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Tel. 8 605 81979.

„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!

Ar jau 
užsiprenumeravote

„Dzūkų žinias“ 
2020 metams?

G. Vasiukonio 
gėlininkystės ūkis 

prekiauja 
viržiais.

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

Tel. 8 614 80988.

Šviežios „Vineta“ 
veislės bulvės. 

Pristatome į namus. 

Lazdijų valdžios paradoksai: ekologijai — ne, „baltajai mirčiai“ — taip

N
aujoji Lazdijų 
valdžia, į rin-
kimus ėjusi su 
„žalių ir lai-
mingų“ Lazdijų 
šūkiu, realybėje 

kartais elgiasi priešingai. Kai 
visas pasaulis bando atsisakyti 
neekologiškų transporto priemo-
nių ir renkasi elektrines, Lazdijai 
elgiasi kitaip – atsisako elektrinio 
autobuso. Kai Lietuva aktyviai 
kovoja su per dideliu cukraus 
vartojimu, Lazdijai nusprendė, 
jog geriausias verslas – cukrainė 
ant ratų.

AtsisAkė elektrinio 
Autobuso
Pagal ekologines direktyvas, iki 
2025 metų pusė pasaulyje važinė-
jančių autobusų turės būti elektri-
niai. Vykdydama darnaus judumo 
principus, Lietuvos vyriausybė, 
pasinaudodama Europos Sąjun-
gos parama, sudaro sąlygas šalies 
dyzelinius autobusus laipsniškai 
pakeisti į elektrinius. 

Dalinis tokių transporto priemo-
nių finansavimas numatytas Vil-
niuje, Kaune, kituose didžiuosiuo-
se miestuose, taip pat ir rajonuose. 
Didžiąją dalį lėšų elektriniams au-
tobusams pirkti per fondus skiria 

Pagal ekologines direktyvas, iki 2025 metų pusė pasaulyje važinėjančių autobusų turės būti elektriniai. „Tauragė žalias miestas, mums reikia elektrinių 
autobusų, nes tam skirta ES parama, o savivaldybės kaštai bus maži. Mes gal nemokamą transportą darysime“, – sakė Tauragės rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pavaduotojas Tomas Raulinavičus. (Nuotrauka „Tauragės žinių“ redakcijos)

Elektrinį autobusą galėjo įsigyti ir Lazdijai, bet jį atidavė Druskininkams
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sAvAitės komentArAs  
Keikdami konservatorius valstiečiai bando burti savo rinkėjus

Algimantas Mikelionis
Pastaruoju metu gyvename to-
kios politinės kultūros ir politikų 
elgesio laikais, kad apie tai gali-
ma pasakyti, jog politinė kultūra 
krito iki pat grindjuostės ir kristi 
žemiau paprasčiausiai nebėra kur. 
Kova tarp skirtingų partijų ir poli-
tikų yra normalus ir net kasdienis 
dalykas, bet politinės diskusijos 
turi išlaikyti mandagų toną, nes 
vis dėlto politikai juk nėra kaž-
kokie kaimo liurbiai, susirinkę 
į „mordaboikę“ aiškintis savo 
santykių.

Deja, pastaruoju metu klau-
sant politikų žodžių apie savo 
oponentus iš nuostabos tenka 
kraipyti galvą, gūžčioti pečiais 
ir skėsčioti rankomis. Niekas 
nepaneigs, kad pagrindiniai val-
dančiųjų valstiečių kritikai yra 
opozicijoje esantys konservato-
riai. Pastarieji nepraleidžia nė 
menkiausios progos įgelti vals-
tiečiams ir juos pakritikuoti, ir tai 
yra visiškai normalu, nes demo-
kratinėje respublikoje būtent toks 
ir yra opozicijos vaidmuo. Bet 
valstiečių politikai, tokie, kaip 
premjeras S. Skvernelis ir jų va-
das R. Karbauskis, atsakydami 
į konservatorių kritiką gerokai 
perlenkia lazdą ir savo retorika 
dešiniųjų atžvilgiu peržengia vi-
sas padorumo ribas. Valstiečiams 
tai yra normalu, nes jie tikrai nėra 
intelektualų ir aukštos vidinės 
kultūros žmonių politinė jėga.

Pastarąjį teiginį akivaizdžiai 
patvirtino dar pernai tarpušven-
čiu nuaidėjęs žodžių mūšis tarp 
valstiečių ir konservatorių. O kas 
valdantiesiems tebelieka, jeigu jie 
nebeturi aiškios priešrinkiminės 
taktikos? Todėl valstiečiai elgiasi 
desperatiškai ir sąmoningai pro-
vokuoja konfliktą, kuris priverstų 
visus apie juos daugiau kalbėti. 
Aršiai kibdami konservatoriams 
į atlapus valstiečiai bando ne tik 
išsaugoti, bet ir mobilizuoti savo 
rinkėjus. Valstiečiams pergalę 
2016 metų Seimo rinkimuose 
užtikrinę kairieji rinkėjai ima 
blaškytis, bet nereikia pamiršti, 
kad būtent šie rinkėjai tiesiog ne-
kenčia konservatorių, todėl vals-
tiečiai ir neriasi iš kailio norėda-
mi parodyti, kad yra labiausiai 
antikonservatoriškai nusiteikusi 
politinė jėga.

Politinė liepsna kaitriai tvoks-
telėjo tuomet, kai S. Skvernelis 
portale tv3.lt konservatorius 
pavadino antivalstybine partija: 
„Jūs pasakykite, kada ji veikė už 
valstybę? Ji daro visus žingsnius, 
kurie galiausiai nukreipti prieš 
mūsų valstybę arba visuomenę. 
Žmonės buvo skurdinami, buvo 
įvairūs sprendimai, kurie finan-
sinę naštą užkrovė ne vienam 
dešimtmečiui į priekį, padary-
ti nesuprantami sprendimai“. 
Po šito pasisakymo premjero 
atsiprašymo pareikalavo kon-
servatorių vadas G. Landsber-
gis. Bet atsiprašyti prikalbėjus 
niekų ne S. Skvernelio stilius. 
Dar daugiau, vietoj atsiprašy-
mo konservatoriai sulaukė  dar 
vieno aršaus išpuolio. Šį kartą 
lyg pitbulis konservatorius puolė 
R. Karbauskis. Jis paragino vi-
suomenę pažvelgti į sprendimus, 

kurie buvo priimti konservatorių 
šiems būnant valdžioje: „Jie pra-
skolino, plėšė, nes daugiau nieko 
kito nemoka“. Gyvojo klasiko 
žodžiais norėtųsi paklausti, kiek 
reikia išgerti, kad taip kalbėtum? 
Na, ponas Ramūnas negeria ne 
tik alkoholinių gėrimų, bet ir 
kavos. Tiesa, jisai rūko taikos 
pypkę vienas prezidentūroje. Tik 
labai įdomu, kas būna pypkėje, 
jeigu kalba tokias nesąmones? 
Kaip S. Skvernelis ir R. Karbaus-
kis nesuvokia, kad jeigu ne deši-
niųjų pažiūrų politikai, veikėjai 
ir patriotai, Lietuva ne tik būtų 
neatgavusi nepriklausomybės, 
nesulaukusi atkurtos nepriklauso-
mybės trisdešimtmečio, bet ir to-
liau gyventų broliškoje sąjungoje 
ir tebebūtų lygi tarp skurdžių. 
Įsivažiavęs R. Karbauskis negali 
nustoti ir kliedi toliau: „Jaunie-
ji konservatoriai yra beviltiški. 
Neįsivaizduoju, kas būtų su vals-
tybe, jei šitie jaunieji liberalai, 

kurie vadina save konservato-
riais, kada nors paimtų valdžią. 
Neįsivaizduoju katastrofos lygio. 
Aišku, būtų baisiau nei kai valdė 
A. Kubilius. Jie bent kažkokią 
moralę turėjo, o šitie nieko neturi. 
<...> Vienintelis motyvas, kodėl 
esu politikoje, kad šie žmonės 
neateitų į valdžią. Jeigu jie ateis, 
negaliu įsivaizduoti katastrofos 
masto. Net bijau pagalvoti, kas 
būtų, jei jie imtų valdyti“.

Skaitant tokius skiedalus ne-
apleidžia įspūdis – kiek žmonės 
turi nekęsti Lietuvos valstybės, 
jai laisvę ir nepriklausomybę iš-
kovojusių žmonių ir mūsų šalies 
patriotų. Taip, R. Karbauskiui ne-
priklausomybė nebuvo būtinybė 
ir svajonė, nes jo tėvas buvo kol-
chozo pirmininkas, ir ponas Ra-
mūnas esant sovietinei santvarkai 
ir toliau būtų puikiai gyvenęs. 
Tik nepriklausomybės dėka jis 
tapo milijonieriumi ir galėjo iš 
savo verslo susikrauti turtus, o 

nepriklausomybė be dešiniųjų 
pažiūrų politikų ir žmonių tikrai 
būtų neiškovota.

Šiuos paistalus buvęs premje-
ras ir dabartinis europarlamen-
taras A. Kubilius pavadino neiš-
vengiamai artėjančio valstiečių 
pralaimėjimo Seimo rinkimuose 
signalu: „Man apgailėtinai atrodo 
tiek S. Skvernelio, tiek R. Kar-
bauskio pareiškimai. Aš vertinu 
tai kaip visiškos desperacijos 
išraišką. Žmonės, jaučiantys, 
kad artėja jų politinė pabaiga, 
paprastai šitaip pradeda kalbėti. 
Kaip galima komentuoti kalbas, 
kurios savo išraiška yra žemiau 
net kažkokio kaimo turgaus ly-
gmens“.

Viena yra aišku, kad valstie-
čių nuo neišvengiamo kracho šių 
metų Seimo rinkimuose neišgel-
bės jokie keiksmai konservatorių 
atžvilgiu ir tik dar labiau apnuo-
gins šios politinės jėgos bejėgį, 
apgailėtiną ir niūrų veidą.•

Adomo Žilinsko piešinys.

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

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

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

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

Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

Savaitės rajono naujienų bankas
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„Pirmyn! Kartu mes galime“ linksmai ir užtikrintai juda į priekį

Nors prieš savivaldos 
rinkimus buvo galvojančių, 
jog buvusio mero A. Mar-
gelio vadovaujamas visuo-
meninis judėjimas buvo 
sukurtas tik rinkimams, 
tačiau gyvenimas parodė, 
jog „Pirmyn! Kartu mes 
galime“ sėkmingai gyvuoja 
iki šiol ir planuoja ateities 
darbus. 

Praėjusį savaitgalį į „Seiros“ res-
toraną palydėti praėjusių metų ir 
pasidžiaugti prasidėjusiais 2020-
aisiais susirinko per aštuonios de-
šimtys šio visuomeninio judėjimo 
narių. 

Kolegas pasveikinęs judėjimo 
vadovas A. Margelis pasidžiaugė, 
jog per rinkimus „Pirmyn“ ko-
manda pasirodė geriausiai iš visų 
ir į Lazdijų rajono savivaldybės 
tarybą pateko 8 komandos nariai, 
sudarantys beveik trečdalį tary-
bos. Jis pastebėjo, jog judėjimo 

nariai aktyviai dirba opozicijoje 
ir neleidžia valdantiesiems ramiai 
snausti. 

Judėjimo vakaronėje dalyva-
vęs Seimo narys Jonas Riman-
tas Dagys pasveikino judėjimo 
narius praėjusių švenčių proga 
ir palinkėjo prasmingų darbų 
2020-aisiais.  Seimo narys iš-
reiškė rūpestį dėl visuomenėje 
nuvertinamų krikščioniškųjų ver-
tybių ir pakvietė judėjimo narius 
nepamiršti jų savo veikloje. 

Į jaukų judėjimo narių susitiki-
mą atvyko ir tie jo nariai, kurie 
dabar jau dirba ir gyvena kitose 
Lietuvos vietose, kai kurie iš jų 
Lazdijus buvo priversti palikti dėl 
naujosios valdžios nepalankaus 
požiūrio į jų, kaip visuomeninio 
judėjimo narių, darbą savivaldy-
bėje. 

Vakaro dalyviai tylos minute 
pagerbė praėjusių metų rudenį 
iš gyvenimo pasitraukusio ju-
dėjimo nario Viliaus Tumosos 

atminimą. 
Nuotaikingiausia vakaro dalimi 

tapo tradicinė Metų nominacijų 
paskelbimo ir nugalėtojų apdo-
vanojimo ceremonija. 

Metų žurnaliste paskelbta 
Evelina Dobilaitė už tinkamą 
informacijos sklaidą ir už „tie-
siai šviesiai“ paskelbtus komen-
tarus viešojoje erdvėje.

Metų netekties apdovanojimą 
gavo Virginijus Mitrikevičius už 
suplėšytus džinsus, vykdant agi-
tacinę kovą per rinkimus.

Metų kūrinio nominaciją lai-
mėjo sesės Rita Sebastinienė ir 
Vilija Padimanskienė už sukurtą 
„Pirmyn!“ himną.

Metų dovanos nominaciją lai-
mėjo Ričardas Dulskas už darbo 
krūvio palengvinimą, įteikiant 
„dovaną“ Vilmą Danauskienę

Metų frazės autore pripažin-
ta Roma Stankauskienė už šūkį 
„Kas ne su mumis, tas prieš mus, 
tai, Viešpatie, apsaugok“.

Metų reklamos nominaciją lai-
mėjo Dalius Valukonis, iškabinęs 
išradingiausią reklaminį stendą 
rinkimų agitaciniu laikotarpiu. 

Metų sekliu pripažintas Vi-
dmantas Pilvinis už tai, kad bū-
damas aukštas ir viską matantis, 
užsispyręs kietas žemaitis sugeba 
susekti net „Leimestos“ meliora-
cijos kurmį.

Metų nukabintoju pripažin-
tas Justinas Šmulkštys. Už tai, 
kad nukabinęs buvo ne tik tary-
bos narės dukrą, bet nukabino ir 
A. Klėjų. 

Metų pozicijos nugalėtoju 
tapo Algimantas Mikelionis už 
tai, kad duoda į skudurus valdžiai 
ir neleidžia užmigti ant praėju-
sios kadencijos valdžios pasiektų 
laurų. 

Nominantus apdovanojo ju-
dėjimo pirmininkas A. Marge-
lis įteikdamas jiems originalias 
dovanas. 

Vakaro dalyvių laukė turininga 

koncertinė programa. Savo dai-
nomis susirinkusius linksmino 
J. Adomaitis. Entuziastingai buvo 
sutiktas Juozo Pilecko ir Gretos 
Valentaitės duetas. Daug plojimų 
sulaukė specialiai iš Vilniaus į 
vakaronę atvykę atlikėjai – klasi-
kinės gitaros muzikantas Justinas 
ir solistė Ieva. 

Žinoma, vakarą vainikavo dis-
koteka, kurios muziką dėliojo ne 
kas kitas, o DJ Artūras. 

Tąvakar netrūko geros nuotai-
kos, šmaikščių dialogų ir trankių 
šokių. 

P. S. Kai kurie judėjimo na-
riai, dirbantys savivaldybėje ir jos 
valdomose įstaigose,  neatvyko 
į bendraminčių susitikimą, nes 
bijojo dėl to turėti nemalonumų. 
Sunku patikėti, jog 2020 metais 
vis dar gaji valdžios mąstymo kli-
šė: „Kas ne su mumis, tas prieš 
mus“.•
„Dzūkų žinių“ informacija

„Pirmyn! Kartu mes galime“ judėjimo pirmininkas Artūras Margelis. Entuziastingai buvo sutiktas Juozo Pilecko ir Gretos Valentaitės duetas.

Iš Vilniaus į vakaronę atvykę atlikėjai — klasikinės gitaros muzikantas Justinas ir solistė Ieva. Nuotaikingiausia vakaro dalimi tapo tradicinė Metų nominacijų 
paskelbimo ir nugalėtojų apdovanojimo ceremonija.  Nominantai Virginijus 
Mitrikevičius ir Evelina Dobilaitė.
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Lazdijų valdžios paradoksai: ekologijai — ne, „baltajai mirčiai“ — taip

Susisiekimo ministerija, tam tikra 
dalimi prie pirkinio turi prisidėti 
ir savivaldybės. 

Elektrinį autobusą turėjo gali-
mybę įsigyti ir Lazdijai, o jį eks-
ploatuoti turėjo Lazdijų sporto 
centras. Nedidelis, ekonomiškas 
ir gamtos neteršiantis autobusas 
galėjo važinėti Lazdijų rajono ke-
liais. Juolab, kad Lazdijuose yra 
elektromobilių įkrovimo stotelė, 
todėl nebūtų buvusių papildomų 
išlaidų jai įrengti. 

Tačiau buvo nuspręsta jo atsisa-
kyti ir perleisti autobusą progresy-
viai mąstančiai ir puikiai tarptau-
tinius projektus įgyvendinančiai 
Druskininkų savivaldybei. 

Įdomu tai, jog dėl šio elektrinio 
autobuso buvo suvaidintas de-
mokratijos spektaklis – surengta 
gyventojų apklausa, kurios re-
zultatus buvo nesunku numatyti. 
Kas galėtų paneigti, kad Lazdijų 
gyventojų apklausa vyko jau po 
to, kai Lazdijų valdžia sutiko 
elektrinį autobusą perleisti Drus-
kininkams? 

O Druskininkai sugebėjo pasi-
naudoti tokių savivaldybių kaip 
Lazdijai nenoru turėti ekologišką 
transporto priemonę. Šalia pagal 
projektą gaunamų 6 elektrinių au-
tobusų Druskininkai dar planuoja 
perimti ir vieną Lazdijų rajono 
atsisakytą autobusą. 

tAurAgė lAukiA elektrobusų
Elektriniai autobusai kainuoja 
dvigubai brangiau už dyzelinius, 

»Atkelta iš 1 psl. tačiau jie neteršia gamtos ir su-
naudojamos elektros sąnaudos ir 
kaina daug mažesnės nei dyzeli-
nių. Įkrauti elektriniai autobusai 
gali nuvažiuoti nuo 200 iki 400 
kilometrų. 

Šiuo metu elektrinius autobu-
sus planuoja į gatves ir užmies-
čio kelius paleisti Druskininkų, 
Utenos, Tauragės ir kai kurių kitų 
Lietuvos rajonų savivaldybės. 

Tauragės savivaldybė laukia 
trijų elektrinių autobusų ir tikisi, 
jog jie bus visais atžvilgiais rajo-
nui naudingi. 

 „Tauragė žalias miestas, mums 
reikia elektrinių autobusų, nes 
tam skirta ES parama, o savi-
valdybės kaštai bus maži. Mes 
gal nemokamą transportą dary-
sime“, – sakė Tauragės rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas Tomas 
Raulinavičus. 

PAsiūlys cukrAus „bombą“
Atsisakydami ekologinio trans-
porto, rajono vadovai savival-
dybės tinklapyje suskubo pasi-
džiaugti toli gražu ne ekologišku, 
bet sveikatai akivaizdžiai ken-
kiančiu bei tikrai nesulauksian-
čiu „žaliųjų“ ideologo Aurelijaus 
Verygos pritarimo keliaujančios 
cukrainės projektu. 

Veisiejų jaunimo centras vyk-
dys verslo projektą, kurį įgyven-
dinant numatyta sukurti keliau-
jančią cukrainę. Projektui iš viso 
skirta 52007 eurai. 40832 eurai 
skirta pagal Dzūkijos VVG ben-

druomeninio verslo programą, 
likusi suma – 11175 eurai – sa-
vivaldybės lėšos. 

Už šiuos pinigus planuojama 
pirkti automobilį ir įrangą, skirtą 
gaminti ledus, šerbetą, šaldytą jo-
gurtą, kepti vaflius, gaminti spur-
gytes, cukraus vatą, spragėsius.

Projektą rengusio jaunimo idėja 
– ne tik prekiauti savo pagamin-
tais skanėstais, bet ir nuomoti 
įrangą įvairių renginių metu Laz-
dijų rajone ir už jo ribų. Jaunimo 
gaminamus ledus planuojama pri-
statyti parodose, konferencijose, 
Veisiejų miesto parke ir kitose 
vietose, kur buriasi žmonės.

Projekto metu bus sukurtos 2 
darbo vietos, kurios kainuos 1224 

Eur per mėnesį.

Dėl Projekto – gAusybė 
klAusimų
Gerai, kad jaunimas kuria pro-
jektus ir nori išmokti dirbti ir už-
sidirbti. Tačiau dėl konkretaus 
cukrainės projekto kyla nemažai 
klausimų. Ar tikrai reikia savo 
krašto žmones maitinti cukrumi, 
kai visas pasaulis stengiasi jo at-
sisakyti? Ar tokiu būdu Lazdijų 
valdžia siekia pagerinti Lazdijų 
savivaldybės gerovės rodiklį?

Kiek reikia parduotų ledų, cu-
kraus vatos, kitų saldumynų, kad 
atsipirktų žaliavos, kuras, darbo 
užmokestis? Ar ne per trumpas 
Lietuvoje šiltasis sezonas, kai ak-

tyviau perkami ledai? Ar pavyks 
mažose gyvenvietėse konkuruoti 
su prekybos centruose parduoda-
mais žinomų gamintojų ledais? Ar 
pavyks ledus gaminti iš natūralių 
produktų, o ne iš miltelių, kaip tai 
daro daugelis ledainių? 

Juk tokių švenčių kaip Pasienio 
fiesta, kada galima tikėtis akty-
vaus pirkimo, Lazdijų krašte ti-
krai nedaug. 

Žinoma, reikia palinkėti Veisie-
jų jaunimui sėkmės, bet kas bus, 
jei lazdijiečiai nenorės pirkti ledų 
ir vatos? Kas atsakys už nepavy-
kusį projektą ir vėjais paleistus 
pinigus?•
„Dzūkų žinių“ informacija

Lazdijų veterinarijoje — svarbios permainos
Nuo praėjusių metų įsiga-
lioję pokyčiai Valstybinėje 
maisto ir veterinarijos tar-
nyboje netruko atsiristi ir 
iki Lazdijų. Pasikeitus val-
dymo principams, pasikei-
tė ir Lazdijų veterinarijos 
teritorinio skyriaus vado-
vas, pareigas paliko ilga-
metis viršininkas Auridas 
Marcinkus, jį pakeitė iki 
šiol vyriausiojo veterinari-
jos gydytojo-inspektoriaus 
pareigas ėjęs Rolandas 
Muliuolis.

Apie permainas sistemoje ir naująją 
Lazdijų skyriaus vadovybę kalba-
mės su Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos Personalo skyriaus 
vedėja Jurgita Rimkiene. 

– Kokie struktūriniai pokyčiai 
pernai vyko Jūsų tarnyboje? Ar 
jie pasiteisino?

– Įgyvendinant Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2019 m. 
balandžio 30 d. nutarimą Nr. 444 
„Dėl Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės 2010 m. gruodžio 8 d. 
nutarimo Nr. 1743 „Dėl Valstybi-
nės maisto ir veterinarijos tarny-
bos administracijos struktūros pa-
tvirtinimo“ pakeitimo“, nuo 2019 
m. gruodžio 1 d. įsigaliojo nauja 
Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos (toliau – VMVT) terito-
rinių padalinių struktūra: VMVT 
teritoriniai padaliniai suskirsty-
ti į 10 departamentų (Alytaus, 
Kauno, Klaipėdos, Marijampo-
lės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, 
Telšių, Utenos, Vilniaus) ir 33 
teritorinius skyrius.

Vidinių procesų pokyčius pagal 
numatytą modelį VMVT pradėjo 
taikyti daugiau kaip prieš metus 
– nekeisdama struktūros regioni-
niuose padaliniuose išbandė, kaip 
veikia bendri patikrinimai, plana-
vimas ir pan. Pastebėta, kad darbų 
perskirstymas užtikrina didesnį 
veiklos skaidrumą ir objektyvu-
mą kiekviename kontrolės etape, 
struktūriniai pokyčiai leidžia raci-
onaliau panaudoti turimus žmogiš-
kuosius išteklius, specializuotis, 
tobulinti savo kvalifikaciją, greitai 
ir kokybiškai atlikti darbus, atsi-
žvelgiant į besikeičiančius varto-
tojų, verslo lūkesčius ir poreikius, 
iškylančius naujus iššūkius gyvūnų 
gerovės, gyvūnų užkrečiamųjų ligų 
plitimo ir maisto saugos srityse.

– Kokias teises dabar turi Jūsų 
tarnybos rajoniniai skyriai (kon-
krečiai – Lazdijų)?

– VMVT teritoriniams depar-
tamentams pavesta visa apimti-
mi vykdyti valstybinės maisto, 
veterinarinės ir veislininkystės 

kontrolės funkcijas, o VMVT de-
partamentų teritoriniai skyriai, 
įskaitant ir VMVT Alytaus de-
partamento Lazdijų skyrių, yra 
atsakingi už gyvūnų sveikatingu-
mo, ženklinimo, identifikavimo, 
gyvūnų gerovės, pašarų ir vals-
tybinės veterinarinės priežiūros 
funkcijų vykdymą administraci-
niame vienete, t. y. Lazdijų rajono 
savivaldybėje.

– Kodėl buvo pakeistas Lazdijų 

skyriaus vadovas?
– VMVT Alytaus departamento 

Lazdijų skyriaus vedėjo pareigos 
buvo pasiūlytos valstybės tarnau-
tojui, pagal įstatymus turinčiam 
pirmenybės teisę užimti minėtas 
pareigas.

– Kada planuojamas konkur-
sas naujam Lazdijų padalinio 
vadovui?

– Aukščiau minėtam darbuoto-
jui, kuriam pagal pirmumą buvo 

pasiūlytos VMVT Alytaus depar-
tamento Lazdijų skyriaus vedėjo 
pareigos, sutikus, konkursas į mi-
nėtas pareigas nebus organizuo-
jamas ir vykdomas.

Taigi, panašu, kad laikinai 
skyriaus vedėjo pareigas ei-
nantis Rolandas Muliuolis liks 
vadovauti Lazdijų veterinarijai 
ilgesniam laikui. Su tuo jį ir svei-
kiname.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Elektrinį autobusą galėjo įsigyti ir Lazdijai, bet jį atidavė Druskininkams

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Alytaus departamento Lazdijų skyrius.

Atsisakydami ekologinio transporto, rajono vadovai savivaldybės tinklapyje suskubo pasidžiaugti toli gražu ne 
ekologišku, bet sveikatai akivaizdžiai kenkiančiu bei tikrai nesulauksiančiu „žaliųjų“ ideologo Aurelijaus Verygos 
pritarimo keliaujančios cukrainės projektu. 



5Nr. 4 / 2020 01 23 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

kAlbA, kAD...
DzūkAi

g Lazdijų konservatoriai 
liko ištikimi gydytojui. Jie 
nepritaria „valstiečių“ spren-
dimui artimiausiame tarybos 
posėdyje spręsti gydytojo at-
leidimo klausimą. Ar pavyks 
valdantiesiems tarpusavyje 
susitarti dėl gydytojo? Ar gy-
dytojas netaps Lazdijų Narke-
vičiumi: kai visiems aišku, kad 
vadovą reikia atleisti, bet poli-
tinis turgelis yra svarbesnis.
g Daugybę metų žvyrkeliu 

Kučiūnai–Petroškai dardėjęs 
autobusas ir toliau grasins jo 
keleiviams dantų išbyrėjimu, 
nes rajono valdžiai šis vieš-
kelis – ne prioritetinis. O štai 
kelias pro Akmenius, kuriuose 
gyvena tokie svarbūs ūkinin-
kai kaip Didžiojo paukštininko 
ūkis, yra pirmo svarbumo.
g Įvairių kreivų minčių ke-

lia Alytuje prasidėjusios „LSD 
Žalgiris“ žiemos sporto žai-
dynės, kuriose varžosi ir Laz-
dijų rajono sportininkai, nes 
jaunimo tarpe LSD – psicho-
tropinis „vaistas“. Originalios 
žaidynės?
g  Sostinės „valstiečių“ 

stovyklą toliau krečia nera-
mumai. Iš frakcijos gali pa-
sitraukti Virgilijus Poderys ir 
Virginija Vingrienė. Pastarajai 
patarinėja mūsų kraštietis Be-
nius. Ar jis neliks be pareigų 
ir autoriteto?
g Savaitgalį vienoje di-

džiausių rajono kavinių įvy-
ko judėjimo balius. Įdomu tai, 
kad kartu pabūti atvyko ne tik 
gausybė judėjimo narių, bet 
prisijungė ir žinomas Seimo 
narys.
g Lazdijų maisto ir vete-

rinarijos tarnyboje švilpauja 
permainų viesulai. Ilgametis 
vedėjas nukrito iki inspek-
toriaus. Sako, kad naujoji 
inspekcijos galva greičiau ir 
pigiau tvarkys dzūkų reika-
lus.•

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.

Susiraskite užsiėmimą, nes jausmas, kad reikia daug ką nuveikti, 
yra daug malonesnis už jausmą, kad nėra ką veikti.

Auksinės mintys

nuomonė Ką savivaldybė slepia nuo 
žmonių išrinktų politikų?

Ne  pirmas mėnuo tenka 
užsiimti keistais susiraši-
nėjimais su Lazdijų rajono 
valdžia. Iš merės ir admi-
nistracijos tenka reika-
lauti, atrodytų, savaime 
suprantamų dalykų – kaip 
tarybos nariui, gauti visą 
informaciją apie tai, kas 
vyksta savivaldybėje. Krei-
piausi į administracijos 
direktorę, kad galėtume 
turėti prieigą prie Doku-
mentų valdymo sistemos 
Doc Logix. 

Įdomu tai, kad administracijos 
direktorė I. Šaparauskienė oficia-
liai pranešė, kad tarybos nariams 
bus sudaryta galimybė naudotis 
šia sistema, tačiau šią gerąją nau-
jieną nubraukė merės Ausmos 
Miškinienės raštas, kuriame ji 

teigė, jog tarybos nariams už-
tenka turėti prieigą prie kitos 
sistemos – POVAS (Posėdžių 
valdymo sistema). Ši sistema pa-
teikia tik labai siaurą informaciją, 
adaptuotą ir išgrynintą tik tarybos 
posėdžiams. 

Du skirtingi atsakymai, dvi 
skirtingos pozicijos. Keista ir 
sunkiai suvokiama. Tiesa, me-
rės poziciją valdžialaikraštyje 
deklaratyviai paaiškino jos pa-
vaduotojas Audrius Klėjus. Jo 
nuomone,  tarybos nariams ne-
dera žinoti daugiau, nei leidžia 
įstatymas, o žinodami daugiau, jie 
gali informaciją panaudoti nege-
riems tikslams. Suprask, valdžios 
kritikai. 

Žinoma, tai visiškas absurdas. 
Noriu priminti, kad savivaldybės 
taryba yra aukščiausia savival-
dos forma, o tarybos nariai yra 

išrinkti rajonų žmonių, todėl jų 
teisės yra daug platesnės už savi-
valdybės administracijos darbuo-
tojų ar vadovų. Tarybos nariai 
privalo žinoti viską, kas vyksta 
savivaldybėje, ir kontroliuoti 
savivaldybės administracijos 
veiklą. Gyvenimas parodė, jog, 
galėdami žinoti viską, kas vyksta 
savivaldybės administracijoje, 
tarybos nariai gali užkirsti kelią 
abejotiniems sprendimams ir pa-
sirinkimams. 

Jei administracija ir merės 
kompanija nenori suteikti visos 
informacijos Lazdijų žmonių iš-
rinktiems politikams, kas galėtų 
paneigti, jog savivaldybė rengiasi 
daryti kažką neteisėta ir nori tai 
nuslėpti?•
Artūras Margelis, 
opozicijos lyderis

Pagarsėjusiame daugiabutyje švaistėsi peiliu 
Vaidotas Morkūnas  
Lazdijų miesto centre, 
M. Gustaičio gatvėje, 3 
numeriu pažymėtas dau-
giabutis yra gerai žinomas 
policijos pareigūnams. 
Čia gyvenantys socialūs ir 
asocialūs asmenys mėgsta 
kelti triukšmą, girtauti, 
muštis tarpusavyje, kitaip 
pažeidinėti viešąją tvarką 
ir netgi nusikalsti. 

Gyvenamoji aplinka nėra sau-
gi dar ir dėl to, kad čia nuolat 
mėgsta užsukti į svečius pas 
draugus ir kriminalinės patir-
ties turintys piliečiai, buriasi 
neaiškios kompanijos, kurios 
nerūpestingai leidžia laiką. Ra-
jono policijos komisariato parei-
gūnai akylai stebi šį daugiabutį, 

kasdien čia apsilanko ir palaiko 
tvarką. Pareigūnai tvirtino, kad 
kiekvieną savaitgalį iš šio dau-
giabučio gyventojų gauna pra-
nešimų apie muštynes šio namo 
koridoriuose, bendro naudojimo 
patalpose, čia besilankančius 
dažniausiai girtus nežinomus 
asmenis, kurie kabinėjasi prie 
gyventojų ir t. t. 

Pareigūnai tvirtino, kad pas-
taruoju metu kasdien apsilanko 
šiame daugiabutyje dar ir dėl to, 
kad užregistruota keletas įvykių, 
jau turinčių kriminalinį atspal-
vį – tiriamas vieno gyventojo 
sumušimas bei kito sužaloji-
mas peiliu. Praėjusį penktadie-
nį į Lazdijų ligoninę pristatytas 
šiame daugiabutyje gyvenantis 
vyriškis, kuriam peiliu suža-
lotas kairės rankos žastas. Jis 

paguldytas į Lazdijų ligoninę. 
Nukentėjusysis buvo neblaivus, 
o jį užpuolė ir peiliu į ranką dūrė 
27 metų V. P., kuris gyvena tame 
pačiame bendrabutyje. Vyriš-
kiai kažko nepasidalino, įvyko 
konfliktas, kurio metu V. P. ir 
dūrė peiliu. Vėliau pareigūnams 
įtariamasis V. P. paaiškino, kad 
savo kaimyno nenorėjo sužaloti, 
o tik pagąsdinti. Rajono poli-
cijos komisariate atliekamas 
ikiteisminis tyrimas dėl nesun-
kaus sveikatos sutrikdymo. Pa-
reigūnai tiria prieš keletą savai-
čių įvykusį ir kitą nusikaltimą, 
padarytą šiame daugiabutyje, 
kai čia gyvenantį vyriškį ben-
dro naudojimo patalpose staiga 
užpuolė ir vieną kartą į veidą 
sudavė nepažįstamas asmuo, 
kuris greitai pasišalino.•

Greičio matuokliai 
drausmina vairuotojus  
Vaidotas Morkūnas
Nuo metų pradžios šalies ke-
liuose pasirodę mobilūs ir itin 
modernūs greičio matuokliai, 
dar kitaip vadinami trikojais, 
jau tapo vairuotojų galvosopiu. 
Jais matuojami vairuotojų daro-
mi Kelių eismo taisyklių  nusi-
žengimai – greičio viršijimai ir 
t. t. Antradienį toks matuoklis 
jau stovėjo Kauno gatvėje, šalia 
civilinių kapinių. 

Vakar kalbinti policijos parei-
gūnai teigė, kad šiuos matuoklius 

įsigijo Lietuvos kelių policijos 
tarnyba ir jie išdalinti apskričių 
policijos komisariatams. „Kelių 
policijos tarnyba yra išanaliza-
vusi kelių ruožus bei  gatves, kur 
įvyksta daugiausia avarijų, Kelių 
eismo taisyklių pažeidimų, todėl 
ten ir statomi šie matuokliai. Jie 
labai tiksliai nustato vairuotojų 
daromus pažeidimus, šie įformi-
nami ir pranešimai išsiunčiami 
pažeidėjams. Tai palengvina ke-
lių policininkams darbą“, – sakė 
pareigūnai.•

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, lazdijai. Tel. (8 318) 53085. 
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Miško kirtimų ribojimai saugomose teritorijose 
ir Europos Bendrijos svarbos buveinėse
Miško kirtimai šiuo metu ypč 
daug visuomenės dėmesio su-
laukianti tema, neretai sukelianti 
aktyvias diskusijas. Juolab tada, 
kai kirtimai numatomi saugo-
mose teritorijose. Bet gal pradė-
kime nuo pradžių ir pirmiausiai 
išsiaiškinkime, kas Lietuvoje 
yra saugomos teritorijos. Sau-
gomos teritorijos – tai sausumos 
ir vandens plotai su nustatytomis 
aiškiomis ribomis, turintys pripa-
žintą mokslinę, ekologinę, kul-
tūrinę vertę, kuriuose nustatytas 
specialus apsaugos ir naudojimo 
režimas. Lietuvoje bendrąją sau-
gomų teritorijų sistemą sudaro 
konservacinio prioriteto saugo-
mos teritorijos, kuriose saugomi 
unikalūs arba tipiški gamtinio 
bei kultūrinio kraštovaizdžio 
kompleksai ir objektai. Joms 
priskiriami rezervatai (gamti-
niai ir kultūriniai), draustiniai 
bei gamtos ir kultūros paveldo 
objektai (paminklai). Taip pat yra 
išskiriamos ekologinės apsau-
gos prioriteto saugomos terito-
rijos, norint išvengti neigiamo 
poveikio saugomiems gamtos ir 
kultūros paveldo kompleksams 
bei objektams. Atkuriamosios 
apsaugos saugomos teritorijos, 
skiriamos gamtos išteklių atsi-
statymui, pagausinimui bei ap-
saugai. Dažniausiai pasitaikan-

čios yra kompleksinės saugomos 
teritorijos, kuriose sujungiamos 
išsaugančios, apsaugančios, re-
kreacinės ir ūkinės zonos pagal 
bendrą apsaugos, tvarkymo ir 
naudojimo programą. Joms pri-
skiriami valstybiniai (naciona-
liniai ir regioniniai) parkai bei 
biosferos monitoringo teritorijos 
(biosferos rezervatai ir biosfe-
ros poligonai). Lietuvoje kom-
petencija rūpintis saugomomis 
teritorijomis priskirta Valstybinei 
saugomų teritorijų tarnybai prie 
Aplinkos ministerijos. Aplinkos 
ministerija pagal Valstybinės 
saugomų teritorijų tarnybos re-
komendacijas nustato buveinių 
ar paukščių apsaugai svarbias 
teritorijas – patvirtina jų sąra-
šus, ribas ir apsaugos prioritetus, 
atsižvelgdama į teritorijos svar-
bą palaikant Europos Bendrijos 
svarbos natūralių buveinių tipų 
arba Europos Bendrijos svarbos 
rūšių palankią apsaugos būklę 
ir užtikrinant bendrą Europos 
ekologinio tinklo „Natura 2000“ 
vientisumą.

Šiuo metu nacionalinis saugo-
mų teritorijų tinklas Lietuvoje už-
ima 1026,2 tūkst. ha. Tai sudaro 
15,7 % šalies teritorijos. Didžiau-
sią šio ploto dalį užima regio-
niniai parkai – 44 %, biosferos 
poligonai – 23 %, valstybiniai ir 

savivaldybių draustiniai – 15 %, 
nacionaliniai parkai – 14 %, re-
zervatai ir biosferos rezervatas po 
1,8 %. „Natura 2000“ teritorijų 
plotas be jūrinių teritorijų, įver-
tinant šių teritorijų persidengimą, 
yra 846,5 tūkst. ha ir tai sudaro 
13,0 % šalies ploto.

Taigi, grįžkime prie kirtimų ir 
aptarkime konkrečiau, kokie kir-
timai galimi, o kurie draudžiami 
Europos Bendrijos svarbos na-
tūraliose buveinėse. Vakarų tai-
gos buveinėse galimi visi miško 
kirtimai, išskyrus specialiuosius 
kirtimus, tačiau negali būti šalina-
ma buveinėse susidaranti negyva 
mediena, siekiant sukurti įvairia-
amžį, būdingos rūšinės sudėties ir 
vertikaliosios struktūros medyną. 
Tuo tarpu plačialapių ir mišriųjų 
miškų, sausų ąžuolynų, paupių 
guobynų buveinėse atvirkščiai. 
Čia kaip tik negali būti vykdomi 
miško kirtimai, išskyrus speci-
aliuosius bei sanitarinius miško 
kirtimus. Taip pat negali būti ker-
tami brandūs plačialapių rūšių 
medžiai, šalinama buveinėse su-
sidaranti negyva (stambesnė kaip 
30 cm skersmens) mediena.

Žolių turtingų eglynų, spygliuo-
čių miškų ant fluvioglacialinių ozų, 
pelkėtų lapuočių miškų, skrobly-
nų, griovų ir šlaitų miškų, pelkinių 
miškų, aliuvinių miškų buveinėse, 

kerpinių pušynų buveinėse nega-
li būti vykdomi miško kirtimai, 
išskyrus atrankinius kirtimus ir 
specialiuosius kirtimus, siekiant 
formuoti ir palaikyti būdingos 
rūšinės sudėties ir vertikaliosios 
struktūros medyną bei sanitarinius 
kirtimus, jeigu kyla masinio ligų ir 
kenkėjų išplitimo grėsmė. 

Augalų buveinėse, tokiose 
kaip stačiųjų dirvuolių, mažųjų 
varpenių, smiltyninių gvazdikų, 
plačialapių klumpaičių buveinėse 
miško kirtimai ir medienos ruoša 
negalima, kol neįšalęs gruntas. 

Žinduolių buveinėse nustaty-
tose lūšių veisimosi vietose visus 
metus ribojami miško kirtimai 
išskyrus sanitarinius kirtimus, ir 
tik tada, kai kyla masinio ligų ir 
kenkėjų išplitimo grėsmė. 

Globaliai nykstančių paukščių 
tokių kaip: didžiųjų erelių rėks-
nių, juodųjų gandrų, jūrinių ere-
lių, vapsvaėdžių, juodųjų peslių, 
rudųjų peslių, ir t. t., apsaugai 
svarbiose teritorijose ribojamas 
miško kirtimų ir medienos ruo-
šos laikas. Pavyzdžiui, mažųjų 
erelių rėksnių apsaugai svarbio-
se teritorijose miško kirtimai ir 
medienos ruoša ribojama balan-
džio–rugpjūčio mėnesiais, tačiau 
priklausomai nuo paukščių rūšies 
jis gali kisti. 

Kalbant apie uoksinių paukščių 

apsaugą (didysis apuokas, uralinė 
pelėda ir t. t.) prie kirtimų būdo ir 
ruošos laiko ribojimo prisideda ir 
sąlyga, kad kertant mišką plynai, 
1 hektaro plote negali būti palie-
kama mažiau kaip 15–20 buvusio 
pirmojo ardo sėklinių ir biolo-
ginei įvairovei palaikyti skirtų 
medžių ar stuobrių, be to, palie-
kamus medžius rekomenduojama 
išdėstyti biogrupėmis. Taip pat 
negali būti iškertami uoksiniai, 
drevėti ir nudžiūvę medžiai, iš-
skyrus masiškai liemenų kenkėjų 
pažeistas egles ir nudžiūvusius 
medžius nustatytose rekreacinėse 
teritorijose. 

Vis dėlto siekiant pritaikyti 
apsaugos ir tvarkymo reikalavi-
mus prie regiono ir konkrečios 
vietovės sąlygų bei ypatumų, gali 
būti numatyta ir kitokie veiklos 
terminai bei sąlygos.•
Informacija parengta Aplinkos 
ministerijos užsakymu

Tarptautinė dujų jungtis iki Lenkijos kirs ir Nemuną, ir visą
Alytaus kraštą
Aplenkdamas Nemuno 
kilpų parką ir Žuvinto re-
zervatą per Alytaus rajoną, 
kirsdamas ir priemiesčio 
apylinkes tarp Miklusėnų 
ir Genių, per Raudonikius 
eis naujasis dujotiekis, jo 
GIPL jungtis, Lietuvą su-
jungsianti su Lenkija. 

GIPL (Gas interconnection Po-
land–Lithuania) Alytaus rajone 
taip pat juos Punią, o aukščiau 
Praniūnų kirs Nemuno upę. Kol 
pasieks Lazdijų rajoną, dujotiekis 
dar drieksis netoli Kabinės, čia 
kirsdamas Sabališkės pedologinį 
draustinį. 

Toliau tarptautinis dujotiekis 
bus klojamas Ūdrijos pusėn, link 
Daugirdų ir aplenkdamas Krokia-
laukį judės beveik iki Ąžuolinių. 
Tarp Žuvinto rezervato ir Simno 
trasa bus tiesiama Giluičių link, 
o tada nutols pro Krosną (Laz-
dijų r.) ir toliau iki pat Lenkijos. 
Iš kaimyninės šalies į Lietuvą 
jau atvežti pirmieji dujotiekio 
vamzdžiai. Kiekvienas jų sveria 
daugiau kaip 2 tonas ir yra 15 
metrų ilgio bei 700 milimetrų 
skersmens. Viename sunkveži-
myje tilpo aštuoni vamzdžiai, tad 
visiems vamzdžiams atgabenti 
prireiks apie pusantro tūkstan-
čio vilkikų. Pirmieji vamzdžiai 
rikiuojami Obeniuose (Elektrėnų 
sav.).

GIPL dujotiekio jungtis Lietu-
voje jungsis su Jauniūnuose (Šir-
vintų r.) nuo 2010 m. veikiančia 
dujų kompresorių stotimi. Nau-
jausia stotis Lietuvoje, kaip GIPL 
pabaigos taškas, minėtoje vieto-
vėje buvo įrengta dėl ten esančių 
dujotiekių Minskas (Baltarusija)–
Vilnius ir Vilnius–Kaunas–Kali-
ningradas (Rusija) bei dviejų du-
jotiekio Vilnius–Panevėžys–Ryga 
(Latvija) atšakų.

GIPL trasa iki Lietuvos-Len-
kijos sienos sudarys 165 kilome-
trus, o kirtusi Lietuvos ir Lenkijos 
sieną dar bus 343 km klojama iki 
jungties Holovčycėje (Lenkija). 

Vien vamzdžiai, nutiesti Lietu-
vos teritorijoje, be PVM kainuos 
per 26 mln. eurų. Jungties klojimo 

metu mūsų šalyje bus 10 aikšte-
lių, nes vamzdžiai bus pristatomi 
kuo arčiau darbų vietos. Per visą 
trasą bus kasama pusantro metro 
ir didesnio gylio tranšėja, į kurią 
bus guldoma vietoje suvirinta 
vamzdyno atkarpa. 

Kaip Alytausgidas.lt naujienų 
portalą informavo dujų perdavi-
mo sistemos operatorius „Amber 
grid“, vamzdžių suvirinimo dar-
bus planuojama pradėti sausio 
20 d.

Per 2020 metus Lietuvoje 
planuojama nutiesti beveik du 
trečdalius vamzdyno, t. y. 100 
kilometrų iš minėtų 165 km. Taip 
pat per metus bus įrengta dau-
giau kaip 10 čiaupų aikštelių ir 
vykdomi sudėtingi horizontalūs 

kryptiniai gręžimai po didžiau-
siomis Lietuvos upėmis, taip pat 
po Nemunu Alytaus rajone.

Pirmųjų dujų, perduodamų 
tarptautine GIPL jungtimi, „Am-
ber grid“ ir partneris Lenkijoje 
„Gaz-System“ tikisi 2021-ųjų 
pabaigoje. Įgyvendinus šį pro-
jektą bus sukurti pajėgumai, kaip 
planuojama, leisiantys Baltijos 
šalių kryptimi transportuoti iki 27 
teravatvalandžių (TWh) gamtinių 
dujų per metus, Lenkijos kryptimi 
– iki 21 TWh per metus, o Balti-
jos šalių dujų rinkos taps bendros 
ES dujų rinkos dalimi.

Vamzdžius tiekia konkursą 
laimėjusi Lenkijos bendrovė 
„Izostal“, trasą klos Lietuvos 
valstybės saugumo filtrą įveikusi,  

dėl verslo sąsajų su Rusijos vals-
tybinėmis struktūromis patikrinta 
mūsų šalies įmonė „Alvora“ ir jos 
partnerė „Šiaulių dujotiekio staty-
ba“, kurių darbai nuo Jauniūnų iki 
Lenkijos sienos Lazdijų r. kainuos 
apie 80 milijonų eurų.

Dujų perdavimo sistemos ope-
ratorių teigimu, GIPL jungtis yra 
svarbi ne tik Baltijos šalių, tačiau 
ir Suomijos bei kitų šiaurės-pietų 
„koridoriaus“ šalių energetikai, 
dėl to daugiau nei 60 proc. lėšų 
skyrė Europos Komisija. Tarptau-
tinės dujotiekio jungties, kurios 
bendras ilgis bus 508 km,  bendra 
kaina Lietuvos ir Lenkijos terito-
rijose sieks 500 mln. Eur.•
alytausgidas.lt

Dujotiekis kirs ir Lazdijų rajoną.
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ketvirtADienio AiDAs

Aidas Kelionis
Kai vakare atsigulus ilgai neima 
miegas, mintyse pradedu dėlioti 
1974, 1978, 1982 ir 1986 metų 
pasaulio futbolo čempionatų 
grupes, antrojo etapo pogrupius 
ar atkrintamųjų varžybų poras. 
Stengiuosi prisiminti rezultatus, 
varžybų įvarčių autorius ir ko-
kias nors kitas įdomias pasaulio 
futbolo pirmenybių akimirkas. 

Kai neužmiegu, kartais min-
tyse bandau sudarinėti savo 
mėgstamiausių perskaitytų 
knygų dešimtuką, bet kiekvie-
ną kartą tas dešimtukas būna 
skirtingas, nes vakaras vakarui 
ir prisiminimai prisiminimams 
nelygūs. 

Augau lietuvių kalbos ir lite-
ratūros mokytojos ir greitosios 
pagalbos vairuotojo šeimoje. 
Kad mama buvo susijusi su 
knygomis, papildomai aiškinti 
nereikia. Tėtis buvo politinis 
kalinys ir tremtinys, o grįžęs iš 
tremties bandė stoti į KPI, bet 
dėl teistumo nebuvo priimtas, 
nors buvo labai gabus – tikrai 
būtų tapęs inžinieriumi. Tėtis 
labai mėgo skaityti knygas. 
Vaikystėje buvo perskaitęs vi-
sos Leipalingio gimnazijos, 
kurioje mokėsi, bibliotekos 
knygas. Tėtis mane mažą pa-
sikviesdavo į garažą ir prašy-
davo jam padėti remontuoti 
automobilį. Aš labai nekan-
traudamas klausdavau, ar jau 
galiu eiti namo? Tėtis pamatęs, 
kad technika turbūt ne man 
skirta, ilgai manęs garaže ne-
laikydavo. O prie knygų manęs 
niekas prisėsti neversdavo, bet 
aš savo noru jas pasirinkau ir 
pamilau. Namuose buvo pilna 
knygų, žurnalų ir laikraščių, 
kurie buvo laikomi šventais.

Tad vakarais, kai ilgai neima 
miegas, mintyse vis dėlioju 
savo perskaitytų knygų de-
šimtuką. Tų knygų perskai-
tyta nemažai, tad ir dešimtu-
kas kiekvieną kartą būna vis 
kitoks. Šešios svarbiausios 
mano vaikystės knygos buvo 
vokiečių rašytojos Lizelotės 
Velskopf – Henrich epopėja 
apie indėnų dakotų genties 
vadą Harką Tokei Ito. Prikeltas 
vidury nakties galiu išvardinti 
šių knygų pavadinimus: „Har-
ka“, „Kelias tremtin“, „Topas 
ir Haris“, „Sugrįžimas pas 
dakotus“, „Jaunasis vadas“ ir 

„Anapus Misūrio“. 
Savo mėgstamiausių kny-

gų dešimtuką pradėsiu nuo, 
mano nuomone, geriausios 
knygos, kokią esu skaitęs – 
Jerome Klapka Jerome „Trise 
valtimi (neskaitant šuns)“. Jau 
daug kartų esu ją skaitęs, ir 
kiekvieną kartą ji mane pa-
vergia, nes kvatoju balsu iki 
pat ašarų. Kitos devynios po-
zicijos gali užimti bet kokią 
vietą ne eilės tvarka. Išskir-
čiau dvi savo žemiečio kla-
siko Jurgio Kunčino knygas: 
jeigu „Tūla“ nieko nenuste-
bins, tai kita jo knyga „Bilė ir 
kiti“ man dar labiau patinka. 
Būtent pastarasis romanas 
mane patį paskatino rašyti. 
1987 metais sesuo nusipirko 
Juozo Erlicko knygą „Raštai 
ir kt.“, nuo to laiko J. Erlickas 
pakeitė mano supratimą apie 
rašymą ir literatūrą apskritai. 
Iš ruso Michailo Bulgakovo 
lobių pasirinkčiau ne „Meistrą 
ir Margaritą“, o „Šuns širdį“, 
nes niekur kitur kaip joje yra 
meistriškai išsityčiota iš ko-
munizmo. Toliau eina siau-
bo klasikai: Edgaras Allanas 
Poe su savo „Auksiniu vaba-
lu“, kurio devyni apsakymai 
mane pavergė dar vaikystėje. 
Neapsieisiu be savo mėgsta-
mo Stepheno Kingo, kurio 
perskaičiau penkiasdešimt 
keturias lietuviškai išleistas 
„Eridano“ leidyklos knygas ir 
dar perskaičiau apie dvidešimt 
šio autoriaus knygų, išleistų 
Lenkijoje. Iš visos S. Kingo 
knygų gausos į mėgstamiausių 
dešimtuką įtraukčiau „Švy-
tėjimą“. Negaliu nepaminėti 
Fiodoro Dostojevskio „Brolių 
Karamazovų“. Taip pat bū-
tina pridėti G. D. Robertso 
fenomenalųjį „Šantaramą“. 
Ir dar nepaprastai grakščią ir 
tyrą prancūzo Andre Makine 
knygą „Moteris, kuri laukė“. 
Dar daug puikių ir tikrai to 
vertų knygų šiandien nepa-
teko į mano dešimtuką, bet 
pastarasis buvo kitoks prieš 
mėnesį, dar kitoks prieš de-
šimt dienų ir visiškai kitoks 
bus po mėnesio ar dviejų, nes 
tikiuosi, kad Dievas dar duos 
man laiko perskaityti daug 
įdomių knygų.

Atsistojęs savo kambaryje 
prieš tris viena ant kitos su-
krautas pilnas knygų lentynas 
vis galvoju, kurią čia išsirinkti 
šiam vakarui. Knygas renkuo-
si labai atidžiai ir kruopščiai. 
Buvo laikai, kai kiekvieną 
kartą užėjęs į knygyną iš jo 
neišeidavau be kelių knygų. 
Dabar knygos gana brangios, 
tad ir stengiuosi išsirinkti pa-
čias pačias. Daugiausiai skai-
tau verstines užsienio autorių 
knygas. Renkuosi pagal au-
torių, knygos turinį, vertėjo 
vardą ir vertimo kokybę. Iš-
sirinkęs skambinu pažįstamo-
sioms, kurios dirba literatūros 
leidybos srityje, kad galutinai 
patvirtintų mano sprendimą 
arba rimtais argumentais 
motyvuotų knygos pirkimo 
atsisakymą.•

Pilietiška politikė privertė vandalus 
persigalvoti

Tai, kad socialiniai tin-
klai mūsų gyvenime 
užima vis svarbesnę vietą 
ir jiems padedant galima 
išspręsti nemažai svarbių 
dalykų, neseniai įrodė 
neeilinė situacija, kurią 
pasinaudojusi socialiniais 
tinklais išsprendė viena 
lazdijietė. 

PAstebėjo sugADintAs 
šiukšliADėžes

Lazdijų rajono savivaldybės ta-
rybos narei Odetai Lenkauskienei 
socialiniai tinklai pagelbėjo pri-
versti Lazdijų parke siautėjusius 
vandalus pakeisti savo elgseną 
ir sutvarkyti tai, ką jie buvo pri-
darę.

O. Lenkauskienė pasakojo, 
jog Lazdijų miesto parke dažnai 
vaikščiojanti su savo keturkoju 
augintiniu, vieną vakarą pastebė-
jo išvartytas šiukšlių dėžes. 

„Pamačiau vandalų išlaužytas 
šiukšlių dėžes, akivaizdu, jog 
joms sugadinti prireikė nemažai 
jėgos. Po kurio laiko komunali-
ninkai tas dėžes sutvarkė. Tačiau 
netrukus vėl pamačiau tokį patį 
vaizdą, dėžės vėl buvo sunioko-
tos, tada užvirė mano kraujas ir 
nusprendžiau netylėti“, – pasa-

kojo O. Lenkauskienė. 

išPlAtino viešą lAišką
Savo socialinio tinklo paskyroje 
ji parašė tokio turinio tekstą: 

„LAZDIJŲ MIESTO PARKE. 
Klausyk, žmogau „nesubrendė-
li“, ar tu taip nekenti/nemyli savo 
miesto, jeigu tokiais niekingais 
būdais jį taip „puoselėji“? Prieš 
dvi savaites buvo dvi šiukšlinės 
išverstos „iš šaknų“, kurios jau 
atstatytos, bet ne tavo iniciaty-
va. Pasirodo, tave tai papiktino 
ir tu savo tulžį vėl išliejai. Ir tu 
esi įsitikinęs, kad tavęs netyčia 
niekas nepastebėjo? Duodu tau 
dvi paras savo niekingus darbus 
paversti gerais darbais. Pasirin-
kimus turi du:

1. Gerą darbą atlikti dienos 
metu, kad visuomenė pastebėtų 
tave atliekant gerą darbą ir pa-
girtų.

2. Gerą darbą atlikti naktį, kad 
visuomenė tavęs nepastebėtų at-
liekant gerą darbą, nes geri darbai 
daromi tyliai. Kantriai lauksiu 
gerų ir matomų rezultatų.“

Panašu, jog vandalai perskaitė 
Odetos žinutę socialiniuose tin-
kluose, ir po kurio laiko sugadin-
tos šiukšliadėžės Lazdijų miesto 
parke buvo sutvarkytos. 

PADėkojo už sutvArkymą
Reaguodama į tai, Odeta savo 
paskyroje parašė tekstą: „Lazdijų 
miesto parkas. Žmogau „nesu-
brendėli“, tariu tau ar kažkam 
kitam, kas atliko gerą darbą, 
AČIŪ (pasirodo, dar sąžinė tavo 
nesupuvusi ir gėdos bei baimės 
jausmo dar esi nepraradęs).

P. S. Kita vertus, už tokį darbą 
aš meistrui pinigų nemokėčiau, 
na, bet kad tau sąžinė nubudo, ir 
tai pažanga. Tikiuosi, kad ateityje 
savo veiksmus gerai apgalvosi. 
Vien tik dėl to, kad tavo sąžinė 
nubudo ištaisant savo klaidą, aš 
pasilieku tavo inicialus paslap-
tyje. Linkiu mylėti ir puoselėti 
savo miestą gerais darbais, o ne 
niokoti jį.“ 

Paklausta, ar ji patenkinta tokia 
susidariusios situacijos atomazga, 
O. Lenkauskienė sakė, kad tai tu-
rėtų būti gera pamoka panašiems 
vandalams. 

„Manau, kad ši situacija ir jos 
atomazga turėtų paskatinti visus 
mūsų rajono žmones būti pilie-
tiškus ir sudaryti nepakantumo 
atmosferą mūsų turto gadintojams 
ir aplinkos bjaurotojams“, – sakė 
tarybos narė.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Didelis biuro 
popieriaus 

pasirinkimas.
   KNygyNėlIS,  Seinų g. 12, lazdijai. 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė Odeta Lenkauskienė.
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Valdantieji siekia pažaboti žiniasklaidą kultūros leidinių sąskaita?
Sausio 21 d. vykusioje 
Seimo narių Povilo Urb-
šio, Vytauto Juozapaičio ir 
Juliaus Sabatausko spau-
dos konferencijoje „Žinias-
klaidai ruošiamas politinis 
pamušalas“ kritikos susi-
laukė Seime svarstomos 
Visuomenės informavimo 
įstatymo pataisos ir pagal 
jas numatomas steigti nau-
jas Žiniasklaidos rėmimo 
fondas.

Pasak V. Juozapaičio, naujai 
kuriamas fondas yra galimai po-
litizuotas, nes skubama jį įsteigti 
prieš spalio mėnesį vyksiančius 
Seimo rinkimus.

Seimo opozicijos vadovo soci-
aldemokrato J. Sabatausko nuo-
mone, tokiu būdu siekiama per 
Kultūros ministeriją įgyti teisę 
teikti finansinę paramą valdantie-
siems įtinkančiai ar patinkančiai 
žiniasklaidai.

„Norima valstybę padaryti vie-
ninteliu žiniasklaidos paramos 
fondo steigėju ir tokiu būdu laikyti 
žiniasklaidą ant pavadėlio. Priė-
mus valdančiųjų naujai siūlomą 
įstatymą apie demokratiją kalbėti 
neliks jokios prasmės, nes laisva 
žiniasklaida yra vienas iš demo-
kratijos garantų“, –  spaudos kon-
ferencijoje sakė J. Sabatauskas.

Seimo narys sakė įregistra-
vęs pasiūlymą Visuomenės in-
formavimo įstatymo pataisoms, 
kuriuo siūlo nedaryti valstybės 
vieninteliu fondo steigėju, be to, 
įspėja apie grėsmes, kad Kul-
tūros ministerija gali atsisakyti 
būti jau egzistuojančio Spaudos, 
radijo ir televizijos rėmimo fondo 
(SRTRF) dalininku, nes pasakys, 
kad turi savo fondą. Tokiu būdu 
ligi šiol veikęs fondas gali būti 
pasmerktas numirti.

„Valdantieji tarsi neliečia vei-
kiančio fondo, lyg ir sako – jūs 
dirbkite toliau, bet mes steigiam 
naują. Dabartinis fondas bus pa-
smerktas numirti. Savo pataisose 
siūlau išbraukti tą vienintelį naujo 
fondo steigėją – valstybę, o fondą 
kurti senojo pagrindu“, – sakė J. 
Sabatauskas.

Seimo nariai Povilas Urbšys, 
Vytautas Juozapaitis ir Julius Sa-
batauskas kritikuoja Seime svars-
tomas Visuomenės informavimo 
įstatymo pataisas, kurios, jų nuo-
mone, politizuotų lėšų skyrimą 
žiniasklaidai ir apribotų kultūrinę 
sklaidą Lietuvoje.

Antradienį spaudos konferen-
cijoje Seimo narys V. Juozapai-
tis, kalbėdamas apie planuoja-
mą steigti naują Žiniasklaidos 
rėmimo fondą, sakė, kad naujai 
kuriamas darinys yra galimai 
politizuotas, nes jo numatomas 
veikimo periodas (nuo liepos 1 
d.) mistiškai sutampa su spalio 
mėnesį vyksiančiais rinkimais.

„Tai inicijuojantys politikai, 
matyt, nesugebėjo padaryti įtakos 
egzistuojančiam fondui, todėl nu-
tarė sukurti tai, ką gali sukurti, ir 
tas vadeles tampyti. (…) Iš tikrųjų 
tas politinis pamušalas lenda vis 
daugiau“, – sakė V. Juozapaitis.

Jo teigimu, nesutarimų yra žy-
miai daugiau negu pritarimo, o tai 
ženklas, kad įstatymo projektas 
dar neparuoštas, dar nesunoko.

Seimo opozicijos lyderis soci-
aldemokratas J. Sabatauskas sakė, 
kad jį kankina nebe nerimas, o 
tikra baimė, nes valdantieji ketina 
kirsti iš peties.

Jo nuomone, planuojama pa-
rinkti fondo senato ir tarybos na-
rius, kurie bus paklusnūs valdan-
tiesiems, kurie vykdys jų valią.

„Realiai norima padaryti žinias-
klaidą ant pavadėlio. Pinigų gaus 
tie, kurie sutiks būti vedžiojami 
ant pavadėlio. Ta žiniasklaida, 
kuri nesutiks būti vedžiojama ant 
pavadėlio, neturės šansų gauti 
lėšų iš šito fondo. (…) Kanki-
na nebe nerimas, o baimė, kad 
apie demokratinę teisinę valstybę 
kalbėti nebebus jokios prasmės“, 
– spaudos konferencijoje sakė 
Seimo opozicijos vadovas soci-
aldemokratas J. Sabatauskas.

Pasiūlymą Visuomenės in-
formavimo įstatymo pataisoms 
įregistravęs J. Sabatauskas siūlo 

atsisakyti ketinimų steigti naują 
Žiniasklaidos rėmimo fondą. Jo 
nuomone, dabar veikiančio Spau-
dos, radijo ir televizijos rėmimo 
fondo veikla pasiteisino, todėl jis 
siūlo pertvarkyti šį fondą.

Seimo narys P. Urbšys teigė, 
kad valdantieji, kurdami naują 
fondą, siekia žiniasklaidą laikyti 
„ant pavadėlio“, kad būtų galima ja 
lengviau politiškai manipuliuoti ir 
taip tenkinti tam tikrą žiniasklaidos 
priemonių politinį interesą:

„Dabar inicijuojamos tos patai-
sos, kurios praktiškai stumiamos 
reaktyviniu greičiu ir yra nukreip-
tos tam, kad kultūros sklaidos 
sąskaita atsirastų fondas, kuriuo 
būtų galima lengviau politiškai 
manipuliuoti ir taip patenkinti 
tam tikros žiniasklaidos komer-
cinį interesą“,  – sakė P. Urbšys.

Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininkas (LŽS) Dainius Ra-
dzevičius irgi aštriai kritikavo 
Kultūros ministerijos norą per 
pinigus ir jų skirstymą kontro-
liuoti naująjį fondą. Jis taip pat 
piktinosi, kad pagal naująjį pro-
jektą būtų uždrausta fondo pa-
ramos gavėjų sukurtus kūrinius 
transliuoti per LRT.

Lietuvos žurnalistų draugijos 
(LŽD) pirmininkė Viktorija Pe-
trošienė atkreipė dėmesį į tai, 
kad dabar veikiančiam Spaudos, 
radijo ir televizijos rėmimo fon-
dui (SRTRF) per keletą pastarųjų 
dešimtmečių lėšos nebuvo didi-
namos, o kūrinių gamybos kaštai 
pasikeitė labai ženkliai.

Spaudos konferencijoje dalyva-
vusi dabartinio SRTRF Tarybos 
pirmininkė Vaiva Žukienė pri-
minė, kad diskusija dėl naujojo 
fondo kūrimo kilo dėl neva ne-

tinkamo dabartinio fondo darbo, 
tačiau jokių pastabų dėl blogo 
dabartinio fondo darbo niekad 
nebuvo sulaukta.

„Visų pirma fondas, pagal įsta-
tymą, yra atskaitingas Seimui ir 
jeigu yra kokių klausimų dėl skai-
drumo, dėl viešumo, dėl netin-
kamai skirstomų lėšų, tai Seimo 
nariai galėjo tiesiog išblusinėti 
tą fondą iki paskutinio siūlelio, 
išsiklausinėti, kaip iš tikrųjų ten 
yra, pakelti visus popierius ir su 
viskuo susipažinti… tai dėl to 
skaidrumo ir viešumo… klausi-
mas labai keistas, kai tu ateini 
atsiskaityti, tai per penkias mi-
nutes atsiskaitai ir niekas tavęs 
ten nelabai ko ir klausia…  Pa-
grindinis fondo tikslas buvo remti 
kultūros šviečiamuosius projektus 
žiniasklaidoje. Kitaip tariant, visi 
rašantys projektus į fondą pir-
miausiai turėjo akcentuoti kultūri-
nį šviečiamąjį aspektą. Ir tai buvo 
skiriamasis šito fondo bruožas, 
– kalbėjo  V. Žukienė. – Fondui 
septyneri metai nėra pridėta nei 
vieno euro, tai iš tiesų yra visiškai 
suprantamas fondo konkursuose 
dalyvaujančių leidėjų nepasi-
tenkinimas, nes tiesiog nėra tų 
pinigų. Tad išnagrinėjus fondo 
silpnąsias puses ir suteikiant jam 
realų finansavimą, aš manau, ti-
krai nebūtų jokio poreikio steigti 
naują fondą. Tačiau pagrindinis 
tikslas, matyt, yra visai kitas, to-
dėl šitas fondas yra nustumtas į 
šalį ir paliktas numirti. Nors iš 
tikrųjų jis buvo įsteigtas 2006 
m. Visuomenės informavimo 
įstatymu ir dabar tas noras jį pa-
likti merdėti ir mirti yra mažų 
mažiausiai nesąžininga… Nes 
jeigu jis buvo įstatymu įsteigtas, 

turėtų būti kažkaip atitinkamai ir 
likviduojamas“, – sakė SRTRF 
tarybos pirmininkė V. Žukienė.

Seime svarstomomis Visuo-
menės informavimo įstatymo 
pataisomis numatoma įsteig-
ti Žiniasklaidos rėmimo fon-
dą (ŽRF), kurio tikslas – teikti 
paramą viešosios informacijos 
rengėjų projektams. Siūloma, 
kad žiniasklaidos rėmimo fondo 
veiklai lėšas iš valstybės biudžeto 
kasmet skirtų Seimas.

Numatyta, kad ŽRF steigėjas ir 
vienintelis jo dalininkas bus vals-
tybė. Fondas turėtų kolegialius 
organus – Fondo senatą ir Fondo 
tarybą. Sprendimus dėl Fondo 
teikiamos valstybės finansinės pa-
ramos priimtų Taryba, kuri būtų 
sudarytų iš 11 narių.

Susidaro įspūdis, jog siekiama 
maitinti komercinę žiniasklaidą 
viešaisiais finansais be jokių 
uždavinių, kurie atitiktų viešąjį 
interesą, ir be jokios pridėtinės 
vertės, kuri pagrįstų valstybės 
paramos teikimą.

Pagal dabartinę tvarką, SRTRF 
paramą skiria daugiausia kultūros 
ir šviečiamiesiems projektams, 
kuriantiems tokį turinį, kurio ko-
mercinė žiniasklaida, siekdama 
pelno, nekuria. Naujajame pro-
jekte šalia kultūros ir šviečiamųjų 
projektų įrašoma, kad gali būti 
remiamos ir „kitos temos“, to-
dėl iš viso lieka nebeaišku, kiek 
naujasis fondas skirtų dėmesio 
kultūrai ir ar nebus atsisakyta 
prioriteto kultūrai apskritai.

Visuomenės informavimo įsta-
tymo pataisų svarstymas Seime 
yra numatytas jau sausio 23 d.  
14 val.•
punskas.pl

Spaudos konferencija „Žiniasklaidai ruošiamas politinis pamušalas“. (lrs.lt, Dž. G. Barysaitės nuotr.)

Kviečiame registruotis bendruomenes į boulingo turnyrą! 
Ko gero, pirmą kartą 
istorijoje organizuojamas 
„Dzūkijos boulingo turny-
ras“, kuriuo stengiamasi 
sukurti glaudesnį ryšį 
tarp bendruomenių narių, 
stengiamasi, kad ir pačios 
bendruomenės viena su 
kita dažniau galėtų susitik-
ti neformalioje aplinkoje, 
aktyviai ir linksmai pra-
leistų vakarus.

Kviečiame aktyviai registruotis 

visas Dzūkijos bendruomenes į 
„Dzūkijos bendruomenių boulin-
go turnyrą“ iki vasario 15 dienos 
(imtinai). 

Registruotis galite elektroni-
niu paštu dzukijos.pulsas@gmail.
com. Informacija telefonu 8 630 
45599.

Na, o viešbutis „Europa Roya-
le Druskininkai“ dovanoja 20 % 
nuolaidą treniruotėms jau užsire-
gistravusioms komandoms. 

Linkime malonių Jums įspū-
džių!•

Ar jau 
užsiprenumeravote

„Dzūkų žinias“ 
2020 metams?
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Pasiruoškite pajamų deklaravimui: 
už kokias patirtas išlaidas galite 
susigrąžinti gyventojų pajamų mokestį?

Prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė.

Prof. dr. Astrida MICEIKIENė, 
VDU Žemės ūkio akademijos Bioekono-
mikos plėtros fakulteto dekanė
Kiekvienas Lietuvos gy-
ventojas, 2019 metais gavęs 
apmokestinamųjų pajamų 
ir patyręs išlaidų, už kurias 
taikoma galimybė susigrą-
žinti sumokėtą gyventojų 
pajamų mokestį, turi de-
klaruoti pajamas ir pateikti 
reikiamą informaciją.

Pagrindinės šiuo metu taikomos 
gyventojų pajamų mokesčio len-
gvatos pateiktos lentelėje.

Pirmoji lengvatų grupė yra 
nauja, ja bus galima pasinaudoti 
susigrąžinant gyventojų pajamų 
mokestį už 2019 metus. Maksi-
mali gyventojų apmokestinamų-
jų pajamų suma, nuo kurios bus 
galima pasinaudoti lengvata, yra 
2 000 eur.

Antroji ir trečioji lengvatų gru-
pė galioja jau ilgą laiką. Antroji 
grupė po mokesčių ir socialinio 
draudimo reformos papildyta len-
gvata dėl papildomų įmokų į II 
pakopos pensijų fondus. Maksi-
mali gyventojų apmokestinamų-
jų pajamų suma, nuo kurios bus 
galima pasinaudoti lengvata yra 
2 000 eur.

Bendra apmokestinamųjų pa-
jamų suma, nuo kurios galima 
susigrąžinti sumokėtą gyventojų 
pajamų mokestį, negali būti di-
desnė nei 25 proc. visų gyventojo 
apmokestinamųjų pajamų.

Apmokestinamosios pajamos 
apskaičiuojamos iš visų gyven-
tojo pajamų atimant:

1) gyventojo gautas neapmo-
kestinamąsias pajamas;

2) pajamas, apmokestintas įsi-
gijus verslo liudijimą;

3) leidžiamus atskaitymus, su-
sijusius su individualios veiklos 

pajamų gavimu arba uždirbimu;
4) per mokestinį laikotarpį 

parduoto ar kitaip perleisto nuo-
savybėn ne individualios veiklos 
turto ir individualios veiklos tur-
tui priskirto nekilnojamojo pagal 
prigimtį daikto įsigijimo kaina ir 
su to turto ar daikto pardavimu ar 
kitokiu perleidimu nuosavybėn 
susijusios išlaidos;

5) neapmokestinamasis pajamų 
dydis;

6) nuolatinio Lietuvos gyven-
tojo patirtos išlaidos (apskai-
čiuojant mokestinio laikotarpio 
apmokestinamąsias pajamas, ku-
rioms taikomi Gyventojų pajamų 
mokesčio 6 straipsnio 1, 11 ir 12 
dalyse nustatyti pajamų mokesčio 
tarifai) – šio Įstatymo 21 straips-
nyje nustatyta tvarka.

Detaliau apie atskirų grupių 
lengvatų taikymą – skaitykite 
komentare kitą savaitę.•
agroeta.lt

Paukščių gripas „įkaite“ 
ima visą Europą

Paukščių gripo platintojai – laukiniai vandens paukščiai. (Asociatyvi nuotr.)

Viename Čekijos ūky-
je buvo patvirtinta itin 
patogeniška paukščių 
gripo atmaina, savaitgalį 
pareiškė šalies pareigūnai, 
skelbia agentūra BNS.

Čekijos valstybinės veterinarijos 
administracijos (SVS) atstovas 
spaudai Petras Vorličekas pranešė, 
jog nedideliame ūkyje, esančiame 
už 150 kilometrų į pietryčius nuo 
Prahos, buvo nustatyta „paukš-
čiams mirtina itin patogeniška 
H5N8 atmaina“.

Anot jo, užkratą į ūkį greičiau-
siai pernešė laukiniai vandens 
paukščiai.

Pasak SVS, kuri tvirtina, jog 
apie žmonių užsikrėtimą šia vi-
ruso atmaina iki šiol nebuvo pra-
nešta, ūkyje buvo augintos trys 
antys ir 12 vištų, iš jų šešios buvo 
užkrėstos virusu ir per dvi dienas 
nugaišo.

Likę paukščiai šeštadienio ryte 
buvo paskersti, pranešė veterina-
rijos specialistai.

„Aplink ūkį sukursime... 10 
kilometrų apsaugos zoną“, – 
pridūrė SVS vadovas Zbynekas 
Semeradas.

Tuo tarpu Valstybinė maisto 
ir veterinarijos tarnyba (VMVT) 
skelbia, kad nauji paukščių gri-
po protrūkiai užregistruoti dar 
trijuose komerciniuose naminių 
paukščių ūkiuose Lenkijoje ir 
Vengrijoje.

Šiais metais jau trečias ir ke-

tvirtas didelio patogeniškumo 
(H5N8) paukščių gripo protrū-
kiai Vengrijoje nustatyti kalakutų 
ūkiuose (viename jų buvo laiko-
ma per 20 tūkst. paukščių, kita-
me – per 34 tūkst.). Abu židiniai 
patenka į pirmojo protrūkio Ven-
grijoje apsaugos zoną (Tatabanya 
rajonas, Komárom-Esztergom 
apskritis).

Įvertinus Vengrijos situaciją 
paukščių gripo viruso pernešimo 
atstumai tarp galimų židinių gali 
būti nenuspėjami, kadangi antras 
protrūkis nustatytas priešingoje 
šios šalies pusėje (Hajdu-Biharo 
regione, Debreceno apskrityje).

Apie užregistruotą jau 12-ą 
paukščių gripo protrūkį pranešė 
ir kaimyninė Lenkija (iš viso šios 
šalies paukštininkystės ūkiuose 
3 protrūkiai buvo užregistruoti 
2019 m. gruodžio pabaigoje ir 
9 – šiais metais).

Naujausias ligos židinys aptik-
tas Didžiosios Lenkijos vaivadi-
joje (Ostruvo Wielkopolski aps-
krityje) esančiame ūkyje. Jame 
buvo laikomos 19 594 reproduk-
cinės antys. Staiga nugaišus 54 
paukščiams ir ištyrus mėginius, 
patvirtintas didelio patogenišku-
mo virusas.

Pavojinga užkrečiamoji paukš-
čių liga nuo 2019 m. gruodžio pa-
baigos iki šios dienos pasireiškė 
keturiose ES valstybėse – Lenki-
joje, Rumunijoje, Slovakijoje ir 
Vengrijoje.•
agroeta.lt

KNYGYNĖLIS
Seinų g. 12, Lazdijai. 

Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53085

Prenumerata priimama ir 
internetu 

www.prenumerata.lt

Prekiaujame

konferenciniais 
bloknotais

biuro PoPieriumi 

(a3,a4,a5)

sPalvotu 

PoPieriumi
diPlominiu PoPieriumi

krePiniu PoPieriumi

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

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 (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 „Linksmieji Tomas 

ir Džeris“.
 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.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Apdovanojimai 

„Žmonės 2020“.
 22.30 „Princas“.
 0.20 „Akloji zona“.
 1.10 „Pasitikėjimas“.
 2.40 Alchemija XIII. Apie 

patriotizmą. 
 3.10 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.25 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“.
 6.55 „Elena iš Avaloro“.
 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“.
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Melas vardan 

tiesos“.
 1.00 „Makgaiveris“.
 1.50 „X failai“.
 2.40 „Tironas“.
 3.30 „Makgaiveris“.
 4.20 „Ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 5.10 „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 „Desperado“.
 23.10 „Nesutramdomas“.
 0.55 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai V“.
 1.45 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

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 „Pone prezidente“.
 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.
 23.18 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 Lietuva tiesiogiai. 
 0.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 1.00 Gyvenimas. 
 2.00 Oponentai. 
 2.40 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.25 „Pone prezidente“.
 3.45 „Gyvybės langelis“.
 4.35 Skyrybos. 
 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 Mūšio laukas. 
 8.50 „Šimtas vaizdų iš 

Japonijos. Točigis“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.45 Klausimėlis. 
 13.00 Europos dailiojo 

čiuožimo čem-
pionatas. Šokiai 
ant ledo. Trumpoji 
programa. 

 17.10 „Atėnė“.
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.25 „Kino istorija. 

Dešimtasis dešim-
tmetis“.

 20.10 „Šimtas vaizdų iš 
Japonijos. Išskir-
tinis Hiogas“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 

 21.33 „Gimęs liūdėti“.
 23.05 Kultūringai su 

Nomeda. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Euromaxx. 
 1.15 „Ponas Dinamitas. 

Jameso Browno 
iškilimas“.

 3.15 Duokim garo! 
 4.40 Stop juosta. 
 5.05 Stilius. 

tv1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „Akloji“.
 12.00 „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 PREMJERA. 

„Kasandra. Pilkasis 
vilkas“.

 22.55 „Gyvenimo daina“.
 0.45 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.45 „Brokenvudo 

paslaptys. Šalta 
mirtis“.

 4.20 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 „Kulinarijos meis-

tras“.
 10.30 „Simpsonai“. 
 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 „Fizrukas“.
 20.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Šilumos smūgis“.
 22.50 „Rouzvudas“.
 23.50 „Svieto lygintojai“.
 0.50 „Greislendas“.
 1.35 „Grainderis“.

ketvirtADienis, sausio 23 d. Saulė teka 8.25, leidžiasi 16.37, dienos ilgumas 
8.12. Delčia. Vardadieniai: Gailigedas, Gunda, Raimundas, Armandas.

„Melas vardan tiesos“,  22.00, TV3

Pasaulinio garso komedija „Tobuli 
melagiai“ jau DOMINO teatre!

Įsibėgėjančiame naujajame 
DOMINO teatro sezone žiūro-
vai sulauks dar vienos išskirti-
nės premjeros. Jau vasario 11 d. 
Lazdijų kultūros centro scenoje 
pasirodys nuotykių komedija 
,,Tobuli melagiai“, sukurta pagal 
visame pasaulyje garsų to paties 
pavadinimo filmą (angl. „Perfect 
strangers“).

Spektaklio režisierius Dainius Kazlaus-
kas įsitikinęs, kad didelio populiarumo 
sulaukusi istorija kino ekranuose tokio 
pat susidomėjimo sulauks ir teatro sce-
noje: „Visi turime 3 gyvenimus: viešą, 
privatų ir slaptą. Tik ar visiems pavyksta 
jį išsaugoti? Ši istorija puikiai žinoma 
visiems kino gurmanams, tačiau tikiu, 
kad DOMINO teatro scenoje ji gali su-
skambėti naujai, savitai atskleisdama 
aštriausias modernios visuomenės gy-
venimo – žaidimo peripetijas“. 

Draugų kompanija prie bendro vakarie-
nės stalo nusprendžia pažaisti rizikingą 
žaidimą. Jie sudeda visus mobiliuosius 
telefonus ant stalo ir sutaria suskambus 
telefonui įjungti garsiakalbį ir leisti vie-

ni kitiems klausytis pokalbių bei kartu 
skaityti gautas žinutes. Juk jie neturi ko 
slėpti! Bet kiekvienas skambutis ir ži-
nutė atskleidžia vis daugiau meistriškai 
slepiamų paslapčių, pažinčių ir intrigų. 
Negi jie visi tokie tobuli melagiai?!

Spalvingus ir realistiškus personažus 
naujajame spektaklyje kurs Lietuvos 
žiūrovams gerai pažįstami ir talentingi 
aktoriai: Eimutis Kvoščiauskas, Jokūbas 
Bareikis, Sakalas Uždavinys, Emilija La-
tėnaitė-Beliauskienė, Gabrielė Malinaus-
kaitė-Rudzienė, Andrius Povilauskas, 
Julius Žalakevičius. Šiame spektaklyje 
net keturi aktoriai – Miglė Polikevičiūtė, 
Renata Kutinaitė, Tomas Žaibus ir Valen-
tinas Krulikovskis – kurs savo pirmuosius 
vaidmenis DOMINO teatre. 

DOMINO teatras kviečia jus pasimė-
gauti meistriška istorija, kuria žavisi mi-
lijonai žmonių visame pasaulyje. Filmas 
„Tobuli melagiai“ jau įtrauktas į Gineso 
rekordų knygą kaip dažniausiai adaptuo-
tas filmas kino istorijoje. Planuojamos 
dar 8 filmo versijos, įskaitant ir Holivudo 
pastatymą.  

Bilietus galite įsigyti internetu www.
dominoteatras.lt bei renginio vietoje.•



11Nr. 4 / 2020 01 23 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

eteris

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 Klausimėlis. 
 7.15 „Heko Fino nuoty-

kiai“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Gyvenimas tarp 
beždžionių“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Didžiųjų kačių 
epocha“.

 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 „Bosė“.
 0.50 „47 roninai“.
 2.45 „Stebuklas“.
 4.15 „Heko Fino nuoty-

kiai“.

lnk
 6.50 „Linksmieji Tomas 

ir Džeris“.
 7.15 „Zigis ir Ryklys“.
 7.40 „Ogis ir tarakonai“.
 8.00 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 8.25 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
 8.55 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.20 „Nykštuko Tomo ir 

Coliukės nuotykiai“.
 10.50 „Tomas ir Džeris. 

Stebuklingas 
žiedas“.

 12.00 „Ateivis vardu 
Aidas“.

 13.50 „Polis“.
 15.40 „Roko mokykla“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 PREMJERA. „Šer-

lokas Gnomsas“.
 21.15 „Didžiosios 

motušės namai“.
 23.15 PREMJERA. 

„Plotas“.
 1.10 „Atvykimas“.

tv3
 6.25 „Ilgo plauko 

istorija“.
 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 „Ežiukas Bobis“.
 13.55 „Draugės – 

priešės“.
 15.40 „Havajai 5.0“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios. 
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“.
 19.30 „Uošvių nepasi-

rinksi“.
 21.00 „Svarbiausios 

valandos“.
 23.20 „Drakono akys“.
 1.15 „Taksi 2“.
 2.45 „Nesuvokiama“. 
 4.35 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

btv
 6.00 „Galiu rytoj“.
 7.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

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

televitrina.
 10.00 „Varom!“.
 10.30 „Nepaprastos žmo-

gaus galimybės“.
 11.35 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.40 „Džeimio ir 
Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 13.45 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

 14.45 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.45 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 17.00 Betsafe–LKL 
čempionatas. 
„Lietkabelis“–
„CBet“.

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.00 „Naktinis reisas“.
 23.40 „Ką radau, tas 

mano“.
 1.15 „Keršto valanda. 

Atlygis“.

Dzūkijos tv
 7.19 Programa.
 7.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Mariana 
Korvelytė-Moravs-
kienė“.

 7.55 „TV Europa 
pristato. Vyrų 
šešėlyje. Marija Ka-
zimiera Kaupaitė“.

 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 „Pone prezidente“.
 12.00 „Detektyvas Linlis“.
 14.00 Gyvenimas. 
 15.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. N. Cesiulis. 
 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. Po-

kalbiai. M. Katinas. 
 0.00 „Tu esi mano“.
 1.00 „Šelesto bylos“.
 2.50 „Neprijaukinti“.
 3.15 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 3.55 Gyvenimas. 
 4.35 Kryptys LT. 
 4.55 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 5.15 Skyrybos. 
 5.55 Oponentai. 
 6.35 „Neprijaukinti“.
 6.55 „Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Auksinis protas. 
 8.45 Po pamokų. 
 9.00 Vilniečiai. Liuba 

Nazarenko. 
 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 Lengvai ir linksmai! 

Donatas Mon-
tvydas.

 14.25 Europos dailiojo 
čiuožimo čem-
pionatas. Šokiai 
ant ledo. Laisvoji 
programa. 

 17.45 Klausimėlis. 
 18.00 Stambiu planu. 
 18.55 Pasaulio teisuoliai. 
 19.45 „Frenki Dreik 

paslaptys“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Red Rokas“.
 22.35 Festivalis 

„nowJapan 2019“. 
Senų draugų 
melodijos. 

 23.40 ...formatas. Poetas 
Benediktas Januše-
vičius. 

 23.50 Dokumentinė 

apybraiža „Mes 
nugalėjom“.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 „Penkiakovės 

riteriai“.
 1.45 „Tūkstantis ir viena 

naktis. I dalis. 
Neramioji“.

 3.50 ARTS21. 
 4.15 Kelias. 
 4.45 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 PREMJERA. 

„Lemtinga gintis“.
 22.55 „Amžinos meilės 

laiškai“.
 1.10 „Kovos su 

mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 2.50 „Fargo“.

tv6
 6.20 „Rinkis gyvenimą“.
 6.30 „Candy Crush“.
 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 „Candy Crush“.
 13.00 „Besikeičianti 

planeta“.
 14.00 „Išlikimas“.
 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 „Karo kiaulės“.
 23.40 „Komando“.
 1.55 X Faktorius.

„Didžiosios motušės namai“,  21.15, LNK

šeštADienis, sausio 25 d. Saulė teka 8.22, leidžiasi 16.40, dienos ilgumas 
8.18. Jaunatis. Vardadieniai: Viltenis, Žiedė, Povilas, Paulius.

PenktADienis, sausio 24 d. Saulė teka 8.24, leidžiasi 16.39, dienos ilgumas 
8.15. Delčia. Vardadieniai: Pranciškus, Vilgaudas, Gaivilė, Artūras, Felicija.

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 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 „47 roninai“.
 0.45 „Tūkstantis ir viena 

naktis. I dalis. 
Neramioji“.

 2.45 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 „Linksmieji Tomas 

ir Džeris“.
 7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.45 „Rozenheimo 

policija“.
 10.50 Nuo... Iki... 
 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 „Atvykimas“.
 23.20 „Priešas už vartų“.
 1.50 „Princas“.

tv3
 6.25 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“.
 6.55 „Elena iš Avaloro“.
 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 „Ratai 2“.
 21.40 „Galaktikos sergė-

tojai“.
 0.05 „Patruliai“.
 2.05 „Melas vardan 

tiesos“.
 4.35 „X failai“.

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 „Keršto valanda. 

Atlygis“.
 23.25 „Desperado“.
 1.20 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai V“.
 2.10 „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 „Pone prezidente“.
 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. 
 2.40 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.25 „Pone prezidente“.
 3.45 „Gyvybės langelis“.
 4.35 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 5.15 „Pone prezidente“.
 5.35 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 6.25 „Neprijaukinti“.
 6.50 „Pasaulio turgūs“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Laumės juosta 

2019.
 8.45 Indivizijos. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.20 Po pamokų. 
 12.30 Europos dailiojo 

čiuožimo čempi-
onatas. Moterys. 
Trumpoji programa. 

 18.10 Kultūros diena.
 18.40 Istorijos detektyvai. 
 19.30 „Penkiakovės 

riteriai“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Zacherio viešbutis. 

Vieno suvedžiojimo 
istorija“.

 23.10 Grupės „Golden 
Parazyth“ kon-
certas.

 0.10 DW naujienos  rusų 
kalba.

 0.25 Dabar pasaulyje. 
 0.55 Stop juosta. 
 1.25 Kaunas Jazz 2019. 
 2.10 „Gimęs liūdėti“.
 3.45 Festivalis 

„nowJapan 2019“. 
 4.40 7 Kauno dienos. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 

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 „Fargo“.
 23.05 „Kovos su 

mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 1.00 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

 3.00 „Kasandra. Pilkasis 
vilkas“.

 4.35 „Tėvas  
Motiejus“.

tv6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Statybų gidas.
 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 „Fizrukas“.
 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas. 
 21.58 Orai. 
 22.00 Eurolygos 

rungtynės. Kauno 
„Žalgiris“–Berlyno 
„ALBA“.

 0.15 „Ties riba“.
 2.00 „Sielonešė“.
 4.00 „Amerikiečiai“.

„Ratai 2“,  19.30, TV3
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PirmADienis, sausio 27 d. Saulė teka 8.19, leidžiasi 16.44, dienos ilgumas 8.25. 
Jaunatis. Vardadieniai: Angelė, Jogundas, Jogundė, Natalis, Ilona, Anelė.

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 „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 „Linksmieji Tomas 

ir Džeris“.
 7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.45 „Rozenheimo 

policija“.
 10.45 Gyvūnų pasaulis.
 11.15 „Būrėja“.
 13.00 „Tik tu ir aš“.
 14.00 „Našlaitės“.
 14.55 „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 „Sukilimas“.
 0.15 „Akloji zona“.
 1.05 „Komandosai“.

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.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Atominė apoka-

lipsė“.
 23.50 „Skubi pagalba“.
 0.50 „Makgaiveris“.
 1.35 „X failai“.
 2.30 „Tironas“.
 3.25 „Skubi pagalba“.
 4.10 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 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 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 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 „Neribota prieiga“.
 22.55 „Žmogus – orkes-

tras“.
 0.40 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai V“.
 1.30 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.25 „Gyvi numirėliai“.
 3.10 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos tv
 6.29 Programa.
 6.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 7.00 Šiandien kimba. 
 8.00 Apie tave. 
 9.00 „24/7“. 
 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 „Dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“.
 18.30 „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 

Andriumi 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 

Andriumi 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. 
 6.50 Po pamokų. 
 7.00 Kultūros diena.
 7.25 „Da pacem, 

Domine“. 
 8.20 Pradėk nuo  

savęs. 
 8.50 „Šimtas vaizdų iš 

Japonijos. Išskir-
tinis Hiogas“.

 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 Istorijos detektyvai. 
 14.55 Stambiu planu. 
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.05 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 16.15 „Smurfai“.
 16.45 „Šimtas vaizdų iš 

Japonijos. Mijės 
Didžioji Isės 
šventykla“.

 17.05 „Atėnė“.
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 „Laisvės kaina. 

Savanoriai“. 
 19.25 „Kurdų ryžtas“.
 20.15 Prisiminkime. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Paskutinė kara-

lystė“.
 23.30 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Karinės paskirties 
architektūra“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Indivizijos. 
 1.15 Pabandom iš naujo! 

2020. Eurovizijos 
nacionalinė 
atranka. 

 3.30 „Herojai“.
 5.00 „Penkiakovės 

riteriai“.

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 „Po vienu  

stogu“.
 23.20 „Gyvenimo  

daina“.
 1.15 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.15 „Ričardas atsisvei-

kina“.
 4.40 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 9.00 Autopilotas.
 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 „Fizrukas“.
 20.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 20.30 Žinios.
 20.58 Orai.
 21.00 „Veidai minioje“.
 23.00 „Pagieža 3“.
 0.50 „Komando“.
 2.55 „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. Užkeiktas 
princas“.

 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 Pasaulio dokumen-
tika. „Amerika iš 
paukščio skrydžio. 
Pietų valstijos“.

 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 „Subtilumas“.
 0.15 „Herojai“.
 1.45 „Pasaulio doku-

mentika. Septyni 
pasauliai, viena 
planeta“.

 2.35 „Pasaulio doku-
mentika. Amerika iš 
paukščio skrydžio. 
Pietų valstijos“.

 3.25 Tėčio reikalai. 
 3.55 Šventadienio 

mintys. 
 4.20 „Bosė“.

lnk
 6.55 „Linksmieji Tomas 

ir Džeris“.
 7.20 „Zigis ir Ryklys“.
 7.45 „Ogis ir tarakonai“.
 8.05 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
 9.00 Sveikatos  

namai. 
 9.55 „Pirmyn į kos-

mosą“.
 11.35 „Rembo sūnus“.
 13.30 „Mergina iš 

Džersio“.
 15.30 „Mano tėtis nuvarė 

mašiną“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 
 22.05 „Komandosai“.
 0.10 „Stebėtojai“.
 1.50 „Didžiosios 

motušės namai“.

tv3
 6.00 Sveikatos medis.
 7.00 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Ilgo plauko 

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

moteris.
 11.00 Svajonių sodai.
 12.00 „Aldabra“.
 13.30 „Sosto įpėdinis“.
 15.35 „L.O.L.“.
 17.25 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Planas tėčiui“.
 21.50 „Profas“.
 23.40 „Galaktikos sergė-

tojai“.
 1.55 „Svarbiausios 

valandos“.
 3.55 „Havajai 5.0“.

btv
 6.30 Galiūnai. Mačas 

Lietuva-Latvija. 
Skuodas.

 7.30 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Galiūnai. Europos 

dvejetų taurė. 
Lazdijai. 

 10.00 „Varom!“.
 10.30 „Nepaprastos žmo-

gaus galimybės“.
 11.35 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.40 „Džeimio ir 
Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 13.45 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

 14.45 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.45 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 17.00 Betsafe–LKL 
čempionatas. 
„Žalgiris“–„Rytas“.

 19.30 „Žmogus – orkes-
tras“.

 21.20 „Narkotikų prekei-
viai“.

 22.25 „Gyvi numirėliai“.
 23.25 „Naktinis reisas“.
 1.00 „Ką radau, tas 

mano“.

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. Po-

kalbiai. M. Katinas. 
 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. Po-

kalbiai. N. Cesiulis. 
 0.00 „Tu esi mano“.
 1.00 „Detektyvas Linlis“.
 2.50 „Neprijaukinti“.
 3.15 „24/7“. 
 3.55 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 4.35 „Pasaulio turgūs“.
 4.55 Kaimo akademija. 
 5.15 Oponentai. 
 5.55 Skyrybos. 

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Grupės „Golden 

Parazyth“ kon-
certas.

 7.05 Lengvai ir linksmai! 
Donatas Mon-
tvydas. 

 7.30 Krikščionio žodis. 
 7.45 Prisikėlimo 

liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias.

 8.00 Kelias. 
 8.30 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 9.00 Pasaulio Lietuva. 
 10.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 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 Veranda. 
 15.30 Europos dailiojo 

čiuožimo čempio-
natas. Parodomoji 
programa. 

 18.00 Kultūringai su 
Nomeda. 

 18.55 LRT PLIUS scena. 
„The Schwings 
Band“ ir „Harlem 
Speaks Easy“.

 19.45 „Frenki Dreik 
paslaptys“.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias - 
fotepijono žvaigždė 
Lucas Debargue.

 22.00 „Da pacem, 
Domine“. 

 22.55 „Red Rokas“.
 0.30 „Subtilumas“.
 2.15 LRT PLIUS scena. 

„The Schwings 
Band“ ir „Harlem 
Speaks Easy“ 
(kart.).

 3.10 Stambiu planu. 
 4.05 Šventadienio 

mintys. 
 4.30 Duokim garo! 

tv1
 6.45 „Akloji“.
 7.45 „Pragaro katytė“.
 8.45 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.40 „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 „Ričardas atsisvei-

kina“.
 22.50 „Vagis polici-

ninkas“.
 0.40 „Amžinos meilės 

laiškai“.
 2.45 „Lemtinga gintis“.

tv6
 6.30 „Candy Crush“.
 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“.
 15.15 „Visureigiais per 

Aliaską“.
 16.15 „Jukono vyrai“.
 17.05 Sandėlių karai.
 18.05 „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 Action.
 22.30 NBA rungtynės. 

Hiustono 
„Rockets“–Den-
verio „Nuggets“.

 1.00 „Karo kiaulės“.

sekmADienis, sausio 26 d. Saulė teka 8.21, leidžiasi 16.42, dienos ilgumas 
8.21. Jaunatis. Vardadieniai: Timotiejus, Titas, Rimantas, Eigilė, Justas, Paulė, Rimas.

„Ričardas atsisveikina“,  21.00, TV1
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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 „Apgavikai“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 Tėčio reikalai. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Istorijos  

detektyvai. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „Apgavikai“.
 4.50 Kūrybingumo 

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

lnk
 6.25 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.25 „Linksmieji Tomas 

ir Džeris“.
 7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.45 „Rozenheimo 

policija“.
 10.45 „Monikai reikia 

meilės“.
 11.15 „Būrėja“.
 13.00 „Tik tu ir aš“.
 14.00 „Našlaitės“.
 14.50 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 VIDO VIDeO. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.

 22.27 Orai.
 22.30 PREMJERA. „Vel-

kami per betoną“.
 1.35 „Akloji zona“.
 2.20 „Sukilimas“.

tv3
 6.25 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“.
 6.55 „Elena iš Avaloro“.
 7.25 „Kempiniukas 

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

nepabėgsi“.
 12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Vanduo dram-

bliams“.
 0.25 „Majų baikerių 

klubas“.
 1.45 „Makgaiveris“.
 2.35 „X failai“.
 3.25 „Tironas“.
 4.20 „Majų baikerių 

klubas“.
 5.35 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 5.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

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

geriausia“.
 8.40 „Stoties policija“.
 9.40 „Paskutinis faras“.
 10.35 „Gelbėtojai – 112“.
 11.35 „Jūrų pėstininkai“.
 12.35 „Nusivylusios 

namų šeimininkės“.
 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 „Pavojus. Oro 

upės“.
 22.50 „Neribota prieiga“.
 0.45 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai V“.
 1.35 „Nusivylusios 

namų šeimininkės“.

Dzūkijos tv
 6.29 Programa.
 6.30 Kaimo akademija. 
 7.00 Nauja diena. 
 7.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 8.00 Puikūs pralaimė-

jimai. 
 9.00 „Tu esi mano“.
 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 

Andriumi 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. Mijės 
Didžioji Isės 
šventykla“.

 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 „Laisvės kaina. 
Savanoriai“. 

 14.55 „Kurdų ryžtas“.
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.05 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 16.15 „Smurfai“.
 16.45 „Šimtas vaizdų iš 

Japonijos. Kana-

gavos įvairovė“.
 17.05 „Atėnė“.
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Į sveikatą! 
 18.55 FIBA Čempionų 

lyga. Stambulo 
„Besiktas“–Klai-
pėdos „Neptūnas“.

 21.00 62-ieji GRAMMY 
apdovanojimai. 

 0.20 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.35 Dabar pasaulyje. 
 1.05 Kaunas Jazz 2019. 
 1.55 LRT PLIUS scena. 
 3.15 Prisiminkime. 

Dainuoja Vaclovas 
Daunoras. 

 3.30 Auksinis protas. 
 4.40 Kelias. 
 5.05 Skambantys 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Svečias – fote-
pijono žvaigždė 
Lucas Debargue.

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 pa-

slaptys. Kaliausė“.
 22.55 „Gyvenimo daina“.
 0.45 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.45 „Po vienu stogu“.
 4.35 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 9.00 Praeities žvalgas.
 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 „Fizrukas“.
 20.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 20.30 Žinios.
 20.58 Orai.
 21.00 „Išpirka – mili-

jardas“.
 23.10 „Rouzvudas“.
 0.10 „Svieto lygintojai“.
 1.05 „Amerikiečiai“.
 2.00 „Grainderis“.

AntrADienis, sausio 28 d. Saulė teka 8.18, leidžiasi 16.46, dienos ilgumas 
8.28. Jaunatis. Vardadieniai: Tomas, Gedautas, Nijolė, Leonidas, Manfredas.

trečiADienis, sausio 29 d. Saulė teka 8.16, leidžiasi 16.48, dienos ilgumas 8.32. 
Jaunatis. Vardadieniai: Girkantas, Žibutė, Valerijus, Aivaras.

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“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Bloga mergaitė“. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Stilius. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Apgavikai“.
 4.50 Kūrybingumo 

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

lnk
 6.25 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.25 „Linksmieji Tomas 

ir Džeris“.
 7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.45 „Rozenheimo 

policija“.
 10.45 „Monikai reikia 

meilės“.
 11.15 „Būrėja“.
 13.00 „Tik tu ir aš“.
 14.00 „Našlaitės“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 VIDO VIDeO. 
 18.30 Žinios.
 19.25 KK2 vaikai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Leo ir Bružo nuoty-

kiai Madagaskare. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Prieš ugnį – 

ugnimi“.
 0.25 „Akloji zona“.
 1.15 „Velkami per 

betoną“.

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.
 16.30 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 „Broliai Sistersai“.
 22.25 „Vikinglotto“.
 22.30 „Broliai Sistersai“.
 0.30 „Majų baikerių 

klubas“.
 1.35 „Makgaiveris“.
 2.25 „X failai“.
 3.15 „Tironas“.
 4.10 „Majų baikerių 

klubas“.
 5.10 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 5.30 „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 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 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 „Smogiamoji jėga“.
 22.55 „Pavojus. Oro 

upės“.
 0.40 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai V“.
 1.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos tv
 6.29 Programa.
 6.30 Kryptys LT. 
 7.00 Nauja diena. 
 7.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 8.00 Sėkmės gylis.
 9.00 „Tu esi mano“.
 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. Kana-
gavos įvairovė“.

 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 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Svečias – fote-
pijono žvaigždė 
Lucas Debargue.

 15.00 „Da pacem, 
Domine“. 

 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.05 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 16.15 „Smurfai“.
 16.45 „Šimtas vaizdų iš 

Japonijos. Nara“.
 17.05 „Atėnė“.
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Smalsumo genas. 
 18.55 FIBA Čempionų 

lyga. Panevėžio 
„Lietkabelis“–Stras-

būro „SIG“.
 21.00 „Prancūzų bran-

duolinių bombų 
aukos“.

 22.15 „Kremliaus Trojos 
arklys“.

 23.10 „Žiemgalos dainius. 
Algimantas Vin-
centas Raudonikis“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.45 Literatūros pėd-

sekys. 
 1.15 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 2.10 Į sveikatą! 
 2.35 62-ieji GRAMMY 

apdovanojimai. 

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 pa-

slaptys. Lyg niekur 
nieko“.

 22.55 „Gyvenimo daina“.
 0.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.55 „Brokenvudo pa-

slaptys. Kaliausė“.
 4.25 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 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 „Fizrukas“.
 20.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 20.30 Europos taurės 

krepšinio 
rungtynės. „AS 
Monaco“–Vilniaus 
„Rytas“.

 22.30 „Pakvaišę dėl 
Merės“.

 0.50 „Rouzvudas“.
 1.40 „Svieto lygintojai“.
 2.30 „Amerikiečiai“.
 3.20 „Paskutinis iš vyrų“.
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AsmeniniAi skelbimAi nemokAmAi !!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
G. Vasiukonio gėlininkystės  •ūkis prekiauja viržiais.  

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

Žieminius kviečius.   •Tel. 8 662 39070.

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

KITI

Rankinę mėsmalę.   •Tel. 8 674 97626.

Kineskopinį televizorių  •„Philips“ (37 colių įstižainė, 
kaina 12 Eur), sieninį televizo-
riaus laikiklį (6 Eur), elektrinę 
pirties krosnelę „Harvia vega 
BC60“ (16 kW, kaina 155 Eur), 
naudotas durų varčias.  
Tel. 8 686 43600,  
Druskininkai.

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

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

Pigiai labradorito akmens  •plokštes iš Ukrainos Lazdijuo-
se.  
Tel. (8 318) 52156  
(po darbo valandų ir savaitga-
liais).

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. 

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

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

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.

„VW Golf III“ (1997 m.,  •universalas, GTI, el. paketas, 
elektrinė spalva) dalimis: idea-
lūs priekiniai sparnai (kaina 25 
Eur), skardinių ratlankių dang-
teliai (po 2 Eur), plastikinės 
slenksčių juostos (po 4 Eur).  
Tel. 8 686 43600, Druskinin-
kai.

AUGALAI

Pašarinius runkelius.   •Tel. 8 617 01065. 

Aliejinius ridikus, kaina 1  •Eur/12 kg. 3 t, smulkius kvie-
čius, kaina 80 Eur/t.  
Tel. 8 698 50782.

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.

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

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

Žemės sklypą namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
vandens telkinio, atlikti geode-
ziniai matavimai, visos miesto 
komunikacijos), kaina 20 000 
Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

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

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. 

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

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

Žemę.   •Tel. 8 614 80988,  
atsiskaitau iš karto.

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 PRIEMOėS

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

Visų markių automobilius,  •kemperius. Gali būti nevažiuo-
jantys ar po autoįvykio bei 
parvežti iš Anglijos. Pasiimame 
patys, sutvarkome reikalingus 
dokumentus, atsiskaitome 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. 

„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

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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AsmeniniAi skelbimAi nemokAmAi !!!

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

GYVULIAI

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

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

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

KITI

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. 
Svėrimo paslaugos iki 60 t. 
Darbo laikas I–V 8.00–16.00 
val., VI 8.00–12.00.  
Tel. 8 698 30902. 

NUOMA
SIŪLO

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

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

Betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

IEŠKO

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

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

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

Išsinuomočiau žemės  •Šventežerio sen. Laiku moku 
sutartą nuomos mokestį.  
Tel. 8 671 50589.

PASlAUgOS
Karštuoju būdu restauruo- •jame vonias. Dengiame impor-

tinėmis medžiagomis. Spalvų 
įvairovė, garantija. Darbo patir-
tis 27 metai.  
Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331.

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, 
padangų montavimas ir balan-
savimas, žemės ūkio mašinų, 
sunkvežimių padangų mon-
tavimas ir remontas, tepalų 
prekyba, keitimas, įvairios 
žemės ūkio paslaugos, prekyba 
naudota žemės ūkio technika. 
Alytaus g., Krosna.  
Tel.: 8 620 68034,  
8 614 15051. 

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.

Uždaroji akcinė bendrovė  •„Lazdijų vanduo“ teikia van-
dens atvežimo paslaugą. Dėl 
užsakymo prašome  
kreiptis telefonu  
(8 318)  51703.

• 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

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

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

VILNONĖS ANTKLODĖS
Š. m. sausio 29 d. (trečiadienį)..

Gamintojų kainomis parduosime vilnones viengules (54 EUR), dvigules 
(60 EUR), vaikiškas (35 EUR) antklodes, vilnonius čiužinius (paklotus, 
įvairių išmatavimų, 47–61 EUR), vilnones pagalves (19 EUR), patalynės 
komplektus (28–31 EUR), vilnonius suktus siūlus (19 EUR/kg).

Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higieniška. Ji 
higroskopiška (gali sugerti ir išgarinti daug drėgmės), nesielektrina, lengva, 
šilta, gerai praleidžia orą ir ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi 
bakteriostatinėmis savybėmis, tinka naudoti tiek vasarą, tiek žiemą. 

Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai. 
Tel. 8 698 71270. 

Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

9.00 val. – Krosnoje,
10.00 val. – Šventežeryje,
10.20 val. – Avižieniuose,
10.40 val. – Veisiejuose (turguje),
11.00 val. – Viktarine,

11.15 val. – Kapčiamiestyje,
11.45 val. – Lazdijuose
(centriniame turguje),
12.20 val. – Rudaminoje,
12.35 val. – Šeštokuose.

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

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

Tel. 8 644 55355.

Antspaudų gamyba pagal 
užsakymą

Seinų g. 12, lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. 

KNYGYNĖLIS

.



16 Dzūkų žinios Nr. 4 / 2020 01 23 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

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

Direktorius
Darius Brindza.

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


