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„Knygos nuskaidrina sielą, 
kelia ir stiprina žmogų, 
žadina jį tauriausiems 
siekiams, aštrina protą ir 
švelnina širdį“. 

W. Thackeray

Kviečiame užsukti į Knygynėlį 
(Seinų g. 12, lazdijai) ir išsirinkti sau patinkančią 

knygą iš gausybės įvairaus žanro knygų!
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2020 metams?

Šviežios „Vineta“ veislės 
bulvės. Pristatome į 

namus. 

Tel. 8 614 80988.

G. Vasiukonio 
gėlininkystės ūkis 

prekiauja 
viržiais.

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

Lazdijų valdžia apsijuokė prieš visą Lietuvą
Garsus politologas D. Jastramskis: „Tokia praktika kaip Lazdijuose veda į demokratijos eroziją“

LRT RADIJO balsas žurnalistė Madona Lučkaitė. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentas dr. Deimantas Jastramskis.



2 Dzūkų žinios Nr. 1 / 2020 01 02 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

SavaitėS komentaraS  
Aštuoni naujos Lazdijų valdžios mėnesiai netapo gera pradžia

Algimantas Mikelionis
Turbūt niekas nesiginčys, kad 
svarbiausiu šių metų įvykiu Laz-
dijų rajone tapo savivaldybės 
tarybos ir mero rinkimai. Po jų 
iš esmės pasikeitė Lazdijų rajo-
no valdžia. Į ją atėjo vadinamoji 
permainų koalicija, kurią suda-
rė beveik visos politinės rajono 
partijos, kurios susivienijo prieš 
daugkartinio rajono mero A. Mar-
gelio vadovaujamą nepartinį judė-
jimą ir jį patį asmeniškai. Nauja 
Lazdijų rajono mere tapo „žaliųjų 
valstiečių“ atstovė Ausma Miš-
kinienė.

Naujosios Lazdijų rajono val-
džios ašimi tapo „žalieji valstie-
čiai“ ir konservatoriai. Žiūrint į 
tokią sąjungą Lazdijuose apėmė 
keistas jausmas, nes Lietuvos Sei-
me šios politinės jėgos yra aršios 
priešininkės. Tad kas paskatino 
„valstiečius“ ir konservatorius 
susivienyti Lazdijuose? Neabe-
jotinai ši meilė buvo tik dėl išskai-
čiavimo, t. y. dėl valdžios postų. 
Bet „valstiečius“ ir konservatorius 
taip pat suvienijo baisi neapykan-
ta buvusiam merui A. Margeliui. 
Visa naujos koalicijos rinkimų 
kampanija buvo pagrįsta neapy-
kanta minėtam Lazdijų rajono 

politikui, o jos metu buvo išlieta 
itin daug kritikos A. Margeliui. 
Politinės Lazdijų rajono partijos, 
kurios vėliau sudarė valdančiąją 
koaliciją, žadėjo aukso kalnus 
Lazdijų rajono rinkėjams. 

Iš jų itin išsiskyrė „žalieji vals-
tiečiai“ ir jų kandidatė į Lazdijų 
rajono mero postą A. Miškinienė. 
Bet stebint „valstiečių“ ir ponios 
Ausmos rinkimų kampaniją apė-
mė deja vu jausmas, kad jos reto-
rika ir turinys kažkur jau matytas 
ir girdėtas. Rinkimų kampanija 
kaip du vandens lašai buvo panaši 
į 2016 metais Lietuvos Seimo rin-
kimuose dalyvavusios Valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos rinkimų retori-
ką ir turinį. Žinoma, „valstiečiai“ 
pagalvojo, kad kas suveikė Lie-
tuvos mastu, suveiks ir Lazdijų 
rajono mastu. Pasirodo, žmonių 
atmintis labai trumpa. Juos vals-
tiečiai „išdūrė“ 2016 metų rudenį, 
„išdūrė“ ir 2019 metų pavasarį 
Lazdijų rajone. Lietuvoje visi 
„valstiečių“ valdžios jau seniai 
atsikando ir nekantraudami laukia 
naujų Seimo rinkimų.

Lazdijuose „valstiečiai“ su 
koalicijos partneriais ir merė 
A. Miškinienė per aštuonis mė-
nesius kartojo tas pačias Lietu-
vos „valstiečių“ klaidas, o merė 
A. Miškinienė elgėsi lyg „vals-
tiečių“ idėjinio vado R. Karbaus-
kio klonas. Iš pat pradžių merės 
rūstybę pajuto tie Lazdijų rajono 
savivaldybės darbuotojai, kurie 
priklausė A. Margelio vadovau-
jamam nepartiniam judėjimui ar 

buvo siejami su minėto politiko 
aplinka. Tad ilgai laukti nereikėjo 
ir per porą mėnesių darbą savi-
valdybėje ir jos įstaigose paliko 
apie dvidešimt darbuotojų. Kaip 
sakoma, išėjo savo noru, bet visi 
puikiai žinome, kas slypi už šių 
žodžių.

Visi iš naujosios Lazdijų rajono 
permainų koalicijos ir jaunos me-
rės A. Miškinienės tikėjosi gerų ir 
demokratiškų permainų. Bet nuo 
pat savo vadovavimo pradžios 
merė, švelniai sakant, savo elge-
sio ir kalbos maniera nemaloniai 
nustebino pavaldinius ir Lazdijų 
rajono savivaldybėje įsivyravo 
nemaloni darbinė atmosfera ir 
įtampa. 

Nustebino ir merės A. Miški-
nienės reakcija į bet kokią žinias-
klaidos kritiką ir savo padarytas 
klaidas. Net menkiausia kritika 
merę stipriai supykdydavo ir 
sunervindavo. Su žiniasklaida ji 
bendraudavo ir bendrauja lygiai 
kaip R. Karbauskis. Bet kokias 
publikacijas spaudoje apie jos 
padarytas klaidas ar pareikštas 
abejones dėl netinkamų sprendi-
mų A. Miškinienė vadindavo ir 
vadina melu bei netiesa. Bet ko-
kiu atveju kalta būdavo ne ponia 
merė, kiti Lazdijų rajono valdžios 
atstovai ar jos pavaldiniai, o pati 
žiniasklaida ir kritinių publikacijų 
autoriai.

Toks nesugebėjimas ir neno-
rėjimas į kritiką reaguoti kons-
truktyviai ir tinkamai privedė prie 
visai apgailėtinų Lazdijų rajono 

valdžios sprendimų. Į vieno Laz-
dijų laikraščio rankas paskutinį šių 
metų mėnesį pateko savivaldybės 
raštas, kuriame savivaldybės įstai-
goms rekomenduojama prenume-
ruoti tik vieną konkretų laikraštį. 
Tai jau pasikėsinimas į laisvą žodį, 
kuris yra demokratijos garantas. 

Liūdniausia, kad po tokio įvykio 
merė vėl išsisukinėja ir pasako-
ja nebūtus dalykus. Nejaugi taip 
sunku pripažinti padarytą klaidą? 
Tad telieka konstatuoti apgailėtiną 
faktą: aštuoni permainų koalicijos 
mėnesiai Lazdijų rajono valdžioje 
tapo prasta valdymo pradžia.•

Adomo Žilinsko piešinys.

Šeštokų mokyklos pradinukai džiaugiasi laimėjimais
Šeštokų mokyklos antros 
klasės mokiniai Vilius 
Burakovas, Ugnė Buzaitė  
bei trečios klasės moki-
nys  Raigardas Murauskas 
džiaugiasi savo kūrybi-
niais pasiekimais. Piešinu-
kais, darbeliais puošia ne 
tik klasę, bet  ir dalyvauja 
respublikiniuose konkur-
suose.

Vienas iš tokių konkursų – Kons-
titucijos egzaminas, kurį organi-
zavo LR teisingumo ministerija, 
jo globėjas Prezidentas Gitanas 
Nausėda. Organizatoriai pakvietė 
visų Lietuvos mokyklų 1–4 klasių 
mokinius siųsti piešinius tema 
„Mano namai – laisva Lietuva!“. 
Vienas iš beveik tūkstančio jau-
niausiųjų Konstitucijos egzamino 
dalyvių buvo Vilius. Vertinimo 
komisijos atrinkti mokinių darbai 
taip pat buvo skelbiami naujienų 
portale DELFI. Paskutinę spalio 
savaitę į Prezidentūrą buvo pa-
kviesti Konstitucijos egzamino 
nugalėtojai, tarp jų ir mūsų mo-
kyklos antrokas Vilius Burako-
vas. Į apdovanojimo ceremoniją 
Vilių lydėjo mokyklos direktorė 
A. Burbaitė ir jo mokytoja I. Ber-
natonienė.

Šie metai svarbūs ir Lietuvos 
nacionalinei Martyno Mažvydo 

bibliotekai – ji mini 100 metų 
jubiliejų. Ta proga Lietuvos 
mokinių neformaliojo švieti-
mo centras kartu su Lietuvos 
nacionaline Martyno Mažvydo 
biblioteka ir Dailės mokytojų 
asociacija organizavo naciona-
linį mokinių piešinių konkursą 
„Knygų namų šviesa“. Konkurso 
organizatoriai ragino jaunuosius 
dailininkus plačiau pasidomėti 
didžiausios mūsų šalies biblio-
tekos praeitimi, pastato istorija, 
šiandienos aktualijomis ir simbo-
liškai vaizduoti tiek šimto metų 
palikimą saugančią aplinką, tiek 
šiandieninę interaktyvią bibli-
otekos erdvę. Į konkursą buvo 
atsiųsta pusė tūkstančio kūrinių, 
tarp jų pateko ir Šeštokų moky-
klos mokinės Ugnės Buzaitės 
darbas. Kompetentinga komisi-
ja sudarė 60 darbų kolekciją, o 
viena iš laureatų – antrokė Ugnė. 
Minėta kolekcija buvo ekspo-
nuojama Spaudos konferencijų 
salėje (Seimo II rūmai), o į pri-
statymo renginį buvo pakviesta 
Ugnė Buzaitė. Piešinių parodą 
atidarė ir geriausių darbų autorius 
apdovanojo Seimo Pirmininko 
pavaduotoja Irena Degutienė. 

Kiek vėliau jau pačioje Lietuvos 
nacionalinėje Martyno Mažvydo 
bibliotekoje vyko konkurso laure-
atų apdovanojimo ceremonija. Į 

knygų šventovės gimtadienį buvo 
pakviesti antrokė Ugnė Buzaitė ir 
trečiokas Raigardas Murauskas 
bei jų mokytoja I. Bernatonienė. 
Jaunuosius kūrėjus pasveikino 
Nacionalinės bibliotekos genera-
linis direktorius prof. dr. Renal-
das Gudauskas, Lietuvos mokinių 
neformaliojo švietimo centro di-
rektorius Algirdas Sakevičius bei 
darbų vertinimo komisijos pir-

mininkas Vilniaus dailės akade-
mijos Piešimo katedros docentas 
Gediminas Žuklys. Renginį vedė 
teatro vaikams „Teatriukas“ ak-
toriai, kurie vaikus ir suaugusius 
linksmino bei įtraukė į vaidybinę 
veiklą. Mokiniams buvo surengta 
ekskursija po biblioteką, vaišės, 
taip pat mažieji svečiai dalyva-
vo edukacinėje atvirų kūrybinių 
dirbtuvių veikloje „Pats sau“, 

kurioje originaliai pasipuošė sau 
skirtus marškinėlius.

Viliui, Ugnei ir Raigardui pa-
tinka piešti. Ugnė lanko Šeštokų 
mokykloje esantį Lazdijų meno 
mokyklos dailės skyrių. Vilius be 
to, kad puikiai piešia, dar lanko ir 
Lazdijų sporto centro aerobinės 
gimnastikos užsiėmimus. Berniu-
kas džiaugiasi puikiais pasieki-
mais ir gautais medaliais.•

Į Prezidentūrą buvo pakviesti Konstitucijos egzamino 
nugalėtojai, tarp jų ir Šeštokų mokyklos antrokas Vilius 
Burakovas.

Į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos  
gimtadienį buvo pakviesti antrokė Ugnė Buzaitė ir 
trečiokas Raigardas Murauskas.
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ŽviLGSniS
Redakcijos „dzūkų žiNios“

Geležinės princesės 
karalystėje — puota maro metu
(Drakonas mirė. Tegyvuoja drakonas!)

DŽ redakcijos nuomonė
Tobulai valdomoje princesės Lazdų 
karalystėje įvyko nenušauto jaučio 
dalybos. Baigiantis septintam ka-
ralystės valdymo mėnesiui, iždas 
išsipūtė kaip šunvotė ir reikalavo 
skubaus pinigų nuleidimo. Ir visai 
nesvarbu, kad valstiečių algos šio-
je karalystėje vienos iš mažiausių 
valstybėje, nesvarbu, kad dėl pi-
nigų stygiaus uždaromi knygų ir 
kultūringo poilsio namai, stabdomi 
projektai ir taupoma metraštinin-
kų sąskaita, aiškiai juos skirstant 
į Juoduosius ir Baltuosius. 

Toje karalystėje, kur princesė ne-
pripažįsta kritikos ir baudžia visus, 
kitaip mąstančius, bei nesugeba pa-
bėgti nuo savo valstietiškų šaknų, 
staiga nuspręsta dvariškiams pada-
lyti valstiečių varganu darbu į iždą 
suneštus pinigus. Bet kaip teisingai 
padalinti pinigus demokratinėje mo-
narchijoje? 

Žinoma, didžiausią auksinų mai-
šelį princesė įteikė Pirmajai freilinai 
– net 3000 auksinų, nors ji jau tokį 
patį pinigais prikištą kapšelį buvo 
gavusi visai neseniai, kai šventė ju-
biliejų. Ką ir pasakysi, dosnu – per 
pusmetį 6000 auksinų. Gyvenk ir 
žvenk. Sako, kad tokios malonės 
Pirmoji freilina nusipelnė už tai, kad 
išvaikė iš rūmų pusę dvariškių. Juk 
princesei geriau mažiau dvariškių, 
bet žemiau besilankstančių. 

Neliko be dėmesio ir kita prince-
sės freilina. Nors ji sugebėjo nujoti 
karalystei naudingą reikaliuką, prin-
cesė jai nepagailėjo nemažo kapšo 
pinigėlių. 

Dosniai buvo apdovanotas iki 
žemės princesei besilankstantis vy-
riausiasis teisės žinovas. Jis gavo ne 
tik sočiai auksinų, bet dar ir mažesnį 
pareigų krūvį, nes princesė pasam-
dė teisės reikalams spręsti juridikos 
žinovę iš kitos karalystės. O gal tai 
reiškia, kad princesė darys daug abe-
jotinų sprendimų, kuriems teismuose 
apginti reiks didelių pajėgų? 

Neblogai buvo apdovanota ir prin-
cesės kambarinė-kabinetinė, nešio-
janti dovanų maišelius ir nieko rimto 
neveikianti. 

Nebuvo pamirštas ir princesės 
karietų važnyčiotojas, gavęs kelis 
šimtus auksinų, pamylėtas ir karalys-
tę svečiams aprodantis liokajus bei 
našlaičių prieglaudos vyriausiasis 
tėvulis. Nors nuo pastarojo širdingos 
globos jau pabėgo ne vienas našlai-
tis, bet visada nuolankiai našlaičių 
tėvulio nulenkta galva ir klaustuko 
formos nuolankumas princesei davė 
savo rezultatų – pinigėliai tėvulio ki-
šenėje. Karalystės pikti liežuvautojai 
kalba, kad tėvulis už gautus variokus 
pirks riebaus tepalo, kad dar geriau 
slystų į princesės gerovę.

Po keletą skatikų gavo ir karalys-
tės kapinių prižiūrėtojai bei duobka-
siai, su vietiniais hamletais kasdien 
diskutuojantys apie būties slėpinius 
ir supuvusią karalystę. Žinoma, tie 

pinigėliai jiems buvo duoti su  są-
lyga, kad niekada į kapines medžių 
kirsti neatkeliaus padauginę midaus 
surogato. 

Tačiau buvo daug dvariškių, ku-
riems princesė nebuvo tokia dosni. 
Kai kas visai nieko negavo, taip ir 
nesupratę, kuo neįtiko princesei, o 
kai kas gavo vos dviejų žąsų vertės 
pinigėlį. 

Vyriausioji karalystės klipatų 
prižiūrėtoja pinigėlių iš princesės 
negavo. Ji tyliai supyko ir nuspren-
dė savo pavaldinių pinigėliais irgi 
nepradžiuginti. 

Be kapšelio su variokais liko ir 
karalystės daktaras. Sunku pasakyti, 
kodėl princesė jo nepradžiugino.  Gal 
dėl to, kad šis labai mėgsta pasimė-
gauti midumi? 

Princesė dalino auksinus. Bet 
ne jos pačios ar dvariškių uždirb-
tus. Savo aplinkai dalijo valstiečių 
ir amatininkų suneštus pinigėlius. 
Dalijo taip, kaip norėjo. Nors kara-
lystėje – skurdas, nedarbas, tamsuma 
ir visuotinis išsilakstymas, princesė 
nusprendė, jog  geriau tegul džiau-
giasi saujelė, o kiti tegul vargsta ir 
liūdi, nes nenusipelnė princesės dė-
mesio. Puota maro metu? 

O gal iš tikro būtų buvę geriau, jei 
princesė vietoj valstiečių uždirbtų 
pinigų pasidalijimo būtų visiems 
surengusi smagų balių? Tada visi 
būtų pasijutę lygūs ir vienodai ap-
dovanoti? 

Pikti liežuviai plaka, kad prince-
sė yra visai ne princesė, o paprasta 
sodietė su princesės ambicijomis ir 
kaprizais. Tyliai kalbama, kad bus 
bandoma tai patikrinti – ruošiami 
patalai su žirniu po jais.  

Bet gal ne dabar, gal po trejų 
metų. 

O dabar, Baltasis metraštininke, 
gavai iš princesės maišelį auksinių, 
ruošk odes ir panegirikas Geležinei 
princesei ne mažiau kaip po dvi vie-
noje jaučio odoje. O jūs, karalystės 
gyventojai, skaitykite ir mylėkite 
princesę, nes ji laikosi stebuklingo 
principo: „Drakonas mirė. Tegyvuoja 
drakonas!“. 

P. S. Tiesa, apie tokį kreivą auk-
sinų dalijimą negalėjo nutylėti net 
ir dešinioji princesės ranka, uoliai 
tarnaujanti Baltojo metraštininko 
draugijoje. Ji persirengė vyru ir 
jaučio odoje šalia liaupsių princesei 
išpoškino visą skaudžią tiesą apie 
pinigų dalybas.•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedama-
sis) – redakcijos nuostatas atspindintis, 
jos vardu parašytas, neretai nenurodant 
konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai 
atsiliepiantis į kokius nors įvykius, pa-
aiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga 
nedidelė, neretai vienoda visiems leidi-
nio redakciniams straipsniams apimtis, 
glaustas minčių dėstymas, tezių pobūdžio 
argumentacija, naudojami publicistinės re-
torikos elementai. Įprasta pateikti išvadas, 
apibendrinimus, atspindinčius redakcijos 
nuostatas. / Žurnalistikos enciklopedija /

Stebulių mokyklai metų pabaiga tragiška 

Vaidotas Morkūnas 
Pirmadienį apie 21 valandą 
25 minutės rajono prieš-
gaisrinė gelbėjimo tarny-
ba gavo pranešimą, kad 
Lazdijų rajone, Šventeže-
rio seniūnijoje, Stebulių 
kaime, gaisras kilo Stebu-
lių mokykloje. Atvykus 
ugniagesiams, iš valgyklos 
pastato veržėsi dūmai. 
Gaisro metu aprūko mo-
kyklos valgyklos patalpos, 
apdegė namų apyvokos 
daiktai virtuvėje ir pagal-
binėje patalpoje. 

Ugniagesiams pavyko gaisrą už-
gesinti, kol šis nepersimetė į kitas 
patalpas, kur yra ugdymo klasės 
ir kabinetai.

Rajono priešgaisrinės gelbėji-
mo tarnybos viršininkas Riman-
tas Bokmota teigė, kad pirmi į 
gaisro vietą atvyko Simno ugnia-
gesiai. „Atvira liepsna tikrai ne-
buvo apėmusi stogo, o ji veržėsi 
per ventiliacijos angą – kaminėlį. 
Tuomet ugniagesiai į ventiliacijos 
angą įleido švirkštą su vandeniu 
ir taip liepsną numalšino. Gaisro 
metu išdegė dalis stogo apdailos, 
pakabinamų lubų, dalis karkaso, 
išdužęs vienas langas, o kitas irgi 
pažeistas, tik dar tiksliname kaip, 
apdegė valgykloje stovėjusios 
mikrobangų krosnelės, virdulys 
ir vandens boileris bei keletas 
suolų“, – sakė viršininkas. R. 
Bokmota negalėjo pasakyti, 
nuo ko užsidegė šis pastatas, nes 

tuo metu gaisravietėje dar dirbo 
rajono priešgaisrinės tarnybos 
inspektoriai, kurie aiškinosi gais-
ro aplinkybes. „Padegimo ver-
siją atmetame, nes kai pirmieji 
prie užsidegusio pastato atvyko 
ugniagesiai, pastato ir durys, ir 
langai buvo sandariai uždaryti. 
Versijų gali būti keletas, tačiau 
įtariame, kad galimai gaisras ga-
lėjo kilti nuo  gedimų elektros 
instaliacijoje. Tačiau mūsų dar-
buotojai tyrimą dar tik pradėjo, 
todėl tvirtai pasakyti, nuo ko už-
siliepsnojo, dar negaliu“, – mąstė 
viršininkas.

Šios mokyklos direktorė Vili-
ja Padimanskienė sakė, kad šis 
gaisras tai didelis galvos skaus-
mas prieš šventes ne tik jai, visai 
mokyklos bendruomenei, bet ir 
Stebulių kaimo gyventojams, nes 
neaišku, ar šioje mokykloje gali-
ma bus vykdyti mokinių ugdymo 
procesą. Nuo gaisro labiausiai 
nukentėjo valgyklos patalpos bei 
dar šiek tiek aprūko koridorius. 
„Kiek mačiau, valgyklos stogas 
bei sienos, pagrindinės konstruk-
cijos nepažeistos, jos tik gerokai 
aprūko. Šis pastatas stovėjo prak-
tiškai tuščias – keletas staliukų, 
suolų, kur mokiniai susėsdavo 
valgyti atvežtą maistą – mes jo 
negaminam. Dar yra kriauklė bei 
vandeniui pašildyti boileris. Ti-
krai negaliu pasakyti, nuo ko kilo 
gaisras, gal nuo elektros ar nuo 
boilerio“, – svarstė direktorė.

V. Padimanskienė teigė, kad šis 
valgyklos priestatas buvo pastaty-

tas 2007 metais atlikus mokyklos 
renovaciją. 

Laikinai einantis rajono savival-
dybės administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 
pareigas  Dalius Mockevičius tei-
gė, kad buvo nuvykęs į Stebulių 
mokyklą ir domėjosi situacija. 
„Kol kas negalime atsakyti, ar 
po atostogų, sausio 6 dieną, šioje 
mokykloje bus galima toliau vyk-
dyti ugdymo procesą. Šiuo metu 
tvarkomos mokyklos patalpos – 
jos plaunamos ir vėdinamos, nes 
dabar čia kol kas, pagal Higienos 
normas, negalima jokia veikla. O 
kai bus pašalinti visi gaisro pada-
riniai, tuomet specialistai atvykę 
patikrins patalpas ir nuspręs, ar 
šioje mokykloje galima organi-
zuoti pamokas, ar ne. Jeigu visgi 
šios patalpos nebus sutvarkytos, 
tuomet galvojame apie kitą vari-
antą – pradinukų klases perkelti 
į Verstaminų daugiafunkcinį cen-
trą, o kitas klases į Šventežerio 
mokyklą. Noriu tik pastebėti, kad 
yra tokie sprendimo variantai, o 
niekas dar nenuspręsta. Priimti 
sprendimai šiuo klausimu bus 
tik po sausio 6 dienos“, – sakė 
D. Mockevičius. •Pirmadienį gaisras nunioko-
jo Stebulių mokyklos patalpas, 
mokyklos bendruomenė prašo 
visų PAGALBOS!!!

Pinigines aukas galima 
pervesti į Lazdijų r. Ste-
bulių mokyklos sąskaitą 
LT564010042200184123 „Lu-
minor“ bankas.

Prieš pat didžiąsias metų šventes 
Alytuje demaskuoti mėsininkai

gaminių be apskaitos ir kilmės 
dokumentų bei daugiau kaip 11 
tūkst. eurų grynaisiais.

Dėl apgaulingo apskaitos tvar-
kymo įtarimai pareikšti trims Aly-
taus miesto ir rajono gyventojams 
(g. 1953, 1973 ir 1983 m.). Už tai 

gresia laisvės atėmimo bausmė 
iki ketverių metų.

Ikiteisminį tyrimą kontroliuoja 
Kauno apygardos prokuratūros 
Antrojo baudžiamojo persekio-
jimo skyriaus prokurorai.•
alytaus apskr. VPk informacija

Prieš pat kalėdinį pirkimo 
bumą, Alytaus apskrities 
vyriausiojo policijos komi-
sariato Kriminalinės polici-
jos ekonominių nusikaltimų 
tyrimo skyriaus pareigūnai, 
bendradarbiaudami su 
Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos bei Valsty-
binės mokesčių inspekcijos 
atstovais demaskavo neap-
skaitytais mėsos gaminiais 
prekiavusius asmenis.

Prekybos vietose, namuose ir au-
tomobiliuose atliktų kratų metu 
rasta daugiau kaip 300 kg mėsos 

Pirmadienį gaisras nuniokojo Stebulių mokyklos patalpas, mokyklos bendruomenė prašo visų PAGALBOS!!! Pinigines 
aukas galima pervesti į Lazdijų r. Stebulių mokyklos sąskaitą LT564010042200184123 „Luminor“ bankas. 

Po gaisro Stebulių mokyklai reikia pagalbos
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Skandalinga istorija, kai 
Lazdijų rajono merė savi-
valdybės įstaigoms nelei-
do pasirinkti, kurį rajono 
laikraštį prenumeruoti, 
bet rekomendavo rinktis 
„Lazdijų žvaigždę“, tuo 
sumindydama laisvos 
spaudos ir demokratijos 
principus, nuskambėjo ne 
tik rajone, apskrityje, bet 
ir visoje Lietuvoje. Šiai 
išskirtinei situacijai buvo 
skirta speciali Lietuvos 
radijo laida, kuri klauso-
miausiu laiku transliuota 
gruodžio 20 dieną. 

Apie skandalą ir demokratijos 
laidotuves Lazdijų rajone išgir-
do šimtai tūkstančių klausytojų 
visoje Lietuvoje. 

a. miškinienė į SkambučiuS 
nereaGavo
Pateikiame „Dzūkų žinių“ skai-
tytojams šios laidos tekstinį va-
riantą. Laidą vedė žurnalistė 
Madona Lučkaitė.

Žurnalistė: Lazdijų rajo-
no valdžia kitais metais siūlo 
prenumeruoti vieną iš dviejų 
rajono laikraščių ir rinktis ne 
„Dzūkų žinias“, kurios merę 
vis pakritikuoja, o kitą laikraš-
tį – „Lazdijų žvaigždė“, kuri 
merės paprastai nekritikuoja. 
Lazdijų savivaldybės merė 
Ausma Miškinienė šiandien 
nereagavo į mūsų skambučius. 
Tuo metu „Dzūkijos televizijai“ 
Ausma Miškinienė pripažįsta, 
kad rekomendacijos savival-
dybės įmonėms rašytos buvo 
ir rekomenduota rinktis vieną 
laikraštį. 

Ausma Miškinienė: Tokio 
nurodymo prenumeruoti vieną 
ar kitą nebuvo, administraci-
joje diskutuodami priėmėme 
sprendimą peržiūrėti visą spau-
dą, ką prenumeruoja iš mūsų 
mokėtojų pinigų išlaikomos 
įstaigos. Ir mes matome, kad 
prenumeratoms išleidžiamas 
pinigų kiekis tikrai yra dide-
lis. Per metus apie 9 tūkst. eurų 
praeitiems metams, spaudai tai 
yra tikrai daug, mes galime tau-
pyti. Administracija dėliodama 
ir skaičiuodama tikrai parašė 
Dokumentų valdymo skyriaus 
vedėjai rinktis vieną. Kadangi 
renkamės vieną, tai pagal tira-
žą, ir rekomendacijos įstaigoms 
rinktis vieną. Kiekvienas vado-
vas priima sprendimą. Ir yra 
atsakingas už tą sprendimą. Tai 
bet kuriuo atveju, jei yra asigna-
vimai, sprendžiama, kaip juos 
naudoti. Ir vadovai turi teisę 
nuspręsti. Pabrėžiu, kad visose 
bibliotekose bus užprenume-
ruoti visi laikraščiai, dėl mo-
kyklų prenumeratos sprendžia 
įstaigų vadovai. Jie pasirinks, 
ką prenumeruoti. Bet mes kaip 
lyderiai, kaip rajono vadovai 
sakome argumentus. Skaičia-
vimai tikrai yra ekonominiai, 
ir mes atsisakome ne tik vieno 
rajoninio laikraščio, mes atsi-
sakome regioninių laikraščių ir 
nacionalinių laikraščių. Lazdi-

Lazdijų valdžia apsijuokė prieš visą Lietuvą
Garsus politologas D. Jastramskis: „Tokia praktika kaip Lazdijuose veda į demokratijos eroziją“

jų rajono biudžetinės įstaigos, 
mano manymu, tikrai turi skirti 
laiko pažinimui tiek pasaulio, 
tiek kas vyksta aplink arti, bet 
mes turime puikų bibliotekų 
tinklą ir jame visą eilę rajono ir 
regiono žiniasklaidos. Kviečiu 
ten eiti visus ir skaityti. 

Žurnalistė: Tai buvo merės 
pasisakymas per „Dzūkijos 
televiziją“. Į laidos „Lietuvos 
diena“ redaktoriaus skambu-
čius merė Ausma Miškinienė 
neatsakinėjo.

merei prieštarauti 
neišDrįS
Žurnalistė: Lazdijų rajono lai-
kraščio „Dzūkų žinios“ redakci-
jos apžvalgininkas Algimantas 
Mikelionis. Pone Mikelioni, 
kodėl Lazdijų rajono savi-
valdybės vadovai nenori, kad 
savivaldybės įstaigos skaitytų 
„Dzūkų žinias“, ką jūs ten taip 
grėsmingai rašote?

A. Mikelionis: Rašome apie 
tai, kas yra blogai, apie kai ku-
riuos valdžios sprendimus, tą 
viešiname ir iškart pajutome, 
kad valdžia mūsų nemėgsta. 
Nenori kritinių straipsnių, nori, 
kad būtų viena nuomonė, vie-
na tiesa, ir nemėgsta mūsų dėl 
aštrių publikacijų. 

Žurnalistė: Įdomu tai, kad 
šis laiškas buvo antrasis, kurį 
merė išsiuntė įstaigų ir organi-
zacijų vadovams. Pirmajame 
laiške merė klausė, kokius lai-
kraščius ketina prenumeruoti 
savivaldybės įstaigos. Ar tai 
teisybė? 

A. Mikelionis: Taip, buvo 
lapkričio mėnesį raštas savival-
dybės įstaigoms, kuriame buvo 
klausiama, kokius laikraščius 
planuoja prenumeruoti. Be-
veik kiekviena savivaldybei 
pavaldi įstaiga prenumeravo ir 
„Dzūkų žinias“. O dabar į mūsų 
rankas pateko raštas, kuriame 
rekomenduojama, bet žinote, 

ką reiškia, kai merė rekomen-
duoja, pabandyk nepaklausy-
ti, prenumeruoti tik „Lazdijų 
žvaigždę“. Tą laikraštį, kuriame 
valdžia už mokesčių mokėtojų 
pinigus savo nuomonę reiškia, 
rodo save iš gražiosios paradi-
nės pusės, todėl rekomendavo 
„Lazdijų žvaigždę“, duodama 
suprasti, kad „Dzūkų žinių“ 
nerekomenduojama prenume-
ruoti. 

Žurnalistė: O, jūsų nuomo-
ne, ar įstaigų vadovai išdrįs už-
sisakyti „Dzūkų žinias“, jei bus 
kontroliuojami savivaldybės? 

A. Mikelionis: Manau, kad 
ne. 

Žurnalistė: Baiminasi, kad 
gali netekti postų? 

A. Mikelionis: Ne tik postų. 
Nuo pat pradžių prie naujosios 
merės įsivyravo diktatūra, kad 
kitokia nuomonė yra nepagei-
daujama ir neišklausoma, todėl 
žmonės turėtų problemų. Nie-
kas nedrįs paprieštarauti merei 
ir užsisakyti „Dzūkų žinias“. 

rekomenDacijoS – 
nekorektiškoS
Žurnalistė: Mūsų studijoje – 
Vilniaus universiteto Komuni-
kacijos fakulteto docentas dr. 
Deimantas Jastramskis. Pone 
Jastramski, ar toks merės elge-
sys nėra politinės etikos pažei-
dimas?

D. Jastramskis: Tai turėtų 
aiškintis Vyriausioji tarnybi-
nės etikos komisija. Jie aiški-
nasi vienokį ar kitokį politikų 
elgesį, ar tai nėra kokių nors 
interesų konfliktas, ar tai nėra 
nusižengimas. Bet įvertinus me-
rės rekomendaciją, tai ji nėra 
korektiška. Pasireiškia požiūris 
į žiniasklaidą ir jis nėra kažkoks 
išskirtinis. Iš politikų girdime 
norus, kokia ta žiniasklaida tu-
rėtų būti, kad ji būtų palankesnė 
ir apskritai įsiterptų į jų politinę 
komunikaciją. Lazdijų atveju 

matome, kad valdžios kai kas 
netenkina ir atliekamas ekono-
minis veiksmas. Tai vėl nieko 
originalaus, tokie metodai yra 
taikomi prie pačių įvairiausių 
valdžios formų. Priklauso nuo 
to, kas toje valdžioje sėdi ir tuos 
metodus taiko. 

Žurnalistė: Ar jus įtikina 
merės argumentai, kad per daug 
spaudos prenumeruoja įmonės, 
kad bibliotekose gali pasiskai-
tyti iš mokesčių mokėtojų pini-
gų išlaikomų įstaigų vadovai?

D. Jastramskis: Ekonominiai 
argumentai yra tik pretekstas, 
reikia juk paaiškinti simpatijų ir 
antipatijų principus, tada ištrau-
kiamas ekonominis argumentas. 
Tai nėra išsamus ir korektiškas 
aiškinimas siekiant, kad gražiau 
atrodytų toks sprendimas. 

tai – išbanDymaS įStaiGų 
vaDovamS
Žurnalistė: Kaip Lazdijų ra-
jono savivaldybei pavaldžios 
įstaigos turi reaguoti į merės 
Ausmos Miškinienės rekomen-
dacijas? Ar jos turi pasirinkimo 
galimybę? 

D. Jastramskis: Pasirinkimą 
mes visada turime. Ši situacija 
iš tikrųjų yra lakmuso popierė-
lis, kiek įstaigų vadovai gyvena 
savo galva, kiek prisitaiko prie 
politinių vėjų, kurie nuolat kei-
čiasi. 

Žurnalistė: Tokie atvejai, kai 
savivaldybių merai turi sau pa-
lankius laikraščius, yra gana 
dažni. Tai rodo Druskininkų, 
Širvintų ir dar kitų savivaldybių 
atvejai. Kur tokia praktika veda 
ir kur gali nuvesti? 

D. Jastramskis: Praktika 
veda į demokratijos eroziją. 
Žiniasklaida yra svarbus de-
mokratijos elementas, be jos 
ir demokratija negali normaliai 
funkcionuoti. Regionuose tam 
tikrų problemų nuolat atsiranda 
ir čia yra visai nepateisinamas 

dalykas iš rajono valdžios, kai 
nurodoma, ką skaityti. Jei ne-
mėgsti kurios nors žiniasklai-
dos, ar protinga tokius spren-
dimus daryti, juk žinios apie 
tai greit išplinta?

Žurnalistė: Demokratijos 
erozija tokiais atvejais gali tik 
gilėti. Tai koks pasirinkimas, 
kokia išeitis? 

D. Jastramskis: Ne tik Lietu-
voje, bet ir didžiosiose Europos 
šalyse regioninės žiniasklaidos 
mažėja, ji traukiasi. Šis proce-
sas labai pažengęs į priekį. Jei 
valstybė būtų valdoma tokių 
politikų, kurie supranta regioni-
nės žiniasklaidos reikšmę, tada 
galėtų gelbėti tiesioginė sub-
sidijavimo sistema, nukreipta 
į rajoninę žiniasklaidą. Regio-
nuose spaudai sunku išgyventi, 
ir tokios ekonominės priemonės 
dar labiau ją silpnina, spaudžia 
žiniasklaidą, kuri bando išlikti 
nepriklausoma. Yra Spaudos rė-
mimo fondas, ten reikia stiprinti 
regioninę programą, iš biudžeto 
skirti daugiau lėšų, kurios ne 
tiesiogiai priklausys nuo mero, 
partijos ar dar kitų politikų. Pri-
klausys nuo to, kiek kokybiškus 
turinio prasme projektus siūlys 
regioninės redakcijos. 

Žurnalistė: Kadangi dauge-
lyje savivaldybių sėdi karaliu-
kai, tai kaip ten išsaugoti nepri-
klausomą žiniasklaidą? 

D. Jastramskis: Dabar šiame 
fonde (Spaudos rėmimo) yra 2,7 
mln. eurų. Tai tokia pati suma, 
kaip ir prieš ketverius metus, 
kai į valdžią atėjusi politinė 
jėga deklaravo didesnę paramą 
kultūrai, tame tarpe ir žinias-
klaidai, tačiau taip neatsitiko. 
Esu iškėlęs idėją – jei regionuo-
se kyla pavojus demokratijai, 
galime išnaudoti visuomeninio 
transliuotojo padalinių regio-
nuose steigimą, kurie domėtųsi 
vietine situacija, bet tam reikia 
lėšų.•

Toks elektroninis laiškas buvo išsiųstas iš savivaldybės elektroninio pašto visoms savivaldybės įstaigoms, rekomenduojant prenumeruoti „Lazdijų 
žvaigždę“. Mieli skaitytojai, skaitykite ir prenumeruokite „Dzūkų žinias",  sužinosite, ką nuo Jūsų slepia savivaldybė ir kur naudoja mokesčių mokėtojų 
pinigus bei kitą informaciją.
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kaLba, kaD...
Dzūkai

g Ligoninės personalas nei 
pernai, nei šiemet nieko ne-
dirba ir nieko negauna, nors 
budėjimai ir per Kūčias, ir per 
Kalėdas, ir Naujuosius ten su-
tinka, tai kam tos premijos. 
Alkanas alkaną supras. Gerų 
švenčių visiems!
g Merės vasalams premi-

joms pinigų užteko, o štai 
kaimo vaikai liko be nieko. 
Daugybę metų gyvavusios 
tradicijos su kalėdiniais ry-
tmečiais, Kalėdų seneliais bei 
dovanų krepšeliais šiais me-
tais išnyko. Mat vaikų dovanų 
krepšeliams pinigų nebeliko 
– biudžetas minusinis.
g Neatpažįstamai pasikeitė 

šašlykinė, stovinti ant Lazdijų 
ir Alytaus rajonų ribos. Prie jos 
pelningo verslo deramai pri-
sidėjo ir Lazdijų bachuriukai, 

kurie po kiekvieno rimtesnio 
baliaus ten važiuoja pataisyti 
sveikatos, valgyti stebuklingai 
organizmą detoksikuojančios 
sriubos.
g Merė su komanda star-

tuos tradiciniame tarptau-
tiniame pagarbos bėgime 
„Gyvybės ir mirties keliu“. 
Bėgimas skirtas žuvusiems 
Lietuvos laisvės gynėjams 
atminti. Linkime sėkmės, 9 
km bėgte kiekvienam merui 
į sveikatą.•

Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asme-
nų sutapimai su tikrove yra 
atsitiktiniai. 

Žinutes galite siųsti el. 
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:  
(8 318) 52260, 8 670 38882.

Prenumerata priimama visuose 
pašto skyriuose, internete 
www.prenumerata.lt ir 

redakcijoje adresu: 
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai. 

Antspaudų gamyba pagal užsakymą

Seinų g. 12, lazdijai. 

Tel. (8 318) 53085. 

Nežinau nė vieno tikro kelio į sėkmę, tik vieną – į tikrą nesėkmę: 
tai noras įtikti visiems.

Platonas

aukSinėS mintyS

.

Sukosi kaip skruzdėlytė: per mėnesį 
20 edukacinių užsiėmimų

Dineta Babarskienė
Tai su kibirais, tai su 
dėžėmis rankose vis kaž-
ką nešančią, tempiančią 
– pastaruoju metu tokią 
Miglę matė daugelis ją 
pažįstančių. „Skruzdėliu-
kas“, – kažkas pajuokavo. 
O ji vis lėkė, skubėjo... 
Laukė darbai... „Atėjusios 
moterys turi jausti šilumą, 
kitaip tikrai neateis. Tuo 
įsitikinau“, – tikina Miglė 
Butkevičienė. 

eDukacinėS proGramoS 
popuLiarioS
Miglė padirbėjo iš peties, nors 
prireikė jėgų, kantrybės, pagaliau 
ištvermės. Dalyvavusios eduka-
ciniuose užsiėmimuose dar vis 
tebegyvena prisiminimais, kaip 
buvo įdomu, gera.

Miglė – Seirijų bibliotekos bi-
bliotekininkė. Per mėnesį vedė 20 
edukacinių užsiėmimų bibliote-
kose: Seirijų, Veisiejų, Krosnos, 
Teizų, Lazdijų Jaunimo centre, 
Krikštonyse, Meteliuose, Vers-
taminuose. Norinčiųjų dalyvauti 
netrūko. „Edukacijos terapija“ 
pradžiugino pabandymu deku-
puoti, gaminti žvakes bei ebru 
meno paslaptimis. O iš kur tiek 
daug pati Miglė moka, geba, iš-
mano? 

mokoSi pati, kurSų neLanko
Miglė prisipažįsta, jog ji jau mo-
kykloje mėgo visokiausius dar-
belius, domėjosi naujovėmis, jai 
visad knietėjo pamėginti kažką 
nauja, nematyta, o pavykus bū-
davo daug džiaugsmo, nepavykus 
norėjosi bandyti vėl, kol išeis. „Ir 
namuose pas mane daug visokių 
dalykėlių padaryta. Man patinka 
viskas, kas šiek tiek kitaip nei vi-
sur“, – sako pati Miglė. Ji domisi, 
skaito, žiūri videofilmukus, pati 
bando. „Taip ir išmokstu, tuomet 
galiu ir kitus pamokyti“, – sako 
ji. Beje, jokių kursų Miglė ne-
lanko. 

O kas gi labiausiai patiko da-
lyvėms, išbandžiusioms visas tris 

veiklas: dekupažą, žvakių gamy-
bą, ebru meną? „Negaliu pasa-
kyti, mat vienoms labai patiko 
ebru, kitoms – žvakių gaminimas, 
trečioms – dekupažas. Smagu 
buvo kažką naujo išmėginti ir 
namo parsinešti savo rankomis 
pasidarytą darbelį. Tuo džiaugėsi 
visos“, – pasakoja Miglė. 

uŽSiėmimai patiko, taD 
DaŽnai uŽSitęSDavo
Dažnai užsiėmimai užsitęsdavo 
kiek ilgėliau nei planuota – mo-
terims patiko, įdomu buvo. Lai-
ko pojūtis išnykdavo įsitraukus į 
malonią veiklą. Ebru menas – tai 
tapyba ant vandens. Tai gyvas 
procesas, kuris kaskart kinta ir 
pulsuoja skirtingais jausmais, 
spalvomis. Nebūna vienodų 
piešinių – kiekvienas iš jų uni-
kalus ir savitas, tokio paties ne-
pakartosi. „Gal todėl daugeliui 
ir patinka, o ir piešti nereikia 
mokėti, mat dažna atėjusioji 
sakosi nemokanti piešti. Ebru 
menas įrodo, kad visi mokame 
piešti“, – tikina Miglė. Ir nors 
moterims tai patinka, bet pauos-
čiusios dažų skiediklio, kuris yra 
iš jaučių tulžies, dažna trumpam 
atšlyja. Pauosčiau – tokia smar-
vė, kad apsakyti sunku. Tačiau 
kvapas pranyksta. Imiesi kūry-
bos. Fantazijai čia vietos į valias. 
Ebru – itin patraukli veikla. Tai 
padeda atitrūkti nuo kasdieninių 
gyvenimo veiklų, darbų, namų – 
nuo visko. „Tai tapymo procesas, 
kurio metu piešinys specialiais 
dažais kuriamas ant jūros dum-
bliais sutirštinto vandens, po to 
jis perkeliamas ant popieriaus. 
Vandens paviršiuje teptukais pa-
skirstomi dažai, sukuriamas vaiz-
das, vėliau ant piešinio dedamas 
popierius, kuriame lieka auto-
riaus darbas“, – paaiškina Miglė 
nedalyvavusiems užsiėmimuose. 
Ne vieną biblioteką užliejo kvapų 
magija. Pagamintos žvakės sklei-
dė gintaro ir muskuso, užburian-
čio miško, spanguolių, ananasų, 
kokoso, juodosios figos kvapus. 
Edukacijos terapija – dekoraty-

vinių žvakių gamyba – susilau-
kė didelio susidomėjimo. Miglė 
mokė pasigaminti aromatines de-
koratyvines žvakes iš natūralių 
medžiagų. Juk natūralaus sojų 
vaško žvakės tinkamos ištisus 
metus: jos sukuria jaukumą, pa-
deda sukurti atpalaiduojančią ir 
jaukią atmosferą, sušalus padeda 
sušilti ne tik kūnui, bet ir sielai. 
Dažna pasigaminusi žvakę savo 
rankomis sakėsi pirkti jau paga-
mintų žvakių tikrai nebenorės.

Į madą sugrįžus rankdarbiams, 
moterys atrado senas tradicijas 
turinčią ir šiuolaikiškų palengvi-
nimų nestokojančią dekupažo 
techniką – dekoravimą popieriu-
mi. Tačiau dekupažas laiko rei-
kalaujantis užsiėmimas. Greitai 
nepavyks. Bet džiaugsmo suteiks 
daug. Moterys paprastus, niekam 
nereikalingus daiktus pavertė ti-
kromis grožybėmis. 

„Žmonių, turinčių viduje me-
nišką kibirkštėlę, tikrai gausu. 
Tad jei jaučiate norą papuošti 
savo aplinką rankų darbo daiktais, 
nebijokite mėginti. Jums tikrai 
pavyks“, – teigia Miglė.

miGLė Dar nuStebinS
„Saulė nusileis, nieks namo neį-
leis“, – pajuokaudavo matydami 
Miglę vėl tempiančią savo dar-
bo įrankius automobilin ir tarsi 
primindami, jog laikas pailsėti. 
O ir pati Miglė prisipažįsta, jog 
išties dabar pailsės ir tuomet... 
Ji jau gilinasi į dekupažo tech-
niką. „Sendinti žaisliukai taip 
gražiai atrodo, jų net internetu 
negalima kol kas įsigyti – tiesiog 
nėra. Tad noriu išmokti tai gerai 
daryti“, – prasitaria pašnekovė. 
Tiesa, jauna moteris prisipažįsta, 
jog laiko labai trūksta. „Na, dar 
muilą gaminti norisi pabandyti“, 
– tyliai prasitaria ji. 

Bet dabar skruzdėliukas žada 
atsipūsti, o tuomet sulauksite dar 
ne vienos staigmenos, kvietimo 
pamėginti tai, ko tikrai dar ne-
išbandėte. Miglė mirkteli akele, 
šypteli, vadinasi, tikrai kažkas 
mūsų laukia.•

„Ebru menas (tapyba ant vandens) įrodo, kad visi mokame piešti“, — tikina Miglė.
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Straipsniai, susilaukę daugiausiai peržiūrų „Dzūkų žinių“ tinklapyje

Buvusios valdžios  
nuopelnus prisiima 
sau? 

Lazdijų moksleiviai — 
vieni iš brangiausiai 
kainuojančių valstybei 

„Lazdijų vanduo“ 
— tarp blogiausių 
šalies vandens 
tiekėjų

Merė nežino, kas 
vyksta savivaldybėj 
ir šalia jos?

Opozicijos ir 
pedagogų pastan-
gomis stabdoma 
švietimo reforma

Žaliojo kryžiaus 
akcija: kur atvedė 
ūkininkus valstiečiai

Lazdijų savivaldybė 
nukrito į demokratijos 
dugną!

Lazdijų hipodromo 
sutartis su operato-
riumi nutraukta. Kas 
toliau?

Pavojingi manevrai 
su Vaikų ligų  
skyriais ligoninėms 
gali brangiai kainuoti

Čia yra socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl lėšų 
skyrimo Lazdijų rajono savivaldybei. 
Tai buvo 2018 m. balandžio 17 d.  Lazdijų r. sav. skirta 152 739 
Eur.

„Palaikau jus ir patvirtinu, kad atsiradę draudžiamieji ženklai 
yra ne mano ar mano komandos iniciatyva, jaunimas aikštelėje 
greta savivaldybės man niekada netrukdė, skundų dėl jų 
buvimo niekada nebuvo.“ Ar tikrai?

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija.

Prie  protesto –  žalių kryžių statymo – prisidėjo ir vienas mūsų 
rajono ūkininkas, pastatęs keturis kryžius.

(G. Šiupario asociatyvi nuotr.)

Toks elektroninis laiškas buvo išsiųstas iš savivaldybės 
elektroninio pašto visoms savivaldybės įstaigoms, 
rekomenduojant prenumeruoti „Lazdijų žvaigždę“. Mieli 
skaitytojai, skaitykite ir prenumeruokite „Dzūkų žinias",  
sužinosite, ką nuo Jūsų slepia savivaldybė ir kur naudoja 
mokesčių mokėtojų pinigus bei kitą informaciją. Lazdijų hipodromo rūpesčiai perduoti Sporto centrui. 
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Investicija į dantų šepetuką atsiperka šimteriopai
Didžioji dalis suaugu-
siųjų neteisingai prižiūri 
savo dantis ir kovoja su 
įvairiomis dantų pro-
blemomis ar ligomis, 
todėl nekeista, kad ir 
vaikams nuo pat mažens 
nėra skiepijami tinkami 
kasdienės burnos higi-
enos įpročiai. Apie tai, 
kaip teisingai prižiūrėti 
vaikų dantukus, kokios 
būna dažniausios tėvų 
klaidos ir ką dantys 
pasako apie viso orga-
nizmo būklę, pasakoja 
gydytoja vaikų odonto-
logė Erika Mažeikė.

prieŽiūra – nuo pirmo 
pieninio DantieS
Pagrindinis skirtumas tarp su-
augusiojo ir vaiko kasdienės 
dantų higienos yra tas, kad 
ikimokyklinio amžiaus vaikai 
kokybiškai patys to padaryti 
negali, todėl jiems reikalinga 
suaugusiųjų pagalba.

„Mažų vaikų dantų valymas 
yra vienareikšmiškai tėvų atsa-
komybė. Žinoma, ne visiems 
vaikams lengva dantis išvalyti 
– neretai prireikia išradingumo, 
žaidimų ir papildomos motyva-
cijos“, – teigia gydytoja vaikų 
odontologė E. Mažeikė, kuri 
rekomenduoja vaikams pradėti 
valyti dantis nuo pat pirmojo 
pieninio danties, išdygstančio 
maždaug šešių mėnesių kūdi-
kiui. Nuo tada mažieji turėtų 
pratintis ir susipažinti su tuo, 
kad dantukai kiekvieną dieną 
turi būti valomi.

Taip pat patariama leisti vai-
kui imti šepetėlį, dėti jį į bur-
ną, nes tokiu būdu jis žaidžia 
ir kartu pratinasi, masažuojasi 
bedygstančių dantų dantenas ir 
formuojasi gerą dantų valymo 
įprotį. Žinoma, viskas turi vykti 
prižiūrint suaugusiesiems ir po 
to tėvai dantis dar turi perva-
lyti.

nuo Dantų šepetuko iki 
burnoS SkaLavimo SkySčio
Net ir renkantis burnos priežiū-
ros priemones, rekomenduojama 
prieš tai apsilankyti pas specia-
listą, nes vaikams fluoridų kiekis 
pastoje parenkamas odontologo 
pagal esamą dantų būklę ir am-
žių, todėl gali svyruoti nuo 500 

iki 1450 ppm, esančių įprastinėje 
suaugusiųjų pastoje.

Be to, geriausia valymo koky-
bė pasiekiama valant dantis po 
vieną, naudojant vieno danties 
šepetėlį. Geras pasirinkimas yra 
ir ultragarsinis dantų šepetėlis, 
tačiau, nepaisant to, kad šepetėlis 
pats sukasi, valant vis tiek reikia 
atlikti šluojantį judesį nuo dan-
tenos iki dantų krašto, kad ką tik 
nuvalytos apnašos „nesusisuktų“ 
atgal prie dantenų.

Norint palaikyti visą burnos 
švarą, rekomenduojama vaikus 
pamažu pratinti prie dantų siū-
lo, tarpdančių šepetėlio, liežu-
vio valiklio, o vyresniems nei 6 
metų vaikams galima naudoti ir 
skalavimo skystį. Be to, dantų 
valymo kokybę namie gali padėti 
įvertinti dantų apnašą dažančios 
tabletės.

norint išvenGti ne tik 
DantieS SkauSmo, bet ir LiGų
Profilaktiniai vizitai pas specia-
listus yra neatsiejami nuo taisy-
klingos burnos higienos ir būtini, 
norint išvengti nepageidaujamų 
ligų. Jų metu yra apžiūrima esama 
burnos ir dantų būklė, atkreipia-
mas dėmesys į vietas, kur lieka 
apnašų ar maisto likučių, nes jas 
reikėtų valyti atidžiau. Būtent 
šios dantų sritys greičiau genda, 
o situacijos nekeičiant formuojasi 

ertmės dantyse, atsiranda dantų 
skausmai.

Šių vizitų dažnis vaikams gali 
svyruoti nuo 3 iki 12 mėnesių, 
priklausomai nuo ėduonies atsi-
radimo rizikos, bet dažniausiai 
rekomenduojama apsilankyti pas 
gydytoją odontologą kas pusme-
tį.

Be viso to, tai vaikams tarnauja 
ir kaip pažintinės procedūros – 
svarbu, kad vaikas priprastų prie 
odontologinio kabineto, užmegz-
tų draugišką ryšį su gydytoju ir 
jo komanda.

DaŽniauSioS kLaiDoS 
priŽiūrint vaikų DantukuS
Pagrindinė ir dažniausia vaikų 
dantų priežiūros klaida yra jų 
valymo atsakomybės perkėlimas 
vien tik vaikui, todėl itin svarbu, 
kad tėvai pervalytų vaikui dan-
tis mažiausiai iki 8 metų. Vėliau 
viskas priklauso nuo vaiko sava-
rankiškumo ir pasiekiamo dan-
tų valymosi kokybės rezultato, 
bet dažnu atveju prireikia tėvų 
kontrolės ir vyresniame amžiuje, 
maždaug iki 12 metų.

Dar viena dažnai pasitaikanti 
klaida – tarpdančių nevalymas 
vaikams. Jei vaiko dantys liečia-
si vienas su kitu ir nėra plataus 
tarpelio tarp dantų, vieną kartą 
per parą tarpdančius reikia valyti 
su siūlu ar tarpdančių šepetėliu, 

Anot gydytojos vaikų odontologės Erikos Mažeikės, mažų vaikų dantų 
valymas bei taisyklingų kasdienės burnos ir dantų higienos įpročių 
skiepijimas yra tėvų atsakomybė, todėl patariama kantriai pradėti vaikus to 
mokyti vos išdygus pirmajam pieniniam dantukui. (Nuotrauka iš asmeninio 
archyvo)

nes valant įprastu šepetėliu lieka 
maisto likučių ir tokiais atvejais 
iškart genda dažniausiai ne vie-
nas, o du dantys.

Be viso to, tėvai dažnai skun-
džiasi gydytojams, jog vaikai 
nesileidžia valyti dantų, todėl, 
nenorėdami jų spausti, tėvai dantų 
nevalo tol, kol neatsiranda baisių 
pasekmių. 

„Reikia pasistengti vaiką sudo-
minti – galima dainuoti dainelę ar 
pasakoti istoriją apie dantukus ir 
nepageidaujamus jų gyventojus 
– mikrobus ar susitarti, kad po 
dantų valymo vaikas galės pažais-
ti savo mėgstamą žaidimą, pažiū-
rėti filmuką. Taip pat motyvaci-
jai pastiprinti padeda ir skanus, 
dažniausiai vaisinis, dantų pastos 
skonis“, – pataria gydytoja vaikų 
odontologė E. Mažeikė.

kuo maŽiau cukrauS – tuo 
Geriau
Visiems tikriausiai žinoma, kad 
maistas, kurį valgome, gali sti-
printi mūsų dantis arba jiems 
kenkti. Jei mityboje daug pa-
prastųjų, lengvai skaidomų an-
gliavandenių – cukraus, miltinių 
produktų, tuomet dantys bus la-
biau linkę gesti, nes šiuos maisto 
produktus burnoje gyvenančios 
ir ėduonį sukeliančios bakterijos 
skaido į rūgštis, dėl kurių atsiran-
da paviršinių pažeidimų, o vėliau 
ir ertmių. Taigi, patariama var-
toti kuo mažiau saldintų maisto 
produktų ir gėrimų, o troškulį 
geriausia malšinti vandeniu ar 
nesaldinta arbata.

Be to, norint sustiprinti dantis 
iš vidaus, reiktų į mitybos racioną 
įtraukti daugiau kalcio, vitami-
nų D, A, K2 turinčių maisto pro-
duktų – sūrio, sviesto, natūralaus 
jogurto, kefyro, morkų, broko-
lių, kaimiškų kiaušinių, kokosų 
aliejaus, riebios laukinės žuvies, 
avokadų, riešutų.

SuGeDę DantyS – SiLpno 
ar SerGančio orGanizmo 
roDikLiS
Ne tik maistas, bet net ir pa-
vieniai medikamentai, skirti 
bendrinėms ligoms gydyti, 
gali turėti įtakos burnos būklei. 
Pavyzdžiui, dažnai ir netinka-
mai vartojami antibiotikai iš-
balansuoja žarnyno, taip pat ir 
burnos, mikrofloros – gerųjų ir 
blogųjų bakterijų – pusiausvyrą, 
o vaistai, vartojami epilepsijai 
gydyti, gali sukelti dantenų pa-
burkimą.

Juk organizmas yra viena vi-
suma, todėl natūralu, kad burnos 
ir viso kūno sveikata daugiau 
ar mažiau yra susijusi. Pavyz-
džiui, žmogui sergant dantenų ar 
kaulo uždegimu, jo patogeninės 
burnos bakterijos gali patekti 
į kraujotaką ir pažeisti širdies 
audinius. Taip pat dažnai pasi-
taiko, kad sergant ar persirgus 
peršalimo ligomis atsiranda dan-
tų skausmų ir tinimų, tačiau tai 
dažniausiai paūmėja dėl orga-
nizme jau esančios dėl ėduo-
nies komplikacijų atsiradusios 
lėtinės infekcijos, kai, nusilpus 
imunitetui, organizmas nebesu-
geba su jomis susitvarkyti.

„Ėduonis yra liga, kurios ga-
lima išvengti taisyklingai maiti-
nantis ir tinkamai prižiūrint dan-
tis, tą rodo mokslinė literatūra ir 
ne vienas asmeninis pavyzdys. 
Tačiau žvelgiant plačiau, kari-
esas labiau yra ne tiek prastos 
imuninės sveikatos, o netinka-
mo gyvenimo būdo pasirinkimo 
rodiklis, todėl labai svarbu, kad 
tėvai nuo pat mažų dienų rody-
tų vaikams tinkamą pavyzdį ir 
kantriai juos mokytų taisyklin-
gos kasdienės burnos higienos 
įgūdžių“, – teigia gydytoja vaikų 
odontologė E. Mažeikė.

Užs. Nr. 7

Laimingų 
Naujųjų 
metų!!!
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Didelis biuro popieriaus 
pasirinkimas.

KnygynėlIS,  Seinų g. 12, lazdijai. 

ketvirtaDienio aiDaS

Aidas Kelionis
Nuo pat 2016 metų Seimo rin-
kimų ypač stebino ir erzino 
nenumaldomas valdžios noras 
įvesti įvairius draudimus ir ap-
ribojimus, lyg būtume ne brandi 
ir išsivysčiusi demokratiška vi-
suomenė, o pirmykščių žmonių 
bendruomenė. „Valstiečiai“ net 
sugalvojo uždrausti vaikišką 
šampaną. Atseit, vaikai jį gerda-
mi nuo mažens įpras kelti taures, 
o kiek ūgtelėję nieko nelaukda-
mi pradės buteliais maukti pu-
tojantį vyną su laipsniais. Kaip 
„valstiečiai“ prastai galvoja 
apie lietuvius! Praktiškai mus 
sulygino su Pavlovo šunimis. 
Galima rasti tūkstančius atve-
jų, kai vaikai, negėrę vaikiško 
šampano, suaugę pradėjo gerti 
alkoholinius gėrimus ir atvirkš-
čiai – vaikystėje gėrę vaikiško 
šampano vėliau nepamėgo tikrų 
alkoholinių gėrimų.

Jeigu jau ruošiamasi uždraus-
ti vaikišką šampaną, tuomet 
reikėtų uždrausti ir pasakas, 
kurias vaikams skaito tėvai 
arba vaikai skaito patys. Juk 
pasakose geriamas vynas  ar 
midus. Remiantis „valstiečių“ 
logika, vaikai, prisiskaitę to-
kių nedorų pasakų, užaugę ims 
gerti alkoholinius gėrimus. Per 
televizijas rodomuose filmuose 
taip pat neretai gurkšnojama, 
o juk tai irgi mato vaikai. Tuo-
met „valstiečiai“ gali sugalvoti 
drausti tokių filmų rodymą. O 
gal reikia imti pavyzdį iš Kul-
tūros komiteto pirmininko? Jis 
juk viešai prisipažino, kad ne-
geria kavos, nes... būdamas vai-
kas tai pažadėjo mamai... Labai 
mėgstu kavą ir man jau neramu, 
nes kas gali garantuoti, kad ir 
jos gerti neuždraus „valstiečiai“ 
arba pradės riboti jos gėrimą, 

o gal stipriai pabrangins, kad 
tauta masiškai nesisvaigintų 
gėrimu iš kavos pupelių. O 
kur dar aršus draudimų šali-
ninkas fanatikas prof. A. Ve-
ryga, kuris pakilo į kryžiaus 
žygį prieš žalingus įpročius. 
Rūkalų ir alkoholinių gėrimų 
vartojimo kultūra atsirado dar 
gerokai prieš Kristaus gimimą 
ir jai mažiausiai keli tūkstan-
čiai metų. Žinoma, ir alkoholi-
nius gėrimus, ir rūkalus reikėtų 
vartoti saikingai. Tiems, ku-
riems nepavyksta esant progai 
saikingai pakelti taurę vyno, 
stiklo alaus ar viskio, geriau 
jų iš viso neragauti. Turėtume 
imti pavyzdį iš tokių šalių kaip 
Prancūzija, Italija, Ispanija, Vo-
kietija, Graikija ir kt. Juk ne 
veltui yra sakoma, kad saikas 
yra laimė, o ne susilaikymas ar 
piktnaudžiavimas.

Vieną kartą kažkaip man 
pagailo pirmininko Ramūno, 
kuris gyvenime nepatyrė, koks 
malonumas nedidelėje ir jau-
kioje kavinukėje su bičiuliu 
prisėsti prie garuojančių puo-
delių kokybiškos ir skanios ka-
vos ir lėtai gurkšnojant niekur 
neskubant šnekučiuotis. Esu už 
saldumynus, o juk prof. A. Ve-
ryga jau norėtų, kad saldaus 
valgytume mažiau arba už sal-
dumynus mokėtume daugiau. 
Galiu lažintis, kad jis būtų pa-
tenkintas tik tuomet, kai visai 
nevalgytume saldumynų. Koks 
nuobodus ir pilkas turėtų būti 
žmonių, kurie nepaskanauja 
kavos ar atsisako gabalėlio ar 
dviejų (gal dar ir trečią?) torto, 
minta vien žolėmis, neužkerta 
mėsos ir tik skaičiuoja kalori-
jas, gyvenimas. Ar ne geriau 
į viską nusispjauti ir ištrūkti 
iš pačių kažkodėl susigalvotų 
apribojimų rato, kurie galbūt 
duos arba ne kažkokią neaiš-
kią naudą tolimoje ir migloto-
je ateityje? Tiesiog leisti sau 
pasijusti žmogiškai gerai čia 
ir dabar, kad ir nuodėmingai? 
Gal leiskime žmogui pačiam 
pasirinkti, kaip nugyventi savo 
gyvenimą, ir būti laisvu žmo-
gumi, atsakingu už savo spren-
dimus ir jų pasekmes.•

• 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

Edukacinė popietė Lenkijoje

Gruodžio mėn. Seirijų A. Žmui-
dzinavičiaus gimnazijos šeštos 
klasės mokiniai Kajus Blaževi-
čius, Ervinas Pankevičius, Ka-
jus Vaitkevičius, anglų kalbos 
mokytoja V. Andrašiūnienė bei 
Lazdijų Motiejaus Gustaičio 
gimnazijos 7c klasės mokiniai 
Gustas Burba, Edvinas Janule-
vičius, Emilis Gylys, Doman-
tas Aleksandravičius, Vytautė 
Krivickaitė, Gerda Pakruopytė, 
Matas Margelis, Gustas Man-
kus, Tomas Janulevičius, anglų 
kalbos mokytoja O. Subačienė ir 
Gusto Burbos mama Jurgita Bur-
bienė vyko į edukacinį konkursą 
anglų kalba “Let‘s make show 
in the snow“ Gibų mokykloje, 

Lenkijoje. 6–7 klasių mokslei-
viai kartu su lenkų moksleiviais 
aktyviai dalyvavo konkurse. Jie 
piešė plakatus, žaidė žaidimus, 
puošė kalėdinė eglutę. Šį kartą 
eglutė buvo netradicinė, ją suda-
rė keturi mokiniai, tačiau vaikai 
ją papuošė ne tik įspūdingai, bet 
ir išradingai. Išbandė piešimo 
įgūdžius grupelėse po tris: turėjo 
nupiešti Kalėdų senelio portretą 
užsidėję tamsius akinius, o kad 
galėtų nupiešti, turėjo klausy-
ti draugo patarimo, kur ir kaip 
piešti. Jėgas išbandė ir sporti-
nėje rungtyje – vežė komandos 
draugus Kalėdų senelio rogėse, 
dalyvavo neįprastų formų bei 
spalvų sniego gniūžčių mėty-

mo rungtyje, dainavo kalėdinių 
dainų karaokė. Gibų mokyklos 
moksleivė Sofija supažindino su 
Gibų mokykla, mokė lenkišką 
šokį. SETI atstovė Justyna supa-
žindino su Gibų miestelio istorija 
ir įžymiomis vietomis.

Šiame renginyje mokiniai ne tik 
išbandė anglų kalbos galimybes, 
bet ir susirado naujų draugų.

Kad galėjome dalyvauti to-
kiame edukaciniame renginyje, 
dėkojame Jūratei Jasiulevičienei, 
koordinuojančiai Lazdijų rajono 
anglų kalbos mokytojų (LETI) 
ir Seinų anglų kalbos mokytojų 
(SETI) bendradarbiavimą.•
O. Subačienė

Seirijų vaikų dienos centras — 
galimybė kiekvienam turiningai 
praleisti laisvalaikį!
Seirijų seniūnijoje, Seirijų ben-
druomenės komiteto Socialinių 
paslaugų centre „Šilas“ šurmu-
liuoja  vaikai nuo 2005 metų. 
Čia įsikūręs vaikų dienos cen-
tras žinomas tikrai ne vienam. 
Vaikų dienos centras savo vei-
klą vykdo įgyvendindamas Vai-
kų dienos centrų projektą, kuris 
finansuojamas iš Lietuvos Res-
publikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos lėšų, dalį lėšų 
skiria Lazdijų rajono  savival-
dybė bei prisideda pats Seirijų 
bendruomenės komitetas. 2019 
m. centre paslaugas gauna 15 vai-
kų. Jų amžius įvairus – nuo pačių 
mažiausių, šešiamečių, iki pilna-
mečių. Jų pomėgiai, norai ir vei-
klos skirtingos. Mažieji kiekvieną 
dieną skuba dalintis įspūdžiais, 
patirtais mokykloje. Kiekvieną 
dieną visi centrą lankantys vaikai 

atlieka pamokų ruošos darbus, 
vieni kitiems pataria ir padeda. 
Atlikus namų darbus, mažiesiems 
labiausiai patinka žaisti įvairiau-
sius žaidimus: „Medžiotojas ir 
kiškiai“, „Varnos ir varlės“, „Šilta 
ir šalta“, „Užimk vietą“, sporti-
nius žaidimus, tokius kaip kvadra-
tas, kirstukas ir kt. Taip pat jiems 
patinka piešti, spalvinti, lipdyti iš 
modelino ar plastilino ar žaisti 
stalo žaidimus. Žaidimas – ne-
pakeičiamas vaikystės palydovas. 
Nėra vaikų, kurie nenorėtų žais-
ti. Žaidimų keliamos teigiamos 
emocijos teikia naudos. Patinka 
vaikams ir estafetės. Vyriausieji 
su malonumu leidžia laiką prie 
treniruoklių, žaisdami biliardą ar 
stalo tenisą. Kiti noriai klausosi 
muzikos, dalinasi mintimis apie 
matytus filmus, jų veikėjus, ap-
taria kasdienines situacijas, aiški-

nasi jiems svarbius gyvenimiškus 
klausimus ir problemas. 

Vaikų dienos centro lankytojai 
gauna nemokamą maitininimą, 
ugdo bendravimo, higienos ir 
socialinius įgūdžius. 

Kiekvienais metais vaikų die-
nos centro lankytojai dalyvauja 
Pietų Lietuvos regiono vaikų 
dienos centrų suvažiavimuose. 
Taip pat bendradarbiauja ir su 
kitomis įstaigomis ir organiza-
cijomis, rengia bendras šventes 
kartu su tėveliais bei dalyvauja 
Seirijų seniūnijos ir bendruome-
nės organizuojamose šventėse, 
prisideda prie jų organizavimo.

Džiaugiamės, kad galime su-
teikti galimybę vaikams turinin-
gai leisti laisvalaikį!•
seirijų bendruomenės komiteto 
informacija

Gruodžio mėn. Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos šeštos klasės mokiniai bei Lazdijų Motiejaus Gustaičio 
gimnazijos 7c klasės mokiniai vyko į edukacinį konkursą anglų kalba “Let‘s make show in the snow“ Gibų 
mokykloje, Lenkijoje. 
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Šilko dovana Būdviečio kaimo bendruomenės žmonėms 
Dineta Babarskienė
Tapyba ant plonyčio, švy-
tinčio, natūralaus audinio 
pilna paslapčių, kaip ir 
pati šilko istorija, apipinta 
pasakojimais ir legendo-
mis… Tapyba ant šilko net 
skamba paslaptingai. Iš 
pradžių   baugoka, nes ne-
žinai, kaip ir ką reiks da-
ryti. Tačiau viską į vietas 
sudėliojo mokytoja Eglė 
Smirnovienė. „Niekada 
netapėte ant šilko? Nebijo-
kite“, – ir klausė, ir drą-
sino Eglė. Ji tvirtai paža-
dėjo, kad kiekvienas galės 
pasidžiaugti savo nutapytu 
paveikslėliu. Ir buvo teisi. 
Netrukus įsitikinome, jog 
tapyba ant šilko yra at-
palaiduojantis, ypatingų 
įgūdžių nereikalaujantis, 
kūrybingas užsiėmimas.  

Susirinkusieji galėjo viską iš-
bandyti praktiškai: margindami 
audinį, tapydami ant šilko. Svar-
biausia – gera nuotaika. O ji ti-
krai buvo puiki, mat Būdviečio 
bibliotekos bibliotekininkė Re-
nata Kundrotaitė nustebino: buvo 
prikepusi imbierinių sausainių, 
kuriuos beliko tik nudažyti ir... 
suvalgyti. Ir dar kalėdinių atvi-
rukų pasigaminome. Bet visa tai 
atokvėpio valandėlėmis. Svar-
biausias užsiėmimas – tapyba 
ant šilko. 

Šiugždantis natūralus šilkas 
nuo neatmenamų laikų buvo la-
bai vertinama ir brangi medžiaga. 
Pirmieji šilko gaminimo paslaptį 
atskleidė senovės kinai, saugoję 
ją ištisus tūkstantmečius. Le-
gendos byloja, kad šio magiško 
audinio kultūra buvo atrasta V 
tūkstantmetyje prieš Kristų prie 
Geltonosios upės krantų. 

Pasirodo, šilkas – puiki me-
džiaga meniniams gebėjimams 
atskleisti. „Piešimas ant šilko yra 
didelis malonumas ir nelengvas 

darbas, tačiau procesas įtraukia 
ir veikia tarsi meditacija, kartu 
leidžia išreikšti kūrybinius suge-
bėjimus, nuotaiką ir emocijas“, – 
sakė mokytoja Eglė. Šilko dažai 
liejosi, tačiau, kaip ir kiekviena-
me darbe, taip ir bandant tapyti 
ant šilko, reikia įgūdžių, įprati-
mo. Spalvos liejosi, tačiau pirmą 
kartą bandant sunku įsivaizduoti, 
kaip tarpusavyje derės spalvos, 
kaip atrodys galutinis rezultatas. 
Prireikė pagalbos. Ne iš karto 
supratome, kodėl pirmiausia rei-
kia apvedžioti savo pasirinktus 
piešinėlius – padaryti kontūrus. 

Vėliau tai buvo savotiški rėmai, 
neleidžiantys išsilieti spalvoms. 
Anot mokytojos Eglės, tapybos 
ant šilko galimybės gana plačios: 
dažus galima lieti kaip piešiant 
akvarele arba leisti spalvai laisvai 
sklisti audinyje, taip pat galima 
valdyti liejimosi procesą bei 
stabdyti sklindančius dažus su 
specialiais kontūrais. Tad darbai 
vyko... Tapydamos ant šilko mo-
terys pailsėjo nuo per dieną susi-
kaupusių rūpesčių, atsipalaidavo 
ir padedamos mokytojos pasinėrė 
į kūrybos ir spalvų pasaulį. „Pui-
kios emocijos, nuoširdus bendra-

vimas ir daug mažų atradimų“, 
– džiaugėsi ir Būdviečio biblio-
tekos bibliotekininkė Renata, taip 
pat išbandžiusi šį meną, maloniai 
visus priėmusi šiltoje, jaukioje 
bibliotekoje. Švelnus šilko plaz-
denimas, lengvi teptuko mostai, 
žaisminga spalvų mozaika – visa 
tai Būdviečio bibliotekoje... Bū-
dviečio kaimo bendruomenės 
pirmininkė Asta Jankauskienė 
dėkinga mokytojai Eglei Smir-
novienei ir, žinoma, Būdviečio 
bibliotekos bibliotekininkei Re-
natai Kundrotaitei. „Buvo labai 
įdomu išbandyti neįprastą pieši-

mą – tapybą ant šilko“, – sakė 
bendruomenės pirmininkė Asta 
jau nė kiek neabejodama, kad 
tikrai vertėjo bendruomenės žmo-
nėms patirti tą pirmo karto jaus-
mą, įspūdį tapant ant šilko. Tad 
renginio dalyvės įgyvendino savo 
šilkinę svajonę – pabandė tapyti 
ant šilko. O koks džiaugsmas iš-
vydus galutinį savo triūso rezul-
tatą! Ar gali kas būti geriau šiame 
amžinai skubančiame pasaulyje? 
Nupiešti darbeliai dar neiškelia-
vo į juos piešusiųjų namus. Bus 
rengiamos parodos Rudaminoje, 
Vidzgailuose.•

Tradicinių advento ir Kūčių patiekalų degustacija Būdvietyje
Dineta Babarskienė
Tradicinius advento ir 
Kūčių patiekalus pristatė 
šaunios Būdviečio mote-
rys! Būdviečio laisvalaikio 
salėje sukurta puiki kuli-
narinio paveldo edukacinė 
programa „Tai gardžiai tu-
rėjo mūsų senoliai“! Ren-
ginį organizavo Būdviečio 
laisvalaikio salės kultūri-
nių renginių organizatorė 
Aurelija Valasavičienė ir 
Būdviečio laisvalaikio sa-
lės kaimo kapelos „Svaja“ 
vadovė Zina Barkauskienė.  

Buvo degustuojami advento ir Kū-
čių patiekalai. Tiesa, degustacija 
buvo išskirtinė dar ir tuo, kad kie-
kvienas maisto patiekalas atspin-
dėjo būtent šį kraštą. Tad susirin-
kusieji turėjo puikią progą sužinoti 
receptus jau paragautų ir patikusių 
patiekalų. Šis pasibuvimas – tai 
savotiškos skonių patirtys, galimy-
bė pasimokyti. Nors krikščionims 

adventas – tai sakralinis susikau-
pimo, dvasios ir kūno apsivalymo 
periodas, tačiau nevalia pamiršti ir 
maisto, kuris Kūčių vakarą įgauna 
ypatingą prasmę.

Degant žvakėms, stalas nukrau-
tas ypatingais valgiais, kurių kas-
dien tikrai neparagausi, o dažno 
net pavadinimas verčia suklusti 
ir dar labiau įsigilinti į receptūrą. 
Padirbėta iš peties: valgiai nestan-
dartiniai. Magdulės Novikienės 
– kūčiukai, Marytės Keršulienės 
– džiovintų baravykų sriuba. O 
baravykų šiemet buvo? „Rados“, 
– patikina Zina Barkauskienė. 
Marytė Kaleininkienė patiekė 
maišytinę. „Burokėlių, pupelių, 
truputėlis aliejaus“, – ragaujant 
vardinta. Duona kasdieninė iš Li-
nutės Jonuškienės namų. O kur 
dar silkė rasale. „Raugytų barš-
tukų rasale“, – tuoj patikslinama. 
Negirdėtas patiekalas – girienė. 
Raugintame piene – raugintas 
agurkas ir šviežias agurkėlis įdė-
tas... Ir Aurelijos Valasavičienės 

naminė „bulka“ ir naminiai sau-
sainiai, kaip šeimininkės sako, 
per „mašynką“ daryti. Zinos Bar-
kauskienės patiekalai: rauginti 
kopūstai su sėmenų aliejumi ir 
šutytomis bulvėmis. „Bulvės būti-
nai su lupena“, – patikina Zina. Ir, 
žinoma, Birutės Šaudienės lazan-
kos su aguonomis. Kaipgi be jų! 
Saldžiu sūriu pasivaišinti kvietė 
Daiva Patackienė. Patiekalų re-
ceptūra kortelėse.

Būdviečio laisvalaikio salės 
folklorinio ansamblio „Radastė-
lė“ moterys apsirėdžiusios tauti-
niais rūbais, su senolių patiekalais 
rankose dar ir dainą užtraukė. 

Ragauta, vertinta. Danutės Buc-
kūnienės karšti kotletai iš kviečių 
susilaukė daugiausia pagyrų.

Būdviečio moterys sužavėjo 
ypatingomis emocijomis, kurių 
netrūko paragavus negirdėtą, 
neregėtą patiekalą. Tradicinis 
advento ir Kūčių valgių meniu 
kuklus, tačiau kokybiškas, ap-
gaubtas šiluma ir meile.•

Susirinkusieji galėjo viską išbandyti praktiškai: margindami audinį, tapydami ant šilko.

Būdviečio laisvalaikio salės folklorinio ansamblio „Radastėlė“ moterys, 
apsirėdžiusios tautiniais rūbais, su senolių patiekalais rant stalo.
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Lrt televizija
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „senis“. 
 10.10 klausimėlis. 
 10.25 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“. 
 11.10 „komisaras 

Reksas“.
 12.00 (Ne)emigrantai. 
 13.00 klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.35 kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „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 Gyvenk be skolų.
 22.30 dviračio žinios.
 23.00 „ištikimybė“. 
 23.45 „komisaras 

Reksas“. 
 0.30 Mūsų gyvūnai. 
 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 „ištikimybė“.  
 4.50 kūrybingumo 

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

Lnk
 7.25 „Tomo ir džerio 

nuotykiai“.
 7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.45 Gyvūnų pasaulis.
 10.15 „Rozenheimo 

policija“.
 11.15 „atsargiai – 

giminės!“.
 11.50 „Būrėja“.
 13.00 „Tik tu ir aš“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 Vido Video.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Valanda su Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „Machinatoriai“.
 0.20 „akloji zona“.
 1.10  Pagirios 3: velniai 

žino kur“.
 2.55 alchemija X. Vieną 

kartą Varėnoj. 
 3.25 ReTRosPekTYVa. 

ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „žvaigždžių karai. 

sukilėliai“.
 6.55 „žuvėliokai“. 
 7.25 „kempiniukas 

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

nepabėgsi“. 
 12.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 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 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „karo dievas“.
 0.25 „skubi pagalba“.
 1.15 „Makgaiveris“. 
 2.05 „Tėvynė“. 
 3.10 „aPB“. 
 4.05 „skubi pagalba“. 
 4.55 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 5.45 „Naujokė“. 

btv
 6.20 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 7.25 „Mano virtuvė 
geriausia“.

 8.35 „stoties policija“.
 9.35 „Paskutinis faras“.
 10.30 „Gelbėtojai – 112“.
 11.30 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.35 „Įstatymas ir 
tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“.

 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Gelbėtojai – 112“.
 18.35 „csi. Majamis“.
 19.30 „jūrų pėstininkai“.
 20.30 „Galiu rytoj“.
 21.00 „Maksimali rizika“.
 22.55 „kiečiausi spartos 

vyrai“.
 0.25 „Įstatymas ir 

tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 1.10 „Nusikaltimų 
miestas“.

Dzūkijos tv
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 „Moterų daktaras“.
 10.00 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 11.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 „Pamotė“.
 16.00 Reporteris.
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 „Viešnia iš ateities“.
 18.00 „Nuodėmė“. 

 18.30 „svečiuose pas 
Marceliutę“. 

 19.00 žinios.
 19.20 orai.
 19.25 „Pozicija“.
 20.00 žinios.
 20.20 orai.
 20.30 „atėjo… sabas“.
 21.30 skyrybos.
 22.30 Reporteris.
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 Gyvenimas. 
 0.00 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 1.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. a. Va-
linskas. 

 2.00 „Pamotė“.
 5.00 „Moterų daktaras“.
 6.00 Nauja diena.

Rubrika. 

Lrt plius
 6.05 Naktės. Muzikinis 

ritualas tarp 
realybės ir sapnų. 
Vilniaus m. savi-
valdybės choras 
„jauna muzika“ ir 
grupė „Merope“. 

 7.10 Metų „kultūros 
diena“. 

 8.15 Mūšio laukas. 
 8.45 smalsumo genas. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva. 
 12.00 dW naujienos  rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.40 Veranda. 
 13.05 „kelionės namo“.
 14.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 14.55 „kremliaus Trojos 

arklys“.  
 15.50 „džiunglių knyga“. 
 16.05 „drakoniukas 

kokosas“. 
 16.15 „smurfai“. 
 16.40 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“. 
 17.00 „ieškok manęs 

Paryžiuje“. 
 17.50 „citadele“ kara-

liaus Mindaugo 
krepšinio taurė. ke-
tvirtfinalis. Utenos 
„juventus“–Vilniaus 
„Rytas“. 

 20.00 dokumentinė 
apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Tobuli melagiai“. 
 23.05 išeiti iš namų. 
 0.15 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.30 euromaxx. 

1.00  Vilnius jazz 2019. 
castor stetson 
(Lietuva).

 1.45 „stebuklas“.
 3.15 duokim garo! 
 4.40 stop juosta. 
 5.05 stilius. 

tv1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Riterių princesė 

Nela“.
 13.25 „antinas Gu-

druolis“.
 13.50 „Muča Luča“.
 14.15 „Linksmų kalėdų!“.
 16.00 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.50 PReMjeRa. 

„Maljorkos bylos“.
 21.00 PReMjeRa. 

„kasandra. Baltoji 
mirtis“.

 23.05 „Gyvenimo daina“.
 1.00 „senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.05 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
juodosios Uolos“.

 4.35 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 7.10 Televitrina. 
 7.25 „csi kriminalistai“. 
 8.20 „kobra 11“. 
 9.15 „Mikė“. 
 9.40 Gyvūnų manija.
 10.05 „kulinarijos meis-

tras“. 
 11.00 „simpsonai“.
 11.50 „saldainiukas“. 
 12.40 „Vedęs ir turi 

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

vaikų“. 
 19.00 „saldainiukas“. 
 20.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 20.30 žinios. 
 20.58 orai. 
 21.00 „Naša Raša“. 
 22.00 eurolygos 

rungtynės. kauno 
„žalgiris“–Tel avivo 
„Maccabi“.

 0.10 „Rouzvudas“.
 1.00 „svieto lygintojai“.
 1.55 „Greislendas“. 

ketvirtaDieniS, sausio 2 d. Saulė teka 8.42, leidžiasi 16.03, dienos ilgumas 
7.21. Priešpilnis. Vardadieniai: Bazilijus, Grigalius, Mažvydas, Gailutė, Fulgentas, stefanija.

„Karo dievas“,  22.00, TV3

avinas (03.21—04.20)
Šią savaitę daugiau laiko norėsis skirti 
apmąstymams, pajusite poreikį iš naujo 
susidėlioti prioritetus. Šiomis dienomis 
tikėtina daugiau išlaidų, galimi finansi-
niai nuostoliai – tai nėra palankus laikas 
didesnėms investicijoms. Svarbiausius rei-
kalus, ypač tuos, kuriuos reikia užbaigti, 
planuokite pirmoje savaitės pusėje. Periodo 
gale nepavyks išvengti problemų artimoje 
aplinkoje – gali nuvilti žmogus, kuriuo 
pasitikėjote. Išaugs vagysčių, apgavysčių 
tikimybė.

jautis (04.21—05.21)
Savaitė bus nuspalvinta vienu itin svar-
biu jums įvykiu. Iki pat savaitės vidurio 
laukia išskirtinai sėkmingos dienos – šiuo 
metu fortūna jums šypsosis plačiausiai, tad 
suskubkite tvarkyti svarbiausius reikalus, 
įgyvendinti tai, ko trokšta širdis. Šiomis 
dienomis laiką leisite išskirtinėje kompani-
joje, gali pastebimai išaugti jūsų autoritetas. 
Antroji savaitės pusė taip pat palanki, tačiau 
ji bus kiek ramesnė, rimtesnė. Tai dėkingas 
metas profesinei veiklai, reikiamų pažinčių 
mezgimui, tolimesnėms komandiruotėms 
planuoti.

Dvyniai (05.22—06.21)
Savaitės pradžia nebus lengva. Gali iš-
ryškėti tamsioji Dvynių zodiako ženklo 
prigimties pusė – polinkis į manipuliacijas, 
apkalbas, intrigas. Šiomis dienomis verčiau 
atsiriboti nuo itin atsakingos veiklos, vengti 
priimti svarbius sprendimus. Periodo vidu-
ryje nuotaikos keisis, gebėsite pritraukti 
sėkmę. Palanku kreiptis į autoritetus, vars-
tyti biudžetinių įstaigų duris, pasiteisins re-
klama. Savaitės gale namuose kils daugiau 
sumaišties, gali keistis įprasta kasdienybė, 
tačiau tikėtina finansinė sėkmė.

vėžys (06.22 —07.22)
Iki pat savaitės vidurio Vėžiai jausis paky-
lėtai, norėsis svajoti, kurti. Vyraus puikios 
nuotaikos, norėsis romantikos, tačiau sti-
pri Neptūno įtaka skatins iliuzijas – galite 
suklysti vertindami kitus žmones. Melas 
ir apkalbos gali būti šių dienų palydovai 
– nesivelkite į intrigas, siekite aiškumo 
visose situacijose. Antroji savaitės pusė 
tinkama tolimesnėms kelionėms planuoti, 
asmeniniam, dvasiniam tobulėjimui. Sa-
vaitgalį laukia smagios linksmybės šaunioje 
kompanijoje – nesugadinkite visko perdėtu 
poreikiu vadovauti.

Liūtas (07.23—08.23)
Itin aktyviai prasidėjusi savaitė gali ne juo-
kais išvarginti kūną ir sielą – būtinai raskite 
laiko kokybiškam poilsiui. Pirmosiomis 
periodo dienomis būsite itin susirūpinę savo 
išvaizda. Savaitės viduryje reikės tvarkyti 
piniginius reikalus. Skirkite daugiau laiko 
realiai įsivertinti savo finansinę padėtį. Pa-
lanku ieškoti naujų ar papildomų uždarbio 
šaltinių. Savaitės gale laukia džiugios nau-
jienos asmeninių santykių fronte.

mergelė (08.24—09.23)
Neverta tikėtis poilsio ateinančią savai-
tę. Sudėtingiausia bus periodo pradžia – 
tikėtini piniginiai nuostoliai, problemos 
profesinėje veikloje. Neforsuokite, venkite 
pasiduoti impulsams – kitaip teks gailėtis 
dėl daugelio šiuo metu padarytų sprendi-
mų. Persekios sunkumai meilės reikaluose 
– norėsis bėgti priešingomis kryptimis. 
Savaitės viduryje reikalai kiek taisysis, 
galite sulaukti puikių naujienų, palankus 
metas savo sumanymams realizuoti, siekti 
užsibrėžtų tikslų. Dosniausias bus savaitės 
galas.

Svarstyklės (09.24—10.23)
Įtampos bei stipresni išgyvenimai gali tapti 
nuolatiniai šios savaitės palydovai. Pir-

moje periodo pusėje galimos problemos, 
susijusios su gyvenamąja vieta, šeimos 
nariais – regis, visi buities rūpesčiai kris 
ant jūsų pečių. Esama situacija gali atro-
dyti miglota ir nestabili, tačiau neskubėkite 
imtis kardinalių permainų. Ypač nemalonus 
savaitės galas – tikėtini tarpusavio nesuta-
rimai, finansiniai nuostoliai.

Skorpionas (10.24 —11.22)
Pirmoji savaitės pusė bus nekokia, bet 
vėliau reikalai taisysis. Savaitės viduryje 
laukia šokiruojančios permainos, būsite 
priversti priimti nelengvus sprendimus. 
Šiuo metu galite susidurti su sveikatos 
problemomis – venkite pernelyg didelių 
fizinių krūvių, tausokite nervų sistemą. Pa-
lankiausias periodo galas – tikėtini malonūs 
netikėtumai asmeninių santykių fronte, tai 
puikus laikas kūrybinei veiklai.

šaulys (11.23—12.21)
Šią savaitę Šaulių laukia svarbios gyve-
nimo pamokos. Būsite priversti akis į akį 
susidurti su anksčiau padarytų sprendimų 
pasekmėmis. Reikės iš naujo susidėlioti 
prioritetus – suprasite, jog negalima visko 
matuoti vien praktine nauda. Periodo vidu-
ryje ne viskas klostysis taip, kaip norėtųsi 
– bus sunku išreikšti savo valią, dažniau 
reikės paklusti, prisitaikyti prie susiklosčiu-
sių aplinkybių. Daugiausia dėmesio skirsite 
profesiniams reikalams, laukia ne vienas 
svarbus susitikimas. Galimi netikėti posū-
kiai. Savaitės galas gana pasyvus, dažniau 
norėsis atsiriboti, pabūti vienumoje.

ožiaragis (12.22—01.20)
Daugiau laiko reikės skirti praktinių rei-
kalų sprendimui. Pirmoji savaitės pusė 
bus sėkmingiausia. Laukia daug smagių 
akimirkų, turėsite progų švęsti. Šiomis 
dienomis bus lengva realizuoti turimus 
sumanymus, aplinkybės dėliosis jums pa-
lankia linkme, ateis reikiama pagalba, gali 
pajudėti anksčiau strigę projektai. Energijos 
ir užsispyrimo netrūks, mokėsite tinkamai 
paskirstyti jėgas. Tinkamas laikas pradėti 
sportuoti, ieškoti naujų, aktyvių pomėgių. 
Nuo ketvirtadienio prasidės itin darbin-
gas periodas – nebus kada ilsėtis. Savaitės 
gale išaugs traumų, klaidų, nesusipratimų 
kelyje tikimybė – išlikite budrūs, niekur 
neskubėkite.

vandenis (01.21—02.19)
Vandenio zodiako ženklo atstovai jausis itin 
džiugiai, bus nusiteikę optimistiškai. Tikė-
tinos puikios naujienos, nestigs įdomių su-
manymų bei jėgų juos įgyvendinti. Šiomis 
dienomis jums seksis, pavyks išsisukti net 
iš kebliausių situacijų. Labiausiai fortūna 
šypsosis pirmoje savaitės pusėje – antra-
dienis ir trečiadienis bus dosniausi. Šiuo 
metu reikia imtis svarbiausių reikalų, tartis 
su reikalingais žmonėmis, viešai pristaty-
ti savo idėjas, planuoti tolimas keliones, 
varstyti valstybinių įstaigų duris. Palanku 
spręsti juridinius klausimus, tvarkyti rei-
kalus, susijusius su išsilavinimu.

Žuvys (02.20—03.20)
Šią savaitę Žuvų zodiako ženklo atstovams 
teks grumtis dėl vietos po saule. Nieko 
nesitikėkite veltui – reikės įdėti daug at-
kaklių pastangų norint realizuoti turimus 
sumanymus. Tačiau įdėtos pastangos duos 
nuostabių rezultatų. Jau savaitės viduryje 
galėsite džiaugtis laimėjimais ir pripa-
žinimu. Šiuo metu smarkiai išaugs jūsų 
autoritetas, puikiai sutarsite su įtakingais 
žmonėmis, vadovais. Palanku derėtis dėl 
geresnių sąlygų, kreiptis finansinės pagal-
bos, tvarkyti juridinius reikalus, keliauti. 
Savaitės gale būsite itin ambicingi, kursite 
grandiozinius planus, atrodys, jog niekas 
negali jūsų sustabdyti kelyje į sėkmę. Ven-
kite skubotų sprendimų.

SavaitėS horoSkopaS
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Lrt televizija
 6.05 daiktų istorijos. 
 7.00 Mūšio laukas. 
 7.30 „Gipsas“. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Nepažįstamas 
kiaulinių pasaulis“.  

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. „Gy-
vūnų metropolis“.  

 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 saulius Prūsaitis 

„Namo nereiks 
pareit!“

 22.30 „kiniška dėlionė“.  
 0.30 „Milžinas Halkas“.  
 2.50 „julija ir kari-

ninkas“.  
 4.20 kūrybingumo 

mokykla. 
 4.30 „Gipsas“.  

Lnk
 6.55 „Tomo ir džerio 

nuotykiai“.
 7.20 „zigis ir Ryklys“.
 7.45 „Šaunusis skū-

bis-dū“.
 8.10 „Ponas Bynas“.
 8.40 „Tomo ir džerio 

nuotykiai“.
 9.10 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.35 „Mėnulio užkariau-

tojai“.
 11.25 „Tėčio dienos 

stovykla“.
 13.15 „sugrįžęs iš praei-

ties“.
 15.30 „Gyvenimo 

užrašai“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „Misija katmandu. 

Nelės ir simono 
nuotykiai“.

 21.15 „auksinis kom-
pasas“.

 23.30 „žinių vedėjas 2. 
Legenda tęsiasi“.

 1.35 „žalioji zona“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „ančiukų istorijos“.
 7.00 „Transformeriai. ki-

bernetinė Visata“.
 7.30 „aladinas“.
 8.00 „ančiukų istorijos“.
 8.30 Virtuvės istorijos.
 9.00 Gardu Gardu.
 10.00 Būk sveikas!
 10.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.00 Mano pinigai.
 11.30 „Planeta 51“.
 13.05 „johanos pa-

slaptis“.
 14.45 „asteriksas ir 

obeliksas: jos dide-
nybės tarnyboj“.

 16.45 ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai.
 19.25 eurojackpot.
 19.30 „Uošvių nepasi-

rinksi“.
 21.00 „iš meilės Pablui“.
 23.20 „deadpool“.
 1.25 „Toras“.
 3.20 „Megė“.
 4.55 „Tėvynė“.
 5.50 „atsargiai! Mer-

ginos“.

btv
 6.25 „Gyvūnijos stebu-

klai“.
 7.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 „Galiu rytoj“.
 9.00 sveikatos kodas. 
 9.30 sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.05 „Varom!“
 10.40 „diena laukinėje 

gamtoje“.
 11.40 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.45 „džeimio ir 
džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 13.45 „anthonis Bour-
dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 14.45 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.45 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 17.00 Betsafe–LkL 
čempionatas. 
„Rytas“–„Nevėžis“.

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.00 „dakaras 2020“.
 22.30 „Laukiniai laukiniai 

vakarai“.
 0.40 „Blogas senelis“.

Dzūkijos tv
 7.15 TV parduotuvė.
 7.30 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. karolina 
Praniauskaitė“.

 8.00 „TV europa 
pristato. Vyrų 
šešėlyje. Liuda 
Vienožinskaitė-Pu-
rėnienė“.

 8.30 „Neprijaukinti“.
 9.00 Bušido ringas. 
 9.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 „kartą po 20 

metų“.
 12.00 „detektyvas Linlis“.
 14.00 Gyvenimas. 
 15.00 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 kryptys LT. 
 17.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. M. Repšys. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 „Vyrų šešėlyje“.
 19.00 „Moterų daktaras“.

 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 „senos sodybos 

belaisvis“.
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. L. kunigėlis. 
 0.00 „Moterų daktaras“.
 1.00 „Pagrindinis 

įtariamasis“.
 3.00 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 3.30 kryptys LT. 
 3.50 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. M. Repšys. 
 4.35 Gyvenimas. 
 5.20 kryptys LT. 
 5.40 „senos sodybos 

belaisvis“.

Lrt plius
 6.05 Merūnas: itališkų 

operų perlai. 
 7.30 auksinis protas.
 8.45 Po pamokų. 
 9.00 Vilniečiai. albinas 

Purys. 
 9.30 Pradėk nuo savęs.
 10.00 Į sveikatą! 
 10.30 smalsumo genas. 
 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 aRTs21. 
 13.30 Premjera. indivi-

zijos. 
 14.00 Marijus adomaitis 

(Ten Walls). Mu-
zikinis spektaklis 
„e-caRMeN“. 

 16.00 euromaxx. 
 16.30 Mūšio laukas. 
 17.00 klauskite daktaro. 
 18.00 stambiu planu. 
 8.55 Pasaulio teisuoliai. 
 19.45 Premjera. „Frenki 

dreik paslaptys“. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „apgaulė“.  
 23.05 Lemon joy – 25. 

Gimtadienio 
koncertas.

 0.50 „Virgilijus alekna. 
Širdžių čempi-
onas“.

 2.00 „Šiukšlės“.  
 3.55 aRTs21. 
 4.20 kelias. 
 4.45 auksinis protas. 

tv1
 6.45 „akloji“.
 7.45 „Pragaro katytė“.

 8.40 „daktaras ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.35 „Tėvas Motiejus“.
 10.50 „Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos“.
 11.55 „klasikiniai kepiniai. 

anos olson 
receptai“.

 12.55 „akloji“.
 14.30 sveikatos namai.
 15.30 sveikatos namai, 

televitrina.
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 PReMjeRa. 

„Uždrausto miesto 
intrigos“.

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

„Geriausia draugė“.
 22.55 „Blogasis santa 2“.
 0.40 „kovos su 

mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 2.30 „Visa tiesa apie 
Hario kveberto 
bylą“.

tv6
 6.25 Televitrina. 
 6.40 Rinkis gyvenimą.
 6.50 jokių kliūčių! 
 7.45 iš peties.
 8.35 „simpsonai“.
 9.00 Vienam gale 

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

žaidynės.
 11.00 „Besikeičianti 

planeta“. 
 12.00 jokių kliūčių!
 13.00 „Besikeičianti 

planeta“.
 14.00 „išlikimas“. 
 15.00 „Pavojingiausi 

indijos keliai“.
 16.00 iš peties.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 „Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms“.

 18.55 amerikos talentai.
 20.35 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

 21.00 žinios. 
 21.55 sportas.
 21.58 orai. 
 22.00 NBa action.
 22.30 NBa rungtynės. 

Memfio „Grizz-
lies“– Los andželo 
„Lakers“.

 1.00 „Nufilmuoti 
antgamtiniai 
reiškiniai“.

 1.55 X Faktorius.

„Misija Katmandu. Nelės ir Simono 
nuotykiai“,  19.30, LNK

šeštaDieniS, sausio 4 d. Saulė teka 8.42, leidžiasi 16.06, dienos ilgumas 7.24. Priešpilnis. 
Vardadieniai: arimantas, arimantė, Titas, Benediktas, arminas, Benas, arminė, andželika, anželika.

penktaDieniS, sausio 3 d. Saulė teka 8.42, leidžiasi 16.04, dienos ilgumas 
7.22. Priešpilnis. Vardadieniai: Genovaitė, Viltautas, Vyda, Vida.

Lrt televizija
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „senis“. 
 10.25 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“. 
 11.10 „komisaras 

Reksas“.
 12.00 Vartotojų kontrolė. 
 13.00 stilius. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.35 kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „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.
 22.55 „Milžinas Halkas“. 
 1.15 „Šiukšlės“. 
 3.10 kas ir kodėl?
 3.40 Šventadienio 

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

Lnk
 7.25 „Tomo ir džerio 

nuotykiai“.
 7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.45 „Rimti reikalai“.
 10.15 „Rozenheimo 

policija“.
 11.15 „atsargiai – 

giminės!“
 11.50 „Būrėja“.
 13.00 „Tik tu ir aš“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 Vido Video. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2 penktadienis. 
 21.00 „žalioji zona“.
 23.10 „Reindžeriai“.
 1.10 „Projektas X“.
 2.40 „Machinatoriai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „žvaigždžių karai. 

sukilėliai“. 
 6.55 „žuvėliokai“.
 7.25 „kempiniukas 

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

nepabėgsi“. 
 12.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 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 „Gražuolė ir 

pabaisa“.
 21.05 „Toras“.
 23.15 „Megė“.
 1.00 „karo dievas”.
 3.10 „Nedidelė pa-

slauga“.
 5.10 „Makgaiveris“.

btv
 6.35 „csi. Majamis“.
 7.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.40 „stoties policija“.
 9.40 „Paskutinis faras“.
 10.35 „Gelbėtojai – 112“.
 11.35 „jūrų pėstininkai“.
 12.35 „Įstatymas ir 

tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“.

 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Gelbėtojai – 112“.
 18.35 „csi. Majamis“.
 19.30 „amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Porininkai“.
 23.20 „Maksimali rizika“.
 1.15 „Įstatymas ir 

tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 2.00 „Nusikaltimų 
miestas“.

Dzūkijos tv
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Gyvenimas. 
 7.30 kryptys LT. 
 8.00 „detektyvas Linlis“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 „atėjo… sabas“.
 14.00 skyrybos. 
 15.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 16.00 Reporteris.
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 „Viešnia iš ateities“.
 18.00 „kryžius“.
 18.30 „Laisvės keliu“.
 19.00 žinios.
 19.25 orai.
 19.25 „svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 žinios.
 20.25 orai.
 20.30 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. G. Grušas. 
 21.30 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi.
 22.30 Reporteris.
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 Bušido ringas. 
 23.30 Vantos lapas. 
 0.00 „atėjo… sabas“.
 2.00 skyrybos. 
 3.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 4.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. G. Grušas. 
 4.45 „atėjo… sabas“.
 6.25 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 

Lrt plius
 6.05 Vilnius jazz 2019. 

castor stetson 
(Lietuva). 

 6.50 LRT oPUs oRe. 
Grupė „deeper 

Upper“.  
 7.30 „džiunglių knyga“.  
 7.40 „drakoniukas 

kokosas“.  
 7.55 „smurfai“.  
 8.20 LRT oPUs oRe. 

Grupė „Royce“.  
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.  
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva .
 12.00 dW naujienos  rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 12.40 7 kauno dienos. 
 13.05 Mūsų miesteliai. 

Panemunėlis. 
 13.55 „salomėja“.  
 15.50 „džiunglių knyga“. 
 16.05 „drakoniukas 

kokosas“. 
 16.15 „smurfai“. 
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“. 
 17.05 „ieškok manęs 

Paryžiuje“. 
 18.00 kultūros diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.20 „Virgilijus alekna. 

Širdžių čempi-
onas“. 

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „julija ir kari-

ninkas“. 
 23.00 Tolimųjų Rytų 

griausmas. 
 0.30 dW naujienos  rusų 

kalba.
 0.45 Veranda. 
 1.15 kėdainių miesto 

šventė 2019. 
 2.05 „Tobuli melagiai“.  
 3.40 „kelionės namo“. 
 4.40 7 kauno dienos. 
 5.05 skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
kazlaus.

tv1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Neklausk meilės 

vardo“.

 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Riterių princesė 

Nela“.
 13.30 „antinas Gu-

druolis“.
 14.00 „Muča Luča“.
 14.25 „ogis ir tarakonai“.
 14.45 „Maljorkos bylos“.
 16.00 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „Maljorkos bylos“.
 21.00 „Visa tiesa apie 

Hario kveberto 
bylą“.

 23.00 „kovos su 
mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 1.00 „senojo Tilto 
paslaptis“.

 3.05 „kasandra. Baltoji 
mirtis“.

 4.45 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 7.10 Televitrina.
 7.25 „csi kriminalistai“. 
 8.15 „kobra 11“. 
 9.10 „Mikė“. 
 9.35 statybų gidas.
 10.00 „kulinarijos meis-

tras“. 
 10.55 „simpsonai“.
 11.50 „saldainiukas“. 
 12.45 „Vedęs ir turi 

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

vaikų“. 
 19.00 „saldainiukas“. 
 20.00 Farai.
 21.00 žinios. 
 21.55 sportas. 
 21.58 orai. 
 22.00 „džonas karteris“.
 0.15 „Patrulių zona“. 
 2.00 „Greislendas“. 

„Žalioji zona“,  21.00, LNK

„Toras “,  21.05, TV3
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Lrt televizija
 6.05 Visi kalba. 
 7.00 Šventadienio 

mintys. 
 7.30 klausimėlis. 
 8.00 Tėčio reikalai. 
 8.30 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite. 
 9.00 „Brolių Grimų 

pasakos. Broliukas 
ir sesutė“. 

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„septyni pasauliai, 
viena planeta. Pietų 
amerika“.  

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Gyvūnų jaunikliai. 
Pirmi gyvenimo 
metai“.  

 13.45 „Puaro“.
 15.28 Loterija „keno 

Loto“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 istorijos detektyvai. 
 16.30 Gyvenk be skolų. 
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 duokim garo! 
 19.30 savaitė. 
 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 Premjera. „Me-

džiotojas ir Ledo 
karalienė“. 

 0.30 „sniego traukinys“.
 2.35 Pasaulio doku-

mentika. „septyni 
pasauliai, viena 
planeta. Pietų 
amerika“.  

 3.25 dainuoju Lietuvą. 
Naujametinės 
dainos. 

 3.40 Šventadienio 
mintys. 

 4.05 „kiniška dėlionė“.  

Lnk
 6.50 „Tomo ir džerio 

nuotykiai“.
 7.15 „zigis ir Ryklys“.
 7.40 „Šaunusis skū-

bis-dū“.
 8.05 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 8.35 „Tomo ir džerio 

nuotykiai“.
 9.00 sveikatos namai. 
 9.55 „Tarzanas“.
 11.45 „skūbis dū 2. 

Monstrai išlais-
vinti“.

 13.35 „Labas rytas“.
 15.40 „Neteisingai 

apkaltintas“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 
 21.45 „ištrūkęs džango“.
 1.00 „Švytėjimas“.
 3.05 „žinių vedėjas 2. 

Legenda tęsiasi“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „ančiukų istorijos“.
 7.00 „Transformeriai. ki-

bernetinė Visata“.
 7.30 „aladinas“.
 8.00 „ančiukų istorijos“.
 8.30 svajonių ūkis.
 9.00 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 svajonių sodai.
 12.00 „Nykštukas Nosis“.
 13.45 „sniego drakonas“.
 15.40 „dantukų fėja 2“.
 17.25 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Pasmerkti. kauno 

romanas“.
 21.30 „Transporteris. Visu 

greičiu“.
 23.15 „Persekiojama 

daktaro“.
 1.00 „iš meilės Pablui“.
 3.10 „deadpool“.

btv
 6.30 „Ultimate stron-

gman“ pasaulio 
veteranų galiūnų 
čempionatas. 

 7.30 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 „Ultimate stron-

gman“ pasaulio 
komandinis galiūnų 
čempionatas. 

 10.05 „Varom!“ 
 10.40 „diena laukinėje 

gamtoje“.
 11.40 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.45 „džeimio ir 
džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 13.45 „anthonis Bour-
dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 14.45 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.45 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 17.00 Betsafe–LkL 
čempionatas. 
„Lietkabelis“–
„žalgiris“. 

 19.30 „Fantomas“.
 21.35 „dakaras 2020“.
 22.05 „Narkotikų prekei-

viai“.
 23.05 „Gyvi numirėliai“.
 23.55 „Porininkai“.
 1.40 „Blogas senelis“.

Dzūkijos tv
 7.15 TV parduotuvė.
 7.30 „Gluchariovas“.
 8.30 kaimo akademija. 
 9.00 „Pasaulio turgūs“.
 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 kryptys LT. 
 11.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 12.00 „Šelesto bylos“.
 14.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 15.00 skyrybos. 
 16.00 žinios.
 16.28 orai.

 16.30 „24/7“. 
 17.30 oponentai. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 „Vyrų šešėlyje“.
 19.00 „Moterų daktaras“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. s. Prūsaitis. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. i. jakštytė. 
 0.00 „Moterų daktaras“.
 1.00 „detektyvas Linlis“.
 3.00 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 3.30 oponentai. 
 3.50 „24/7“. 
 4.35 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 5.20 Mano vieta. 
 5.40 „Moterų daktaras“.

Lrt plius
 6.05 ievos Narkutės 

koncertas „kai 
muzika baigias“. 

 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 Literatūros pėd-

sekys. 
 11.00 stop juosta. 
 11.30 7 kauno dienos. 
 12.00 kelias į namus. 
 12.30 Mokslo sriuba. 
 13.00 Premjera. Procesai. 
 13.45 klausimėlis. 
 14.00 Šventadienio 

mintys. 
 14.30 euromaxx. 
 15.00 Brandūs  

pokalbiai. 
 15.30 Rasos lašeliai 2019. 
 17.30 Veranda. 
 17.55 kultūringai su 

Nomeda. 
 18.50 Mūsų miesteliai. 

Panemunėlis. 
 19.45 „Frenki dreik 

paslaptys“. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
kazlaus.

 21.55 Folkloro festivalis 
„Pokrovskije 
kolokola“. 

24.00 „apgaulė“.  
 2.05 „Medžiotojas ir 

Ledo karalienė“.  
 4.05 Šventadienio 

mintys. 
 4.30 duokim garo! 

tv1
 6.55 „akloji“.
 7.55 „Pragaro katytė“.
 8.50 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.45 „Tėvas Motiejus“.
 10.55 „Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos“.
 12.00 „klasikiniai kepiniai. 

anos olson 
receptai“.

 12.30 „džino viešnagė 
italijoje. saulėtos 
salos“.

 13.00 sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 PReMjeRa. 

„Uždrausto miesto 
intrigos“.

 18.50 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „kaip išgyventi 

kalėdas“.
 22.50 „Nakties šešėliai“.
 0.55 „Blogasis santa 2“.
 2.30 „Geriausia draugė“.

tv6
 6.30 Televitrina. 
 6.45 jokių kliūčių! 
 7.40 iš peties.
 8.35 „simpsonai“. 
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 100% dakaro.
 11.00 „Besikeičianti 

planeta“. 
 12.00 jokių kliūčių!
 13.00 „Besikeičianti 

planeta“.
 14.00 „išlikimas“.
 15.00 „Pavojingiausi 

indijos keliai“. 
 16.00 iš peties.
 17.00 sandėlių karai.
 17.55 „Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms“. 

 18.55 amerikos talentai.
 20.35 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

 21.00 žinios. 
 21.45 sportas.
 21.58 orai. 
 22.00 „Nepageidaujami 

genai“.
 23.50 „džonas karteris“.

SekmaDieniS, sausio 5 d. Saulė teka 8.41, leidžiasi 16.07, dienos ilgumas 7.26. 
Priešpilnis. Vardadieniai: simonas, Vytautas, Vytautė, Telesforas, Gaudentas, simas.

„Pasmerkti. Kauno romanas“,  19.30, TV3

pirmaDieniS, sausio 6 d. Saulė teka 8.41, leidžiasi 16.08, dienos ilgumas 7.27. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Baltazaras, kasparas, Merkelis, arūnas, arūnė, Melchioras.

Lrt televiaija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „senis“.
 10.25 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 11.10 „komisaras 

Reksas“.
 12.00 Beatos virtuvė. 
 13.00 klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.35 kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite  

daktaro. 
 19.30 Vartotojų  

kontrolė. 
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Tikrasis 

genijus“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 klausimėlis. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 savaitė. 
 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 „Tikrasis  

genijus“.
 4.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

Lnk
 7.25 „Tomo ir džerio 

nuotykiai“.
 7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.45 Gyvūnų pasaulis.
 10.15 „Rozenheimo 

policija“.
 11.15 „atsargiai – 

giminės!“.
 11.50 „Būrėja“.
 13.00 „Tik tu ir aš“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 Vido Video. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Nuo... iki...
 21.00 „Rimti reikalai 2“.

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

1634. 
 22.30 „oušeno trylik-

tukas“.
 0.55 „akloji zona“.
 1.45 „ištrūkęs džango“.

tv3
 6.25 „žvaigždžių karai. 

sukilėliai“.
 6.55 „žuvėliokai“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 La Maistas.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 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 Visi mes žmonės.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „kobra 11“.
 23.00 „Ričardas Liūta-

širdis“.
 1.05 „Makgaiveris“.
 1.55 „Tėvynė“.
 2.55 „aPB“.
 3.50 „kobra 11“.
 4.40 „Vieniši tėvai“.
 5.05 „atsargiai! Mer-

ginos“.

btv
 6.30 „csi. Majamis“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „stoties policija“.
 9.35 „Paskutinis faras“.
 10.30 „Gelbėtojai – 112“.
 11.30 „Nusikaltimų 

tyrėjai“.
 12.35 „Įstatymas ir 

tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“.

 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Gelbėtojai – 112“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „jūrų pėstininkai“.
 20.30 „dakaras 2020“.
 21.00 „Neįmanoma mi-

sija. slaptoji tauta“.
 23.40 „Laukiniai laukiniai 

vakarai“.
 1.35 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.30 „Gyvi numirėliai“.
 3.10 „Įstatymas ir 

tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 7.00 Šiandien kimba. 

 8.00 „24/7“. 
 9.00 apie tave. 
 10.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 11.00 „Gyvybės langelis“.
 12.10 TV parduotuvė.
 12.25 „Pone prezidente“.
 13.00 Gyvenimas. 
 14.00 Nauja diena. 
 14.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 15.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.48 sportas.
 16.58 orai.
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Geroji naujiena“.
 18.30 „svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 žinios.
 19.20 orai.
 19.25 „Tai – sportas“. 
 19.45 „Laisvės keliu“. 
 20.00 žinios.
 20.20 orai. 
 20.30 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 „Pone prezidente“.
 21.30 Laikykitės ten su 

a. Tapinu. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 delfi dėmesio 

centre.
 0.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 1.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 2.00 Nauja diena. 
 2.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 3.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 4.00 „Pone prezidente“.
 4.20 „Gyvybės langelis“.
 5.20 Laikykitės ten su 

a. Tapinu. 
 6.00 Nauja diena. 

Rubrika. 

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 kėdainių miesto 

šventė 2019. 
 7.00 kultūros diena.
 7.30 „džiunglių  

knyga“.
 7.40 „drakoniukas 

kokosas“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 Pradėk nuo  

savęs. 
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 dW naujienos  rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 12.40 kelias į namus. 
 13.05 savaitė. 
 14.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 14.55 stambiu planu. 
 15.50 „džiunglių  

knyga“.
 16.05 „drakoniukas 

kokosas“.
 16.15 „smurfai“.
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.

 17.05 „ieškok manęs 
Paryžiuje“.

 18.00 kultūros diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.25 „Virusų me-

džiotojai. kaip 
sustabdyti artėjantį 
protrūkį“.

 20.20 kūrybingumo 
mokykla. 

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Naktį mano sode. 
 23.00 ortodoksų kalėdų 

dieviškoji liturgija. 
 1.00 dW naujienos  rusų 

kalba.
 1.15 dabar pasaulyje. 
 1.45 indivizijos. 
 2.10 Veranda. 
 2.40 „sniego traukinys“.
 4.40 kelias. 
 5.05 Mūsų miesteliai. 

Panemunėlis. 

tv1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Riterių princesė 

Nela“.
 13.30 „antinas Gu-

druolis“.
 14.00 „Muča Luča“.
 14.25 „ogis ir tarakonai“.
 14.45 „Maljorkos bylos“.
 16.00 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „Maljorkos bylos“.
 21.00 „kaip atsikratyti 

vaikino per 10 
dienų“.

 23.15 „Gyvenimo daina“.
 1.05 „senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.15 „kaip išgyventi 

kalėdas“.
 4.40 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 7.25 „csi kriminalistai“.
 8.20 „kobra 11“.
 9.15 „Mikė“.
 9.40 autopilotas.
 10.05 „kulinarijos meis-

tras“.
 11.00 „simpsonai“.
 11.50 „saldainiukas“.
 12.45 „Vedęs ir turi 

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

vaikų“.
 19.00 „saldainiukas“.
 20.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 20.30 žinios.
 20.55 orai.
 21.00 „žala“.
 23.00 „siaubas  

baubas“.
 0.45 „svieto  

lygintojai“.
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Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „senis“.
 10.25 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 11.10 „komisaras 

Reksas“.
 12.00 stilius. 
 13.00 klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.35 kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

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

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

ekspedicija. 
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „apgavikai“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 Tėčio reikalai. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 istorijos detektyvai. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl?
 3.30 dviračio  

žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „apgavikai“.
 4.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

Lnk
 7.25 „Tomo ir džerio 

nuotykiai“.
 7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.45 „Rimti reikalai 2“.
 10.15 „Rozenheimo 

policija“.
 11.15 „atsargiai – 

giminės!“.
 11.50 „Būrėja“.
 13.00 „Tik tu ir aš“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 Vido Video. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „Gaudynės“.
 0.35 „akloji zona“.
 1.25 „oušeno trylik-

tukas“.

tv3
 6.25 „žvaigždžių karai. 

sukilėliai“.
 6.55 „žuvėliokai“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Visi mes žmonės.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 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 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „dešimt su puse 

balo. apokalipsė“.
 23.45 „skubi pagalba“.
 0.35 „Makgaiveris“.
 1.30 „X failai“.
 2.20 „Tironas“.
 3.10 „skubi pagalba“.
 4.05 „Vieniši tėvai“.
 4.55 „atsargiai! Mer-

ginos“.

btv
 6.35 „csi. Majamis“.
 7.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.40 „stoties policija“.
 9.40 „Paskutinis faras“.
 10.35 „Gelbėtojai – 112“.
 11.35 „jūrų pėstininkai“.
 12.35 „Įstatymas ir 

tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“.

 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Gelbėtojai – 112“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „jūrų pėstininkai“.
 20.30 „dakaras 2020“.
 21.00 „Paskutinė kulka“.
 22.50 „Neįmanoma mi-

sija. slaptoji tauta“.
 1.15 „Įstatymas ir 

tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 2.00 „Nusikaltimų 
miestas“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 kaimo akademija. 
 7.00 „Moterų daktaras“.
 8.00 Nauja diena. 
 8.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 9.00 Puikūs pralaimė-

jimai. 
 10.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 11.00 „Gyvybės langelis“.
 12.10 TV parduotuvė.
 12.25 „Pone prezidente“.
 13.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 14.00 Nauja diena. 
 14.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 15.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 16.00 Reporteris.
 16.23 sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 orai.
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Tapatybė “.
 18.30 „Laisvės keliu“.
 18.45 „Tai – sportas“.
 19.00 žinios.
 19.20 orai.
 19.25 „Politiko išpa-

žintis“. 
 20.00 žinios.
 20.20 orai. 
 20.30 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 „Pone prezidente“.
 21.30 oponentai. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 delfi dėmesio 

centre. 
 0.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 1.00 Laikykitės ten su 

a. Tapinu. 
 2.00 Nauja diena. 
 2.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 3.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 4.00 „Pone prezidente“.
 4.20 „Gyvybės langelis“.
 5.20 oponentai. 
 6.00 Nauja diena. 

Rubrika. 

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 daiktų istorijos. 
 7.00 kultūros diena.
 7.30 „džiunglių knyga“.
 7.40 „drakoniukas 

kokosas“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 Į sveikatą! 
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 dW naujienos  rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.40 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 13.05 kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 14.55 „Virusų me-

džiotojai. kaip 
sustabdyti artėjantį 
protrūkį“.

 15.50 „džiunglių  
knyga“.

 16.05 „drakoniukas 
kokosas“.

 16.15 „smurfai“.
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 17.05 „ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 18.00 kultūros diena.
 18.30 „Laikinosios 

sostinės feno-
menas. Vladimiras 
dubeneckis“.

 18.55 FiBa Čempionų 
lyga. klaipėdos 

„Neptūnas“–atėnų 
Paok. 

 21.00 „Paskutinė kara-
lystė“.

 23.00 istorijos detektyvai. 
 23.45 klausimėlis. 
 24.00 dW naujienos  rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje.
 0.45 Mokslo sriuba.
 1.15 Vilnius jazz Young 

Power 2019.
 1.50 Literatūros pėd-

sekys. 
 2.20 „2 donatai“ – grupė 

verta milijono! 
 3.30 auksinis protas. 
 4.40 Vilniečiai. albinas 

Purys. 
 5.05 skambantys pasau-

liai su Nomeda 
kazlaus. svečias 
– operos žvaigždė 
Hasmik Papian.

tv1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Riterių princesė 

Nela“.
 13.30 „antinas Gu-

druolis“.
 14.00 „Muča Luča“.
 14.25 „ogis ir tarakonai“.
 14.45 „Maljorkos bylos“.
 16.00 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „Maljorkos bylos“.
 21.00 „Brokenvudo 

paslaptys. juodasis 
našlys“.

 22.55 „Gyvenimo daina“.
 0.55 „senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.00 „kaip atsikratyti 

vaikino per 10 
dienų“.

 4.50 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 7.25 „csi kriminalistai“.
 8.20 „kobra 11“.
 9.15 „Mikė“.
 9.40 Praeities žvalgas.
 10.05 „kulinarijos meis-

tras“.
 11.00 „simpsonai“.
 11.50 „saldainiukas“.
 12.40 „Vedęs ir turi 

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

vaikų“.
 19.00 „saldainiukas“.
 20.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 20.30 žinios.
 20.55 orai.
 21.00 „akis“.
 22.40 „Rouzvudas“.
 23.35 „svieto  

lygintojai“.
 0.25 „Greislendas“.
 1.15 „Grainderis“.

antraDieniS, sausio 7 d. Saulė teka 8.40, leidžiasi 16.09, dienos ilgumas 
7.29. Priešpilnis. Vardadieniai: Liucijus, Raimundas, Valentinas, Rūtenis, Raudvilė.

trečiaDieniS, sausio 8 d. Saulė teka 8.40, leidžiasi 16.11, dienos ilgumas 7.31. 
Priešpilnis. Vardadieniai: apolinaras, severinas, Teofilius, Vilintas, Gintė, Teofilis.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „senis“.
 10.25 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 11.10 „komisaras 

Reksas“.
 12.00 Vartotojų kontrolė. 
 13.00 klauskite daktaro.
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.35 kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „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 „apgavikai“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Bloga mergaitė“. 
 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 „apgavikai“.
 4.50 kūrybingumo 

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

Lnk
 7.25 „Tomo ir džerio 

nuotykiai“.
 7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.45 „Rimti reikalai 2“.
 10.15 „Rozenheimo 

policija“.
 11.15 „atsargiai – 

giminės!“.
 11.50 „Būrėja“.
 13.00 „Tik tu ir aš“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 Vido Video. 
 18.30 žinios.
 19.15 sportas.
 19.22 orai.
 19.25 kk2 vaikai. 
 19.30 kk2. 
 20.00 PReMjeRa. „Leo 

ir Bružo nuotykiai 
Madagaskare“.

 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „Įkalinta“.
 0.20 „akloji zona“.
 1.10 „Gaudynės“.

tv3
 6.25 „žvaigždžių karai. 

sukilėliai“.
 6.55 „žuvėliokai“.
 7.25 „kempiniukas 

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

nepabėgsi“.
 12.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 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 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „dronų karai“.
 22.25 „Vikinglotto“.
 22.30 „dronų karai“.
 23.45 „skubi pagalba“.
 0.35 „Makgaiveris“.
 1.30 „X failai“.
 2.20 „Tironas“.
 3.10 „skubi pagalba“.
 4.00 „Vieniši tėvai“.
 4.50 „atsargiai! Mer-

ginos“.

btv
 6.35 „csi. Majamis“.
 7.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.40 „stoties policija“.
 9.40 „Paskutinis faras“.
 10.35 „Gelbėtojai – 112“.
 11.35 „jūrų pėstininkai“.
 12.35 „Įstatymas ir 

tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“.

 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Gelbėtojai – 112“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „jūrų pėstininkai“.
 20.30 „dakaras 2020“.
 21.00 „kryžius“.
 23.10 „Paskutinė kulka“.
 1.00 „Įstatymas ir 

tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 1.45 „Nusikaltimų 
miestas“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 kryptys LT. 
 7.00 „Moterų daktaras“.
 8.00 Nauja diena. 
 8.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 9.00 sėkmės gylis. 
 10.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 11.00 „Gyvybės langelis“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.25 „Pone prezidente“.
 13.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 14.00 Nauja diena.
 14.30 Nauja diena. 

Rubrika. 

 15.00 „Pavojingi 
jausmai“.

 16.00 Reporteris. 
 16.23 sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 orai.
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „jokūbas ir jonas“.
 18.25 „Politiko išpa-

žintis“.
 19.00 žinios.
 19.25 „Pozicija“.
 20.00 žinios.
 20.20 orai. 
 20.30 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 „Pone prezidente“.
 21.30 Gyvenimas. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 delfi dėmesio 

centre. 
 0.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 1.00 oponentai. 
 2.00 Nauja diena. 
 2.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 3.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 4.00 „Pone  

prezidente“.
 4.20 „Gyvybės  

langelis“.
 5.20 Gyvenimas. 
 6.00 Nauja diena. 

Rubrika. 

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius jazz Young 

Power 2019.
 7.00 kultūros diena.
 7.30 „džiunglių knyga“.
 7.40 „drakoniukas 

kokosas“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 smalsumo genas.
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 dW naujienos  rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 12.40 krikščionio  

žodis. 
 12.55 Prisikėlimo 

liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias. 

 13.10 Procesai. 
 13.55 Po pamokų. 
 14.10 „Laikinosios 

sostinės feno-
menas. Vladimiras 
dubeneckis“.

 14.40 „Virgilijus alekna. 
Širdžių čempi-
onas“.

 15.50 „džiunglių  
knyga“.

 16.05 „drakoniukas 
kokosas“.

 16.15 „smurfai“.
 16.45 „Šimtas vaizdų iš 

japonijos. Hiogas“.
 17.05 „ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 18.00 kultūros diena.
 18.30 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
jonas Prapuolenis“.

 18.55 FiBa Čempionų 
lyga. ankaros „Turk 
Telekom“–Pane-
vėžio „Lietkabelis“. 

 21.00 Premjera. „B. B. 
kingas. kelyje“.

 22.40 Po pamokų. 
 22.50 smalsumo genas. 
 23.15 Procesai. 
 24.00 dW naujienos  rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.45 Brandūs pokalbiai. 
 1.10 kaunas jazz 2019. 

daiva starinskaitė 
„alchemy of 11“.

 2.15 „Marijus ado-
maitis“.

 4.15 atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 

 4.40 Į sveikatą! 
 5.05 klauskite daktaro. 

tv1
 6.00 „Tėvas Motiejus“.
 7.20 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Riterių princesė 

Nela“.
 13.30 „antinas Gu-

druolis“.
 14.00 „Muča Luča“.
 14.25 „ogis ir tarakonai“.
 14.45 „Maljorkos bylos“.
 16.00 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „Maljorkos bylos“.
 21.00 „Brokenvudo 

paslaptys. kitas 
lavonas“.

 22.55 „Gyvenimo daina“.
 0.50 „senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.55 „Brokenvudo 

paslaptys. juodasis 
našlys“.

 4.25 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 7.25 „csi kriminalistai“.
 8.20 „kobra 11“.
 9.15 „Mikė“.
 9.40 Vienam gale 

kablys.
 10.05 „kulinarijos meis-

tras“.
 11.00 „simpsonai“.
 11.50 „saldainiukas“.
 12.45 „Vedęs ir turi 

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

vaikų“.
 19.00 europos taurės 

krepšinio rung-
tynės. Vilniaus 
„Rytas“–kazanės 
„Unics“.

 21.00 „Mano geriausio 
draugo mergina“.

 22.50 „Rouzvudas“.
 23.40 „svieto  

lygintojai“.
 0.30 „Greislendas“.
 1.20 „Grainderis“.
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Žemės sklypą Nemajūnų k.  •(80 a, žemės ūkio paskirtis, su 

tvenkiniu ir nedideliu statiniu), 
kaina 6 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

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

2 k. butą Vartuose, Krosnos  •sen., kaina sutartinė.  
Tel. 8 603 20920. 

2 k. butą M. Gustaičio g. 5,  •Lazdijai (3 aukštas, su visais 
patogumais), kaina 20 000 
Eur.  
Tel. 8 603 04079. 

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

MTZ 550 (1989 m.), kaina  •3 400 Eur.  
Tel. 8 630 93471.

Lenkišką bulvių sodinamą- •ją, bulvių kaupiklį, lėkštes ir 
kultivatorių (tinka prie  
T25).  
Tel. 8 686 70818.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„VW Golf III“ (universa- •las, 1996 m.) dalis: mėlynus 
priekinius sparnus (30 Eur/
vnt.), posparnius (8 Eur/vnt.), 
el. veidrodėlius (7 Eur/vnt.), 
dėtuvę (8 Eur).  
Tel. 8 654 87148.

PARDUODA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

Užsakymai priimami

8 688 80175.

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 20 000 
Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

Namą Vainiūnų k. (buvusi  •valgykla, namų valda, 30 a), 
kaina 16 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

Nedidelį rekreacinės  •paskirties žemės sklypą prie 
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. 

Parduoda
sėklines VInETA 
veislės bulves.
 Antras atsėlis

Tel. 8 614 80988.

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“

BAlDų PAPilDymAs! 
Virtuvės komplektai, sofos, 
lovos, kampai, spintelės, 
lentynos, komodos, kėdės, 
prieškambario baldai, šal-
dytuvai, šaldikliai, žoliapjo-
vės, trimeriai. Nemokamas 
atvežimas.

Ulonų g. 16, Alytus 
(„Dainava“)

Tel. 8 683 76442

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Mūrinį namą N. Kirsnos  •k. (2 a., su baldais, centrinis 
šildymas kietuoju kuru, ūkinis 
pastatas, garažas, šulinys, van-
dentiekis, vonia, tualetas, 40 a 
sklypas, šalia galima nusipirkti 
7 ha žemės, galima apsigyventi 
iš karto, geri kaimynai).  
Tel.: 8 616 49398, 8 611 50514.

2 k. butą Veisiejuose (30 kv.  •m, 3 a.), kaina 5 200 Eur.  
Tel. 8 626 79757.

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

Žemės sklypą Jūratės g. 10,  •Alytus (12 a, namų valda, puiki 
vieta, geri kaimynai, ~1 km iki 
PC „Senukai“, arti mokyklos 
bei darželiai, sklypo dokumen-
tai tvarkingi, neįkeistas, miesto 
komunikacijos (išskyrus 
dujas), gatvė įtraukta į miesto 
plėtros projektą), kaina 1 000 
Eur/a, galima derėtis.  
Tel. 8 677 78572. 

Žemės sklypą lazdijų r.,  •šalia ežero. 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.

1 k. butą Simne (2 aukštas,  •34,14 kv. m, su daline buitine 
technika, nauji langai, šarvuo-
tosios durys, nauja santechni-
ka) kartu su kolektyviniu sodu 
(6 a).  
Tel. 8 601 93000.

„Audi A6“ (2,8 l, benzinas  •ir dujos, 1997 m., TA iki 2020 
m. spalio mėn.), kaina 1 250 
Eur.  
Tel. 8 605 00476.

„Opel Zafira“ (važiuojan- •tis).  
Tel. 8 606 57346. 

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

G. Vasiukonio gėlininkystės  •ūkis prekiauja viržiais.  
Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8, 
Staidarų k., Lazdijų r.

Žieminius kviečius. Didesnį  •kiekį atvežame.  
Tel.: 8 686 19674, 8 612 39931. 

KITI

Universalias kompaktiškas  •medžio apdirbimo stakles 
(reismusavimas, obliavimas, 
pjovimas, frezavimas, kaltavi-
mas, tekinimas; kilnojasi pjo-
vimo-frezavimo stalas, vartosi 
kampu, stumdosi liniuotė), 
kaina 1 450 Eur.  
Tel. 8 615 77148.

Triušieną.   •Tel. 8 602 13722.

Kineskopinius televizorius  •„Philips“ (37 cm įstrižainė) ir 
„Samsung“ (51 cm įstraižainė), 
kaina 12 ir 15 Eur/vnt. Televi-
zoriaus priedėlį, kaina 15 Eur. 
Televizoriaus sieninį laikiklį, 
kaina 6 Eur. Elektrinę pirties 
krosnelę „Harvia Vega BC60“ 
(suomiška, 6 kW), kaina 155 
Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

Spintą (4 durų), sekciją (2  •dalių), kompiuterio stalą, 5 fo-
telius ir staliuką, supamą kėdę, 
televizorių „Promus“.  
Tel. 8 699 33839.

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 (po darbo 
valandų ir savaitgaliais). 

BRAngIAI 
PERKA 

įVAIRIUS 
ARKlIUS

Tel. 8 683 00890. 

„Knygynėlyje“ (Seinų g. 12) įsigykite priemonių už 
40 Eur ar daugiau ir gaukite laikraščio „Dzūkų 
žinios“ mėnesio prenumeratą kitiems metams.

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.
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PARDUODA

KITI

Beržines, alksnines ir puši- •nes malkas. Atvežame.  
Tel. 8 676 68549. 

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.

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, pagamintą 
nuo 1985 m. Gali būti tech-
niškai netvarkingas, daužtas, 
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius 
variantus.  
Tel. 8 687 89742. 

Superkame visų markių  •automobilius, kemperius. Gali 
būti nevažiuojantys ar po auto-
įvykio bei parvežti iš Anglijos. 
Pasiimame patys, sutvarkome 
reikalingus dokumentus, atsi-
skaitome iš karto.  
Tel. 8 636 60454. 

Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros, 
po autoįvykio. Atsiskaitome 
vietoje, sutvarkome dokumen-
tus.  
Tel. 8 686 94982. 

GYVULIAI

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

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

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

KITI

Sendaikčius: knygas,  •tarpukario nuotraukas, doku-
mentus, statulėles, monetas, 
banknotus, sieninius, rankinius 
laikrodžius, baldus, karinius 
daiktus, senus papuošalus, 
stalo įrankius ir kt. Atvyksta.  
Tel. 8 671 04381.

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 160–
180 Eur/t, skarda – 130–140 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. Svė-
rimo paslaugos iki 60 t. Darbo 
laikas I–V 8.00–16.00 val., VI 
8.00–12.00. Tel. 8 698 30902.

nUOMA
SIŪLO

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

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

IEŠKO

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.

DARBAS
SIŪLO

Garantuotas darbas namų  •tvarkytojoms (-ams) Anglijoje. 
Anglų kalba nebūtina. Uždar-
bis 1500–2000 Eur/mėn. Be 
žalingų įpročių.  
Tel. 8 672 41083,  
www.superdarbas.com.

Ieškau padėjėjo ūkyje prie  •gyvulių Punske (apgyvendini-
mas, maitinimas).  
Tel. 8 687 37716.

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

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas. Viskas Vienoje Vietoje. laukiame jūsų!

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

PASlAUgOS
UAB „Staigūs sprendimai“  •autoservisas. Važiuoklės remon-

tas, virinimo darbai, padangų 
montavimas ir balansavimas, 
žemės ūkio mašinų, sunkvežimių 
padangų montavimas ir remon-
tas, tepalų prekyba, keitimas, 
įvairios žemės ūkio paslaugos, 
prekyba naudota žemės ūkio 
technika. Alytaus g., Krosna.  
Tel.: 8 620 68034, 8 614 15051. 

Atvežame geriamojo van- •dens iš 50 m gylio naujo artezi-
nio šulinio. Tel. 8 623 93738.

Taisome automatines skal- •bimo mašinas. Atvykstame į 
namus. Tel. 8 615 73404.

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

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

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

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

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

Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose, 
internete www.prenumerata.lt ir redakcijoje 

adresu: Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882

Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

Savaitės rajono naujienų bankas
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leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 3000 vnt..
Redakcijos tel.: (8 318) 52260, 
TELE2 8 670 38882
faksas (8 318) 51474
dzukuzinios@gmail.com

Direktorius
Darius Brindza.
Reklamos vadybininkė
Agnė Sukackienė
Tel. 8 670 38882.
Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos 
nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

Firma brangiai perka 
veršelius ir didelius 
mėsinius galvijus. 
Moka 6 ir 21 proc..

Tel. 8 634 23551. 

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs...

tel. 8 698 50235.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

• Topografiniai ir 
geodeziniai matavimai, 

• žemės sklypų 
formavimo ir 

pertvarkymo projektai, 
• detaliųjų planų rengimas

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

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

 info@ntkarolis. lt, 
www. ntkarolis. lt

naujose patalpose

PerkAMe mišką su 
žeme ir išsikirsti.
 ATLiekAMe:
– miško valymo, 

retinimo, sanitarinius 
kirtimus.

– medienos ištraukimo  
darbus.

– miško sodinimo ir  
priežiūros darbus.

 
Tel. 8 688 80175

Vytauto g. 16, Seirijai, 
Lazdijų r.

El. p. uabloginta@gmail.com

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai: 

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

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

Dėmesio!

PerkAMe 
MiŠkĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių 
remontas

• Kompiuterių programinės įrangos 
tvarkymas

• Navigacijų naujinimas

• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir 
tvarkymas

• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas

• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės 
technikos priežiūra

• Kompiuterių ir projektorių nuoma

El. p. vitoldas@varle.lt 
Tel. +370 698 75597

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

įMOnė SUPERKA 
KARVES, BUlIUS ir TElyČIAS

AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.

Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM. 

Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

Parduoda 13 a namų 
valdos sklypą margirio g. 3, 

miklusėnų k., Alytaus r.

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

Tel. 8 682 60899.Miško 
paslaugos..

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

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

leipalingio.giria@gmail.com

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

Tel. 8 650 54363.

MAlKOS, MAlKOS, 
MAlKOS,

pagal pageidavimus:  
skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEl. 8 657 88458.

VAnTOS.

Įvairioms pirtims. 
Įvairiems vanojimams. 

Didesnį kiekį galiu atvežti. 
Kviečiu susipažinti su 

lietuviškos pirties 
tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539. 

• 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

IEŠKOMI PAgAlBInIAI 
DARBUOTOjAI DARBUI 
VOKIETIjOjE (BERlynE 

IR ROSTOKE).
Visos soc. garantijos. 
Apmokama kelionė!

Teirautis tel. +370 636 52171.

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 


