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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!Tel. 8 614 80988.

G. Vasiukonio 
gėlininkystės ūkis 

prekiauja 
viržiais.

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

Šviežios „Vineta“ 
veislės bulvės. 

Pristatome į namus. 

Po viešo pasigyrimo — nutylėjimai ir išsisukinėjimai
Paskutinėmis praėjusių metų dienomis ir 2020-ųjų pradžioje rajono valdžią buvo užvaldžiusi nuveiktų darbų euforija. Valdžialaikraštyje 
vienas po kito pasirodė straipsniai, interviu (už savivaldybės pinigus ir už buvusią bei būsimą paramą), kuriuose per kraštus vertėsi rajono 
vadovų savigyros putos. Tačiau dažnai ta savigyra buvo toli nuo realybės. 

Liepė surašyti gerus darbus
Praėjusią savaitę visiems savival-
dybės administracijos skyriams 
buvo išsiuntinėtas aplinkraštis, 
pagal kurį skyriams liepta nors 
iš po žemių iškasti po keletą gerų 
darbų, kuriuos, vadovaujant nau-
jai valdžiai, atliko savivaldybės 
administracija. Pavaldiniai sąži-
ningai atliko pavestą užduotį ir 
surašė visus darbus, nesvarbu, 
jog daugelį iš jų ant bėgių pastatė 
ir finansavimą užtikrino senoji 
valdžia. 

„Dzūkų žinioms“ kilo daug 
klausimų dėl naujosios valdžios 
viešai paskelbtų pagyrų, todėl 
pateikėme savivaldybei keletą 
klausimų. 

Žinoma, ne į visus pateiktus 
klausimus sulaukėme atsaky-
mų. Skaitytojams pateikiame 
savivaldybės atsiųstus atsaky-
mus į tuos klausimus, kurie jai 
gal buvo parankesni. O tuos 
klausimus, į kuriuos savival-
dybė neatsakė, paprašėme pa-
komentuoti opozicijos atstovus. 
Paskaitykite ir padarykite savo 
išvadas. Negalima teigti, kad tako supurenimas ir stagarų nukapojimas yra „sutvarkymas iš pagrindų“. Kol kas esminiai įvykiai yra tik projektinių lėšų tako 

rekonstrukcijai praradimas ir visiškas žirginio sporto būrelio sunaikinimas.
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savaitės komentaras  
Artimiausiu metu darbdaviai turės atsigręžti į patyrusius pensininkus

Algimantas Mikelionis
Nuo pat vaikystės labai domiuo-
si sportu. Žinoma, šis mano ko-
mentaras bus ne apie sportą, bet 
remiantis kai kuriais jo skaičiais 
galima padaryti išvadą, kaip į 
sportininkų amžių buvo žiūrima 
prieš keturis ar tris dešimtmečius 
ir dabar. Be abejo, jeigu jau do-
miuosi sportu, turbūt nieko ne-
nustebinsiu, kad labiausiai mane 
žavi jo didenybė sporto karalius 
futbolas. Mano gyvenimas nuo 
vienuolikos metų amžiaus su-
skirstytas Pasaulio ir Europos 
futbolo čempionatų kadencijo-
mis. Taip pat patinka krepšinis, 
ledo ritulys, rankinis, tinklinis. 
Domėdamasis sportu ne vieną 
dešimtmetį jau seniai atkreipiau 
dėmesį, kad prieš tris ar ketu-
ris dešimtmečius sportininkai 
žymiai anksčiau baigdavo savo 
karjerą. Koks nors krepšininkas 
buvusiame Sovietų Sąjungos 
krepšinio čempionate, sulaukęs 
dvidešimt aštuonerių, buvo lai-
komas jau patyrusiu, o trisde-
šimtmetis – veteranu ir neretai 
baigdavo savo karjerą. Dabar 
įvairiose sporto šakose neretas 
sportininkas būdamas dvidešimt 
aštuonerių sulaukia savo šlovės 
viršūnės, o stuktelėjus trisdešim-
tmečiui yra savo meistriškumo 
apogėjuje. Paimkime, kad ir šiuo 
metu geriausius pasaulio futboli-
ninkus argentinietį Lionelį Mesį 
ir portugalą Cristiano Ronaldo. 
Trisdešimties jie buvo tikrai savo 
meistriškumo viršūnėje ir net ne-

galvojo apie karjeros pabaigą. 
Esu Italijos Turino „Juventus“ 
klubo fanas, kuriame dabar rung-
tyniauja portugalas C. Ronaldo. 
Jam šiemet sukaks trisdešimt 
penkeri, o jis laksto po aikštę 
taip žvaliai ir entuziastingai lyg 
koks šelmis jaunuolis.

Panašiai šiais laikais verti-
namas ir amžius. Sovietmečiu 
šešiasdešimtmetį darbo kolekty-
vas išlydėdavo į pensiją vos ne 
iš karto numirti. Dabar šešias-
dešimtmečiai laikosi visai gerai, 
gyvena aktyvų gyvenimą ir ne-
retas pasikinkęs naują „Ferrari“ 
vežiojasi kokią žavią dvidešim-
tmetę ar kiek vyresnę mergužėlę. 
Tad šiais laikais šešiasdešimtmetį 
galima laikyti antruoju keturias-
dešimtmečiu. O ką jau kalbėti 
apie penkiasdešimtmetį – tai an-
tras trisdešimtmetis. Iš tikrųjų 
amžiaus riba pasistūmėjo todėl, 
kad vis geriau gyvename, gau-
name kokybiškesnes medicinos 
paslaugas, poilsiaujame ne tik 
savo pajūryje, bet ir užsienyje. 
Išėjęs į pensiją neretas vyras ar 
moteris vis dar gyvena aktyviai 
ir jaučiasi visiškai pilnaverčiais 
visuomenės nariais. Aktyvus gy-
venimas lemia net septynerius su 
puse metų ilgesnį gyvenimą. Be 
to, vyresnio amžiaus žmonės ir 
pensininkai dažnai jaučia žymiai 
didesnę satisfakciją mėgauda-
miesi gyvenimo malonumais.

Statistika byloja, kad per arti-
miausius penkerius metus iš dar-
bo rinkos pasitrauks ir į pensiją 
išeis beveik du šimtai tūkstančių 
žmonių. Gi jaunimo darbo rinko-
je per tiek laiko atsiras dvigubai 
mažiau. Be to, kasmet Lietuvoje 
miršta dešimt tūkstančių žmonių 
daugiau nei gimsta. Prieš trisde-
šimt metų pensininkai sudarė de-
šimtadalį visuomenės, dabar pen-

sininkai jau sudaro net penktadalį 
Lietuvos visuomenės. 41 procen-
tas ieškančių darbo šiuo metu yra 
vyresni kaip penkiasdešimties 
metų. Ne paslaptis, kad Lietu-
voje vyresnio amžiaus žmogui ar 
pensininkui sunku įsidarbinti, nes 
vyrauja išankstinės, dažniausiai 
neteisingos, darbdavių nuostatos, 
kad vyresnio amžiaus žmogus 
ar pensininkas nepajėgs dirbti 
kokio nors darbo ir tinkamai ne-
susitvarkys su užduotimis. Taip 
gali būti, jeigu teks dirbti greitos 
reakcijos ar didelės fizinės jėgos 
reikalaujančius darbus, bet daug 

tokių darbų, kur praverstų vy-
resnių žmonių ir pensininkų per 
ilgus metus įgyta gyvenimiška ir 
darbinė patirtis, nes tokie darbuo-
tojai daug ką žino ir moka geriau 
už jaunimą.

Šiuo metu pensininkai sudaro 
tik šešis procentus dirbančių-
jų Lietuvoje, kai darbo rinko-
je trūksta net šimto tūkstančių 
darbuotojų. Tad galima daryti 
neabejotiną išvadą, kad kuo to-
liau, tuo labiau Lietuvoje didės 
dirbančiųjų pensininkų skaičius. 
Laikai pasikeitė, o su jais kartu 
ir Lietuvos gyventojų struktūra 

pagal amžių, tad atsakingos vals-
tybės institucijos turi padaryti 
viską, kas nuo jų priklauso, kad 
išspręstų didelį darbuotojų trūku-
mą. Vienas iš rezervų sumažinti 
pastarąjį faktorių yra sėkminga 
pensininkų integracija į darbo 
rinką.

Tai pensininkams padėtų ilgiau 
būti reikalingiems ir ne vieni-
šiems bei paliktiems likimo va-
liai. Kai tokie žmonės jaučiasi 
kam nors reikalingi, tai suteikia 
jų gyvenimui dar didesnę prasmę, 
o tai atitolina ligas ir senatvę ir 
pailgina gyvenimo trukmę.•

Adomo Žilinsko piešinys.

Karpiniai tokie tobuli, kad užsieniečiai mano, jog tai lazeriu pjaustyta
Dineta Babarskienė
„Atsisėdi ir neatsitrauki. Tačiau 
ilgai dirbti negaliu, akys ope-
ruotos, dirbu su pertraukomis. 
Mėgstu šį darbą“, – sako Irena 
Mažeikienė. Ir kur ji taip išmo-
kusi? „Mama kraitę sukrovė. 
Iš mamos viskas. Aš ir siuvu, 
ir mezgu, ir neriu“, – priduria 
ji. Ponia Irena gyvena Alytuje, 
vaikystė ir jaunystė prabėgo prie 
Obelijos ežero. Ji – logopedė, 
aštuonerius metus dirbusi vai-
kų darželyje auklėtoja, dirbo ir 
Miroslavo mokykloje, Simne. 
Dirbdama Simno specialiojoje 
mokykloje Irena Mažeikienė 
ugdė meilę menui: kitus mokė 
ir pati kūrė. „Karpiniai ir ner-
vus ramina, ir širdį džiugina“, 
– patikina pašnekovė. O viskas 
prasidėjo nuo paprasto kolegės 
prašymo užbaigti pradėtą karpinį. 
„O dar anksčiau karpymas buvo 
išmėgintas vaikystėje, karpant 
eglutei papuošalus iš sąsiuvi-
nio ar iš tėčio išprašyto rūkymo 
popieriaus“, – prisimena ponia 

Irena. Anot jos, karpomi buvo ir 
šventųjų paveikslams rėmeliai, 
puošiami namų kampai, mama 
karpė ir užuolaidėles. Ponia Ire-
na jau 20 metų karpo, jai – 70. 
Ji dargi prižiūri savo 90 metų 
sulaukusią seserį. „Ji iš Lazdi-
jų rajono Juozapavičių kaimo. 
Dabar kartu gyvename. Sesuo 
patyrė infarktą. Lazdijų gydytojai 
gyvybę išgelbėjo: greit pastebė-
jo, vežė į Santariškes. Tuomet 
išpjausčiau širdį – taip atsirado 
karpinys „Širdis“, – pasakoja 
karpinių meistrė Irena.

Moters darbai iškeliavę į Ame-
riką, Norvegiją, Daniją, Vokietiją. 
Parodos buvo surengtos Alytu-
je, Seirijuose, Druskininkuose, 
Simne, Dauguose, Miroslave. 
„Žmonės sako, kad patinka. Kokį 
darbelį ir nuperka. Iš žmogaus 
daug prašyti negali. Na, kokia 
20 eurų“, – sako ji. Anot ponios 
Irenos, užsienyje parduoti dar-
bų nepavyksta, mat užsieniečiai 
sako, jog tai ne rankų darbas – 
lazeriu pjaustyta. „Aš iš pradžių 

nedrįsau rodyti savų darbų. Pa-
vydėjau meistrėms, kurių darbai, 
man rodos, tobuli. Tačiau vis tik 
išdrįsau“, – prisipažįsta ji. 

Irenos Mažeikienės karpinių 
paroda atkeliavo ir į Lazdijus. 
„Šios mano parodos tema – žmo-
nės, šeima, vyras ir moteris, be-
laukianti naujos gyvybės būsima 
mama“, – taip savo parodą, eks-
ponuojamą Lazdijų viešojoje bi-
bliotekoje, apibūdina menininkė, 
kuri sakosi turinti karpinių ir kito-
mis temomis: kalėdine, Naujųjų 
metų, Vasario 14-ajai skirtą. 

O ką ji veikia laisvalaikiu? O 
gal karpiniai tai ir yra jos laisva-
laikis? „Skaitau, prie kompiuterio 
pasėdžiu, miške „valkatauju“ – 
grybauju“, – juokiasi ji. Na, ir 
dar karpo, kaip pati sako, labai 
tiksliai, tiesiog preciziškai pjaus-
to. „Dabar tokią nesąmonę pjaus-
tau. Nerimtas toks darbas, nes 
dar nežinau, kas bus, bandau“, 
– sako pašnekovė. O juk būna ir 
taip, kad beklijuojant susigadina. 
„Ir į šiukšliadėžę tenka išmesti 

Irenos Mažeikienės karpinių paroda atkeliavo ir į Lazdijus.

kruopščiai išpjaustytą darbą. Yra, 
kaip yra“, – prisipažįsta karpinių 
meistrė Irena Mažeikienė. Lazdi-
juose paroda veiks iki sausio 24 

dienos. Joje patys įstabiausi meis-
trės kūriniai. Anot pačios Irenos, 
tada atvažiuos jau ir ji pati  tiesiai 
į parodos uždarymą.•
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ŽviLgsnis
Redakcijos „dzūkų žiNios“

Provincijos politikieriai 
beždžioniauja sostinės politikus
arba genialiai paprastas daktaro 
išlikimo planas

DŽ redakcijos nuomonė
Lazdijuose vyksta stebuklai. 
Naujoji merė, aštuonis mėnesius 
gynusi ligoninės vadovą ir nema-
čiusi reikalo kritiškai įvertinti jo 
pražūtingos ligoninei ir visiems 
rajono žmonėms veiklą, paga-
liau garsiai prabilo tais pačiais 
žodžiais, kaip ir jos nemylimas 
pirmtakas Artūras Margelis. 
Merė praregėjo ir nusprendė, jog 
atėjo laikas atsisakyti legendinio 
Vito Šimkonio paslaugų. 

2018 metų rugsėjį tuometinis 
meras A. Margelis viename rajono 
laikraščių paskelbė aiškų mani-
festą-poziciją ligoninės vadovo 
atžvilgiu publikuodamas straips-
nį „Rajono žmonės man svar-
biau už V. Šimkonį“. Straipsnyje 
buvo detaliai išdėstyti faktai apie 
V. Šimkonio darbą ir asmenybę ir 
nedviprasmiškai įvardinta steigėjo, 
savivaldybės, pozicija šio vadovo 
atžvilgiu – nepasitikėjimas jo va-
dovavimu. 

Tuometinė opozicija, konserva-
toriai, šoko ginti ligoninės direkto-
riaus – organizavo darbuotojų peti-
ciją, palaikančią V. Šimkonį, vežė 
į Lazdijų ligoninę Seimo narius, 
kurie turėjo apginti skriaudžiamą 
direktorių. 

Iki V. Šimkonio atleidimo buvo 
likęs tik formalumas, tačiau ligo-
ninės vadovas skubiai susirgo ir 
išvengė atleidimo, ligos patale iš-
laukęs daugiau nei pusę metų, kol 
pasikeitė rajono valdžia ir neliko 
svarbiausio jo veiklos kritiko. 

O naujajai valdžiai buvo visai 
nesvarbu, kaip dirbo V. Šimkonis, 
kokios tragiškos ligoninės veiklos 
audito ataskaitos, kaip vadovas pa-
žeidinėjo įstatymus, bandė apgauti 
teismą ir t. t. Naujoji valdžia neno-
rėjo girdėti tiesos apie V. Šimkonį, 
kurią ištisus metus viešino „Dzūkų 
žinios“. Naujajai valdžiai svarbiau-
sia buvo ne objektyvi direktoriaus 
veiklos analizė, teigiami pokyčiai 
ligoninėje, kurie buvo akivaizdūs, 
kai jai laikinai vadovavo kitas va-
dovas, naujajai valdžiai akis ap-
temdė neapykanta buvusiam merui 
ir atjauta tiems, ką buvęs meras 
kritikavo. Taigi, V. Šimkonis tapo 
politinio keršto A. Margeliui įran-
kiu, tuo užsitikrindamas naujosios 
valdžios palankumą ir ramų sėdė-

jimą direktoriaus kėdėje.  
Prieš du mėnesius merė viename 

iš savo interviu „Dzūkų žinioms“ 
kalbėjo, jog neketina kelti klau-
simo dėl V. Šimkonio atleidimo, 
nors buvo susipažinusi su ligoni-
nės audito išvadomis, žinojo apie 
V. Šimkonio neteisėtai atleistus 
darbuotojus ir gresiančias kompen-
sacijas atleistiesiems iš ligoninės 
biudžeto.  

Tik tada, kai teismas konstata-
vo, jog už neteisėtus V. Šimkonio 
veiksmus atleidžiant ligoninės 
darbuotojus Lazdijų ligoninei teks 
sumokėti per 30 tūkst. eurų, merė ir 
valdantieji staiga praregėjo bei ėmė 
kalbėti tais pačiais tekstais, kaip ir 
A. Margelis prieš 15 mėnesių. 

Tiesa, Lazdijų konservatoriai 
liko ištikimi V. Šimkoniui. Jie ne-
pritaria valstiečių sprendimui arti-
miausiame tarybos posėdyje spręsti 
V. Šimkonio atleidimo klausimą. 
Ar pavyks valdantiesiems tarpusa-
vyje susitarti dėl V. Šimkonio? Ar 
V. Šimkonis netaps Lazdijų Nar-
kevičiumi: kai visiems aišku, kad 
vadovą reikia atleisti, bet politinis 
turgelis yra svarbesnis. 

O kol ieškoma kompromiso, vie-
nas valstietis, išgarsėjęs kaip arklių 
ir akordeonų specialistas, prašo 
opozicijos atstovų palaikyti vals-
tiečius balsuojant dėl V. Šimkonio 
atstatydinimo. Koks absurdas – ar 
reikia, pavyzdžiui, A. Margelį įtiki-
nėti, kad balsuotų už V. Šimkonio 
atleidimą?  

Kas žino, gal tuo metu, kai vyks-
ta politinis turgelis dėl V. Šimkonio 
likimo, šis tyliai juokiasi į ūsą ir jau 
pasirengė išbandytą gerąjį išlikimo 
planą – prieš tarybos posėdį atgulti 
į ligos patalą. Pusmečiui. O tada 
papūskit visi jam į uodegą.•

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 /

Savivaldybės interneto svetainės 
atnaujinimui — solidūs pinigai

Lazdijų rajono savivaldybės 
vadai nusprendė būti moder-
nūs ir iš esmės pertvarkyti 
oficialią savivaldybės inter-
neto svetainę. Šiam tikslui iš 
rajono biudžeto paskirta per 
11 tūkst. eurų. Įdomu, kokį 
stebuklą už tokius pinigus 
pagamins sostinės informa-
cinių technologijų specialis-
tai? Žinoma, jei svetainėje 
nebus gero turinio, tai ir 
Google genijai nepadės. 

Apie svetainės www.lazdijai.lt 
atnaujinimo priežastis ir esmę 
kalbamės su savivaldybės Ko-
munikacijos ir dokumentų sky-
riaus vyr. specialiste Danguole 
Barauskiene.

– Kodėl buvo nuspręsta atnau-
jinti savivaldybės interneto sve-
tainę? Kas netenkina dabartinėje 
svetainėje? Kas buvo šios idėjos 
iniciatorius?

– Interneto svetainę atnauji-
name atsižvelgę į gyventojų ir 
svetainės skaitytojų skundus ir 

siūlymus. Jie ir yra pagrindiniai 
iniciatoriai, skatinantys nuola-
tos tobulėti. Skaitytojų netenkina 
esamos svetainės funkcionalu-
mas, turinio valdymo sistema, 
svetainė nepakankamai pritaikyta 
mobiliesiems telefonams. 

– Kiek unikalių lankytojų turi 
savivaldybės svetainė? Ar atlik-
tas svetainės lankytojo portreto 
tyrimas?

– Savivaldybės interneto sve-
tainė 2019 metais turėjo 48 tūkst. 
vartotojų. Pirmąjį jos puslapį 
2019 metais peržiūrėjo 150 tūkst. 
gyventojų. 

– Kaip pasikeis svetainė po 
atnaujinimo? Kokių naujovių 
atsiras? Ar bus pakeistas svetai-
nės dizainas?

– Po atnaujinimo svetainės 
dizainas pasikeis, padidės jos 
funkcionalumas, bus talpinama 
daugiau informacijos ir ji bus 
lengvai surandama. Svetainė 
taip pat taps patogi vartotojams, 
nepriklausomai nuo to, jie nau-

dojasi kompiuteriu, telefonu ar 
planšete. 

– Kada atsipirks atnaujinimui 
išleisti pinigai?

– Svetainės atnaujinimas – tai 
investicija į geresnį, kokybiš-
kesnį gyventojų informuotumą, 
savivaldybės veiklos skaidrumą, 
atvirumą ir rajono pristatymą tiek 
čia gyvenantiems, tiek atvykstan-
tiems iš svetur. Sprendimas at-
naujinti svetainę, mūsų manymu, 
atsipirks vos tik jai startavus ir 
atsižvelgus į gyventojų išsakytus 
lūkesčius ir poreikius.  

P. S. Redakcijos kalbinti inter-
neto svetainių kūrėjai pripažino, 
jog 11 tūkst. eurų internetinio 
puslapio atnaujinimui – nemaži 
pinigai, paprastai atnaujinimai 
kainuoja pigiau. „Dzūkų žinių“ 
duomenimis, naujojoje svetainėje 
numatyta ten patalpintų tekstų 
komentavimo galimybė. Ar kri-
tinio pobūdžio komentarai nebus 
automatiškai ištrinami, parodys 
ateitis.•
„dzūkų žinių“ informacija

Didelis biuro 
popieriaus 

pasirinkimas.

   KNygyNėlIS,  Seinų g. 12, lazdijai. 

www.lazdijai.lt savivaldybės tinklapiui atnaujinti bus išleista per 11 tūkst. eurų.



4 dzūkų žinios Nr. 3 / 2020 01 16 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Smulkiųjų ūkininkų patirtis: parama — paspirtis plėtrai
Nuo praėjusių metų 
lapkričio mėnesio iki pat 
metų pabaigos smulkieji 
ūkininkai jau antrą kartą 
2019 metais teikė paraiš-
kas pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 metų 
programos (KPP) priemo-
nės „Ūkio ir verslo plėtra“ 
veiklos sritį ,,Parama 
smulkiesiems ūkiams“. 
Tokią paramą jau gavę 
ūkininkai sutuoktiniai 
Kristina Gražytė-Satkūnė 
ir Vaidas Satkūnas tvirti-
no, kad be KPP nebūtų ne 
tik jų ūkio, bet, ko gero, 
bankrutuotų ir du trečda-
liai visos Lietuvos žemdir-
bių, ypač ūkininkaujančių 
nederlingose žemėse ar 
laikančių gyvulius. Prie-
monė finansuojama iš Eu-
ropos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai ir valstybės 
biudžeto.

parama – gyvybiškai svarbi
Molėtų rajone įsikūrusi šeima 
ūkininkauti pradėjo 2013 metų 
vasarą įsigiję 15 merinosų veis-
lės avių. Moteris registravo ūkį 
savo vardu, o vyras padeda jai 
darbu. Dabar savo ekologiniame 

Kristina Gražytė-Satkūnė su vyru Vaidu į Molėtų rajoną ūkininkauti 
atsikraustė iš Vilniaus. (Kristinos Gražytės-Satkūnės asmeninio archyvo 
nuotr.)

ūkyje sutuoktiniai švelniavilnių 
laiko daugiau kaip tris šimtus. „Iš 
pradžių neturėjome visai nieko, 
– ūkio kūrimo pradžią prisiminė 
K. Gražytė-Satkūnė. – Rašiau 
paraiškas gauti paramai kaip 
jaunoji ūkininkė, taip nusipirko-
me traktorių. 2016 metais kaip 
smulki ūkininkė gavau 15 tūkst. 
eurų paramą ir su vyru įsigijome 
labai svarbius ir reikalingus mūsų 
ūkiui priedus traktoriui: šienapjo-
vę, skutiklį ir smulkintuvą. Dabar 
nesunkiai galime paruošti pašarų 

žiemai. Parama pagal vieną ar 
kitą KPP veiklos sritį naudoja-
mės bemaž kiekvienais metais.“ 
„Kaimuose nieko nebūtų, jei ne 
parama, – svarstė pašnekovė. – 
Viskas seniai būtų išnykę, užaugę 
miškais ar dirvonuotų.“

Avis Satkūnai parduoda veislei, 
panaudoja jų vilną, taip pat turi 
įsirengę skerdyklą bei išpjausty-
mo patalpas, todėl prekiauja ir 
šviežia vakuumuota ar smulkinta 
mėsa. Ypač pasiteisinęs gaminys iš 
vilnos, anot pašnekovės, pasirodė 

besančios antklodės, tik kad jų kai-
na aukšta ir dėl to jas gana sunku 
parduoti, tačiau mintį plėtoti vilno-
nių antklodžių gamybą ūkininkai 
tebepuoselėja. Taip pat ekologinio 
ūkio šeimininkai ateityje planuoja 
gaminti dešreles, jas rūkyti, bet kol 
kas tenkinasi tuo, ką turi.

norinčių dvigubai daugiau
Kaip informavo Nacionalinės 
mokėjimo agentūros prie Žemės 
ūkio ministerijos (toliau – NMA) 
Komunikacijos skyriaus mentorė 
Donata Macevičienė, pernai, t. 
y. 2019 metais, paraiškos pagal 
šią veiklos sritį buvo teikiamos 
dviem etapais: metų pradžioje 
– pavasarį – ir metų pabaigoje. 
Pirmuoju paraiškų priėmimo 
etapu, anot NMA atstovės, buvo 
pateiktos iš viso 1 265 paraiš-
kos, iš jų pakankamą balų skaičių 
(nuo 70 iki 100) gauti visą paramą 
surinko 567 paraiškos, dar 118 
paraiškų surinko po 65 balus – 
šiems pareiškėjams paramos lėšų 

užteko iš dalies. Kaip informa-
vo pašnekovė, dažniausiai buvo 
prašoma kompensuoti išlaidas 
traktoriams, konsultantų pas-
laugoms paraiškai/verslo planui 
parengti ir administruoti, sėja-
mosioms, plūgui, šienapjovėms, 
skutikliams įsigyti.

Antrajame etape, D. Mace-
vičienės teigimu, gautos 1 154 
paraiškos, kuriose paprašyta 
17 288 606 Eur paramos. An-
truoju etapu paramos gavėjams 
numatyta išskirstyti 9 851 488 
Eur paramos, todėl iš anksto 
aišku, jog visiems lėšų neuž-
teks. Pasak mentorės, šiuo metu 
antrojo etapo paraiškos dar tik 
vertinamos. Kaip aiškino NMA 
atstovė, paraiškos vertinamos 
dviem etapais – pirmuoju etapu 
vyksta paraiškų atrankos ver-
tinimas (sudaroma prioritetinė 
paraiškų eilė), antruoju etapu 
– tinkamumo skirti paramą ver-
tinimas.
Užs. Nr. 1

Ieškok vamzdžio — rasi 
problemą  „vamzdiec“
Vaidotas Morkūnas  
Prisimenu, kažkada buvo 
madinga blogą padėtį 
arba situaciją apibūdinti 
vienu žodžiu: „vamzdiec“. 
Gal tuomet toks riebesnis 
posakis gimė, kai Vil-
niuje, Neries krantinėje, 
atsirado ta skulptūra iš 
vamzdžio, kurios nelabai 
suprato visuomenės atsto-
vai. Toks menas, ne visi jį 
supranta.  

Bet pastarosiomis savaitėmis 
kalbos apie vamzdžius vėl pra-
sidėjo. Kaipgi kitaip, kai garsi 
įmonė „Grigeo“ Klaipėdoje 
tuo vamzdžiu kelerius metus ar 
daugiau leido teršalus į Kuršių 
marias ir jas taip teršė. Gamino 
tualetinį popierių ir teršė. Visi 
valdžios žmonės susiėmė už gal-
vos tarsi sakydami vėl tą patį ne 
švelniausią žodelį „vamzdiec“. 
Kur aplinkosaugininkai žiūri, 
ką jie tikrina, jog ilgai nema-
tė to vamzdžio, iš kurio bėga 
š...  ir teršia mūsų gražiausią 
gamtos kampelį. Kilo didelis 
skandalas – ne juokais sujudo 
Aplinkos ministerija ieškoda-
ma kaltų, prokuratūros atstovai 
šaukia – pradėtas ikiteisminis 
tyrimas, gamyklai už teršimą 
gresia milijonų eurų bauda, kai 
kurie prekybos centrai nutraukia 
bendradarbiavimo su „Grigeo“ 
sutartis, atsisakydami parduoti 
jų gaminamą tualetinį popierių. 
Sukruto, sujudo aplinkosaugi-

ninkai, pradėjo ieškoti vamzdžių 
į Neries upę aplink kitą „Grigeo“ 
gamyklą Grigiškėse, visai netoli 
Vilniaus. Kaip visada, kai kas 
nors garsaus atsitinka, tuomet 
suskumbama daryti tvarką, taip 
sakant, ieškoti vamzdžio. Dar 
gražiau, kai pats šios įmonės 
prezidentas Gintautas Pangonis 
nežino, kaip tas keliolikos kilo-
metrų vamzdis į Kuršių marias 
atsirado, kas jį ir kaip nutiesė. 
Beje, „Grigeo“ vadas yra dzū-
kas – gimęs Alytaus rajone, 
Krekštėnų kaime, visai netoli 
Lazdijų rajono ribos. Kai kas 
galvojo, net buvo rašyta spau-
doje, kad jis gimęs Krikštonių 
kaime, nes kaimų pavadinimai 
labai panašūs. 

Pastaruoju metu nesiseka 
mūsų šaliai su ekologija, gam-
tosauga. Neseniai Alytuje pa-
dangų perdirbimo gamykloje 
buvo kilęs gaisras, o dabar Klai-
pėdoje atrastas vamzdis, kuriuo 
iš „Grigeo“ gamyklos teršalai 
bėgo į Kuršių marias. Sako, kad 
prokurorai pirmieji jį atrado. 
Gerai, kad atrado, kad ne visi 
dar akli, nors kyla klausimas, 
kodėl tik dabar, kaip jis ten taip 
ilgai žemėje užkastas tūnojo ir 
juo bėgo teršalai, ir burbuliavo 
tyliai. Burbulai pagaliau iškilo 
garsiai, nors ir anksčiau klaipė-
diečiams smirdėjo... 

Dėl tų vamzdžių vien tik 
vargai ir bėdos. Kur vamzdis 
žemėje, ten vienokia ar kitokia 
problema atsiveria.•     

Laisvės gynėjų dienos minėjimas Lazdijuose

Minėdami Sausio 13-osios metines, Lazdijai pagerbė laisvės gynėjus.
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kaLba, kad...
dzūkai

g Princesė viešai džiaugiasi 
nepaklusnių tarnų atleidimu 
žvaigždėj. Ji pridūrė, kad rū-
muose liko tik geriausi. Tik pa-
miršo paminėt, kad geriausi 
nuo nemėgstamiausių šiek 
tiek skiriasi.
g Savivaldybėje vyksta 

žmonių rūšiavimas. Švenčių 
proga savivaldybės darbuo-
tojams buvo rodomas spek-
taklis, paskui vaišės. Į šventę 
buvo kviesti tarybos nariai su 
antromis pusėmis, seniūnai-
čiai, savivaldybei pavaldžių 
įstaigų vadovai gavo po du 
pakvietimu... O visiems ki-
tiems eiliniams savivaldybei 
pavaldžių įstaigų darbuoto-
jams – baronkos skylė. 
g Per devynis mėnesius 

valdžia padarė tris didžiau-
sias klaidas: išsimokėjo sau 
milžiniškas premijas ir paliko 

ligoninei vadovauti Vitą Šim-
konį, kuris ligoninės darbuo-
tojams priedų neskyrė… Ir 
neišnešiojo bei nepagimdė 
naujovių. 
g Prekybininkai, prekiau-

jantys Lazdijų turgelyje, keti-
na darbo ieškoti kitur, gal prie 
degalinės, nes nusivylė paža-
du sumažinti mokestį už indi-
vidualios veiklos pažymėjimo 
pratęsimą. Paaiškėjo rūsti tie-
sa – šiais metais už pratęsimą 
reikėjo sumokėti du kartus 
daugiau nei pernai.•

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.

Iš pradžių reikia išstudijuoti tai, apie ką rašai, o paskui reikia 
išmokti rašyti. Tam ir kitam išeina visas gyvenimas.

Ernestas Hemingvėjus

auksinės mintys

»Atkelta iš 1 psl. 

Po viešo pasigyrimo — 
nutylėjimai ir išsisukinėjimai

visą objekto darbų vertę ir kiek 
darbų atlikta kiekvienais metais, 
nurodant darbų atlikimo aktų pa-
sirašymo datas.“

Savivaldybės atsakymas: 
„Papildomai informuojame, kad 
informacija, susijusi su Lazdi-
jų rajono savivaldybės suda-
rytomis sutartimis taip pat yra 
viešai skelbiama. Jums rūpimą 
informaciją galite rasti Lazdijų 
rajono savivaldybės interneto 
svetainėje, paspaudus aktyvią 
nuorodą „Aktualijos/Skelbimai“ 
ir pasirinkus skiltį „Viešieji pir-
kimai.“

Opozicijos komentaras: 
„Rangos darbų sutartį  pasirašė 
ankstesnioji valdžia.“

apie vandentvarkos 
gerinimą
Užsakytame tekste rašoma: 
„Išsprendėme arseno proble-
mą geriamajame vandenyje 
Barčių gyvenvietėje – atvesta 
nauja vandentiekio trasa iš 
Veisiejų.“

Klausimas savivaldybei 
(I. Adomynienei): „Prašau 
pateikti vandentiekio trasos iš 
Veisiejų į Barčius tiesimo ran-
gos darbų sutarties pasirašymo 
datą.“ 

Klausimas savivaldybei 
(Š. Dumbliauskienei): „Prašau 
pateikti informaciją, kada Laz-
dijų rajono savivaldybės taryba 
biudžete numatė lėšas vanden-
tiekio trasos iš Veisiejų į Barčius 
tiesimo darbams finansuoti.“ 

Savivaldybės atstovės į klau-
simus konkrečiai neatsakė. 

Opozicijos komentaras: 
„Vandentiekio trasos iš Veisiejų 
į Barčius tiesimo darbų finansavi-
mą numatė ir vandentiekio tiesi-
mo rangos darbų sutartį pasirašė 
A. Margelio vadovaujama savi-
valdybė. Naujajai valdžiai reikėjo 
tik netrukdyti darbams. Tik už tai 
jiems galima padėkoti.“ 

apie sociaLines ir sveikatos 
pasLaugas
Užsakytame tekste rašoma: „Ge-
rinome ligoninės infrastruktūrą: 
nupirktas naujas dentalinis rent-
geno aparatas, kuriuo atliekami 
rentgenologiniai tyrimai stoma-
tologų nukreiptiems pacientams, 
metų pabaigoje nupirktas ir 
instaliuotas naujas modernus 
stacionarus rentgeno aparatas, 
finansuotas pagal specialią SAM 
programą.“

Klausimas savivaldybei 
(Š. Dumbliauskienei): „Prašau 
pateikti informaciją, kada Laz-
dijų rajono savivaldybės taryba 
biudžete numatė lėšas dentalinio 
rentgeno aparato įsigijimui.“

Klausimas savivaldybei 
(L. Džiaukštienei): „Prašau 
pateikti informaciją, kada buvo 
pasirašyta sutartis su Sveikatos 
apsaugos ministerija dėl stacio-
naraus rentgeno aparato įsigiji-
mo finansavimo.“

Savivaldybė į konkrečius 
klausimus neatsakė. 

Opozicijos komentaras: „Lė-
šas dentalinio rentgeno aparatui 
įsigyti ir sutartį su ministerija dėl 

stacionaraus rentgeno aparato fi-
nansavimo pasirašė A. Margelio 
vadovaujama savivaldybė.“ 

apie veikLos 
modernizavimą
Užsakytame tekste rašoma: 
„Tarybos veikla tapo atvira – 
posėdžiai transliuojami gyvai, 
vyksta atviros diskusijos, posė-
džiai planuojami iš anksto.“

Klausimas savivaldybei: 
„Prašau pateikti informaciją, 
nuo kada Lazdijų rajono savival-
dybės tarybos posėdžiai pradėti 
transliuoti tiesiogiai savivaldy-
bės tinklapyje.“

Savivaldybės atsakymas: 
„Savivaldybės tarybos posėdžius 
išmaniais įrenginiais besinaudo-
jantys asmenys gali gyvai stebėti 
nuo 2019 m. balandžio 15 d. so-
cialiniame tinkle Facebook. Tuo-
met buvo transliuojamas pirmas 
naujai išrinktos valdžios tary-
bos posėdis. Iki tol vartotojams, 
norintiems stebėti posėdžius su 
išmaniais įrenginiais (telefonai, 
planšetės, turintys Android arba 
IOS operacines sistemas), tokios 
galimybės nebuvo, nes savival-
dybės interneto svetainėje trans-
liuojamus posėdžius galėjo ste-
bėti tik asmeninius kompiuterius 
turintys vartotojai, dirbantys su 
Windows operacine sistema.“

apie parengtus projektus
Užsakytame tekste rašoma: 
„Vaikų dienos centrų tinklo 
plėtra Lazdijų rajono savival-
dybėje“ – plėsime vaikų dienos 
centrų veiklą Veisiejuose ir Laz-
dijuose.“

Opozicijos komentaras: 
„Savivaldybė atsisakė projekto, 
kurį įgyvendinus būtų įrengti dar 
vieneri bendruomeniniai vaikų 
globos namai. Jeigu šis projektas 
būtų buvęs įgyvendintas, rajone 
būtų sukurta 10 naujų darbo vie-
tų, kurių išlaikymą finansuotų 
kitos savivaldybės.“ 

Užsakytame tekste rašoma: 
„Įgyvendiname kraštovaizdžio 
projektą „Reprezentatyvaus 
kraštovaizdžio formavimas 
Lazdijų rajono savivaldybės 
teritorijoje“ – jau šią vasarą 
grožėsimės sutvarkytu, naujais 
želdynais ir gėlynais pasipuo-
šusiu miesto parku ir Turistų 
gatvės aplinka.“

Opozicijos komentaras: „Tai 
praėjusios kadencijos projektas. 
Paraiška pateikta, finansavimas 
gautas, projektavimas atliktas 
praeitoje kadencijoje.“

Užsakytame tekste rašoma: „Į 
savivaldybės rankas sugrąžino-
me ir iš pagrindų sutvarkėme 
Lazdijų hipodromą. Neabejoja-
me, jog šiais metais, jei tik leis 
oro sąlygos, džiaugsimės ir tra-
dicinėmis žirgų lenktynėmis.“

Opozicijos komentaras: „Ne-
galima teigti, kad tako supureni-
mas ir stagarų nukapojimas yra 
„sutvarkymas iš pagrindų“. Kol 
kas esminiai įvykiai yra tik pro-
jektinių lėšų tako rekonstrukcijai 
praradimas ir visiškas žirginio 
sporto būrelio sunaikinimas.•
„dzūkų žinių“ informacija

apie vadybą, finansus ir 
taupymą
Užsakytame tekste rašoma: 
„Atranka į laisvas darbo vietas 
savivaldybėje vyksta ir vyks tik 
konkurso būdu.“ 

Klausimas savivaldybei: 
„Prašau pateikti informaciją, 
kur ir kada 2019 m. buvo skelbti 
konkursai šioms laisvoms dar-
bo vietoms: Biudžeto, finansų 
ir turto valdymo skyriaus ve-
dėjo, Komunikacijos ir doku-
mentų skyriaus vyr. specialistės 
komunikacijai (dirba G. Varne-
lienė) ir specialistės (dirba S. 
Štreimikytė), Socialinės para-
mos ir sveikatos skyriaus vedėjo, 
Vietinio ūkio skyriaus vedėjo, 
Ūkio tarnybos darbininko (dirbo 
K. Pileckas)?“

Savivaldybės atsakymas: 
„Darbo skelbimai į laisvas dar-
bo vietas savivaldybėje (išskyrus 
skelbimus į valstybės tarnybos 
pareigas) skelbiami savival-
dybės interneto svetainėje ir 
socialiniame tinkle Facebook. 
Skelbimai į valstybės tarnauto-
jų pareigas skelbiami Valstybės 
tarnybos departamento interneto 
svetainėje. Informuojame, kad 
Jūsų minimų skyrių (Socialinės 
paramos ir sveikatos skyriaus 
bei Vietinio ūkio skyriaus) vedė-
jai buvo perkelti pagal karjeros 
valstybės tarnautojų perkėlimą 
į aukštesnes karjeros valstybės 
tarnautojų pareigas po karjeros 
valstybės tarnautojų vertinimo. 
Biudžeto, finansų ir turto valdy-
mo skyriaus vedėjas perkeltas iš 
Finansų skyriaus vedėjo pareigų 
sujungus du skyrius (Finansų ir 
Ekonomikos skyrius) (Lazdijų 
r. savivaldybės skyriai iki 2019-
11-01). Tokį darbuotojų atrankos 
būdą kaip jų skatinimą numato 
galiojantys teisės aktai.“

apie keLių ir gatvių 
tvarkymą
Užsakytame tekste rašoma: „Iš-
asfaltavome beveik 9 km (8,812 
km) vietinės reikšmės kelių su 
žvyro danga. Asfaltavimo darbų 
atlikta už vieną milijoną pen-
kiasdešimt devynis tūkstančius 
eurų.“

Klausimas savivaldybei 
(I. Adomynienei): „Prašau 
pateikti detalų 2019 m. išas-
faltuotų kelių sąrašą nurodant 
kelio pavadinimą, išasfaltuotos 
atkarpos ilgį, rangos darbų su-
tarties pasirašymo datą. Prašau 
nurodyti visą kiekvieno objekto 
darbų vertę ir kiek darbų atlik-
ta, nurodant darbų atlikimo aktų 
pasirašymo datas.“

Užsakytame tekste rašoma: 
„Baigėme įgyvendinti projektą 
„Lazdijų miesto Seinų ir Lazdi-
jos gatvių bei vietinės reikšmės 
kelio nuo Janonio g. iki Lazdijų 
hipodromo rekonstravimas“, 
kurio metu rekonstruotos vie-
nos svarbiausių Lazdijų mieste 
– Seinų ir Lazdijos gatvės.“

Klausimas savivaldybei 
(I. Adomynienei): „Prašau pa-
teikti rangos darbų sutarties pa-
sirašymo datą. Prašau nurodyti 

Šventėms pinigų negailėjo

Šią savaitę šventėms Lazdijuose buvo padėtas taškas – nupuošta pagrindinė 
eglė, stovėjusi aikštėje nuo gruodžio pradžios. Šiųmetinėms šventėms 
valdžia pinigų nepagailėjo, vien puošybai buvo išleista apie 23 tūkst. 
eurų. Iš dviejų sostinės firmų buvo nupirkti 45 komplektai LED lempučių 
ir kitos šventinės atributikos, atvežtas kalėdinis traukinukas, pradžiuginęs 
mažuosius lazdijiečius. Prie pagrindinės Lazdijų eglės buvo sutikti ir Naujieji 
metai, tik gaila, kad merė nesurado laiko ištesėti savo viešai duotą pažadą 
ir pasveikinti kraštiečius šia proga. 
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10 priežasčių, kodėl reikia mažinti klases, o ne uždarinėti mokyklas!
Tomas Tomilinas, 
LR seimo valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
narys  
Man labai patinka an-
troji politinių partijų 
susitarimo alternatyva 
dėl mokyklų tinklo val-
dymo reformos ir manau, 
kad susitarime per ma-
žai kalbama apie klasių 
mažinimą. Nesu švietimo 
ekspertas, bet esu trijų 
moksleivių tėvas, buvęs 
moksleivis, išlaikęs šimtu-
kais visus egzaminus. Ma-
tau, kad tikrieji švietimo 
ekspertai vengia ideologi-
nės diskusijos. Bet jeigu 
prie žodžio „švietimas“ 
pridedame žodį „politika“, 
būtina išgryninti vertybi-
nes pozicijas ir konkuruo-
jančias ideologines stovy-
klas.

Jei google paieškoje įvesime są-
voką „maža klasė“, rasime daug 
argumentų, kodėl tai yra puiki 
mintis. Čia yra nuoroda į vie-
nos globalios švietimo įmonės, 
dirbančios Oksforde, Dubajuje, 
Ciuriche nuomonę. Maža klasė = 
mokiniai yra pastebėti + geresni 
rezultatai + greitesnis mokymasis 
+ lengviau mokyti + klasė tampa 
bendruomene + lengviau sutelkti 
dėmesį + daugiau grįžtamojo ry-
šio + daugiau bendradarbiavimo 
+ daugiau idėjų mainų.

Grįžkime prie vertybių konku-
rencijos. Lietuvoje yra didelė ga-
linga stovykla, kuri mato švietimą 
kaip degalus ekonominio augi-
mo varikliui. Ir tiek. Ekonomika, 
verslo poreikiai yra tikslas, o švie-
timas – priemonė. Neapsigaukit, 
būtent taip. Iš esmės tokia dvasia 
yra rengta Kubiliaus Valstybės 
pažangos strategija, kurią būtina 
keisti, jei norime tapti sėkminga 
šalimi XXI amžiuje. Šie švieti-

mo reformatoriai nuolat cituo-
ja verslininkus, verkiančius dėl 
blogai rengiamų studentų, kalba 
apie per didelį mokytojų skaičių, 
kaimo mokyklų naštą biudžetui, 
jų žodyne žodžiai „optimizacija“ 
ir „centralizacija“ yra dažnesni 
žodžiai nei „kokybė“ ar „gali-
mybių lygybė“. Švietimo sistema 
kaip ekonomikos, rinkos podukra 
yra labai paplitusi politinės mąs-
tysenos dogma. Liberalios mąsty-
senos. Tikslų hierarchija čia yra 
labai aiški. Švietimas rengia žmo-
nes rinkai, jokie kiti tikslai nėra 
svarūs ir svarbūs. Ši reformatorių 
stovykla jau turėjo galimybę ge-
rinti, reformuoti, „krepšelizuoti“ 
Lietuvos švietimą. Ji tai padarė. 
Ir tai buvo blogai, labai blogai. 
Tad, nuoširdžiai nesuprantu, ko-
dėl turėdami tiek daug priekaištų 
liberaliems „vaistams”, vėl juos 
sau norime paskirti. Juk istorija 
turi mokyti.

Ši agresyvi stovykla nori ne tik 

pajungti iš mokesčių išlaikomą 
švietimą rinkos tikslams, ji nori 
eiti toliau. Ji nori patį švietimą 
paversti preke ir galiausiai pri-
vatizuoti pačią paslaugą. Šios 
reformatorių armijos puolanti 
kavalerija yra per dažnai žinias-
klaidoje cituojami privačių mo-
kyklų savininkai, kurių mintys 
pasirodo medijose dažniau nei 
visų kitų švietimo ekspertų kartų 
paėmus. Kodėl taip yra? Nežinau, 
gal naudinga bendradarbiauti su 
švietimo UABais? Juk jų finan-
sinį pagrindą sudaro beprotiškus 
pinigus už savo vaikus sunešan-
tys tėveliai + valstybės biudžetas, 
dosniai apmokantis visas tokių 
elito mokyklų mokytojų išlaiky-
mo išlaidas. Darbuotojai beveik 
nekainuoja, algos tokios pat kaip 
valdiškose mokyklose, kainų nie-
kas nereguliuoja, pelnai pasakiš-
ki, gali pirkti labai daug reklamos, 
kad tėveliai šniūrais vestų vaikus. 
Amžinas verslas. 

Yra kita stovykla. Ji daug ty-
lesnė. Jos atstovai tik retkarčiais 
parašo kokį komentarą ir paskęsta 
sraute. Jai rūpi ne tik rinka. Tai 
svarbiausias skiriamasis bruo-
žas. Ji kalba apie švietimą kaip 
žmogaus, visuomenės įgalini-
mo įrankį. Ji daug rečiau kalba 
apie mokyklų tinklą, nes mato 
daug pranašumų dėl tokio gero 
regioninio mokyklų tinklo, kokį 
turime Lietuvoje. Mato Mažeikių 
ir Akmenės rajonų švietimo rezul-
tatų skirtumus, kur laimi kaimo 
mokyklų neuždarę Mažeikiai. Ji 
žino, kad švietimas yra svarbus 
socialinės nelygybės mažinimui. 
Jie eina iki tokių „erezijų“, kad 
socialinės nelygybės mažinimas 
yra svarbesnis švietimo sistemos 
tikslas nei prisitaikymas prie rin-
kos. Nes žmonės yra mąstančios 
būtybės, jie kuria socialinę rea-
lybę, tą pačią rinką, o ne tik pri-
sitaiko prie jos tarsi vergai. Mes 

mokomės istorijos, kad supras-
tume realybę, kad išsilaisvinume 
iš besikartojančių veikimo algo-
ritmų. Todėl gerai, kai būsimas 
inžinierius mokosi istorijos, jei 
istorijos mokytojų dar liko kaime. 
Ši reformatorių stovykla nuolat 
domisi alternatyvių švietimo me-
todų plėtojimu. Ji tyliai stengda-
masi paveikti Seimą, Vyriausybę 
pasiekė, kad 2019 metų pabaigoje 
buvo įteisinti lauko darželiai, mo-
kymasis namuose (kas sakė, kad 
prie valstiečių tik draudimai?)

Ši grupė bando „gerosios mo-
kyklos koncepcijas” ne popieriu-
je, o realybėje. Jai priklauso ne 
tik savivaldybių mokyklos, bet 
ir privačios bendruomeninės mo-
kyklos, kurios rėkte rėkia mums, 
Vilniaus kabinetuose sėdintiems 
sprendimų priėmėjams, kad 
esmė visai ne ta, kokio dydžio 
yra mokykla kaime ar mieste. 
Esmė ta, kaip joje yra mokomi 
vaikai. Ar realiai keičiasi ugdy-

mo programa? Ar mokytojas turi 
veiklos laisvę? Tokių mokytojų 
mokiniai gali nepasiekti geriausių 
PISA rezultatų, bet gali užaugti 
puikiais žmonėmis. Gali išmokti 
bendruomeniškumo, kūrybingu-
mo. Jie imasi realių eksperimentų 
savo mokyklose: sudaro realias 
galimybes fiziniam judėjimui 
kasdien, nes visa mokykla kas 
rytą bėga krosą (Melkio mokykla, 
Vilniaus rajonas, 40 vaikų). Jie 
imasi globoti šeimas kaip mo-
kykla, jie organizuoja stovyklas 
nepasiturintiems kaip mokykla 

(Kruopiai, Akmenės rajonas, 71 
mokinys).  Mokytojai tokiose 
mokyklose yra laisvi. Laisvi nuo 
nuolatinių instrukcijų laikymosi, 
laisvi taikyti inovatyvius metodus. 
Mokykloje gali nebūti naujausios 
elektroninės lentos, bet vaikai pa-
sikalba apie problemas, mato, kaip 
mokytojai, vadovai siekia bendro 
tikslo, bendradarbiauja. Šie švie-
timo ekspertai kalba ne tik apie 
technologines inovacijas (kas, be 
abejo, svarbu), bet apie socialines 
inovacijas. Būtent jos skatina vi-
suomenės pokyčius.  Pastaruoju 
metu daug girdime pranešimų iš 
pirmosios stovyklos apie Suomiją, 
Estiją, bet kartais žiniasklaidoje 
pasirodo ir antrosios stovyklos 
nuomonės – šūviai.

Mano aptartos švietimo refor-
matorių kariaunos, žinoma, yra 
supaprastinimas, žmonės migruo-
ja tarp jų, tačiau prieš dalinantis 
kokio nors „eksperto” papostrin-
gavimu apie švietimą, pravartu 

pasidomėti, kokioje vertybių ska-
lėje jis veikia, perskaityti kitas jo 
publikacijas.

Tad iš dviejų premjero pasiūly-
tų partijų susitarimo alternatyvų 
(centralizuoti ar decentralizuoti 
mokyklų valdymą), žinoma, ren-
kuosi antrąją. Tą, kuri įgalina sa-
vivaldybes tvarkytis. Tik įgalinę 
grandį, kuriančią viešą gėrį (ne 
tik rinką), mes pasieksime tai, ko 
norime. Pasitikėdami mokiniais, 
mokytojais, seniūnais, savival-
dybių tarybų nariais ir galiausiai 
pasitikėdami merais ir savivalda 
kaip tokia mes priartėsime prie 
to Suomijos stebuklo, apie kurį 
svajojame.

Centralizacija, griežtų minis-
terijų direktyvų laikymasis artins 
mus prie visai kito, ką jau esame 
matę. Mokyklų tinklas neatsieja-
mas nuo savivaldybės strateginės 
plėtros, t. y. visų sektorių (verslo, 
sveikatos, socialinių paslaugų ir 
kt.) perspektyvos derinimo. Todėl 
susitarime turi būti aiškus tinklo 
pertvarkos susiejimas su Lietu-
vos bendrojo plano, savivaldybių 
strateginių planų sprendiniais.

Lygiai taip pat suomiai įgali-
no savo mokytojus. Kai klausiau 
Suomijos politikų, kur jų švieti-
mo sėkmės paslaptis, jie tikrai 
nekalbėjo apie mokyklų tinklą. 
Taip, bloga demografija veikia 
ir Suomiją. Jie uždaro mokyklas, 
bet proveržis slypi visai ne tame. 
Jie sako, kad mokytojo profesija 
Suomijoje yra prestižinė ne tik 
dėl algos, bet svarbiausia, kad 
Suomijoje leido mokytojui veik-
ti laisvai. Ir davė pagalbininkus. 
Etatinio apmokėjimo reforma 
Lietuvoje yra geras Vyriausybės 
žingsnis ta linkme. Padaryta tai, 
ko nesugebėjo padaryti kiti. Mo-
kytojų algos irgi nėra stagnuo-
jančios. Profsąjungos aktyvios. 
Dalyvauja reformų įgyvendinime, 
gina savo narius. Beliko susitarti 

dėl to, ko reikia Lietuvai, o ne tik 
globaliai rinkai.

Per daug mokytojų? Tai įga-
linkim juos padėti vieni kitiems: 
gilintis į tarpdisciplininius daly-
kus, mokyti suaugusiuosius. 20 
tūkstančių žmonių su pedagogo 
kvalifikacija yra didžiulė vertybė, 
o ne našta. Sumažinkime klases! 
Nekalbėkime tiek daug apie efek-
tyvumą, kai diskutuojame apie 
žmones, kurie vos vos spėja suk-
tis su 25 žmonėmis klasėje. Par-
tijų susitarimo punktas, aptakiai 
kalbantis apie per didelį Lietuvos 
mokytojų skaičių, reiškia naiki-
nimą. Išmeskime tą punktą. Sti-
prinkime tą susitarimo dalį, kuri 
kalba apie pagalbą mokytojui. 
Rūpinkimės tuo, ką Seimas jau 
siūlė Vyriausybei 2018 metais, 
priėmęs rezoliuciją dėl socialinio 
dialogo normalizavimo. Siūlėme 
atsižvelgti į streikuojančių moky-
tojų reikalavimą mažinti krūvius 
mokytojams, parengti ilgalaikį 
moksleivių klasėse mažinimo pla-
ną ir kitus reikalingus sprendimus 
dėl krūvio mažinimo, spartinti 
visos dienos mokyklos koncepci-
jos įgyvendinimą, stiprinti tėvų ir 
vietos bendruomenių galimybes 
dalyvauti mokyklos gyvenime, 
siekiant ugdymo kokybės ir mo-
kytojų darbo sąlygų gerinimo, 
sparčiau diegti metodines ino-
vacijas valstybinėse mokyklose.

Kai kas pasakys, kad tam lėšų 
nėra. Yra. Partijų susitarime dėl 
švietimo pasakyta, kad švietimui 
bus skirta ne mažiau nei 6 proc. 
BVP. Tai daugiau nei milijardas 
papildomų eurų. Tik svarbu ne-
pamiršti nurodyti šaltinių. Tad 
partijų susitarimas be lėšų šal-
tinių, be rimtos diskusijos apie 
didesnius solidarumo mokesčius 
yra bevertis. Sunaikinus kaimo 
mokyklų tinklo milijardo nesu-
krapštysi niekaip. O prarasti ga-
lima daug.•

Tomas Tomilinas. (Asmeninio albumo nuotr.)

esmė ta, kaip joje yra mokomi vaikai. ar 
realiai keičiasi ugdymo programa? ar 
mokytojas turi veiklos laisvę?
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Kiek gali kainuoti šypsena?
Neretai dėl žinių trūkumo 

žmonės netinkamai prižiūri 
savo dantis, o tai galiausiai 
gali privesti prie tokių sun-
kių ligų kaip periodontitas, 
kuomet dantys pradeda kristi 
arba juos būtina šalinti.

Kaip teisingai reikia rūpintis 
savo ir vaikų burnos bei dantų 
higiena ir kodėl verta laikytis 
šių pagrindinių taisyklių, pa-
sakoja Kauno grožio klinikos 
odontologijos skyriaus vado-
vė, burnos higienistė Sandra 
Burčikaitė.

neuŽtenka vaLyti dantų du 
kartus per parą
Ko gero, visi esame girdėję ir 
tuo tikime, kad pakankamai 
burnos ir dantų priežiūrai už-
tenka reguliariai valytis dantis 
bei naudoti tarpdančių siūlą. 
Tačiau tiesa yra kiek kitokia 
– burnos higienistų teigimu, 
net ir kruopščiai bei atsakingai 
valantis dantis dantų šepetė-
liu neįmanoma pasiekti visų 
dantų vagelių bei dantų šonų, 
o tarpdančius valant siūlu vis 
tiek pasilieka maisto likučių bei 
apnašų, kurios sukietėja ir gali 
virsti dantų akmenimis. Juo-
se ima kauptis dantų kariesas, 
burnos gleivinės ir periodonto 
ligas sukeliančios bakterijos, 
net keliais tonais gali pakisti 
dantų spalva, atsirasti nema-
lonus burnos kvapas.

Norint išvengti apnašų suke-
liamų ligų ir džiaugtis sveikais 
dantimis bei gražia šypsena, 
rekomenduojama reguliariai 
atlikti profesionalią burnos 
higieną, kurios metu specia-
liais instrumentais pašalinamos 
visos susikaupusios apnašos.

veiksmingiausias 
ėduonies ir apydančio 
Ligų priešas
Profesionali burnos higiena yra 
labai svarbi siekiant užkirsti 
kelią apnašų sukeliamoms 
ligoms, ir tai yra pagrindinis 
ėduonies ir apydančio ligų 
profilaktikos metodas, todėl, 
pasak specialistų, turintiems 
gerus burnos higienos įgūdžius 
ją vertėtų atlikti 2 kartus per 
metus, sergantiems periodonto 
ligomis – kas 1–4 mėnesius, o 
turintiems implantus – kas 4–6 
mėnesius.

popuLiariausi mitai, susiję 
su burnos higiena
Vienas pagrindinių mitų, susiju-
sių su burnos higiena, skelbia, kad 
dantų šepetėlis skirtas tik dantims 
valyti, tačiau jis yra naudojamas 
visiems dantų, lūpiniams, žandi-
niams, gomuriniams ir kramto-
miesiems paviršiams. Taip pat va-
lant dantis šepetėliu visada reikia 
pamasažuoti dantenas tuo pačiu 
dantų šepetėlio sukimo principu. 
Be to, jis gali būti naudojamas ir 
liežuvio valymui, nes ant jo irgi 
kaupiasi bakterijos, sukeliančios 
nemalonų burnos kvapą. Nors tam 
ir yra sukurti specialūs liežuvio 
valikliai, tačiau jų neturint gali-
ma sėkmingai panaudoti dantų 
šepetėlį.

Dar vienas sąsajų su tikrove 
neturintis faktas – kraujuojančių 
dantenų problemos yra paveldi-
mos. Moksliškai tai nėra įrodyta, 
ir tik gera profilaktinė priežiūra, 
lankymasis pas kompetentingus 
specialistus ir tinkama asmeninė 
burnos higiena gali užtikrinti su 

Anot odontologijos skyriaus vadovės, burnos higienistės Sandros 
Burčikaitės, tik taisyklinga asmeninė burnos ir dantų priežiūra namie bei 
reguliarus profesionalios burnos higienos atlikimas pas kompetentingus 
specialistus gali užtikrinti gerą dantų bei burnos higieną ir užkirsti kelią 
sunkioms bei ilgo gydymo reikalaujančioms ligoms.

dantimis ar dantenomis susijusių 
problemų išvengimą.

Be viso to, neretai girdima, kad 
pas burnos higienistą reikia lan-
kytis tik po vizito pas gydytoją 
odontologą, tačiau tai yra netiesa, 
nes burnos higiena yra be galo 
svarbi tiek kalbant apie gydymą, 
tiek apie profilaktiką. Burnos hi-
gienistas turi būti pirmas specia-
listas, kurio kabinete apsilankoma 
prieš pradedant bet kokį dantų 
gydymą – planines operacijas ar 
odontologines procedūras, nes 
jis paruošia paciento burną to-
limesniam gydymui bei pasako, 
kiek yra karieso pažeistų dantų, 
kokia burnos gleivinės būklė ir 
kokį gydymą koks specialistas 
turi atlikti vėliau.

gerų įpročių vertėtų 
mokyti jau ankstyvoje 
vaikystėje
Dar nepradėjus dygti pirmiesiems 
dantukams rekomenduojama jau 
nuo pirmųjų dienų vaikus pradėti 
pratinti prie dantų valymo. Tė-
vams minkštu skudurėliu arba 
specialiu ant piršto užmaunamu 
šepetėliu reikėtų vis pramasažuoti 
dantenas, o dantukams pradygus 
juos iškart pradėti valyti. Jeigu 
vaikas neleidžia valyti dantų, 
galima sugalvoti įvairiausių žai-
dimų, dainų ar šokių, dėl kurių 
dantų valymas taps linksmesniu 
procesu.

Itin svarbu, kad tėvai dantis 
vaikams valytų tol, kol vaikas 
pats sugebės tai padaryti tinka-
mai, tačiau net ir vėliau yra būtina 
juos pervalyti, visada tikrinti ir 
stebėti.

Nesilaikant burnos higienos nuo 
mažens, genda ne tik pieniniai, 
bet ir ką tik išdygę nuolatiniai 
dantys. Ant šių dantų paviršiaus 
susikaupusios apnašos laikui bė-
gant tampa dantų akmenimis, o 
nuo jų toksinai ir rūgštys sukelia 
įvairias dantų ir dantenų ligas.

Anot burnos higienistės S. Bur-
čikaitės, jeigu vaikai bus mokomi 
tinkamų burnos valymo įgūdžių 

nuo ankstyvos vaikystės, jiems 
susiformuos geri įpročiai ir atei-
tyje, todėl labai svarbu tėvams 
būti kantriems ir atsakingiems 
mokytojams.

pirmasis netaisykLingos 
dantų prieŽiūros ŽenkLas – 
dantenų kraujavimas
Pakanka atmestinai valyti dantis 
kelias dienas ir ant jų paviršių 
jau atsiranda minkštas dantų 
apnašas nuo neišvalytų maisto 
likučių, o tai tampa puikia ter-
pe daugintis bakterijoms, suke-
liančioms dantenų kraujavimą. 
Taip pat labai svarbu nevalyti 
dantų pernelyg stipriai, atsar-
giai naudoti tarpdančių siūlą ir 
pasirinkti tinkamo minkštumo 
dantų šepetuką.

Itin dažnai žmonės nekreipia 
dėmesio į pradinius dantenų 
uždegimo signalus, kurie vė-
liau gali peraugti į periodonti-
tą, kai yra pažeidžiami dantis 
kaule laikantys raiščiai ir dan-
tys tampa paslankūs. Toliau 
viskam progresuojant dantys 
gali tiesiog iškristi arba juos 
reikia šalinti ir tenka kreiptis 
į specialistus dėl dantų prote-
zavimo.

Pravartu žinoti, kad dantų 
protezavimas gali būti kompen-
suojamas iš Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo lėšų. Tiesa, 
kompensuojamas paslaugas gali 
gauti tik pensininkai, neįgalieji, 
vaikai iki 18 metų ir asmenys, 
kuriems buvo taikytas gydymas 
dėl burnos, veido ir žandikaulių 
onkologinės ligos.

„Labai svarbu suprasti, kad 
tik taisyklinga asmeninė bur-
nos ir dantų priežiūra namie 
bei reguliarus profesionalios 
burnos higienos atlikimas pas 
kompetentingus specialistus gali 
užkirsti kelią baisioms ligoms 
ir užtikrinti gerą dantų higie-
ną“, – perspėja burnos higienistė 
S. Burčikaitė.

Užs. Nr. 8

Šios procedūros metu įverti-
nama dantų, dantenų būklė, ul-
tragarsiniu skaleriu ir rankiniais 
instrumentais pašalinamos mine-
ralizuotos bei nemineralizuotos 
dantų apnašos, viršdanteninės ir 
podanteninės apnašos, oro abra-
zijos „Air flow“ būdu pašalina-
mos pigmentinės, nuo rūkymo 
ar kavos, vyno bei kitų dažančių 
produktų vartojimo atsiradusios 
dėmės, abrazyvo turinčia pasta 
nupoliruojami dantų ir plombų 
paviršiai. Esant poreikiui nujau-
trinami apsinuoginę dantų ka-
kleliai ar atliekamos gydomųjų 
preparatų aplikacijos, įvertinama 
plombų, protezų ir implantų bū-
klė, jei tokių yra.

Taip pat nustatomas asmeninės 
burnos higienos namuose efekty-
vumas, pacientai mokomi burnos 
higienos namuose, parenkamos 
visos reikiamos higienos prie-
monės: dantų šepetėliai, higieni-
niai siūlai, tarpdančių šepetėliai, 
dantų pastos, skalavimo skysčiai 
ar burnos ertmės irigatoriai.
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„Tele2“ skelbia išpardavimą: išmanieji iki 220 Eur pigiau, 
planšetės — tik nuo 1 Eur
Kaip ir kasmet, „Tele2“ 
naujus kalendorinius 
metus pradeda su puikiais 
išpardavimo pasiūlymais. 
Šįkart jie skirti telefonams 
ir planšetiniams kom-
piuteriams – dabar juos 
operatoriaus salonuose bei 
internetinėje parduotuvėje 
www.tele2.lt įsigyti galima 
ypač patraukliomis sąlygo-
mis.

„Metų pradžia tradiciškai reiš-
kia nuolaidas bei išpardavimus. 
Todėl norintiems sutaupyti ir at-
sinaujinti išmanųjį arba planšetę 
dabar pats metas pradėti dairytis 
šių įrenginių, nes daugeliui jų pa-
ruošėme itin gerų pasiūlymų“, 
– sakė Petras Masiulis, „Tele2“ 
generalinis direktorius.

nuoLaidos išmaniesiems – ir 
su pLanu, ir mokant iškart
Šiuo metu naują išmanųjį įsigyti 
„Tele2“ salone ar internetinėje 
svetainėje itin verta – sutaupyti 
galima net iki 220 Eur, o nuo-
laidos galioja tiek sudarant 24 
mėn. sutartį su bet kuriuo ope-
ratoriaus mokėjimo planu, skel-
biamu www.tele2.lt, tiek perkant 
telefonus be sutarties ir mokant 
visą sumą iš karto.

Išpardavimu pasinaudoti ypač 
turėtų skubėti „Huawei“ išma-
niųjų gerbėjai. Svajojantys apie 
„P30 Pro“ modelį dabar šį itin 

lengvą, vos 165 gramus sveriantį, 
ryškių spalvų išmanųjį su 128 
GB vidine atmintine įsigyti gali 
220 Eur pigiau (palyginamoji šių 
telefonų kaina buvo taikyta 2019 
10 10 – 2019 11 11).

Sutaupys ir pasiūlymo laikotar-
piu įsigysiantys išmanųjį „Hua-
wei P Smart 2019“. Jį rinktis verta 
ieškantiems kompaktiškesnio bei 
lengvesnio modelio. Jis ne tik len-
gvai susidoros su visomis kasdie-
nėmis užduotimis, bet ir nustebins 
savo intuityvumu, ryškumu bei 
itin kokybiška kamera.

Gamintojo „Xiaomi“ modeliui 
„Redmi 8T“ su 64 GB atmintine 
pasiūlymas taip pat paruoštas. Šį 
keturguba galine kamera papil-
dytą išskirtinio dizaino telefoną 
šiuo metu galima įsigyti už dar 
žemesnę kainą. Talpią bateriją 
ir „Snapdragon 655“ procesorių 
turintis išmanusis ypač tiks ieš-
kantiems galingo bei užduotis 
greitai vykdančio telefono.

„Tele2“ pasiūlymai sudominti 
turėtų ir „Samsung“ gerbėjus. 
Šiuo metu itin geromis sąlygo-
mis galima įsigyti vos praėjusiais 
metais pristatytą išskirtinės ko-
kybės flagmaną „Galaxy S10“ 
su 128 GB atmintine ir triguba 
kamera. Tuo tarpu ieškantiems 
ekonominės klasės telefono verta 
rinktis stilingą ir universalų  mo-
delį „Galaxy A40“.

Gerų naujienų paruošta ir „Ap-
ple“ telefonų gerbėjams – išpar-

davime dalyvauja net keturi šio 
gamintojo modeliai. Vienas tokių 
– ypač ryškų 5,8 colio įstrižainės 
„Super Retina“ ekraną ir praban-
gaus dizaino plieninį korpusą tu-
rintis „iPhone XS“. Pasiūlymai 
paruošti ir norintiems įsigyti spal-
vingąjį „iPhone Xr“ bei daugelio 
jau pamėgtus „iPhone 7“ arba 
„iPhone 8“ išmaniųjų modelius.

Tai dar ne viskas – išpardavime 
dalyvauja ir daugiau išmaniųjų 
modelių. Apie visus juos, taip 
pat nuolaidų sąlygas, mokesčius 
ir taisykles daugiau sužinosite 
www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose 
ar paskambinę 117. 

Telefonams papildomai taiko-

mas vienkartinis laikmenos mo-
kestis. Akcijos laikas bei įrengi-
nių kiekis – riboti.

kartu su „teLe2 Laisvu 
internetu“ – pLanšetės  
tik nuo 1 eur
Staigmenų paruošta ir daugiau. 
Svajojantiems apie naują planšetę 
ilgai laukti taip pat neverta – šiuo 
metu jų kainos „Tele2“ salonuose 
ir internetinėje parduotuvėje pra-
sideda tik nuo 1 Eur!

Rinktis tikrai yra iš ko – vi-
liojantys pasiūlymai paruošti 
įvairiems „Apple“, „Samsung“ 
ir „Huawei“ gamintojų planšečių 
modeliams.

Pasiūlymai galioja planšetinius 
kompiuterius įsigyjant kartu su 
„Tele2 Laisvo interneto“ planu 
su neribotais GB (už 17,90 Eur/
mėn.), taip pat modemu (pradinė 
įmoka – 1 Eur, mėnesinė įmoka – 
2 Eur/mėn.) ir sudarant 24 mėn. 
sutartį. 

Planšetėms papildomai tai-
komas vienkartinis laikmenos 
mokestis. Apie visus pasiūly-
me dalyvaujančius planšetinių 
kompiuterių modelius, nuolaidų 
sąlygas, mokesčius ir taisykles 
sužinosite www.tele2.lt, „Tele2“ 
salonuose ar paskambinę 117. 
Akcijos laikas bei įrenginių kie-
kis – riboti.•

Vasario 7 d. 18 Val.
Lazdijų kuLtūros centre

Bilieto kaina 12 Eur, koncerto dieną 15 Eur.
Bilietus platina Lazdijų kultūros centro kasa, tel. 8 603 11510. 

Lenkijos valdžia papildomai rems 
gyvulininkyste užsiimančius ūkininkus
Kazys Kazakevičius
Lenkijos gyvulininkyste besiver-
čiantys ūkininkai sulauks papil-
domos finansinės paramos savo 
ūkių gyvybingumui palaikyti iš 
Lenkijos valstybės. Ji bus moka-
ma nepriklausomai nuo Europos 
Sąjungos (ES) mokamos para-
mos, paskelbė Lenkijos radijas.

Reikiamoms įstatymų patai-
soms jau pritarė Lenkijos par-
lamentas. Paramą gaus tie ūki-
ninkai, kurie pagerins galvijų bei 
kiaulių laikymo sąlygas ir jos bus 
geresnės, nei yra numatyta šalies 
įstatymuose bei kituose normi-
niuose aktuose.

Tam šiems metams yra numaty-
ta skirti 50 mln. eurų. Paramos gali 
tikėtis tie ūkininkai, kurie parodys 
išskirtinį dėmesį savo gyvulių au-
ginimo sąlygoms bei jų sveikatai 
– išplės prieauglio laikymo vietas, 
modernizuos ir  pagerins gyvūnų 
laikymo vietas, sudarys galimybę 
jiems lengvai patekti į ganyklas.

Skelbiama, kad prašymus pa-
ramai ūkininkai galės pateikti du 

Asociatyvi nuotr.

mėnesius nuo kovo vidurio.
Kaip „Agroeta.lt“ jau rašė, apie 

800 tūkstančių iš 1,3 mln. Lenki-
jos ūkininkų ūkių jų savininkams 
neduoda pelno. Pusė milijono 
ūkininkų, gaudami ES paramą iš 
viso negamina parduodamos pro-
dukcijos arba ją gamina tik savo 
reikmėms. Nemaža dalis šalies 

ūkių neišsilaikytų, negalėtų rinkai 
tiekti savo produkcijos, o gal net 
ir turėtų būti likviduoti, jei ne ES 
parama, nes daugiau kaip pusė 
milijono Lenkijos ūkininkų ūkių 
negamina bei neparduoda prekinės 
produkcijos – ji visa sunaudojama 
ūkininko šeimos poreikiams.•
agroeta.lt

asmeniniai skeLbimai nemokamai! 
tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
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ketvirtadienio aidas

Aidas Kelionis
Gerai neprisimenu, kada per 
namuose esantį spalvotą tele-
vizorių pradėjau žiūrėti, kaip 
rungtyniauja Vilniaus „Žalgi-
rio“ futbolininkai, bet galėjau 
būti devynerių ar dešimties metų 
amžiaus, nes prisimenu, kad tuo 
metu „Žalgirio“ komandoje žai-
dė Vytautas Dirmeikis, kuris pa-
skutinį savo sezoną šioje koman-
doje sužaidė 1981 metais. Tuo 
metu žalgiriečiai rungtyniavo 
pirmoje Sovietų Sąjungos fut-
bolo lygoje. 1982 metais „Žal-
giris“ laimėjo pirmąją Sovietų 
Sąjungos futbolo lygą ir iškopė 
į aukščiausiąją lygą.

Tad kai Vilniaus „Žalgiris“ 
1983 metų pavasarį debiutavo 
aukščiausioje Sovietų Sąjun-
gos futbolo lygoje, man buvo 
dvylika metų, ir tuo metu tapau 
sąmoningu, ištikimu ir aistringu 
vilniečių futbolo klubo sirga-
liumi. Nepraleisdavau nei vie-
nerių rungtynių transliacijos iš 
Vilniaus centrinio „Žalgirio“ 
stadiono, o kai kurias translia-
cijas iš kitų SSSR miestų, kai 
nerodydavo per televizorių, 
tekdavo klausyti per radiją. 
Tuo metu jau prenumeravau 
lietuvišką laikraštį „Sportas“, 
rusišką „Sovietskyj sport“ ir 
savaitraštį „Fubol – chokej“.

1983 metų Sovietų Sąjungos 
čempionatą Vilniaus „Žalgiris“ 
pradėjo gana atsargiai: pirmas 
dvejas rungtynes žaidė išvyko-
je su Taškento „Pachtakoru“ ir 
Leningrado „Zenitu“, trečias 
Vilniuje su Tbilisio „Dinamo“. 
Visos jos baigėsi rezultatu 0:0. 
Bet ketvirtose rungtynėse Vil-
niuje su Baku „Neftči“ žalgi-
riečiai iškovojo pergalę 1:0. 
Buvo visko, bet po pirmojo 
rato žalgiriečiai atsidūrė pirmo-
je turnyrinės lentelės vietoje! 
Kaip šiandien prisimenu save 
tebelaikantį rankose „Sporto“ 
laikraštį ir tebežiūrintį į SSSR 
futbolo aukščiausios lygos tur-
nyrinę lentelę po pirmojo rato. 
Žiūriu ir negaliu patikėti savo 
akimis, nes mano žalgiriečiai 
pirmoje vietoje! Nors pasi-
baigus čempionatui vilniečiai  
užėmė penktąją vietą, bet aukš-
čiausios lygos debiutantams tai 
buvo puiki vieta! 

1984 metų čempionate žal-
giriečiai užėmė devintą vietą, 
bet šį sezoną iškovojo skambias 

pergales: namie 1:0 nugalėjo 
Kijevo „Dinamo“, du kartus 
rezultatu 2:1 galingąjį Maskvos 
„Spartaką“, Maskvos „Dina-
mo“ namie įveikė 1:0 ir 2:1 
Maskvoje.

1985 metais „Žalgiris“ matė 
visko. Po vienuolikto turo vil-
niečiai atsidūrė paskutinėje tur-
nyrinės lentelės vietoje. Vėliau 
„Žalgiris“ sužaidė 12 rungty-
nių be pralaimėjimų ir užėmė 
galutinę septintąją vietą. 1986 
metais užėmė aštuntąją vietą.

1987 metų sezonas Viniaus 
„Žalgirio“ didžiojo triumfo 
metai – iškovota trečioji vieta ir 
pasipuošta bronzos medaliais. 
Tais metais storame sąsiuvinyje 
surašydavau kiekvieno SSSR 
futbolo pirmenybių turo rezul-
tatus, o šalia „Žalgirio“ rung-
tynių būdavo užrašomi įvarčių 
autoriai ir jų pelnymo minutės. 
To bronzinio sezono pagrindi-
niai kaltininkai buvo: treneris 
B. Zelkevičius, vartininkai 
V. Jurkus ir A. Kalinauskas, 
aikštės žaidėjai A. Narbeko-
vas, V. Rasiukas, S. Jakubaus-
kas, A. Janonis, R. Mažeikis, 
V. Sukristovas, S. Baranauskas, 
I. Pankratjevas, V. Ivanauskas, 
V. Buzmakovas, K. Ruzgys, 
A. Mackevičius. Skambiausios 
to sezono pergalės: Vilniuje 5:2 
prieš Maskvos „Spartaką, 3:0 
prieš Maskvos „CSKA“ ir 4:0 
prieš Maskvos „Dinamo“.

1988 metais Viniaus „Žalgi-
ris“ SSSR čempionate užėmė 
aukštą penktą vietą. 1989 metų 
sezonas sostinės klubui buvo 
paskutinis SSSR čempionate. 
Vėl pelnyta itin aukšta vieta 
– ketvirtoji. Vilniuje rezultatu 
2:1 įveikti naujieji čempio-
nai –  Maskvos „Spartakas“. 
Savo stadione, kuris iš tikrų-
jų buvo jų tvirtovė su nerea-
liais ir fantastiškais sirgaliais, 
žalgiriečiai nepralaimėjo nei 
vienerių rungtynių: iškovojo 
10 pergalių ir 5 kartus sužaidė 
lygiosiomis.

Nemažai rungtynių per 
šiuos kelis sezonus man teko 
matyti savo akimis Vilniaus 
„Žalgirio“ stadione. Sesuo 
buvo man pasiuvusi baltai 
žalią kepurę, tokių pat spal-
vų liemenę ir numezgusi vil-
nonį trijų metrų ilgio baltai 
žalią šaliką, ant kurio vieno 
galo buvo raidė V, ant kito 
galo – Ž. Esu be galo dėkin-
gas savo šviesaus atminimo 
tėčiui, kuris su savo 408 baltu 
„Moskvičiumi“ (registracijos 
numeris 45–84 LIF) nuvežė 
mane į Vilnių ir turėjo kan-
trybės su manimi stebėti Vil-
niaus „Žalgirio“ futbolo meis-
trų komandos grumtynes su 
varžovais iš visos plačiosios 
Sovietų Sąjungos miestų.•

Kunigas R. Grigas: jokios 
neužmirštuolės, aguonos ar gvazdikai 
negali ir neturi išstumti Vyčio, 
Trispalvės ir Gedimino stulpų

Kunigas Robertas Grigas. (Vakarų ekspresas nuotr.)

ir laisvės kovos prasmei propa-
guojant svetimą ženklą dalyvauja 
politinės ir visuomenės bendrijos, 
save pozicionuojančios kaip pa-
triotines, nepriklausomybines.

O su tautos istorija ir laisvės 
kovose naudota simbolika nie-
ko bendro neturinčio naujadaro 
įvedinėjimas vienareikšmiškai 
kenkia Lietuvos išsivadavimo 
žygių atminimui, jį klastoja ir 
atmiešia istorinę tiesą atgaline 
data primetamomis ideologinėmis 
klišėmis (kurioms Vytis, matyt, 
per „prastas“ ir „nešiuolaikiškas“ 
simbolis, nors žuvusiems 1991 m. 
sausį nebuvo per prastas…).

Tokia kryptimi žvaliai perkūri-
nėdami istoriją, netruksime ir par-
tizanų naudotą trispalvį antsiuvą 
pakeisti kokiu labai „patriotišku“ 
eglės kankorėžiu, o Vyčio kryžių 
jų uniformose – giliai iškalbinga 
bunkerio schema…

Vyrai, moterys, tautamyliai 
lietuviai, pasakytų Vaižgantas, 
liaukitės išsidirbinėti! Jokios ne-
užmirštuolės, aguonos, nė gvaz-
dikai negali ir neturi išstumti 
Vyčio, Trispalvės ir Gedimino 
stulpų – simbolių, įbūtintų mūsų 
istorijoje ir švietusių mūsų laisvės 
kelyje.•Kun. Robertas grigas

Prieš kelerius metus nekal-
tu melsvos pelkių gėlelės 
simboliu iš Sausio 13-osios 
minėjimų buvo imtasi 
išstumti (ar juo pakeisti) 
tautinius Lietuvos simbo-
lius, su kuriais prieš sovie-
tų tankus ir kalašnikovus 
stojo 1991 m. didvyriai – 
Trispalvę, Vytį, Gedimino 
stulpus.

Simbolius, kurie Sąjūdžio, po-
grindžio spaudos, girių rezistenci-
jos ir ankstesnių sukilimų kariams 
savanoriams reiškė labai konkre-
čius tikslus ir prasmes. Lietuvos 
valstybingumo siekį, lietuvių tau-
tos dvasinės ir fizinės gyvybės gy-
nimą, istorinę tiesą ir asmeniškai, 
laisvai prisiimamą auką už visas 
tas vertybes.

Kodėl ir kaip atsirado neužmirš-
tuolės ženklas atlapuose, minint 
Sausio 13-osios taikią lietuvių 
kovą ir pergalę, ženklas, neturintis 
jokio ryšio nei su 1988–1991 m. 
laisvės kova, nei su jokia anks-
tesne lietuvių išsivadavimo kova, 
galėtų atsakyti nebent patys dirb-
tinės „naujo brendo“ kampanijos 
autoriai.

Apmaudu, kad mūsų istorijai 

neLinksmos naujienos

Degė namas Seirijuose
Vaidotas Morkūnas  
Pirmadienį apie 22 val. gaisras 
kilo gyvenamajame name Sei-
rijuose. Namas mūrinis, dviejų 
aukštų, perdanga gelžbetoninė, 
stogas dengtas šiferiu. Atvykus 
ugniagesiams, gyvenamojo 
namo stogas degė atvira liepsna. 
Gaisro metu nudegė dalis stogo 
dangos, apdegė medinės stogo 
konstrukcijos. 

Rajono priešgaisrinės gelbėji-
mo tarnybos pareigūnai tvirtino, 
kad gaisras buvo užgesintas, kol 
jis dar nespėjo įsiplieksti plačiau. 
Pasak jų, apie gaisrą tarnybai 
pranešė degančio namo kaimy-
nai, pirmieji į gaisravietę atvyko 
Seirijų komandos ugniagesiai. 
Pareigūnai teigė, jog labiausiai 
tikėtina, kad gaisras kilo nuo ne-
tvarkingo dūmtraukio.

Tai pirmas gaisras šiemet 
rajone. Rajono priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos pareigū-
nai tvirtino, kad šių metų dvi 
pirmosios savaitės buvo gana 
ramios. Ugniagesiai tik keletą 
kartų buvo iškviesti į autoįvy-
kių vietas, kur iš griovių traukė 
apvirtusius automobilius. Lai-
mei, šiose autoavarijose niekas 
nesusižalojo.•

Gėrusiam automobilyje  nuobauda
Vaidotas Morkūnas
Vėlus praeitų metų lapkričio 
29 dienos vakaras Būdviečio 
kaime. Jaunimas renkasi į čia 
pat esančią laisvalaikio salę, nes 
vyksta šokiai. Keletas automobi-
lių stovi  aikštelėje, ne visi jauni 
žmonės eina į šokius, kai kurie 
sėdi automobiliuose, kalbasi, 
„apšilinėja“. Atvyksta policijos 
pareigūnai. Jiems kyla įtarimų, 
kad kai kuriuose automobiliuose 
gali būti geriama degtinė, alus. 
Tikrindami aikštelėje stovinčius 
automobilius, vairuotojus bei 
keleivius pareigūnai nustato, 
kad automobilio „Mercedes 
Benz‘‘ salone jaunuolis M. R. 
vartojo alkoholinius gėrimus 

– 40 laipsnių stiprumo degtinę 
ir 5 laipsnių stiprumo alų. Kai 
policijos pareigūnai pareikalavo 
nustatyti girtumą, šis tai daryti 
atsisakė. Pareigūnai jaunuoliui 
surašo administracinių nusižen-
gimų protokolus už tai, kad var-
tojo alkoholinius gėrimus viešoje 
vietoje bei nepakluso teisėtiems 
pareigūnų nurodymams bei rei-
kalavimams pasitikrinti blaivu-
mą.  

„Būdviečio kaime, prie Bū-
dviečio kaimo laisvalaikio salės, 
kur vyko šokių vakaras, stovin-
čiame automobilyje „Mercedes 
Benz“, buvo rasti du asmenys, 
iš kurių vienas, M. R., vartojo 
alkoholinius gėrimus. Iš pradžių 

jaunuolis pripažino, jog varto-
jo alkoholinius gėrimus, vėliau 
tai neigė, policijos pareigūnams 
bandant patikrinti girtumą, tai 
daryti atsisakė. Taip pat policijos 
pareigūnai užfiksavo šio automo-
bilio salone gulinčius alkoholinių 
gėrimų butelius“, – rašoma parei-
gūnų surašytame administracinių 
nusižengimų protokole. 

Teismas išnagrinėjęs adminis-
tracinio nusižengimo bylą nusta-
tė, kad M. R. padarė du tyčinius 
administracinius nusižengimus, 
anksčiau  baustas administracine 
tvarka, neteistas.

Už šiuos nusižengimus teismas 
M. R. paskyrė 90 eurų nuobau-
dą.•

Turite naujieną, nuomonę, nuotrauką?

Skambink tel. (8 318) 52260
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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 (Ne)emigrantai. 
 13.00 klauskite  

daktaro.
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 klausimėlis. 
 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 „Bloga mergaitė“. 
 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
 6.25 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 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 Valanda su Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 2“.

 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „Nakties klajūnai“.
 0.40 „akloji zona“.
 1.30 „žmogus be 

praeities“.
 3.00 alchemija Xii. 

angis. Po dvide-
šimties metų. 

 3.30 ReTRosPekTYVa. 
ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.25 „žvaigždžių karai. 

sukilėliai“.
 6.55 „žuvėliokai“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Gero vakaro šou.
 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 „spartanas“.
 0.10 „skubi pagalba“.
 1.10 „Makgaiveris“.
 2.00 „X failai“.
 2.50 „Tironas“.
 3.45 „skubi pagalba“.
 4.35 „ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 5.00 „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 „Pavojingos 

gatvės“.
 23.15 „aukšta įtampa“.
 1.05 „Įstatymas ir 

tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 1.50 „Nusikaltimų 
miestas“.

dzūkijos tv
 6.29 Programa.
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 „Gluchariovas“.
 8.00 Nauja diena. 

 8.30 Nauja diena. 
Rubrika.

 9.00 Visi savi. 
 10.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 11.00 „Gyvybės langelis“.
 12.10 TV parduotuvė.
 12.25 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 13.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 14.00 oponentai. 
 15.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 orai.
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“.
 18.25 „Laisvės keliu“.
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „Pozicija“. 
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris.  
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 „Pone prezidente“.
 21.30 skyrybos. 
 22.30 Reporteris. 
 22.53 sportas.
 23.00 Lietuva tiesiogiai.
 23.28 orai.
 23.30 Lietuva tiesiogiai. 
 0.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 1.00 Gyvenimas. 
 2.00 oponentai. 
 3.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 4.00 „Pone prezidente“.
 4.20 „Gyvybės langelis“.
 5.20 skyrybos. 
 6.00 „Pone prezidente“.

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 kaunas jazz 2019. 
 7.00 kultūros diena.
 7.30 „džiunglių  

knyga“. 
 7.40 „drakoniukas 

kokosas“. 
 7.55 „smurfai“. 
 8.20 Mūšio laukas. 
 8.50 „Šimtas vaizdų iš 

japonijos. Čiba“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.40 Veranda. 
 13.05 Pasaulio Lietuva. 
 14.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 14.55 „8 dienos. iki 

Mėnulio ir atgal“. 
 15.50 „džiunglių  

knyga“. 
 16.05 „drakoniukas 

kokosas“. 
 16.15 „smurfai“. 
 16.45 „Šimtas vaizdų iš 

japonijos. kioto 
spalvos“. 

 17.05 „atėnė“. 
 18.00 kultūros diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.25 Premjera. „kino 

istorija. dešimtasis 
dešimtmetis“. 

 20.10 Muzikinis intarpas.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „stebuklas“.
 23.00 3 minutės iki kino. 
 23.03 „ji“.
 1.10 dW naujienos rusų 

kalba.
 1.25 dabar pasaulyje.
 1.55 kaunas jazz 2019. 
 2.55 euromaxx. 
 3.25 Muzikinis intarpas.
 3.45 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“.
 13.30 „antinas Gu-

druolis“.
 14.00 „sveiki atvykę į 

„Veiną““.
 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“.
 19.55 „Rivjera“.
 21.00 PReMjeRa. 

„kasandra. jokių 
apribojimų“.

 23.00 „Gyvenimo daina“.
 0.45 „senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.50 „Brokenvudo 

paslaptys. kruvinos 
kalėdos“.

 4.20 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 „kulinarijos meis-

tras“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 „saša ir Tania“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „iš Los andželo į 

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

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

Magikianų“.
 20.30 žinios.
 20.58 orai.
 21.00 „Makfarlandas, 

jaV“.
 23.30 „Rouzvudas“.
 0.30 „svieto  

lygintojai“.
 1.20 „Greislendas“.
 2.10 „Grainderis“.

ketvirtadienis, sausio 16 d. Saulė teka 8.34, leidžiasi 16.24, dienos ilgumas 
7.50. Pilnatis. Vardadieniai: Marcelis, Norgailas, Norgailė.

avinas (03.21—04.20)
Veneros padėtis dangaus skliaute lems, 
jog keletą pirmųjų savaitės dienų būsi-
te kur kas paslaptingesni nei įprastai, o 
dirbdami trokšite vienatvės bei tykaus 
susikaupimo. Labai tikėtina, jog antro-
je savaitės pusėje jūsų dėmesį patrauks 
meilės reikalai bei asmeniniai santykiai. 
Nuo ketvirtadienio Visata ragins jus da-
lintis profesinėmis idėjomis bei daugiau 
bendrauti su profesionalais. Jeigu norite 
užsitikrinti reikiamų žmonių palaikymą 
savo najausiems sumanymams, savaitga-
lis – tam pats tinkamiausias metas! 

jautis (04.21—05.21)
Keletą pirmųjų savaitės dienų planetos ra-
gins jus praleisti daugiau laiko ne namie: 
įvairiuose profesiniuose susitikimuose, 
kultūriniuose renginiuose ar draugų vaka-
rėliuose. Tai ypač palankus metas megzti 
naujas pažintis bei skleisti savo idėjas ir 
ieškoti joms palaikymo. Būkite kūrybiški! 
Nuo ketvirtadienio teks labiau atsigręžti 
į mylimus žmones bei buitinius reikalus. 
Jeigu jau seniai planavote ką nors sure-
montuoti namuose arba aplankyti kitame 
mieste gyvenančius giminaičius, nebeati-
dėliokite – geresnio laiko nei savaitgalis 
tam padaryti tiesiog nebus!

dvyniai (05.22—06.21)
Žavingoji Venera lems, kad pirmoje sa-
vaitės pusėje jūsų link kryps įtakingų 
asmenų žvilgsniai. Nuo ketvirtadienio 
būsite nusiteikę ypač filosofiškai, todėl 
mėgausitės galėdami praleisti daugiau 
laiko su keletu įdomių pašnekovų, no-
riai dalyvausite diskusijose. Prasidedant 
savaitgaliui planetos skatins labiau paty-
rinėti aplinką, kurioje gyvenate. 

vėžys (06.22 —07.22)
Savaitės pradžioje išmintingoji Venera 
skatins jus atsiduoti veiklai, kuria jau 
seniai žavitės. Nesvarbu, kas tai būtų 
– meno, muzikos ar technologijų sritis – 
iki pat ketvirtadienio noriai dalyvausite 
paskaitose ar parodose, kuriose galėsite 
pagilinti jau turimas žinias. Negana to, 
naujai įgyta patirtis neleis ramiai nusėdėti 
vienoje vietoje, tad savaitei persiritus į 
antrąją pusę jau planuosite, kur galėtumė-
te viską, ką sužinojote, pritaikyti realybė-
je. Šeštadienį ir sekmadienį atsiduokite 
meilei. Laukia kupinos aistrų dienos!

Liūtas (07.23—08.23)
Keletą pirmųjų savaitės dienų Saturnas 
padės jums įveikti iššūkius, susijusius su 
sportu ar sveika gyvensena. Viskas, ką 
reikės padaryti, tai žengti pirmąjį žingsnį 
ir akylai stebėti Visatos ženklus. Šiomis 
dienomis turėsite stiprų kosminį užnuga-
rį, tad įmanoma viskas! Savaitei baigian-
tis jūsų dėmesį patrauks meilės reikalai. 
Suplanuokite keletą smagių dienų artimo 
žmogaus glėbyje ir leiskite persikrauti 
vidinėms baterijoms.

mergelė (08.24—09.23)
Pirmoje savaitės pusėje sąmoningai su-
lėtinsite darbų tempą, kad galėtumėte 
skirti daugiau laiko mylimiems žmo-
nėms. Šiomis dienomis jus domins ilgi 
atviri pokalbiai, jaukios vakarienės ar 
prasmingi žaidimai su mažaisiais šeimos 
nariais, todėl visiškai nesuksite galvos, 
jeigu profesiniu atžvilgiu nebūsite labai 
produktyvūs. Artėjant savaitgaliui Visata 
paskatins labiau pasirūpinti savo gyve-
namąja aplinka bei sveikata. Panašu, kad 
atėjo laikas suplanuoti vizitą pas gydytoją 
ar išsikviesti namų meistrą. Neatidėlio-
kite to, kas neišvengiama!

svarstyklės (09.24—10.23)
Šią savaitę būsite išskirtinai emocionalūs, 

o pirmadienį–trečiadienį planetos ragins 
atvirai pasikalbėti apie jus kamuojančias 
problemas su artimu žmogumi. Jauskitės 
drąsiai ir nieko nenutylėkite vien tam, 
kad nebūtų pažeista taip jūsų vertinama 
ramybė namuose. Juk vienas nejaukus 
pokalbis gali išvaduoti iš daugybę sa-
vaičių kausčiusios įtampos! Savaitgalį 
nusiteikite meilei. Tai puikus metas atsi-
palaiduoti po įtemptos savaitės ir drauge 
su artimu žmogumi nuveikti ką nors dar 
labiau vienijančio. 

skorpionas (10.24 —11.22)
Savaitės pradžioje jūsų laukia tikros 
linksmybės mylimo žmogaus glėbyje, o 
jeigu tokio dar nesutikote, nenusiminkite 
– meilė sklando visai čia pat! Šiomis die-
nomis ypač susitelksite į savo asmeninių 
troškimų tenkinimą, todėl nenuostabu, 
kad profesiniu atžvigiu būsite mažiau 
produktyvūs. Artėjant šeštadieniui vis 
dažniau prisiminsite toliau gyvenančius 
giminaičius ar seniai matytus draugus. 
Kodėl gi nesuplanavus jaukios vakarie-
nės drauge?

šaulys (11.23—12.21)
Didžiąją savaitės dalį visas jūsų dėmesys 
teks namams bei šeimai. Noriai dalyvau-
site su vaikais ar augintiniais susijusioje 
veikloje, su didžiuliu malonumu suksitės 
tarp puodų ar su dulkių šluoste rankose. 
Trokšite gyventi jaukiai, ramiai bei pa-
togiai, o jeigu dar sulauksite pagalbos 
iš kitų šeimos narių, jausitės patys lai-
mingiausi pasaulyje. Nuo ketvirtadienio 
turėsite puikią progą pademonstruoti savo 
profesinius įgūdžius. Akylai stebėkite 
Visatos ženklus ir tikrai žinosite, kada 
verta žengti žingsnį į priekį. Sėkmės!

ožiaragis (12.22—01.20)
Šią savaitę planetos skatins jus sukaupti 
paskutines jėgas ir pergalingai užbaigti 
seniai pradėtą projektą. Jeigu pastaruoju 
metu sunkiai dirbote ir negailėjote savęs, 
labai tikėtina, kad dar iki prasidedant 
savaitgaliui galėsite pasimėgauti pir-
maisiais savo įdirbio vaisiais. Jeigu kurį 
laiką leidote sau patinginiauti, dabar ypač 
tinkamas metas įvertinti nueitą kelią ir 
pakoreguoti ateities planus. Šeštadienį ir 
sekmadienį skirkite laiko sau: pasitikrin-
kite sveikatą, pasigaminkite sveikesnio 
maisto, pasportuokite.

vandenis (01.21—02.19)
Šią savaitę išmintingoji Venera skatins 
jus pakeisti įprastas susitikimų vietas. 
Suplanuokite pokalbį su bendradarbiais 
kokioje nors kavinukėje netoli biuro ar su 
draugais išvykite praleisti laisvalaikį į kitą 
miestą. Tai ne tik prablaškys mintis, bet 
ir įkvėps pažvelgti į kasdienybę kitomis 
akimis. Labai tikėtina, kad nuo trečiadie-
nio jums pasitaikys galimybė užsidirbti 
papildomai, tačiau prieš priimdami pasiū-
lymą gerai pagalvokite, ar jis dera su jūsų 
ilgalaikiais tikslais. Savaitgalį paskirkite 
keletui artimų žmonių ir mėgaukitės arti-
mų santykių kuriama šiluma.

Žuvys (02.20—03.20)
Žaviosios Veneros dėka šią savaitę būsite 
nusiteikę ypač svajingai ir romantiškai. 
Jeigu šiuo metu esate suplanavę trumpas 
atostogas ar išvyką su mylimu žmogumi, 
galite neabejoti, jog viskas klostysis kaip 
sviestu patepta. Esate vieniši? Pasipuoš-
kite šypsena ir išeikite išgerti kavos į 
greta esančią kavinukę. Meilė sklando 
ore, tad būkite pasirengę ją priimti ir 
mėgautis. Savaitgalį teks surimtėti ir pa-
sirūpinti buitiniais reikalais: apmokėki-
te pradelstas sąskaitas, nuveskite šunį 
pas veterinarą ar sutvarkykite nulūžusį 
čiaupą.

savaitės horoskopas
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Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 daiktų istorijos. 
 7.00 klausimėlis. 
 7.20 Premjera. „Šau-

nusis penketukas 
dinozaurų slėnyje“.

 9.00 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Metų laikų kaita“. 

 12.55 Premjera. „Naledi. 
Pasakojimas apie 
drambliukę“. 

 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 „Pabandom iš 

naujo!“ 2020. euro-
vizijos nacionalinė 
atranka. 

 23.10 „dėdė Bakas“. 
 0.50 „Tikroji padėtis“. 
 2.55 „auksinė ko-

manda“.
 3.55 Langas į valdžią. 
 4.20 „Šaunusis penke-

tukas dinozaurų 
slėnyje“.

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“.
 9.05 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.30 „Peliuko Gambos 

nuotykiai“.
 11.25 „Gaisrinės šuo“.
 13.40 „staiga trisdešim-

ties“.
 15.40 „skola tėtušiui“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „kempiniukas 

Plačiakelnis 2“.
 21.20 PReMjeRa. „Nevy-

kėliai po priedanga 
2“.

 23.35 „Griaustinis tropi-
kuose“.

 1.35 „Viskas prarasta“.

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

bernetinė Visata“.
 7.30 „aladinas“.
 8.00 „ilgo plauko 

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

 11.00 Penkių žvaigždučių 
būstas.

 11.30 Mano pinigai.
 12.00 „jūrų dinozaurai 

3d“.
 12.50 „Titanikas“.
 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 „Milijardierių 

klubas“.
 23.05 „sugyventi su 

džounsais“.
 1.10 „karas už bež-

džionių planetą“.
 3.40 „atsargiai! Mer-

ginos“.

btv
 6.30 „Varom!“.
 7.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

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

televitrina.
 10.05 „Varom!“.
 10.40 „Gyvenimas. 

Pirmieji žingsniai“.
 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 čem-
pionatas. „Rytas“–
„Neptūnas“.

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.00 „Šarvuotis“.
 23.45 „demonas viduje“.

dzūkijos tv
 7.19 Programa.
 7.20 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. žibutė-
Rozalija Preibytė“.

 7.55 „TV europa 
pristato. Vyrų 
šešėlyje. Liudvika 
didžiulienė– 
žmona“.

 8.30 Nauja diena. 
Rubrikos. 

 9.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis 
turnyras „BUsHido 
kok 2020“.

 9.30 krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 12.00 „detektyvas Linlis“.
 14.00 Gyvenimas. 
 15.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 kryptys LT. 
 17.00 skyrybos. 
 18.00 žinios.

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

Pokalbiai. 
 0.00 „Tu esi mano“.
 1.00 „Šelesto bylos“.
 3.00 „Neprijaukinti“.
 3.30 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 4.10 Gyvenimas. 
 4.50 kryptys LT. 
 5.10 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 5.30 skyrybos. 
 6.35 „Neprijaukinti“.
 6.55 „kitoks pokalbis su 

d. žeimyte“.
 6.10 Nauja diena. 

Rubrika. 

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 duokim garo! 
 7.00 klausimėlis. 
 7.15 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
„Lito tėvas“ – 
Vladas jurgutis“.

 7.40 auksinis protas. 
 8.45 Po pamokų. 
 9.00 Vilniečiai. alvyda 

Bajor. 
 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 indivizijos. 
 14.00 koncertas „ope-

retės šventė“. 
 15.35 Neužmiršti. 
 16.30 Mūšio laukas. 
 17.00 klauskite daktaro. 
 18.00 stambiu planu. 
 18.55 Pasaulio teisuoliai. 
 19.45 Premjera. „Frenki 

dreik paslaptys“. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „daktaras de-

troitas“. 
 22.30 Festivalis 

„nowjapan 2019“. 
 23.30 „Neužmiršti“. 

 0.20 dabar pasaulyje. 
 0.50 „stebuklas“. 
 2.20 „Šlovė“. 
 4.00 aRTs21. 
 4.25 kelias. 
 4.50 auksinis protas. 

tv1
 6.40 „akloji“.
 7.40 „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 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 18.50 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Mirties užeiga“.
 22.55 „Gilus sukrėtimas“.
 1.10 „kovos su 

mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 2.55 „Fargo“.

tv6
 6.20 „Rinkis gyvenimą“.
 6.30 jokių kliūčių! 
 7.30 „jukono vyrai“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 Vienam gale 

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

žaidynės.
 11.00 „Besikeičianti 

planeta“.
 12.00 jokių kliūčių! 
 13.00 „Besikeičianti 

planeta“.
 14.05 „išlikimas“.
 15.00 „Visureigiais per 

aliaską“.
 16.00 „jukono vyrai“.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 „Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms“.

 19.00 amerikos talentai.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 Formulės e lenk-

tynės Čilėje.
 0.30 „Prezidento 

medžioklė“.
 1.50 X Faktorius.

„Kempiniukas Plačiakelnis 2“,  19.30, LNK

šeštadienis, sausio 18 d. Saulė teka 8.31, leidžiasi 16.27, dienos ilgumas 7.56. 
delčia. Vardadieniai: Gedgaudas, jogailė, Liberta, jolita.

penktadienis, sausio 17 d. Saulė teka 8.33, leidžiasi 16.25, dienos ilgumas 
7.52. delčia. Vardadieniai: antanas, dovainis, Vilda, Leonilė.

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 Gyvenimo  

spalvos.
 13.00 Nepažintas  

meras. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 klausimėlis. 
 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.
 22.50 „Tikroji padėtis“. 
 0.55 „Šlovė“. 
 2.35 klausimėlis.
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 kas ir kodėl?
 3.30 Šventadienio 

mintys. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Beatos virtuvė. 
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“. 

Lnk
 6.25 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 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 penktadienis. 
 21.00 Radijo stoties 

„Lietus“ muzikos 
apdovanojimai 
„aukso lašas“ 2019. 

 0.00 „Viskas prarasta“.
 2.00 „Bleiro ragana“.

tv3
 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 „Troliai“.
 21.15 „Toras. Tamsos 

pasaulis“.
 23.35 „Lok, stauk arba 

šauk“.
 1.45 „džiunglės“.
 3.45 „dešimt su puse 

balo. apokalipsė“.

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 „amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „dakaras 2020“.
 22.00 „dakaras 2020. 

savaitės apžvalga“.
 22.30 „svetimas“.
 0.25 „Pavojingos 

gatvės“.
 2.20 „Įstatymas ir 

tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

dzūkijos tv
 6.29 Programa.
 6.30 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 7.00 „Gluchariovas“.
 8.00 oponentai. 
 9.00 Greiti pietūs.
 10.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 11.00 „Gyvybės  

langelis“.
 12.10 TV parduotuvė.
 12.25 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 13.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 14.00 Mano vieta.
 14.30 kryptys LT.
 15.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.48 sportas.
 16.58 orai.
 17.00 „Gyvybės  

langelis“.
 18.00 „dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“.

 18.30 „Gyvenk  
taupiau“. 

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

Marceliutę“.
 20.00 žinios.
 20.15 sportas. 
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 „Pone prezidente“.
 21.30 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 22.30 Reporteris.
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 Bušido ringas. 

Tarptautinis 
turnyras „BUsHido 
kok 2020“.

 23.30 Vantos lapas. 
 0.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 1.00 skyrybos. 
 2.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 3.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 4.00 „Pone  

prezidente“.
 4.20 „Gyvybės  

langelis“.
 5.20 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 6.25 „Neprijaukinti“.
 6.50 „Pasaulio turgūs“.
 6.00 „Pone prezidente“.

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 kaunas jazz 2019. 

Ąžuolo Paulausko 
projektas.

 7.05 kultūros diena.
 7.30 „džiunglių knyga“. 
 7.40 „drakoniukas 

kokosas“. 
 7.55 „smurfai“. 
 8.20 indivizijos. 
 8.50 „Šimtas vaizdų iš 

japonijos. kioto 
spalvos“. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 12.40 7 kauno dienos. 
 13.05 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Vladas Nagius-Na-
gevičius“.

 13.30 „Laikinosios sos-
tinės fenomenas. 
„Lito tėvas“ – 
Vladas jurgutis“.

 14.00 Gimę tą pačią 
dieną. 

 14.55 „kino istorija. 
dešimtasis dešim-
tmetis“. 

 15.40 kūrybingumo 
mokykla. 

 15.50 „džiunglių knyga“. 
 16.05 „drakoniukas 

kokosas“. 
 16.15 „smurfai“. 
 16.45 „Šimtas vaizdų iš 

japonijos. Mijė“. 
 17.05 „atėnė“. 
 18.00 kultūros diena.

 18.30 Gimę tą pačią 
dieną. 

 19.25 auksinė  
komanda. 

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Premjera. „Tabaki-

ninkas“. 
 23.20 Grupė „Baltos 

varnos“ ir styginių 
kvartetas.

 0.30 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.45 dabar pasaulyje. 
 1.15 kaunas jazz 2019. 
 2.30 „ji“. 
 4.40 7 kauno dienos. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 

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 „sveiki atvykę į 

„Veiną““.
 14.30 „ogis ir tarakonai“.
 14.50 „Rivjera“.
 16.00 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.55 „Rivjera“.
 21.00 PReMjeRa. 

„Fargo“.
 23.20 „kovos su 

mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 1.15 „senojo Tilto 
paslaptis“.

 3.25 „kasandra. jokių 
apribojimų“.

 5.00 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 9.00 statybų gidas.
 9.30 „kulinarijos meis-

tras“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 „Fizrukas“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „iš Los andželo į 

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

vaikų“.
 19.00 „Fizrukas“.
 20.00 Farai.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „Prezidento 

medžioklė“.
 23.45 eurolygos 

rungtynės. atėnų 
„Panathinaikos“– 
kauno „žalgiris“.

 2.00 „Greislendas“.
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eteris

pirmadienis, sausio 20 d. Saulė teka 8.29, leidžiasi 16.31, dienos ilgumas 8.02. 
delčia. Vardadieniai: Fabijonas, sebastijonas, daugvydas, Nomeda.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „komisaras 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Beatos virtuvė. 
 13.00 klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 klausimėlis. 
 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
 6.25 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.25 „Tomo ir džerio 

nuotykiai“.
 7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.45 „Rozenheimo 

policija“.
 10.45 Gyvūnų  

pasaulis.
 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 „Monikai reikia 

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

1634. 
 22.30 „žavusis žudikas 

Tedas Bandis“.
 0.45 „akloji zona“.
 1.35 „„kolibrio“ pro-

jektas“.

tv3
 6.25 „žvaigždžių karai. 

sukilėliai“.
 6.55 „elena iš avaloro“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 La Maistas.
 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.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „kobra 11“.
 23.00 „antropoidas“.
 1.25 „Makgaiveris“.
 2.10 „X failai“.
 3.05 „Tironas“.
 3.55 „kobra 11“.
 4.45 „atsargiai! Mer-

ginos“.

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

geriausia“.
 8.30 „stoties policija“.
 9.30 „Paskutinis faras“.
 10.25 „Gelbėtojai – 112“.
 11.25 „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 „Galiu rytoj“.
 21.00 „Projektas „Mons-

tras““.
 22.40 „Šarvuotis“.
 0.25 „karo vilkai. 

Likvidatoriai V“.
 1.20 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.20 „Gyvi numirėliai“.
 3.20 „Įstatymas ir 

tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

dzūkijos tv
 6.29 Programa.
 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 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 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 „svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 žinios.
 19.15 sportas
 19.20 orai.
 19.25 „Tai – sportas“.
 19.45 „Gyvenk taupiau“.
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 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.
 2.40 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.25 „Pone prezidente“.
 3.45 „Gyvybės langelis“.
 4.35 Laikykitės ten su 

a. Tapinu. 
 5.15 „Pone prezidente“.
 5.35 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 6.20 Nauja diena. 

Rubrika.

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 kaunas jazz 2019. 
 7.20 Po pamokų. 
 7.30 „džiunglių knyga“.
 7.40 „drakoniukas 

kokosas“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 Pradėk nuo savęs. 
 8.50 „Šimtas vaizdų iš 

japonijos. Mijė“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 12.40 Linija. spalva. 

Forma. 
 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 „Šimtas vaizdų iš 

japonijos. kana-
gavos prefektūra“.

 17.05 „atėnė“.
 18.00 kultūros diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.25 „kalė. sveiki atvykę 

į džiungles“.
 20.15 klausimėlis. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Paskutinė kara-

lystė“.
 23.30 Mūšio laukas. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.45 indivizijos. 
 1.15 „Pabandom iš 

naujo!“ 2020. euro-
vizijos nacionalinė 
atranka. 

 3.15 „Gimtadienio 
noras“.

 4.40 kelias. 
 5.05 Mūsų miesteliai. 

Paparčiai. 

tv1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „alisa Never“.
 13.05 „Riterių princesė 

Nela“.
 13.35 „antinas Gu-

druolis“.
 14.05 „sveiki atvykę į 

„Veiną““.
 14.35 „ogis ir tarakonai“.
 14.55 „Rivjera“.
 16.00 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.55 „Rivjera“.
 21.00 „Uždelsta meilė“.
 22.55 „Gyvenimo daina“.
 0.50 „senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.50 „Gyvenimas 

nuostabus“.
 4.30 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 9.00 autopilotas.
 9.30 „kulinarijos meis-

tras“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 „Fizrukas“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „iš Los andželo į 

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

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

Magikianų“.
 20.30 žinios.
 20.58 orai. 
 21.00 „Ties riba“.
 23.00 „Pagieža“.
 0.55 „svieto lygintojai“.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 7.00 Šventadienio 

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

zita kelmickaite. 
 9.00 „Brolių Grimų 

pasakos. Narsus 
siuvėjas“. 

 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“. 

 12.55 Premjera. „amerika 
iš paukščio skry-
džio. Pasakojimai 
apie vandenis“. 

 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 „Teresės nuodėmė“. 
 0.20 „Gimtadienio 

noras“. 
 1.50 Pasaulio doku-

mentika. „septyni 
pasauliai, viena 
planeta“. 

 2.40 „amerika iš 
paukščio skrydžio. 
Pasakojimai apie 
vandenis“. 

 3.30 Tėčio reikalai. 
 3.55 Šventadienio 

mintys. 
 4.20 „dėdė Bakas“. 

Lnk
 6.55 „Tomo ir džerio 

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

bis-dū“.
 8.10 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 8.35 „Tomo ir džerio 

nuotykiai“.
 9.00 sveikatos namai. 
 9.55 „elfai“.
 11.25 „Šaolinio futbolas“.
 13.10 „auksinis ber-

niukas“.
 15.00 „Tūkstančiai mylių 

iki tavęs“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 
 22.05 PReMjeRa. „„koli-

brio“ projektas“.
 0.20 „snoudenas“.
 2.45 „Nevykėliai po 

priedanga 2“.

tv3
 6.00 sveikatos medis.
 7.00 „Transformeriai. ki-

bernetinė Visata“.
 7.30 „aladinas“.
 7.55 „ilgo plauko 

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

moteris.
 11.00 svajonių sodai.
 12.00 „žvaigždė prieš 

blogio jėgas“.
 13.50 „išdykėlis dans-

tonas“.
 15.40 „Mylinčios širdys“.
 17.25 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „auklė“.
 21.20 „drakono kardas“.
 23.30 „Toras. Tamsos 

pasaulis“.
 1.40 „sugyventi su 

džounsais“.

btv
 6.30 Galiūnai. Pasaulio 

taurė. kaunas.
 7.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Galiūnai. Mačas 

Lietuva-Latvija. 
skuodas.

 10.05 „Varom!“.
 10.40 „Nepaprastos žmo-

gaus galimybės“.
 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. 
„cBet“–„Pieno 
žvaigždės“. 

 19.30 „Fantomas prieš 
skotland jardą“.

 21.35 „Narkotikų prekei-
viai“.

 22.45 „Gyvi numirėliai“.
 23.55 „svetimas“.
 1.35 „demonas viduje“.

dzūkijos tv
 7.19 Programa.
 7.20 „Gluchariovas“.
 8.30 kaimo akademija.
 9.00 „Pone prezidente“.
 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 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 16.00 žinios.
 16.28 orai.

 16.30 „24/7“.
 17.30 Nauja diena. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 Vyrų šešėlyje.
 19.00 „Tu esi mano“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 oponentai. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Tu esi mano“.
 1.00 „detektyvas Linlis“.
 3.00 „Neprijaukinti“.
 3.30 „24/7“. 
 4.10 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 4.50 „Pasaulio turgūs“.
 5.10 kaimo akademija.
 5.30 oponentai. 
 6.10 Nauja diena. 

Rubrika.

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Grupė „Baltos 

varnos“ ir styginių 
kvartetas.

 7.15 dainuoju Lietuvą. 
Naujametinės 
dainos.

 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 Linija. spalva. 

Forma. 
 12.30 Mokslo sriuba. 
 13.00 Procesai. 
 13.45 klausimėlis. 
 14.00 Šventadienio 

mintys. 
 14.30 euromaxx.
 15.00 stilius. 
 16.00 Laumės juosta 

2019.
 17.10 Muzikinis intarpas.
 17.30 Veranda. 
 17.55 kultūringai su 

Nomeda. 
 18.50 Mūsų miesteliai. 

Paparčiai. 
 19.45 „Frenki dreik 

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

sauliai su Nomeda 
kazlaus. svečias 
– garsus kuratorius, 
galerijų savininkas 
daniel Marzona.

22.00 Festivalis „Gaida 
2019“.

 23.30 „auksinė ko-
manda“. 

 0.30 „daktaras de-
troitas“. 

 2.00 dainuoju Lietuvą. 
Naujametinės 
dainos.

 2.15 „Teresės nuodėmė“. 
 4.05 Šventadienio 

mintys. 
 4.30 duokim garo! 

tv1
 6.40 „akloji“.
 7.40 „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“.

 12.25 „džino viešnagė 
italijoje. saulėtos 
salos“.

 12.55 „akloji“.
 13.30 sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 18.50 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Gyvenimas 

nuostabus“.
 23.05 „kitoks parodijų 

filmas“.
 0.50 „Gilus sukrėtimas“.
 2.50 „Mirties užeiga“.

tv6
 6.30 jokių kliūčių! 
 7.30 „jukono vyrai“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 Vienam gale 

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

planeta“.
 12.00 „candy crush“.
 13.00 „Besikeičianti 

planeta“.
 14.00 „išlikimas“.
 15.00 „Visureigiais per 

aliaską“.
 16.00 „jukono vyrai“.
 17.00 „sandėlių karai“.
 18.00 „Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms“.

 19.00 amerikos talentai.
 20.00 Gero vakaro šou.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 NBa rung-

tynės. Majamio 
„Heat“–san 
antonio „spurs“.

 0.30 NBa action.

sekmadienis, sausio 19 d. Saulė teka 8.30, leidžiasi 16.29, dienos ilgumas 
7.59. delčia. Vardadieniai: kanutas, Marijus, Morta, Raivedys, Gedvilė, Marius.

„Fantomas prieš Skotland Jardą“,  19.30, BTV
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Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „komisaras 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl?
 12.00 stilius. 
 13.00 klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 klausimėlis. 
 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 Premjera. „apga-

vikai 2“.
 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 2“.
 4.50 kūrybingumo 

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

Lnk
 6.25 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.25 „Tomo ir džerio 

nuotykiai“.
 7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.45 „Rozenheimo 

policija“.
 10.45 „Monikai reikia 

meilės“.
 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.
 19.30 kk2.
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.30 „spąstai“.
 0.20 „akloji zona“.
 1.10 „žavusis žudikas 

Tedas Bandis“.

tv3
 6.25 „žvaigždžių karai. 

sukilėliai“.
 6.55 „elena iš avaloro“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Visi mes žmonės.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“. 
 16.00 TV3 žinios. 
 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.
  22.00 „Nesuvokiama“.
 0.05 „skubi pagalba“.
 1.05 „Makgaiveris“.
 1.55 „X failai“.
 2.45 „Tironas“.
 3.35 „skubi pagalba“.
 4.25 „ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 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 „Galiu rytoj“.
 21.00 „kursas į katas-

trofą“.
 22.50 „Projektas „Mons-

tras““.
 0.20 „karo vilkai. 

Likvidatoriai V“.
 1.15 „Įstatymas ir 

tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

dzūkijos tv
 6.29 Programa.
 6.30 kaimo akademija. 
 7.00 „Tu esi mano“.
 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 „dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“.
 18.30 „Laisvės keliu“.
 18.45 „Tai – sportas“.
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20  orai.
 19.25 „Politiko išpa-

žintis“. 
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 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 Lietuva tiesiogiai. 
 0.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 1.00 Laikykitės ten su 

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

Rubrika.
 2.40 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.25 „Pone prezidente“.
 3.45 „Gyvybės langelis“.
 4.35 oponentai. 
 5.15 „Pone prezidente“.
 5.35 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 6.20 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 „Šimtas vaizdų iš 

japonijos. kana-
gavos prefektūra“.

 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 „kalė. sveiki atvykę 
į džiungles“.

 15.50 „džiunglių knyga“.
 16.05 „drakoniukas 

kokosas“.
 16.15 „smurfai“.
 16.45 „Šimtas vaizdų 

iš japonijos. 
saitama“.

 17.05 „atėnė“.
 18.00 kultūros diena.
 18.30 Į sveikatą! 
 19.00 „citadele“ kara-

liaus Mindaugo 
krepšinio taurė. ke-
tvirtfinalis. Šiaulių 
„Šiauliai“–kauno 
„žalgiris“. 

 21.00 atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 

 21.30 „Paskutinė kara-
lystė“.

 23.30 „Laikinosios sos-
tinės fenomenas. 
Profesorius Tadas 
ivanauskas“.

 24.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.45 Mokslo sriuba. 
 1.15 kaunas jazz 2019. 
 2.10 „auksinė ko-

manda“. 
 3.10 Veranda. 
 3.35 auksinis protas. 
 4.40 Vilniečiai. alvyda 

Bajor. 
 5.05 skambantys pasau-

liai su Nomeda 
kazlaus. svečias 
– garsus kuratorius, 
galerijų savininkas 
daniel Marzona.

tv1
 6.40 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „alisa Never“.
 13.05 „Riterių princesė 

Nela“.
 13.35 „antinas Gu-

druolis“.
 14.05 „sveiki atvykę į 

„Veiną““.
 14.35 „ogis ir tarakonai“.
 14.55 „Rivjera“.
 16.00 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.55 „Rivjera“.
 21.00 „Brokenvudo 

paslaptys. kritimas 
iš padangės“.

 23.05 „Gyvenimo daina“.
 0.55 „senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.50 „Uždelsta meilė“.
 4.20 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 9.00 Praeities žvalgas.
 9.30 „kulinarijos meis-

tras“.
 10.30 „simpsonai“. 
 11.30 „Fizrukas“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „iš Los andželo į 

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

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

Magikianų“.
 20.30 žinios.
 20.58 orai. 
 21.00 „sielonešė“.
 23.20 „Rouzvudas“.
 0.25 „svieto lygintojai“.
 1.15 „Greislendas“.
 2.00 „Grainderis“.

antradienis, sausio 21 d. Saulė teka 8.28, leidžiasi 16.33, dienos ilgumas 
8.05. delčia. Vardadieniai: agnietė, Galiginas, Garsė, ineza, inesa, ineta, ina.

trečiadienis, sausio 22 d. Saulė teka 8.27, leidžiasi 16.35, dienos ilgumas 8.08. 
delčia. Vardadieniai: anastazas, Gaudentas, Vincentas, aušrius, skaistė, džiugas, Vincas.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „komisaras 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Vartotojų kontrolė. 
 13.00 klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 klausimėlis. 
 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 2“.
 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 2“.
 4.50 kūrybingumo 

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

Lnk
 6.25 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.25 „Tomo ir džerio 

nuotykiai“.
 7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.45 „Rozenheimo 

policija“.
 10.45 „Monikai reikia 

meilės“.
 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 Leo ir Bružo nuoty-

kiai Madagaskare.
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 PReMjeRa. „Pasiti-

kėjimas“.
 0.20 „akloji zona“.
 1.10 „spąstai“.

tv3
 6.25 „žvaigždžių karai. 

sukilėliai“.
 6.55 „elena iš avaloro“.
 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 „Taksi 2“.
 22.25 „Vikinglotto.
 22.30 „Taksi 2“.
 23.50 „skubi pagalba“.
 0.50 „Makgaiveris“.
 1.40 „X failai“.
 2.30 „Tironas“.
 3.25 „skubi pagalba“.
 4.10 „ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 5.05 „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 „Galiu rytoj“.
 21.00 „Nesutramdomas“.
 22.50 „kursas į katas-

trofą“.
 0.35 „karo vilkai. 

Likvidatoriai V“.
 1.25 „Įstatymas ir 

tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

dzūkijos tv
 6.29 Programa.
 6.30 kryptys LT. 
 7.00 „Tu esi mano“.
 8.00 Nauja diena. 
 8.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 9.00 sėkmės gylis. 
 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 „Gyvenk taupiau“.
 18.20 „Politiko išpa-

žintis“.
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „Pozicija“.
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 „Pone prezidente“.
 21.30 Gyvenimas. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 Lietuva tiesiogiai. 
 0.00 „Pavojingi 

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

Rubrika.
 2.40 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.25 „Pone prezidente“.
 3.45 „Gyvybės langelis“.
 4.35 Gyvenimas. 
 5.15 „Pone prezidente“.
 5.35 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 6.20 Nauja diena. 

Rubrika.

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 kaunas jazz 2019. 
 7.00 kultūros diena.
 7.30 „džiunglių knyga“.
 7.40 „drakoniukas 

kokosas“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 smalsumo genas. 
 8.50 „Šimtas vaizdų 

iš japonijos. 
saitama“.

 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. 
 14.05 skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
kazlaus. svečias 
– garsus kuratorius, 
galerijų savininkas 
daniel Marzona.

 15.00 Pasaulio teisuoliai. 
 15.50 „džiunglių knyga“.
 16.05 „drakoniukas 

kokosas“.
 16.15 „smurfai“.
 16.45 „Šimtas vaizdų iš 

japonijos. Točigis“.

 17.05 „atėnė“.
 18.00 kultūros diena.
 18.30 smalsumo genas. 
 18.55 FiBa Čempionų 

lyga. klaipėdos 
„Neptūnas“–Bonos 
„Turk Telekom“. 

 21.00 „Ponas dinamitas. 
jameso Browno 
iškilimas“.

 23.00 Legendos. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.45 Literatūros pėd-

sekys. 
 1.15 kaunas jazz 2019. 
 2.15 koncertas „ope-

retės šventė“. 
 3.45 stambiu planu. 
 4.40 Į sveikatą! 
 5.05 klauskite daktaro. 

tv1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „alisa Never“.
 13.05 „Riterių princesė 

Nela“.
 13.35 „antinas Gu-

druolis“.
 14.05 „sveiki atvykę į 

„Veiną““.
 14.35 „ogis ir tarakonai“.
 14.55 „Rivjera“.
 16.00 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.55 „Rivjera“.
 21.00 „Brokenvudo 

paslaptys. Šalta 
mirtis“.

 22.55 „Gyvenimo daina“.
 0.45 „senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.45 „Brokenvudo 

paslaptys. kritimas 
iš padangės“.

 4.20 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „kulinarijos meis-

tras“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 „Fizrukas“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „saša ir Tania“.
 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“–„as 
Monaco“.

 21.00 „komando“.
 22.50 „Rouzvudas“.
 23.50 „svieto  

lygintojai“.
 0.40 „Greislendas“.
 1.35 „Grainderis“.
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
„VW Golf III“ (1997 m.,  •universalas, GTI, el. paketas, 

elektrinė spalva) dalimis: 
idealūs priekiniai sparnai 
(kaina 25 Eur), skardinių 
ratlankių dangteliai (po 2 Eur), 
plastikinės slenksčių juostos 
(po 4 Eur). Tel. 8 686 43600, 
Druskininkai.

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

GYVULIAI

Veršingą telyčią.   •Tel. 8 608 85747.

Mėsinius paršelius.   •Tel. 8 618 15188.

X mėsinę karvę su prieau- •gliu, mėsinę telyčaitę.  
Tel. 8 687 86601.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

Kviečius, kaina 9 Eur/cnt.  •Galiu atvežti.  
Tel. 8 678 30989.

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

Rugius, avižų-miežių mišinį,  •kaina sutartinė.  
Tel. 8 671 75083.

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.

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

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

Nedidelį rekreacinės  •paskirties žemės sklypą 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. 

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

Traktorių MTZ-82 ir trakto- •riaus priekabą.  
Tel. 8 645 93659.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„VW Golf III“ (1995 m.,  •1,6 l., benzinas, 4 el. valdomi 
langai, el. valdomi veidrodėliai, 
TA iki 2022 m., labai geros 
būklės), kaina sutartinė.  
Tel. 8 623 23430.

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.

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

2 k. butą Veisiejuose (30 kv.  •m, 3 a.), kaina 5 900 Eur. 
Tel. 8 626 79757.

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

Sodybą Lazdijuose arba  •keičiu į 2 k. butą I arba II aukš-
te. 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. 

KITI

Rankinę mėsmalę.   •Tel. 8 674 97626.

Kineskopinį televizorių „Phi- •lips“ (37 colių įstižainė, kaina 
12 Eur), sieninį televizoriaus 
laikiklį (6 Eur), elektrinę pirties 
krosnelę „Harvia vega BC60“ 
(16 kW, kaina 155 Eur), naudo-
tas durų varčias.  
Tel. 8 686 43600, Druskininkai.

Naudotą ketaus vonią,  •kaina 50 Eur. 2 aliumininius 
bidonus, kaina 25 Eur/vnt.  
Tel. 8 684 12694.

Lapuočių malkas.   •Tel. 8 687 86601.

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

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

Pigiai labradorito akmens  •plokštes iš Ukrainos Lazdi-
juose. Tel. (8 318) 52156 (po 
darbo valandų ir savaitgaliais). 

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

Pušines sausuolių malkas.  •Atvežu. Tel. 8 624 71375. 

Prekiaujame fasuota  •akmens anglimi ir baltarusiškų 
durpių briketais. Atvežame. 
UAB „Martas“, Gėlyno g. 17, 
Lazdijai. Tel.: 8 652 51721,  
(8 318) 51721.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę. Tel. 8 688 80688.  •
Žemės ūkio paskirties  •žemę. Tel.: 8 615 94920,  

8 614 56206.

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

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

Parduoda
sėklines VINETA 
veislės bulves.
 Antras atsėlis

Tel. 8 614 80988.

AKCIJA KAPOTOMS Ir 
PJAuTOMS MALKOMS!

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

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

Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes 

nuolaidas.

Tel. 8 680 29853.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

 3 k. butą Lazdijų centre  •(tvarkingas, 5 a., su baldais ir 
buitine technika), kaina 21 000 
Eur. Tel. 8 679 08011.

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

Puikų didelį sklypą staty- •bai Lazdijuose.  
Tel. 8 686 70841.

gAlVIjų SUPIRKIMO 
įMONė SUPERKA 

KARVES, BUlIUS, TElyčIAS
AB „Krekenavos agrofirma“ 

supirkimo kainomis.
Sveria vietoje elektroninėmis svarstyklėmis,

moka 6 ir 21 proc. PVM. 

Pasiima savo transportu.Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.
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PERKA

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

MTZ markės traktorių ir  •priekabą gyvuliams vežti.  
Tel. +370 609 45026.

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 tolesniam 
auginimui. Taip pat pienines 
melžiamas karves arba visą 
bandą. Tel. 8 625 93679. 

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

KITI

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. 

DOVANOjA
Katinėlius.   •Tel. 8 682 24447.

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.

PASlAUgOS
Remontuoju šaldytuvus,  •skalbimo mašinas, indaplo-

ves ir kitą buitinę techniką. 
Tel. 8 650 87433.

Pjaunu, kapoju malkas.   •Tel. 8 674 80694.

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

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

UAB „Staigūs sprendimai“  •autoservisas. Važiuoklės 
remontas, virinimo darbai, pa-
dangų montavimas ir balansa-
vimas, žemės ūkio mašinų, sun-
kvežimių padangų montavimas 
ir remontas, tepalų prekyba, 
keitimas, įvairios žemės ūkio 
paslaugos, prekyba naudota 
žemės ūkio technika. Alytaus 
g., Krosna. Tel.: 8 620 68034,  
8 614 15051. 

• 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

Informuojame, kad 2020-01-27 d. 10 val. 
bus atliekami A. J. P. priklausančio žemės 
sklypo (kad. skl. Nr. 5905/0005:20), esančio 
Vieštartų k., Lazdijų sen., kadastriniai matavi-
mai. Kviečiame atvykti gretimo sklypo (kad. 
skl. Nr. 5905/0005:182) savininką V. P. arba 

jo įgaliotus asmenis.
2020-01-27 d. 11 val. bus atliekami I. K. priklausančių žemės 

sklypų (kad. skl. Nr. 5943/0004:374; Nr. 5943/0004:375), esančių 
Krosnėnų k., Šeštokų sen., kadastriniai matavimai. Kviečiame at-
vykti gretimo sklypo (kad. skl. Nr. 5943/0004:72) savininką J. B. 
arba jo įgaliotus asmenis; kviečiame atvykti gretimo sklypo (kad. skl. 
Nr. 5943/0004:20) savininkę O. P. arba jos įgaliotus asmenis.

2020-01-27 d. 12 val. bus atliekami O. P. ir O. B. K. priklausančio 
žemės sklypo (kad. skl. Nr. 5913/0006:144), esančio Krikštonių k., 
Noragėlių sen., kadastriniai matavimai. Kviečiame atvykti greti-
mo sklypo (kad. skl. Nr. 5913/0006:0127) savininką P. B. arba jo 
įgaliotus asmenis.

2020-01-27 d. 13 val. bus atliekami M. J. priklausančio žemės 
sklypo (kad. skl. Nr. 5905/0003:188), esančio Lazdijų k., Lazdijų 
sen., kadastriniai matavimai. Kviečiame atvykti gretimo sklypo (kad. 
skl. Nr. 5905/0003:14) savininkę J. J. arba jos įgaliotus asmenis.

2020-01-27 d. 14 val. bus atliekami S. M. ir O. R. priklausan-
čio žemės sklypo (kad. skl. Nr. 5943/0007:116), esančio Rolių k., 
Šeštokų sen., kadastriniai matavimai. Kviečiame atvykti gretimo 
sklypo (kad. skl. Nr. 5943/0007:94) savininkus UAB „Vilemų 
telkinys“ arba arba jų įgaliotus asmenis.

Matavimus atliks UAB „Geodala“ 
matininkė Erika Petruškevičiūtė. 

Tel. 8 685 08308. Vasario 16-osios g. 6-4, 44250 Kaunas. 
El. p. info@geodala.lt.

Dengiame stogus iš  •savo ir užsakovo medžiagų. 
Lankstinių gamyba ir monta-
vimas. Tel. 8 678 29667. 

Glaistau, dažau bei galiu  •dirbti kitus statybinius dar-
bus.  
Tel. 8 622 60230.

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

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas. Viskas Vienoje Vietoje. laukiame jūsų!
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Tiražas 3000 vnt..
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Direktorius
Darius Brindza.

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

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Parduoda 13 a namų 
valdos sklypą Margirio g. 3, 

Miklusėnų k., Alytaus r.

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

Tel. 8 682 60899.Miško 
paslaugos..

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

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

leipalingio.giria@gmail.com

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

Tel. 8 650 54363.

MAlKOS, MAlKOS, 
MAlKOS,

pagal pageidavimus:  
skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEl. 8 657 88458.

• knygos
• kanceliarinės prekės

• spaudai
• tonerių pildymas

• kompiuteriai ir jų priedai

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

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

PArDuODA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

užsakymai priimami

8 688 80175.

brangiai perka.
karves, jaučius, telyčias. 

Tvarko subsidijas.  
Atsiskaito iš karto. 

Moka 6–21 proc. 
Sveria, pasiima. 

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

„Sūduvos galvijai“

Prekiaujame

konferenciniais 
bloknotais

biuro PoPieriumi 

(a3,a4,a5)
sPalvotu 

PoPieriumi
diPlominiu PoPieriumi

krePiniu PoPieriumi

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


