verslo liudijimą, įmonės do-
kumentą, pažymą iš švietimo 
įstaigos apie mokymąsi joje 
ir pan. Šiuos dokumentus 
reikia pateikti Lietuvos ir 
Lenkijos pasieniečiams, 
kurie ir priims galutinį 
sprendimą dėl įleidimo į savo 
šalies teritoriją.

Kirsti Lietuvos–Lenkijos sieną 
bus galima per Kalvarijos–Bu-
dzisko bei Lazdijų–Aradnykų 
perėją. Grįžusiems asmenims, 
kurie lankėsi darbo, verslo ar 
mokslo reikalais, nebus taikoma 
14 dienų izoliacija.

Nuo gegužės 13 dienos Vilniaus 
oro uoste bus atnaujinti regulia-

rūs keleiviniai skrydžiai. Pirmasis 
maršrutas iš Vilniaus oro uosto į 
Frankfurtą.

Nuo gegužės 15 d. Lietuvos 
piliečiai galės laisvai keliauti į 
Latviją bei Estiją. Tai bus galima 
padaryti per tris pasienio su Latvi-
ja punktus: Būtingė–Rucava, Sa-
ločiai–Grenctale ir Smėlynė–Me-
dumi. Atvykusiems iš Latvijos bei 
Estijos Lietuvos piliečiams nebus 
taikoma 14 dienų izoliacija.

Pasak LR premjero S. Skver-
nelio, prie „Baltijos šalių sąjun-

gos“ galėtų prisijungti Lenkija. 
LR premjeras šiuo klausimu jau 
yra kalbėjęs su Lenkijos vyriau-
sybės vadovu.

Lietuvos valstybės sienos ap-
saugos tarnyba praneša, netolimo-
je ateityje keliaujantiems galbūt 
reikės įsidiegti specialią progra-
mėlę, kuri seks asmens buvimo 
vietą. Geriausia, kad tai būtų uni-
fikuota, visai Europos Sąjungai 
pritaikyta programėlė.•
sb, punskas.pl

Atsiveria sienos
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ketvirtad
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Džesika Flečer“.
 9.50 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „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.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Šoka Lietuva.
 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 „Eurovizijos“ 

nugalėtojai. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija“. 
 23.50 Šoka Lietuva.
 0.05 „Komisaras 

Reksas“.
 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
 6.00 „Iš širdies į širdį“.
 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 Valanda su Rūta. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Džona Heksas“.
 0.10 „Antrininkas“.
 1.10 „Išrinktųjų me-

džioklė“.
 2.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.25 Alchemija XVI. 

Mada yra menas. 
 4.50 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

TV3
 6.25 „Keršytojų 

komanda“.
 6.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Gero vakaro šou.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 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 „Žala“.
 0.10 „Kaulai“.
 1.10 „APB“.
 1.55 „Rouzvudas“.
 2.50 „Pasitikėjimas“.
 3.35 „Kaulai“.
 4.25 „Grainderis“.
 4.50 „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 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Į saulę“.
 22.55 „Skiriamoji juosta“.
 0.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.19 Programa.
 5.20 Nauja diena. 
 7.00 Lietuva tiesiogiai. 
 7.30 Gyvenimas. 
 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. Operacija“ 
„Trojos arklys“.

 16.00 Reporteris. 
 16.48 Sportas.
 16.58 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Dainuok, Dzūkija“.
 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. Operacija“ 
„Trojos arklys“.

 4.30 „Kelrodė žvaigždė“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.03 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“.
 7.15 Klausimėlis. 
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 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 Istorijos perimetrai. 
 14.55 „Po milijono metų“.
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „Smurfai“.
 16.40 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 Po pamokų. 
 18.00 Stop juosta. 
 18.30 Istorijos perimetrai. 
 19.20 Dainuoju Lietuvą.
 19.35 „Kino istorija. 

Septintasis dešim-
tmetis“.

 20.20 Prisiminkime. Jono 
Švedo kūrinius 

atlieka „Lietuvos“ 
ansamblis.

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

gasis Ladzaras“.
 23.40 Tu pabūk su 

manim. Ovidijaus 
Vyšniausko 
koncertas. 

 1.10 DW naujienos rusų 
kalba.

 1.25 Dabar pasaulyje. 
 1.50 Euromaxx. 
 2.20 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 
 3.15 Duokim garo! 
 4.40 Stop juosta. 
 5.05 Stilius. 

TV1
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.00 „Dvi širdys“.
 10.00 „Akloji“.
 12.15 „Marija Vern“.
 13.20 „Visa menanti“.
 14.20 „Nina“.
 15.30 „Kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Nina“.
 19.50 „Kandisė Renuar“.
 21.00 PREMJERA. „Į 

šiaurę per šiaurės 
vakarus. Laukinis 
Svenas“.

 22.50 „Garbės reikalas“.
 0.40 „Rožių karas“.
 2.20 „Midsomerio 

žmogžudystės 
XIX. Mirtis dėl 
įtikėjimo“.

 3.55 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 „X mutantai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 Topmodeliai.
 13.30 „Moderni šeima“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Mikė“.
 19.00 „Svotai“.
 20.00 „Pašėlęs polici-

ninkas“.
 21.05 „Ta nejauki 

akimirka“.
 23.00 „Gelbėtojai“.
 0.50 „Tironas“.
 1.40 „Svieto  

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

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

„Džona Heksas“, 22.30, LNK

„Tele2“ veiksmų planas 
verslui: nuo išmanių sprendimų 
iki nemokamų paslaugų

Karantinas tapo dideliu iššūkiu 
verslui, todėl šiandien svarbu imtis 
skubių veiksmų, kad verslo veikla 
kuo greičiau atsigautų. Reaguoda-
mas į dabartinę situaciją, mobi-
liojo ryšio operatorius „Tele2” pa-
ruošė specialius pasiūlymus, kurie 
padės sustiprinti verslo strategiją, 
padidinti verslo procesų efektyvu-
mą ir sumažinti veiklos kaštus.

1. kaŠtų mažinimui – 3 mėnesiai 
nemokamų „tele2” paslaugų
Atsižvelgiant į sudėtingą situaciją, „Te-
le2” solidarizuojasi su verslu ir dovanoja 
net 3 mėnesius nemokamų paslaugų Lie-
tuvoje visiems naujiems verslo klientams. 
Efektyvus išmanių sprendimų ir svarbiau-
sių ryšio bei interneto paslaugų paketas 
padės verslui atsigauti, padidinti našumą 
ir sumažinti veiklos kaštus.

„Svarbiausias mūsų verslo prioritetas 
yra padėti jūsų verslui, todėl suprasdami, 
koks sunkus šis laikotarpis yra smulkaus 
ir vidutinio verslo segmentui, net tris mė-
nesius visiems naujiems verslo klientams 
leisime „Tele2” paslaugomis naudotis 
nemokamai, su galimybe jų atsisakyti 
be jokių papildomų mokesčių“, – sakė 
Lukas Mulevičius, „Tele2” marketingo 
verslo klientams vadovas.

Pasiūlymas galioja naujiems „Tele2” 
verslo klientams bei esamiems „Tele2“ 
klientams, kurie neturi balso ryšio paslau-
gų sutarties. Persigalvojus per pirmuosius 
tris paslaugų tiekimo mėnesius planą bus 
galima nutraukti bet kuriuo metu ir be 
jokių papildomų mokesčių.

Pasiūlymas negalioja įrangai, tarptauti-
niam ir tarptinkliniam ryšiui bei trečiųjų 
šalių paslaugoms. 

Sužinoti daugiau apie pasiūlymą ga-
lite bet kuriame „Tele2“ salone, nume-
riu 1885 arba internete: https://tele2.lt/
verslui/.

2. būtiniausios paslaugos verslui 
su „power pack“
Karantino metu pamatėme, kad pritaikius 
išmanius ir kokybiškus ryšio bei interne-
to sprendimus, biuras gali būti ten, kur 
esate jūs ar jūsų darbuotojai – kiekvieno 
namuose ar kelyje.

Taupant jūsų laiką ir kaštus, „Tele2” 
siūlo kone geriausią pasirinkimą smul-
kiam ir vidutiniam verslui – išmanių 
sprendimų ir neribotų pokalbių bei inter-
neto planų paketą „Power Pack“, idealiai 

pritaikytą mobiliam arba nuotoliniam 
darbui, už vieną, mažesnę kainą. 

Komplektas apima visas verslui svar-
biausias paslaugas, tokias kaip „Tele2 
Laisvas internetas” visiems įmonės dar-
buotojams, išskirtines sąlygas reikalingos 
įrangos įsigijimui, neribotus pokalbių 
planus ir „Išmanųjį skambučių valdymą“. 
Visa tai – dar geresniems įmonės veiklos 
rezultatams. 

Be to, verslui taip pat teikiamos nuo-
tolinio išmaniosios įrangos taisymo 
neišeinant iš namų ar biuro paslaugos, 
programinės įrangos diegimas bei kiti 
aktualūs verslui skirti sprendimai.

3. efektyviam darbui – iŠmanus 
skambučių valdymas
Klientų pamėgtas, paprastas ir efektyvus 
„Išmanaus skambučių valdymo“ spren-
dimas leidžia lengvai valdyti įmonės 
skambučius be jokios papildomos įran-
gos ir diegimo mokesčio. Paslauga veikia 
tiesiog jūsų išmaniajame telefone.

Kadangi šiuo metu kiekvienas skam-
butis yra aukso vertės, „Išmanusis skam-
bučių valdymo“ įrankis nukreips visus 
fiksuoto telefono numerio ar sergančio 
bei atostogaujančio darbuotojo skambu-
čius jo dirbantiems kolegoms. Tai padės 
jums nepraleisti nė vieno skambučio ir 
neprarasti svarbių klientų.

Be to, galėsite atsisakyti ir laidinio 
telefono – nuo šiol įmonės administra-
toriaus funkcijas atliks išmanusis skam-
bučių valdymas, kuriuo naudodamiesi 
galėsite dirbti daug produktyviau.

Taip pat turėsite galimybę pasinaudoti 
ir kitais išmanaus skambučių valdymo 
privalumais – pokalbių įrašymo, nepa-
žeidiant BDAR reglamento, funkcija, 
išsamia skambučių statistika, išmaniuoju 
autoatsakikliu, pasisveikinimo prane-
šimais ir virtualiu skambučių adminis-
travimu. Taip ne tik sutaupysite, bet ir 
padidinsite darbo našumą bei pagerinsite 
klientų aptarnavimo kokybę.

Išskirtinė pokalbių įrašų paslauga leis 
sudaryti sutartis su klientais tiesiog te-
lefonu, padės operatyviai išspręsti vi-
sus iškilusius ginčus, suteiks galimybę 
lengvai ir greitai pasitikslinti užsakymų 
detales bei padės tobulinti klientų ap-
tarnavimą.

Sužinoti daugiau apie pasiūlymus vers-
lui galite bet kuriame „Tele2“ salone, 
numeriu 1885 arba internete: https://tele2.
lt/verslui/.•
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penktadienis, gegužės 15 d. Saulė teka 5.13, leidžiasi 21.18, dienos ilgumas 
16.05. Delčia. Vardadieniai: Izidorius, Sofija, Algedas, Jaunutė, Zofija.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.00 „Džesika Flečer“.
 9.50 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“. 
 10.35 „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.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Šoka Lietuva.
 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 „Valkirija“.
 0.50 „Ledi Makbet“.
 2.15 Šoka Lietuva.
 2.30 Stop juosta. 
 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
 6.20 „Iš širdies į širdį“.
 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 VIDO VIDeO. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „Godzila“.
 23.25 „Zoja“.
 1.20 „Kelyje po Europą“.
 2.45 „Džona Heksas“.
 4.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.25 „Keršytojų 

komanda“.
 6.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „Kempiniukas 

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

nepabėgsi“.

 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 „Ponas Kūdikis“.
 21.15 „Robotų žemė“.
 23.35 „Ženklai“.
 1.40 „Olimpo apgultis“.
 3.40 „Žala“.
 5.35 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.

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

geriausia“.
 8.35 „Sudužusių žibintų 

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

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Sudužusių žibintų 

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

imtynės“.
 21.30 „Rokis 2“.
 23.50 „Į saulę“.
 1.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.19 Programa.
 6.00 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. 
 15.00 „Mentų karai. 

Kijevas. Operacija“ 
„Trojos arklys“.

 16.00 Reporteris. 
 16.48 Sportas.
 16.58 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Laisvės keliu“.
 18.30 „Gyvenk taupiau“.  
 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 Nauja diena. 
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.

 22.58 Orai.
 23.00 Bušido ringas. 

Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020“. 

 23.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 

 0.30 „Moterų daktaras“.
 1.30 Skyrybos. 
 2.30 Bušido ringas. 

Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020“.

 3.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 3.45 „Mentų karai. 
Kijevas. Operacija“ 
„Trojos arklys“.

 4.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.

 5.15 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 

 6.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“.
 7.00 Mokslo sriuba. 
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 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 „Istorijos perime-

trai“.
 14.55 Mūsų miesteliai. 

Užventis. 
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „Smurfai“.
 16.40 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 Po pamokų. 
 18.00 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 18.30 „Istorijos perime-

trai. Prūsų siena“.
 19.20 Prisiminkime. Jono 

Švedo kūrinius 

atlieka „Lietuvos“ 
ansamblis.

 19.30 Kultūros diena. 
Savaitės apžvalga.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Šlovė“.
 23.10 Laimio Vilkon-

čiaus jubiliejinis 
koncertas. 

 1.05 DW naujienos rusų 
kalba.

 1.20 Dabar pasaulyje. 
 1.45 „Laimingasis 

Ladzaras“.
 3.50 Dainuoju Lietuvą.
 4.10 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 4.40 7 Kauno dienos. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 

TV1
 6.20 „Tėvas Motiejus“.
 7.30 „Dvi širdys“.
 10.00 „Akloji“.
 12.15 „Marija Vern“.
 13.20 „Visa menanti“.
 14.20 „Nina“.
 15.30 „Kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Nina“.
 19.50 „Kandisė Renuar“.
 21.00 „Kol mes gyvi“.
 23.30 „Tiltas“.
 1.15 „Rožių karas“.
 2.50 „Į šiaurę per 

šiaurės vakarus. 
Laukinis Svenas“.

 4.20 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Statybų gidas.
 9.30 „X mutantai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 Topmodeliai.
 13.30 „Mikė“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Mikė“.
 19.00 „Svotai“.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Egipto dievai“.
 0.30 „Antrininkas“.
 2.20 „Imperija“.

„Ponas Kūdikis“, 19.30, TV3

ŠeŠtadienis, gegužės 16 d. Saulė teka 5.12, leidžiasi 21.20, dienos ilgumas 
16.08. Delčia. Vardadieniai: Andriejus, Ubaldas, Vaidmantas, Bitė, Andrius.

šeštadienis
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 LRT radijo žinios.
 7.05 Proto džiunglės. 
 7.35 „Mokytojas Keisas 

ir linksmoji klasė“.
 9.00 LRT radijo žinios.
 9.05 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 9.30 Veranda. 
 10.00 LRT radijo žinios.
 10.05 Beatos virtuvė. 
 11.00 LRT radijo žinios.
 11.05 Po pamokų. 
 11.15 „Kino istorija. 

Septintasis dešim-
tmetis“.

 12.00 Pasaulio dokumen-
tika. „Gorongozos 
nacionalinis parkas. 
Rojaus atgimimas. 
Triukšmingas 
sugrįžimas“.

 13.00 Pasaulio dokumen-
tika. „Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės. 
Laukinė gauja“.

 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 „EuROOPvision”. 
 22.00 „Europe Shine a 

Light“. 
 0.05 „Aukšta klasė“.
 1.55 „Valkirija“.
 3.55 Pasaulio dokumen-

tika. „Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės. 
Laukinė gauja“.

 4.40 „Mokytojas Keisas 
ir linksmoji klasė“.

LNK
 7.05 „Tomas ir Džeris“.
 7.35 „Saugokis meš-

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

Nela“.
 8.50 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
 9.15 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.40 „Bunikula“.
 10.05 „Varlių karalystė 

2. Nuotykiai užšalu-
siame ežere“.

 11.50 „Nelydimi nepilna-
mečiai“.

 13.40 PREMJERA. „Delfi-
nukas Bernis 2“.

 15.45 „Storulis ringe“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Šrekas. Ilgai ir 

laimingai“.
 21.20 „Kartu ne savo 

noru“.
 23.40 „Kaimynai 2“.

 1.20 „Godzila“.

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 Skaniai ir paprastai.
 9.30 Tėvų darželis.
 10.00 Būk sveikas! 
 10.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.00 „Marlis ir aš. 

šuniukų metai“.
 12.50 „Žavios ir labai 

pavojingos“.
 14.40 „Edvardas Žirklia-

rankis“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai.
 19.25 Eurojackpot.
 19.30 galvOK.
 21.00 „Širdys“.
 23.15 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 1.05 „Sušalusi žemė“.
 2.55 „Geras žmogus“.
 4.50 „APB“.

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 „Puerto Rikas – 

Užkeikimų sala“.
 11.30 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi“.
 12.30 „Pragaro vieš-

butis“.
 13.30 „Reali mistika“.
 14.40 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 17.20 „Amžiaus nusikal-

timai“.
 18.20 PREMJERA. „Kvapų 

detektyvas“.
 19.30 Lietuvos balsas. 

Muzikinis šou. 
 22.50 „Viešpatavimas“.
 1.00 „Skrodimas“.
 2.20 „Rokis 2“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 7.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Filomena 
Grincevičiūtė“.

 7.55 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 

 9.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020“.

 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.

 17.00 Skyrybos. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. G. E. 
Mohl-Basanavi-
čienė“.

 19.00 „Ginkluota meilė“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Gluchariovas“.
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Ginkluota meilė“.
 1.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 2.50 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 3.15 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 3.55 Gyvenimas. 
 4.55 Krepšinio pasaulyje 

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

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

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

tinės fenomenas. 
Vladas Nagius-Na-
gevičius“.

 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 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 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. 
Augustinas Volde-
maras“.

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

saulio čempionato 
rungtynės. 2014 
m. Aštuntfinalis. 

Nyderlandai–Mek-
sika.

 22.55 „Untold Story“. 
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 „Ledi Makbet“.
 2.15 Stop juosta. 
 2.40 Klausimėlis. 
 3.00 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 PREMJERA. 

„Nusikaltimo 
vieta – Hamburgas. 
Bloga žemė“.

 22.55 „Šmėklos“.
 0.55 „Tiltas“.
 2.35 „Kol mes gyvi“.

TV6
 6.30 „Taikinys“.
 7.30 Jukono vyrai.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Žūklė laukinėje 

gamtoje.
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
 11.00 „Prakeikti II“.
 12.00 „Taikinys“.
 13.00 „Galapagai“.
 14.00 Išlikimas.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Ekspedicija su 

Stevu Backshallu.
 19.00 Amerikos talentai.
 20.05 Gero vakaro  

šou.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Grūdintas 

plienas“.
 0.25 „Ta nejauki 

akimirka“.
 2.15 „Tiksinti bomba“.

„Šrekas. Ilgai ir laimingai“,  19.30, LNK
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sekmadienis, gegužės 17 d. Saulė teka 5.10, leidžiasi 21.21, dienos ilgumas 
16.11. Delčia. Vardadieniai: Paskalis, Virkantas, Gailė, Bazilė.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.05 Gyvenimo spalvos.
 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. Baltuolė ir 
Rožytė“.

 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. 
Roplių rojus“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. „Gyvūnų 
dinastijos“.

 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 „Atostogos“.
 0.40 „Bangų nešami“.
 2.20 Pasaulio dokumen-

tika. „Įstabiausios 
Indonezijos salos. 
Roplių rojus“.

 3.15 Veranda. 
 3.40 Šventadienio 

mintys. 
 4.10 „Aukšta klasė“.

LNK
 6.50 „Tomas ir Džeris“.
 7.20 „Saugokis meš-

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

Nela“.
 8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
 9.00 „Obuolys ir 

Svogūnas“.
 9.30 „Bunikula“.
 9.55 PREMJERA. „Šunų 

lenktynės“.
 11.50 „Pakratytas“.
 13.40 „Kaip valgyti 

keptus sliekus“.
 15.25 „Pametę galvas Las 

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

SUPERFINALAS. 
 22.30 „2 ginklai“.
 0.40 „Trise valtimi arba 

be irklo“.
 2.15 „Kartu ne savo noru“.

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 „Geležinis Vilis“.
 14.15 „Nilo perlas“.
 16.25 „Havajai 5.0“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Lietuvos talentai. 

Supervaikai. 
Finalas.

 22.00 „Londono ap-
gultis“.

 23.55 „Persekiojama 
daktaro. Nakvišos 
košmaras“.

 1.40 „Robotų žemė“.
 3.35 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

BTV
 6.30 Baltijos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas. 

 7.30 „Kvapų detek-
tyvas“.

 8.30 Tauro ragas.
 9.00 Galiūnai. Pasaulio 

rąsto kėlimo 
čempionatas. 

 10.00 „Varom!“.
 10.30 „Skujuočiai. Ieš-

komiausi pasaulio 
gyvūnai“.

 11.30 „Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi“.

 12.35 „Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal“.

 13.35 „Reali mistika“.
 14.40 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 17.20 „Amžiaus nusikal-

timai“.
 18.20 „Kvapų detek-

tyvas“.
 19.30 „Kelionė į Ame-

riką“.
 21.50 „Narkotikų prekei-

viai“.
 23.00 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai VII“.
 23.55 „Viešpatavimas“.
 1.50 „Skrodimas“.

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. 
 11.30 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. Marija De 
Neri-Oginskienė“.

 19.00 „Ginkluota meilė“.
 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 „Ginkluota meilė“.
 1.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 2.50 „Pasaulio turgūs“.
 3.15 „24/7“. 
 3.55 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 4.35 „Pasaulio turgūs“.
 4.55 Kaimo akademija.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Tu pabūk su 

manim. 
 7.30 Krikščionio žodis. 
 7.45 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 8.00 Kelias. 
 8.30 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio Lietuva. 
 10.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 11.00 Stop juosta. 

Tekstilės pramonė.
 11.30 Nacionalinis 

turtas. Architektas 
Kęstutis Pempė.

 12.00 Nacionalinis turtas. 
Grafikė Birutė 
Žilytė.

 12.30 Šv. Mišios iš Aušros 
Vartų. 

 13.40 Šventadienio 
mintys. 

 14.05 Mokslo sriuba. 
 14.30 Euromaxx. 
 15.00 Teatras. 
 16.00 Muzikos talentų 

lyga 2018. 
 17.10 Klausimėlis. Švie-

čiamoji programa. 
 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. 2014 
m. Aštuntfinalis. 
Argentina–Šveica-
rija.

 23.30 Algirdo Martinaičio 
autorinis vakaras. 

 1.00 „Atostogos“.
 3.10 Kultūringai su 

Nomeda. 
 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 PREMJERA. 

„Angelo veidas“.
 23.15 „Elijaus knyga“.
 1.15 „Šmėklos“.
 3.05 „Nusikaltimo 

vieta – Hamburgas. 
Bloga žemė“.

TV6
 6.30 „Taikinys“.
 7.30 Jukono vyrai.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 „Prakeikti II“.
 12.00 „Taikinys“.
 13.00 „Galapagai“.
 14.00 Išlikimas.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Ekspedicija su 

Stevu Backshallu.
 19.05 Amerikos  

talentai.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Dešimt su puse 

balo. Apokalipsė“.

„Kelionė į Ameriką“,  19.30, BTV

pirmadienis, gegužės 18 d. Saulė teka 5.08, leidžiasi 21.23, dienos ilgumas 16.15. 
Delčia. Vardadieniai: Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita, Venancijus.

LRT TV

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.00 „Džesika Flečer“.
 9.50 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „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.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Šoka Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Vartotojų kontrolė.
 20.25 „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“.
 0.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 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 Šoka Lietuva.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

LNK
 6.20 „Iš širdies į širdį“.
 7.30 „Tomas ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 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 „Atsargiai – mo-

terys!“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 „Slaptasis 

agentas“.
 0.25 „Antrininkas“.
 1.30 „2 ginklai“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.45 „Rosenheimo 

policija“.

TV3
 6.25 „Keršytojų 

komanda“.
 6.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Svajonių sodai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 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.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 #IšNamų.
 20.30 „Prakeikti II“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Kraujo tėvas“.
 23.40 „Kaulai“.
 0.40 „APB“.
 1.35 „Rouzvudas“.
 2.25 „Pasitikėjimas“.
 3.30 „Kaulai“.
 4.20 „Grainderis“.
 4.45 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 5.30 „Rouzvudas“.

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

geriausia“.
 8.35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.30 „Reali mistika“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Drakono vartai“.
 23.25 „Kelionė į Ame-

riką“.
 1.30 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.25 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai VII“.
 3.15 „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. Operacija“ 
„Trojos arklys“.

 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 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“.
 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. Operacija“ 
„Trojos arklys“.

 4.30 „Kelrodė žvaigždė“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 
 7.00 Pradėk nuo savęs. 
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.55 „Smurfai“.
 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas.
 12.40 Nacionalinis 

turtas. Architektas 
Kęstutis Pempė.

 13.10 Kultūros diena. 
 14.05 Muzikos talentų 

lyga 2018. 
 15.20 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Vladas Nagius-Na-
gevičius“.

 15.50 „Džiunglių knyga“.

 16.00 „Alvinas ir patrakė-
liai burundukai“.

 16.15 „Smurfai“.
 16.40 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 Po pamokų. 
 18.00 Čia – kinas. 
 18.30 „Istorijos perime-

trai. Knygos kelias“.
 19.20 Dainuoju Lietuvą.
 19.35 „Popiežius. 

Galingiausias visų 
laikų žmogus. Re-
voliucija. padalyta 
Bažnyčia“.

 20.15 Klausimėlis. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Vieno buto istorija. 

V. Mykolaitis-Pu-
tinas“.

 23.00 Šventinis renginys 
„Metų kaunietė 
2019“. 

 0.20 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.35 Dabar pasaulyje. 
 1.00 „Europe Shine a 

Light“. 
 3.00 „Bangų nešami“.
 4.40 Kelias. 
 5.05 Mūsų miesteliai. 

Užventis. 

TV1
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.00 „Dvi širdys“.
 10.00 „Akloji“.
 12.15 „Marija Vern“.
 13.20 „Visa menanti“.
 14.20 „Nina“.
 15.30 „Kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Nina“.
 19.50 „Kandisė Renuar“.
 21.00 „Tobulos Kalėdos“.
 23.10 „Garbės reikalas“.
 1.00 „Rožių karas“.
 2.35 „Angelo veidas“.
 4.20 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Autopilotas.
 9.30 „X mutantai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 Topmodeliai.
 13.30 „Mikė“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Mikė“.
 19.00 „Svotai“.
 20.00 „Pašėlęs polici-

ninkas“.
 21.10 „Kolumbiana“.
 23.15 „Tūnąs tamsoje“.
 1.25 „Svieto lygintojai“.

„Kolumbiana“,  21.00, TV6
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antradienis, gegužės 19 d. Saulė teka 5.07, leidžiasi 21.25, dienos ilgumas 
16.18. Delčia. Vardadieniai: Gilvinas, Tauras, Celestinas.

antradienis
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Džesika Flečer“.
 9.50 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“. 
 10.35 „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.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Šoka Lietuva.
 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 „Popiežiaus šven-

tojo Jono Pauliaus 
II 100-osioms 
gimimo metinėms. 
Žemyno išvaduo-
tojas. Jonas Paulius 
II ir komunizmo 
žlugimas“. 

 23.00 „Apgavikai“. 
 23.45 Klausimėlis.
 24.00 „Komisaras 

Reksas“.
 0.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 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 Klausimėlis. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „Apgavikai“.
 4.45 Šoka Lietuva.
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

LNK
 6.20 „Iš širdies į širdį“.
 7.30 „Tomas ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 „Meilė gydo“.
 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 Bus visko. 
 21.00 „Atsargiai – mo-

terys!“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 PREMJERA. 

„Kartuvės“.
 0.35 „Antrininkas“.
 1.40 „Slaptasis 

agentas“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.45 „Rosenheimo 

policija“.

TV3
 6.25 „Keršytojų 

komanda“.
 6.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 #IšNamų.
 8.55 „Meilės  

sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 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 „Ledas“.
 23.55 „Kaulai“.
 0.55 „APB“.
 1.45 „Rouzvudas“.
 2.35 „Pasitikėjimas“.
 3.35 „Kaulai“.
 4.25 „Grainderis“.
 4.50 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 5.35 „Rouzvudas“.

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

geriausia“.
 8.35 „Sudužusių žibintų 

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

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Blyksnis“.
 22.55 „Drakono vartai“.
 1.05 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzukijos 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. Operacija“ 
„Trojos arklys“.

 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Tai – sportas“.
 18.25 „Gyvenk taupiau“.
 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. Operacija“ 
„Trojos arklys“.

 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 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.55 „Smurfai“.
 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.40 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 13.05 Kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 „Istorijos perime-

trai. Prancūzmetis 
Klaipėdoje“.

 14.55 „Popiežius. 
Galingiausias visų 
laikų žmogus. Re-
voliucija. padalyta 
Bažnyčia“.

 15.35 Šoka Lietuva.
 15.50 „Džiunglių  

knyga“.
 16.00 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „Smurfai“.

 16.40 „Ieškok manęs 
Paryžiuje“.

 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 Po pamokų. 
 18.00 Klausimėlis. 
 18.30 Istorijos perimetrai. 
 19.20 Dainuoju Lietuvą.
 19.35 „Septintasis dešim-

tmetis. Televizijos 
aukso amžius“.

 20.15 Prisiminkime. 
Groja Valentinas 
Gelgotas ir Mūza 
Rubackytė.

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

sukūrė Lietuvą“.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Mokslo sriuba. 
 1.10 „Eurovizijos“ 

nugalėtojai. 
 2.05 Muzikinis intarpas.
 2.15 Stambiu planu. 
 3.10 Krikščionio žodis. 
 3.25 Auksinis protas. 
 4.40 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Vladas Nagius-Na-
gevičius“.

 5.05 Legendos. Šiandien 
ir visados. 

TV1
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.00 „Dvi širdys“.
 10.00 „Akloji“.
 12.15 „Marija Vern“.
 13.20 „Visa menanti“.
 14.20 „Nina“.
 15.30 „Kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Nina“.
 19.50 „Kandisė  

Renuar“.
 21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės 
XIX. Devintosios 
prakeiksmas“.

 22.55 „Garbės reikalas“.
 0.45 „Rožių karas“.
 2.25 „Tobulos Kalėdos“.
 4.05 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Praeities žvalgas.
 9.30 „X mutantai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 Topmodeliai.
 13.30 „Mikė“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Mikė“.
 19.00 „Svotai“.
 20.00 „Pašėlęs polici-

ninkas“.
 21.05 „Pasiutę šunys“.
 23.00 „Gelbėtojai“.
 0.55 „Tironas“.
 1.50 „Svieto  

lygintojai“.
 2.40 „Imperija“.
 3.30 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

trečiadienis, gegužės 20 d. Saulė teka 5.05, leidžiasi 21.26, dienos ilgumas 16.21. 
Delčia. Vardadieniai: Bernardinas, Eidvilas, Vygintė, Akvilas, Alfreda.

trečiadienis
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Džesika Flečer“.
 9.50 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“. 
 10.35 „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.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Šoka Lietuva.
 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 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 23.45 Klausimėlis. 
 24.00 „Komisaras 

Reksas“.
 0.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 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 „EuROOPvision“. 

Specialus grupės 
„The Roop“ 
koncertas. 

 5.00 LRT radijo  
žinios.

 5.10 „Ponių rojus“.

LNK
 6.20 „Iš širdies į  

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

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 „Meilė gydo“.
 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 „Atsargiai – mo-

terys!“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Pasaulinė invazija. 

Mūšis dėl Los 
Andželo“.

 0.50 „Antrininkas“.
 1.50 „Kartuvės“.
 3.25 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.55 „Rosenheimo 

policija“.

TV3
 6.25 „Keršytojų 

komanda“.
 6.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Prieš srovę.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 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 „Ledas“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Ledas“.
 0.00 „Kaulai“.
 0.55 „APB“.
 1.45 „Rouzvudas“.
 2.35 „Pasitikėjimas“.
 3.25 „Kaulai“.
 4.15 „Grainderis“.
 4.40 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 5.30 „Rouzvudas“.

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

geriausia“.
 8.35 „Sudužusių žibintų 

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

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Mirties apsup-

tyje“.
 23.05 „Blyksnis“.
 0.50 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzukijos 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. Operacija“ 
„Trojos arklys“.

 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Gyvenk taupiau“.
 18.20 „Laisvės keliu“.
 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 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 2.30 Lietuva tiesiogiai. 
 3.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.45 „Mentų karai. 

Kijevas. Operacija“ 
„Trojos arklys“.

 4.30 „Kelrodė žvaigždė“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Teatras. 
 7.00 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.55 „Smurfai“.
 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis. 
 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 „Istorijos perime-

trai. Prūsų siena“.
 14.55 „Septintasis dešim-

tmetis. Televizijos 
aukso amžius“.

 15.35 Šoka Lietuva.
 15.50 „Džiunglių  

knyga“.
 16.00 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „Smurfai“.
 16.40 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.

 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 Po pamokų. 
 18.00 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Vladas Nagius-Na-
gevičius“.

 18.30 Istorijos perimetrai. 
 19.20 Dainuoju Lietuvą.
 19.35 „Po milijono metų“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Sinatra. Viskas 

arba nieko“.
 23.30 Proto džiunglės. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 1.10 „Eurovizija“. 
 2.10 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

 4.10 Prisiminkime. 
Groja Valentinas 
Gelgotas ir Mūza 
Rubackytė.

 4.25 Prisikėlimo liudy-
tojai. 

 4.40 Tarp dalių (ne)
plojama.

 5.05 Klauskite daktaro. 

TV1
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.00 „Dvi širdys“.
 10.00 „Akloji“.
 12.15 „Marija Vern“.
 13.20 „Visa menanti“.
 14.20 „Nina“.
 15.30 „Kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Nina“.
 19.55 „Sugrįžimas į salą“.
 21.00 „Paslėptas gyve-

nimas“.
 23.20 „Garbės reikalas“.
 1.10 „Rožių karas“.
 2.50 „Midsomerio 

žmogžudystės 
XIX. Devintosios 
prakeiksmas“.

 4.25 „Tėvas  
Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „X mutantai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 Topmodeliai.
 13.30 „Mikė“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Mikė“.
 19.00 „Svotai“.
 20.00 „Pašėlęs polici-

ninkas“.
 21.05 „Svetimšalis“.
 23.25 „Gelbėtojai“.
 1.15 „Tironas“.
 2.00 „Svieto  

lygintojai“.
 2.50 „Legendos“.
 3.35 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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PARDuODA maistines VINETA 
veislės bulves.

Tel. 8 614 80988.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

PArduodAme 
NAšLAiTes

 Užsakymus priimame 
nuotoliniu būdu.

Telefonas pasiteirauti
8 626 02129.

G. Vasiukonio 
gėlininkystės ūkis 

PREKIAUJA našlaitėmis.
Tel. 8 626 02129, 

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

Prenumerata priimama ir 
internetu 

www.prenumerata.lt

Prekiaujame

konferenciniais 
bloknotais

biuro PoPieriumi 

(a3,a4,a5)

sPalvotu 

PoPieriumi
diPlominiu PoPieriumi

krePiniu PoPieriumi

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

avinas (03.21—04.20)
Nepaisant to, kad savaitės pradžioje turėsite 
aibę reikalų, viena akimi sugebėsite sekti ap-
linkinius įvykius ir aktyviai juose dalyvausite. 
Pamatę ar išgirdę ką nors įdomaus informuosite 
apie savo atradimą artimiausius bičiulius. Tap-
site savotiškais žinių ir kultūros ambasadoriais 
savo artimų žmonių rate. Dėl šios priežasties 
jus visada sups ištikimi bendražygiai. Apie sa-
vaitės vidurį jums pasitaikys puiki galimybė 
žengti svarbų žingsnį karjeros kelyje. Tik nuo 
jūsų priklausys, kiek sėkmingai sugebėsite tai 
padaryti. Penktadienį–sekmadienį spinduliuose 
ypatingą charizmą, tad jūsų laukia nuotykiai 
ir linkmybės!

jautis (04.21—05.21)
Keletą pirmųjų savaitės dienų skęsite savo sva-
jonių jūroje ir nuostabiausia tai, jog vos kažko 
panorėsite, greitai sugebėsite tai gauti. Seksis 
ir meilėje. Dar niekada romantiškos viltys ir 
realybė nebuvo taip arti viena kitos! Trečiadienį 
ir ketvirtadienį Visata švelniai primins jums 
apie kasdienes pareigas, tačiau neišsigąskite, 
greičiausiai užteks pajudinti pirštą, kad viskas 
stotų į savas vietas. Penktadienį rizikuojate 
įsivelti į jausmingą dramą su mylimu žmogumi, 
tačiau jau šeštadienio popietę sėdėsite apsi-
kabinę ir vėl mėgausitės vienas kito draugija. 
Nuostabu!

dvyniai (05.22—06.21)
Labai tikėtina, kad savaitės pradžioje išgirsti 
kitų žmonių pasakojimai apie praeitį paskatins 
jus prisiminti savo pačių istoriją: nuo ko pradė-
jote savo šeimyninį bei profesinį kelią, su kokiais 
iššūkiais susiduriate dabar ir kokius jau įveikėte. 
Nuo trečiadienio jūsų mintis vis labiau užims 
romantiškos svajos. Jausitės energingi, nesto-
kosite kūrybiškų, jaudinančių sumanymų, kuriais 
nesunkiai sudominsite kitus žmones. Būsite tikri 
situacijos valdovai, tad niekas nesutrukdys jums 
pasimėgauti savaitgalio malonumais!

vėžys (06.22 —07.22)
Pirmadienį ir antradienį nebijokite atidėti 
darbus vien tam, kad galėtumėte įsigilinti į 
savo poreikius. Panašu, kad pastaruoju metu 
pametėte gyvenimo kryptį, suabejojote savo 
planais. Tai puikus metas įsiklausyti į save ir 
iš naujo nusistatyti prioritetus. Labai tikėtina, 
kad trečiadienį imsitės naujo projekto, kuris 
paskatins pakeisti požiūrį į daugelį nusistovė-
jusių dalykų. Ketvirtadienis bus gana painus, 
tačiau, nesijaudinkite, penktadienį atgausite 
jėgas šeimos apsuptyje. Savaitgalį pasistenkite 
kaip reikiant pailsėti.

liūtas (07.23—08.23)
Savaitės pradžioje jus apims romantiška nuo-
taika. Meilės srityje jausitės drąsūs viliokliai, 
tačiau bėda ta, kad šiomis dienomis planetos 
gerokai pratrins ribas tarp realaus ir įsivaizduo-
jamo pasaulio. Būkite budrūs ir nepainiokite 
aplinkinių jums siunčiamų signalų. Neskubėkite 
daryti prielaidų ir pernelyg neflirtuokite su 
kiekvienu naujai sutiktu žmogumi. Trečiadienį 
ir ketvirtadienį jūsų dėmesį patrauks kur kas 
žemiškesni reikalai, pavyzdžiui, buitis ar finan-
sai. Savaitgalį nuolat plepėsite telefonu, daug 
bendrausite socialiniuose tinkluose, tad jausitės 
ypač arti savo mylimiausių žmonių.

mergelė (08.24—09.23)
Pirmosiomis savaitės dienomis Visata primins 
jums, kad egzistuoja daugybė saviraiškos būdų. 
Išbandykite ką nors naujo ir netikėto: para-
šykite dainą, nutapykite paveikslą, sukurkite 
unikalų receptą. Tai ne tik padės praskaidrinti 
rutiną, bet ir suteiks jums papildomų taškų 
meilės žaidimuose. Ketvirtadienį ir penktadienį 
turėsite sukaupti visą valią ir užbaigti pradėtus 
projektus, tačiau jau savaitgalį galėsite su-
grįžti į savo atradimų bei nuotykių maratoną. 
Sėkmės!

svarstyklės (09.24—10.23)
Savaitei prasidedant kaip niekada aiškiai 
jausite, ką ir kaip turite daryti. Dėl šios prie-
žasties aplinkiniams bus sunku atremti jūsų 
argumentus, niekas nesugebės išvesti jūsų 
iš pasirinkto kelio. Trečiadienį ir ketvirtadienį 
priimdami sprendimus nedvejokite: jeigu apie 
kažką tikrai svajojate, jokia kaina tam nebus per 
didelė. Savaitgalį labiau susitelksite į save: daug 
mąstysite, rūpinsitės sveikata. Kaip bebūtų, 
neužmirškite ir bičiulių. Jie padės prablaškyti 
mintis ir nusiteikti naujai darbo savaitei.

skorpionas (10.24 —11.22)
Pirmadienį ir antradienį vienas didžiausių jūsų 
troškimų bus intelektualus pokalbis. Taigi, 
susiraskite mėgstamą pašnekovą, geriausia, 
gudresnį, labiau patyrusį už jus, ir mėgaukitės 
bendravimo procesu. Trečiadienį ir ketvirtadienį 
būsite linkę daryti tai, ką reikia, ir nepasiduosite 
emocijoms. Žinoma, tai nereiškia, kad turite 
atsiriboti nuo aplinkos ir jus supančio grožio. 
Tebūnie tai jūsų įkvėpimo šaltinis! Penktadienį 
ir šeštadienį jums pasitaikys puiki galimybė 
pabendrauti su kūrybiškais, įkvepiančiais žmo-
nėmis. Nuostabu! 

Šaulys (11.23—12.21)
Savaitės pradžioje bičiuliai taps jūsų geriausiais 
patarėjais ir užtarėjais. Taigi, kad ir ko imtu-
mėtės, būtinai pasikonsultuokite su artimais 
draugais. Tikėtina, kad jie prasmingai papildys 
jūsų sumanymus ir pamėtės idėjų, apie kurias 
nė nebūtumėte pagalvoję. Trečiadienis ir ke-
tvirtadienis – darbingiausios savaitės dienos. 
Jeigu pasistengsite, sugebėsite susitvarkyti 
svarbiausius reikalus ir jau penktadienį galėsite 
pasinerti į savaitgalio malonumus. Šeštadienį ir 
sekmadienį garsiai didžiuositės savo pasieki-
mais. Svarbiausia, neužgoškite aplinkinių savo 
nepertraukiamu kalbėjimu.

ožiaragis (12.22—01.20)
Pirmosiomis savaitės dienomis Visata apdova-
nos jus ypatinga romantiška nuotaika ir, jeigu 
aplinkybės klostysis jūsų naudai, plačiai išsklei-
dę meilės sparnus sugebėste nuskristi net iki 
Mėnulio! Nuo trečiadienio susikoncentruosite 
į kur kas žemiškesnius reikalus: darbą ar buitį. 
Pirmenybę teiksite pareigoms ir kaip įmanydami 
stengsitės susikaupti nepaisydami romantiškų 
iliuzijų. Artėjant savaitgaliui pasistenkite į savo 
kasdienę rutiną įtraukti daugiau judėjimo: pa-
likite automobilį namie ar atsisakykite lifto. 
Šeštadienis ir sekmadienis – puikios dienos 
drąsiems įvaizdžio pokyčiams. Kodėl gi ne?

vandenis (01.21—02.19)
Pastaruoju metu jūsų gyvenime netrūko vargi-
nančios įtampos, todėl keletą pirmųjų savaitės 
dienų derėtų įsijungti laisvą pavarą ir papras-
čiausiai leistis nešamiems įvykių tėkmės. Nuo 
trečiadienio teks daugiau pabendrauti su vienu 
draugu. Kuo daugiau laiko praleisite kartu, tuo 
stipresnį tarpusavio ryšį užmegzite. Nuostabu 
tai, kad šis žmogus paskatins atrasti savo pačių 
savybių, apie kurias anksčiau nepagalvodavote. 
Jeigu savaitgalį planuojate netolimą kelionę, 
darykite tai drąsiai – viskas klostysis kaip per 
sviestą. 

žuvys (02.20—03.20)
Keletą pirmųjų savaitės dienų tiek darbe, tiek 
asmeniniame gyvenime turėsite labiau pasi-
kliauti kitais žmonėmis. Svarbiausia, išsikelkite 
aiškų tikslą ir jo laikykitės. Jeigu jaučiate, kad 
darbai klostosi lyg per sviestą, nešvaistykite 
laiko kavos pertraukėlėms. Trečiadienis bus kiek 
ramesnė diena, tada ir atsikvėpsite. Ketvirta-
dienį ir penktadienį praleisite tarp išskirtinių, 
įvepiančių žmonių – pasistemkite iš jų idėjų! 
Savaitgalį jausitės lyg trypčiotumėte vietoje, 
būsite neproduktyvūs. Nebandykite to niekaip 
paaiškinti ir suverskite kaltę prastam planetų 
išsidėstymui.

savaitės horoskopas PARDuODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Namą Vainiūnų k. (buvusi  •valgykla, namų valda 34 a, 
trifazis elektros įvadas, atlikti 
geodeziniai matavimai), kaina 
16 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841.

Žemės sklypą Nemajūnų k.  •(80 a, žemės ūkio paskirtis, su 
tvenkiniu ir nedideliu statiniu), 
kaina 6 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

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

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„VW Passat“ (1999 m., dyze- •linas, 1,9 l, TA iki 2020 m. rug-
pjūčio mėn.). Tel. 8 622 71562.

„Renault Megane Scenic“  •(1,6 l, benzinas, Lietuvoje neva-
žinėtas, labai gera būklė, daug 
privalumų, 2003 m.), kaina 
1 250 Eur. Tel. 8 692 44465.
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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  •automobilius: „Mazda“, 
„Audi“, BMW, „Mitsubishi“, 
„Renault“, „Volkswagen“ ir kt. 
Pasiimame patys, sutvarko-
me reikiamus dokumentus, 
atsiskaitome iš karto. Dirba-
me savaitgaliais ir šventinė-
mis dienomis.  
Tel. 8 681 20546. 

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

GYVULIAI

Brangiai – pienu girdo- •mus buliukus ir telyčaites 
(2–8 sav., nuo 50 iki 90 kg). 
moka 6 ir 21 proc. sveria 
elektroninėmis svarstyklė-
mis.  
Tel. 8 646 81037. 

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

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

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

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

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

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

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

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę.   •Tel. 8 688 80688. 

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

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

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

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

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

Išnuomojamas nestandar- •tinio išplanavimo butas Lazdijų 
miesto centre (autonominis 
šildymas). Tel. 8 698 78040. 

IEŠKO

Brangiai išsinuomočiau  •žemės ūkio paskirties žemės. 
Gali būti apleista.  
Tel. 8 614 80988.

Išsinuomočiau žemės ūkio  •paskirties žemės. Gali būti 
apleista. Apleistą žemę sutvar-
kyčiau. Tel. 8 680 77728. 

Brangiai išsinuomočiau  •žemės Krosnos, šeštokų sen.  
Tel. 8 688 80688. 

išsinuomočiau žemės  •šventežerio sen. Laiku moku 
sutartą nuomos mokestį.  
Tel. 8 671 50589.

PASLAuGOS
Atliekame visus vidaus ap- •dailos darbus. Tel. 8 623 00597.

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

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

PARDuODA
GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

Daugiamečių žolių sėklas.  •Auginame dobilus, motieju-
kus, svidres, eraičinus, turime 
ir žolių mišinių gyvuliams, 
pievoms ir ganyklos, žalio-
sioms trąšoms, vejoms. Galime 
sudaryti jūsų norimos sudėties 
mišinį. Konsultuojame pievų ir 
ganyklų įrengimo klausimais. 
Pristatome nemokamai.  
Tel. 8 600 25710. 

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

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

Prekiaujame įvairių gėlių  •daigais, skaldele kapams, bal-
tarusiškais durpių briketais ir 
akmens anglimis. UAB „MAR-
TAS“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.  
Tel.: (8 318) 51721,  
8 652 51721.  

Žieminius kviečius.   •Tel. 8 662 39070.

KITI

Moterišką elektrinį dviratį  •(reikia keisti bateriją), kaina 
250 Eur.  
Tel. 8 613 46809.

Naudotą lenkišką traktorinį  •purkštuvą, kreizą, oblių (vari-
klis 4 kW).  
Tel. 8 646 62166.

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  •(nemelžiamas, bergždžias arba 
neveršingas).  
Tel. 8 605 67294.  

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 150–
170 Eur/t, skarda – 120–140 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. 
Svėrimo paslaugos iki 60 t. 
Darbo laikas I–V 8.00–16.00 
val., VI 8.00–12.00.  
Tel. 8 698 30902.

SIŪLO DARBĄ
Reikalinga vieniša moteris  •padėti ūkyje.  

Tel. 8 605 76237.

NuOMA
SIŪLO

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

• 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

Nuoširdžiai užjaučiame Žydrūną sTABiNGĮ ir vaikus 
dėl mylimos žmonos ir mamytės mirties.

Lina ir Artūras mArGeLiAi
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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:

Jau dirbame!

Tel. 8 646 71901.

E. p.  knygynėlis@dzukuzinios.lt
FACEBOOK, MESSENGER
Lazdijų knygynėlis

laukiame JūSų!

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

Antspaudų 
gamyba pagal 

užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. 

Tel. 8 646 71 901. 


