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užsiprenumeravote
„Dzūkų žinias“?

Socialinių paslaugų centro vadovė 
J. Marcinkienė priėjo liepto galą
Jei įstaigos vadovas ne-
tinkamai atlieka savo 
pareigas, išsaugoti savo 
kėdę jam gali nepadėti ir 
priklausymas partijai, kuri 
yra valdančiojoje daugu-
moje. Taip galima pasakyti 
ir apie Lazdijų socialinių 
paslaugų centro direkto-
rę, konservatorę Jolantą 
Marcinkienę, kurios veiklą 
principingai įvertino 
įstaigos steigėjo – Lazdijų 
rajono savivaldybės suda-
ryta darbo grupė, o merė 
Ausma Miškinienė praė-
jusį antradienį atšaukė J. 
Marcinkienę iš užimamų 
pareigų. 

Apie problemas Lazdijų socia-
linių paslaugų centre ne vieną 
kartą rašė „Dzūkų žinios“, kurios 
nuolat gaudavo įstaigos darbuo-
tojų skundų dėl centro vadovės 
sprendimų.  Daugau nei pusmetį 
savaitraštis nuolat rašė apie  sudė-
tingą psichologinę situaciją šioje 
įstaigoje ir direktorės nesiskaity-
mą su darbuotojais. Apie įstaigos 
direktorės netoleruotinus darbo 
metodus, netinkamą darbo orga-
nizavimo ir darbų paskirstymą 
bei abejotiną premijavimo tvarką 

Savivaldybės gydytoja: „COVID-19 
protrūkiai rajone suvaldyti“
Nors Lazdijų rajonas nėra 
tarp pirmaujančių COVID-
19 susirgimų skaičiumi 
nei Alytaus apskrityje, nei 
Lietuvoje, tačiau situacija 
rajone nėra džiuginanti. 
Prieš Naujuosius buvo 
fiksuoti ligos protrūkiai 
senelių ir globos namuose, 
Lazdijų ligoninėje, prieš 
keletą dienų koronavirusas 
išsivedė Anapilin garbingą 
lazdijietį. Nors buvo kalba-
ma apie COVID-19 skyriaus 
steigimą Lazdijų ligoninė-
je, tačiau sprendimas šiuo 
klausimu dar nepriimtas. 

„Dzūkų žinios“, stengdamosi savo 
skaitytojus objektyviai informuoti 
apie COVID-19 situaciją rajone, 
pateikia informaciją iš pirmų lūpų 
ir kalbina savivaldybės gydytoją Nukelta į 3 psl. » 

Liną Džiaukštienę. 

– Kokia epidemiologinė CO-
VID-19 situacija Lazdijų rajone 
sausio 4 d. duomenimis? Kiek 
serga, kiek pasveiko, kiek mirė, 
kiek saviizoliacijoje?

– Šiuo metu rajone serga 373 
asmenys. Iš viso COVID-19 liga 
patvirtinta 535 rajono gyvento-
jams. Pasveikusiais sausio 4 d. 
laikomi 154 asmenys. Per praėju-
sią parą nustatyti 3 nauji susirgi-
mų atvejai. Iš viso dėl COVID-19 
mirė 6 rajono gyventojai. Savii-
zoliacijoje savivaldybės būstuose 
yra 4 asmenys, dar 108 yra savii-
zoliacijoje savo namuose.

– Kokia situacija Kapčiamies-
čio senelių namuose?

– Šiuo metu situacija stabili. Visi 

Antradienį Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė atšaukė iš užimamų pareigų viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro direktorę 
Jolantą Marcinkienę.

Savivaldybės gydytoja Lina Džiaykštienė.
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SavaitėS komentaraS 
Svarbiausi 2020-ųjų lietuvos įvykiai stovint ant 2021-ųjų slenksčio

Algimantas Mikelionis
Praėjusių metų pabaigoje lai-
kraštyje „Lietuvos rytas“ buvo 
publikuojami jo užsakymu atlik-
ti kompanijos „Baltijos tyrimai“ 
visuomenės nuomonės apklausos 
duomenys. Vienas iš klausimų 
segmentų buvo apie svarbiau-
sius praėjusių 2020-ųjų metų 
įvykius. Tad naudodamiesi šiais, 
minėtame dienraštyje pateiktais 
duomenimis, pažvelkime į svar-
biausių 2020-ųjų Lietuvos įvykių 
dešimtuką. 

Turbūt pirma vieta nebus dide-
lis netikėtumas skaitytojams, nes 
ją užėmė Seimo rinkimai, įvykę 
pernai spalio 11–25 dienomis. Jau 
praėjusių metų pradžioje niekas 
per daug neabejojo, kad Seimo 
rinkimai taps svarbiausiu metų 
įvykiu. Už pirmoje vietoje esantį 
įvykį pasisakė net 78 procentai 
apklaustųjų. Antra vieta irgi nebu-
vo jokia staigmena – tai koronavi-
ruso pandemija Lietuvoje. Už ją 
pasisakė 72 procentai responden-
tų. Jeigu pirmoje vietoje atsidūrę 
Seimo rinkimai neturėjo jokios 

neigiamos įtakos Lietuvos gyven-
tojams, o tik tai, kad ne itin vy-
kusią „žaliųjų valstiečių“ valdžią 
pakeitė dešiniųjų partijų koalicija, 
kuriai vadovauja konservatoriai 
su dviem liberaliomis partijomis. 
Šis įvykis net turėjo pagerinti ar 
pagerino visuomenės nuotaiką, 
nes į valdžią atėjo nemažai jaunų 
ir talentingų žmonių, kurie nematė 
sovietmečio ir į gyvenimą žvelgia 
per jau laisvoje Lietuvoje nugy-
ventos patirties prizmę. 

Antroje svarbiausių 2020-ųjų 
metų įvykių vietoje atsidūrusi 
koronaviruso pandemija neigia-
ma prasme kaip reikalas aptemdė 
ir sujaukė mūsų visų gyvenimą. 
Visų pirmiausia – tai susirgimai 
ir mirtys nuo šios nelemtos ligos. 
Pavasarį ir vėlai rudenį buvome 
priversti karantinuotis ir sėdėti 
namuose, nes kur nors eiti ir bū-
riuotis tapo itin pavojinga. Tad 
trečią vietą apklaustieji svarbiau-
sių 2020-ųjų įvykių sąraše skyrė 
pavasarį paskelbtam karantinui 
ir sienų uždarymui. Už tai bal-
savo 26 procentai apklaustųjų. 
Ketvirtoje vietoje atsidūrė Pran-
cūzijos prezidento E. Macrono 
vizitas Lietuvoje. Jį išskyrė 9,2 
procento respondentų. Kad šis 
įvykis  atsidūrė svarbiausių pra-
ėjusių metų įvykių penketuke, 
irgi labai nestebina, nes didelių 
ir itin įtakingų pasaulio lyderių Adomo Žilinsko piešinys.

lankymasis mūsų šalyje visuomet 
sukelia didelį rezonansą. Penktoje 
vietoje atsidūrė ekonomikos nuos-
mukis dėl pandemijos ir karanti-
no. Koronavirusas paveikė ne tik 
mūsų šalies gyventojų sveikatą, 
bet nenumaldomai smogė ir eko-
nomikai. Ir sakykit, kaip tokiomis 
sąlygomis išsilaikyti vidutinėms 
ar smulkioms verslo įmonėms, 
jeigu ir didieji dėl šios nelem-
tos negandos patyrė milžiniškus 
nuostolius. Penktoje vietoje atsi-
dūręs ekonomikos nuosmukis dėl 
pandemijos ir karantino surinko 
4,5 procento apklaustųjų balsų.

Šeštoje svarbiausių 2020-ųjų 
įvykių sąraše atsidūrė Nepri-
klausomybės atkūrimo 30 metų 
jubiliejus, už kurį balsavo 3,1 pro-
centas respondentų. 3 procentai 
respondentų išskyrė pradėjusios 
veikti Astravo AE darbą ir elek-
tros pirkimo iš jos boikotą – tai 
leido šiam įvykiui svarbiausiųjų 
sąraše užimti septintą vietą. Aš-
tuntoje vietoje atsidūrė dėl pande-
mijos sutrikusi sveikatos apsau-
gos įstaigų veikla – 2,3 procento. 
2,2 procento apklaustųjų devintą 
vietą skyrė Baltarusijos gyventojų 
protesto palaikymo Laisvės kelio 
akcijai. Dešimtą vietą, surinkusi 
2,1 procento respondentų balsų, 
užėmė prieš Seimo rinkimus val-
džios skirtos dviejų šimtų eurų 
išmokos.•

Trys karaliai: kalėdinio periodo pabaiga
Sausio 6-oji katalikiškose 
šalyse minima kaip Trijų 
karalių – Rytų išminčių, 
aplankiusių Betliejuje gi-
musį Jėzų, šventė. Ši šventė 
simboliškai užbaigia kalė-
dinių švenčių laikotarpį.

Astronomiškai tai – saulės „sto-
vėjimo“ laikotarpio pabaiga. Sau-
sio 6-ąją jau galima pastebėti, kad 
nuo Šv. Kalėdų iki Trijų karalių 
diena pailgėjo.  Kaip sakydavo 
anuomet, diena pailgėja  „per 
gaidžio žingsnį“. 

trijų karalių šventėS 
atitikmuo Dzūkijoje
Dzūkijoje ši diena buvo vadinta 
Krikštais. Krikštų šventės metu 
buvo svarbi maginė sodybos ap-
sauga nuo neregimų dvasių. Ma-
nyta, kad šią dieną išeina vėlės, 
kurios per Kūčias atėjo aplankyti 
artimųjų, jos vėl privalo grįžti 
į dausas. Kai kuriose Lietuvos 
vietovėse Krikštų išvakarėse 
buvo ruošiama atsisveikinimo 
su vėlėmis vakarienė, vadinama 
Kūčelėmis.

Druskininkų savivaldybės te-
ritorijoje toks paprotys nėra už-
rašytas. 1996 m. užrašytas Onos 
Kurauskienės-Žiogelytės (gim. 
1918 m. Viečiūnų k.) prisimini-
mas, kad būtent Krikštų dieną 
buvo verdama grikių košė su 
grūstomis kanapėmis. Galima 
tik spėti, kad tai irgi galėjo būti 
tam tikra duoklė vėlėms.

šventėS papročiai ir 
Simboliai
Krikščionybės laikais paplito 
paprotys ant namo durų staktos, 
ūkinių pastatų durų, kartais ir 
namų apyvokos daiktų anglimi, 
o vėlesniais laikais ─ bažnyčioje 
šventinta kreida parašyti pirmą-
sias Trijų karalių vardų raides: 
+K+M+B (Kasparas, Merkelis, 
Baltazaras). Kryželis prieš  išmin-
čiaus vardą reiškė jo šventumą. 
Nemokantys rašyti dėdavo tik 
kryželius.  Žmonės tikėjo, kad tai 
juos apsaugos nuo piktų dvasių, 
gaisro, vagių. Šis paprotys dar 
vadinamas „krikštus dėti”.

Liaudiški Trijų karalių šventės 
papročiai susiformavo veikiant 
bažnytinei tradicijai, jie paprasti 
ir smagūs. Po kaimą vaikščiodavo 
trys jauni vyrai, apsirėdę karališ-
kais rūbais, galvas papuošę karū-
nomis, prisiklijavę linų pluošto 
ar avikailio barzdas. Vienas jų 
būtinai būdavo „juodaodis“, t. y. 
suodinais skruostais.

DzieDulio prietarai
Stasė Kvaraciejienė (gim. Varė-
nos r. Kasčiūnų k.) prisimena: 
„Krikštuosna per kaimų aidavo 
trys bernai. Jai bernų trūkumas, 
tai ir merga kokia apsirangdavo. 
Iš popieriaus, visokių ryzelių 
(atraižų) pasdarydavo karūnas, 
kad būt gražios. Iš senų paklotių 
(paklodžių) pasisiūdavo gūnčes, 
pasimdavo dzideles lazdas. Atajį 
prieg trobos, pasbelsdavo su laz-

dom. Adarius gaspadoriui duris, 
pagiedodavo šventų giesmį. Vai-
kus apdovanodavo namiej keptom 
baronkom, saldainiais. Kai kurie   
gaspadoriai ir „karalius” pavai-
šydavo. Jai šeiminykų an durų 
staktos dar būdavo neužrašyta, tai 
užrašydavo +K+M+B. Mums tai 
bažnyčia buvo toli, cik Merkinėn, 
tai laukdavom tų „karalių”. Ba 

dziedulis sakydavo: „Jai neatais 
karaliai, tai metai bus kūdi, nede-
rės derlius, gyvuliai blogai ves ar 
sveikatos nebus.“  Ir man teko aic. 
Ba kap jaunimas iš kaimų iškriko, 
tai nebuvo kam aic.”

Tautosakos pateikėja prisime-
na, kad jos gimtajame Kasčiūnų 
kaime „karaliai” vaikščiojo dar 
ir apie 1967 metus. Sovietiniais 

metais, jaunimui išvykus gyventi 
į miestus, šis paprotys nunyko. 

Ir primena, ką pagal liaudišką 
tikėjimą būtinai reikia padaryti: 
„Jai nespėjai iki Kūčių „atnagra-
dzyt” (grąžinti skolą ar padėkoti 
už gerą darbą), būtinai tai turi 
padaryti iki Trijų karalių.“•
Parengė Ramunė Tarandė

Trijų karalių vardų raidės: +K+M+B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras).
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VirgauDas Šerėnas
(1953-11-07–2020-12-31)

Su paskutiniąja 2020 metų diena, eidamas 68-uosius metus, iš Lazdijų 
rajono bendruomenės tarpo iškeliavo UAB  „Lazdijų šiluma“ direktorius 
Virgaudas Šerėnas – žmogus, palikęs įsimintiną pėdsaką šios ir kitų rajono 
įmonių, kuriose dirbo ir kurioms vadovavo, istorijoje, o svarbiausia – 
žmonių širdyse. Buvo veiklus, taktiškas vadovas, mokantis organizuoti 
ir motyvuoti kolektyvų žmones, nuoširdus ir patikimas bendradarbis, 
sugebėdavęs pamatyti pačias geriausias kolegų charakterio savybes, 
paskatinti ir padrąsinti... 

Virgaudas Šerėnas gimė ir augo Utenos rajone. 1976 metais, baigęs 
tuometinį Vilniaus inžinerinį statybos institutą, pradėjo dirbti Lazdijų 

autotransporto įmonėje budinčiuoju mechaniku. 1978–1979 metais dirbo Automobilių transporto ir plentų 
ministerijoje. Nuo 1979 metų visa jo darbo biografija yra susijusi su Lazdijais: iki 1989-ųjų Lazdijų au-
totransporto įmonėje ėjo vyriausiojo inžinieriaus, 1989–1998 metais – šios įmonės direktoriaus pareigas. 
Nuo 1998 metų išėjo į privatų verslą: UAB „Lazdijų transekspedicija“ ėjo vadybininko, vėliau – šios 
bendrovės direktoriaus pareigas. 2009 metais  pradėjo vadovauti bendrovei „Lazdijų šiluma“, kurioje per 
vienuolika darbo metų suspėjo nuveikti daug reikšmingų darbų: jam vadovaujant buvo modernizuotos 
Lazdijų ir Veisiejų miestų katilinės, atnaujinti šilumos tinklai. „Apie savo direktorių norim pasakyti pačius 
gražiausius žodžius, nes jis buvo nuostabus žmogus“, – sako „Lazdijų šiluma“  darbuotojai – žmonės, su 
kuriais Virgaudas Šerėnas dirbo iki paskutinės savo gyvenimo dienos. Gaila, kad gražius jų prisiminimus 
turime sakyti jau būtuoju laiku...

Visuomet prisiminsime jį ne tik kaip talentingą vadovą, bet ir kaip jautrų, nuoširdų, ilgus savo gyvenimo 
metus Lazdijų kraštui atidavusį žmogų. 

Lazdijų rajono savivaldybės vadovai ir administracijos darbuotojai

in memoriam

renata MockeVičienė
(1974-01-18–2020-12-29)

Iš mūsų tarpo išėjo Renata Moc-
kevičienė – Lazdijų meno mokyklos 
vadovė, puiki kolegė, Lazdijų krašto 
kultūrinio gyvenimo dalis, šviesulys, 
gebėjusi koncentruoti meno skleidžia-
mą šilumą ir ją dalinti kitiems.  

Renatos Mockevičienės gyvenimas 
nuo vaikystės susijęs su Lazdijais ir 
skirtas Lazdijams. Baigusi Lazdijų 
vidurinę bei Lazdijų meno mokyklas, 
o 1993 m. Kauno J. Gruodžio aukš-
tesniosios muzikos mokyklą, ji iškart 
įstojo į Klaipėdos universiteto Menų 
fakultetą, kur studijavo chorinį diri-
gavimą. Nuo 1996 m. pradėjo dirbti 
mokytoja Lazdijų meno mokykloje, 
kartu siekdama mokslo žinių ir aukštesnės kvalifikacijos. 2000 m. 
Klaipėdos universitete baigė choro dirigavimo programą ir įgijo muzi-
kos magistro laipsnį. Renatos Mockevičienės organizaciniai gabumai 
bei talentai skleidėsi vos pradėjus dirbti Lazdijų meno mokykloje. 
Kupina idėjų, sumanymų ir gebanti juos įgyvendinti, jau profesinės 
karjeros pradžioje tapo mokyklos teoretinio-vokalinio skyriaus vedėja, 
po to – direktoriaus pavaduotoja, o nuo 2007 metų paskirta Lazdijų 
meno mokyklos direktore. 

Apie nuveiktus ir Lazdijų kraštui Renatos paliktus darbus byloja 
ne tik gausus rajono, apskrities, respublikinių ir tarptautinių meno 
festivalių laureatų būrys, bet ir visa Lazdijų meno mokyklos veikla. 
Jos iniciatyva buvo užmegzti ryšiai su meno mokyklų kolektyvais 
Lietuvoje ir Lenkijoje, Lazdijų meno mokykla iš esmės atnaujinta, 
mokiniai ir mokytojai aktyviai pradėjo dalyvauti rajono bendruomenės 
gyvenime, rengdami visuomenei koncertus, dailės parodas, mokydami 
meno suaugusiuosius. 

Jautri, taktiška, gerbianti ir vertinanti kolegų nuomonę bendradarbė, 
šiltas ir nuoširdus žmogus – tokia Renata Mockevičienė ilgam išliks 
mūsų atmintyje. 

Lazdijų rajono savivaldybės vadovai ir 
administracijos darbuotojai

in memoriam

Iš mūsų tarpo išė-
jo Renata Mockevi-
čienė – Lazdijų meno 
mokyklos vadovė, 
puiki kolegė, Lazdijų 
krašto kultūrinio gy-
venimo dalis, šviesu-
lys, gebėjusi koncen-
truoti meno sklei-
džiamą šilumą ir ją 
dalinti kitiems.  

Renatos Mockevi-
čienės gyvenimas 
nuo vaikystės susijęs 
su Lazdijais ir skirtas 
Lazdijams. Baigusi 
Lazdijų vidurinę bei 
Lazdijų meno moky-
klas, o 1993 m. Kauno 
J. Gruodžio aukštes-
niąją muzikos moky-
klą, ji iškart įstojo į 
Klaipėdos universiteto Menų 
fakultetą, kur studijavo chorinį 
dirigavimą. Nuo 1996 m. pra-
dėjo dirbti mokytoja Lazdijų 
meno mokykloje, kartu siek-
dama mokslo žinių ir aukštes-
nės kvali� kacijos. 2000 m. Klai-
pėdos universitete baigė cho-
ro dirigavimo programą ir įgijo 
muzikos magistro laipsnį. Re-
natos Mockevičienės organi-
zaciniai gabumai bei talentai 
skleidėsi vos pradėjus dirbti 
Lazdijų meno mokykloje. Ku-
pina idėjų, sumanymų ir ge-
banti juos įgyvendinti, jau pro-
fesinės karjeros pradžioje tapo 
mokyklos teoretinio-vokalinio 
skyriaus vedėja, po to – direk-
toriaus pavaduotoja, o nuo 
2007 metų paskirta Lazdijų 
meno mokyklos direktore. 

Apie nuveiktus ir Lazdijų 
kraštui Renatos paliktus dar-
bus byloja ne tik gausus rajo-

In memoriam
RENATA MOCKEVIČIENĖ

(1974-01-18–2020-12-29)

no, apskrities, respublikinių ir 
tarptautinių meno festivalių 
laureatų būrys, bet ir visa Laz-
dijų meno mokyklos veikla. 
Jos iniciatyva buvo užmegzti 
ryšiai su meno mokyklų ko-
lektyvais Lietuvoje ir Lenkijo-
je, Lazdijų meno mokykla iš 
esmės atnaujinta, mokiniai ir 
mokytojai aktyviai pradėjo 
dalyvauti rajono bendruome-
nės gyvenime, rengdami vi-
suomenei koncertus, dailės 
parodas, mokydami meno su-
augusiuosius. 

Jautri, taktiška, gerbianti ir 
vertinanti kolegų nuomonę 
bendradarbė, šiltas ir nuošir-
dus žmogus – tokia Renata 
Mockevičienė ilgam išliks mū-
sų atmintyje. 

Lazdijų rajono 
savivaldybės vadovai

 ir administracijos 
darbuotojai

irŪna ignataVičienė
(1964-01-12–2020-12-24)

„Mes tokie laikini – 
kaip lietus į žemę nupuolęs. 
Ir tokie amžini – kaip erdvė, 
kaip žodžiai, kaip molis...“

                                                             (R. Skučaitė)

Klastingas virusas iš mūsų tarpo pasiglemžė ilgametę Lazdijų ligoninės 
bendrosios praktikos slaugytoją, puikią specialistę, kolegę, draugę Irūną 
Ignatavičienę. 

Visomis savo šaknimis nuo pat gimimo ji buvo suaugusi su Lazdijų 
kraštu. Gimė Krosnos seniūnijos Grabaukos kaime. Baigusi Krosnos 

vidurinę mokyklą 1982 metais, įstojo į Kauno P. Mažylio medicinos mokyklą. Po dvejų metų baigusi 
mokslus, grįžo į gimtąją Grabauką. Lazdijų ligoninėje per 36 metus Irūna dirbo įvairiuose gydymo įstai-
gos skyriuose. Buvo profesionali, pareiginga, gera ir rūpestinga slaugytoja, nuoširdi kolegė. Irūną labai 
šiltai prisimena gimtojo kaimo žmonės, pas kuriuos ji visuomet skubėdavo, kai prireikdavo jos paslaugų 
ar patarimo. Mėgstanti bendrauti, aktyvi, paslaugi ir labai darbšti, ji nuolat aktyviai dalyvaudavo Kros-
nos bendruomenės veiklose: organizuodavo edukacijas moksleiviams, kepė pyragus Krosnos miestelio 
šventėms – būdavo ten, kur prireikdavo jos sumanumo bei darbščių rankų. 

Tai didžiulė netektis Lazdijų ligoninės kolektyvui, Irūnos gimtojo kaimo žmonėms ir visai rajono 
bendruomenei. Ilsėkis ramybėje. Mūsų atmintyje Tu visuomet išliksi šviesi ir nuoširdi – tokia, kokią 
pažinome ir mylėjome. 

Kolegos

in memoriam

In memoriam
IRŪNA IGNATAVIČIENĖ

     (1964-01-12 – 2020-12-24)

„Mes tokie laikini – 
kaip lietus į žemę nupuolęs. 
Ir tokie amžini – kaip erdvė, 

kaip žodžiai, kaip molis...“
                                                             (R. Skučaitė)

Klastingas virusas iš mūsų tarpo 
pasiglemžė ilgametę Lazdijų ligoni-
nės bendrosios praktikos slaugytoją, 
puikią specialistę, kolegę, draugę Irū-
ną Ignatavičienę. 

Visomis savo šaknimis nuo pat gi-
mimo ji buvo suaugusi su Lazdijų 

kraštu. Gimė Krosnos seniūnijos Grabaukos kaime. Baigusi 
Krosnos vidurinę mokyklą 1982 metais, įstojo į Kauno P. Mažy-
lio medicinos mokyklą. Po dvejų metų baigusi mokslus grįžo į 
gimtąją Grabauką. Lazdijų ligoninėje per 36 metus Irūna dirbo 
įvairiuose gydymo įstaigos skyriuose. Buvo profesionali, par-
eiginga, gera ir rūpestinga slaugytoja, nuoširdi kolegė. Irūną 
labai šiltai prisimena gimtojo kaimo žmonės, pas kuriuos ji vi-
suomet skubėdavo, kai prireikdavo jos paslaugų ar patarimo. 
Mėgstanti bendrauti, aktyvi, paslaugi ir labai darbšti, ji nuolat 
aktyviai dalyvaudavo Krosnos bendruomenės veiklose: orga-
nizuodavo edukacijas moksleiviams, kepė pyragus Krosnos 
miestelio šventėms – būdavo ten, kur prireikdavo jos sumanu-
mo bei darbščių rankų. 

Tai didžiulė netektis Lazdijų ligoninės kolektyvui, Irūnos 
gimtojo kaimo žmonėms ir visai rajono bendruomenei. Ilsėkis 
ramybėje. Mūsų atmintyje Tu visuomet išliksi šviesi ir nuoširdi 
– tokia, kokią pažinome ir mylėjome. 

Kolegos

Skaitytojo nuomonė

Šiandien palydėjau savo 
draugę... Kodėl apie tai 
rašau?

Noriu, kad Jūs žinotumėte, ko-
kia ji talentinga ir kūrybinga. Iš 
mano draugių ji vienintelė sakė 
tokias gražias viešas ir asmeni-
nes kalbas.

Atsakinga ji. Kai buvome 
moksleivės, Renata lankė Meno 
mokyklą, grodavo pianinu, ji ne-
atvažiuodavo pas mane nei per 
pavasario, nei per rudens atos-
togas, sakydavo: „turiu groti“, 
atvykdavo tik vasarą, smagu 
prisiminti.

Kad Jūs žinotumėte, kaip 
stipriai ji mylėjo žmones, savo 
darbą, ji juo gyveno. Mūsų 
susitikimų metu daug laiko ji 
kalbėdavo apie savo mokyklos 
koncertus, parodas, džiaugėsi, 
kokie profesionalūs mokytojai 
čia dirba, girdavosi talentingais 
mokiniais, konkursų laureatais. 

Siekdavo, kad kiekvienas dar-
bas būtų atliktas nepriekaištingai, 
preciziškai.

O kaip ji mokėjo džiaugtis 
kiekviena akimirka, būdama čia 
ir dabar! Jai laimės suteikdavo 
kelionės su šeima, pasivažinė-
jimai dviračiu, maudynės Snai-
gyno ežere, pasivaikščiojimai su 
Reksiuku po mišką, baltos kavos 
puodelis. Ji mėgaudavosi geru 
teatru, profesionaliais koncertais, 
knygų skaitymu.

Ji viena stipriausių, elegantiš-
kiausių išore, mintimis ir veiks-
mais iš mano artimo rato žmonių. 
Puiki žmona, mylinti mama, besi-
rūpinanti dukra, dėmesinga sesė, 
branginanti, sauganti draugus. 

Renata, kaip aš Tavęs pasiil-
gau... 

Tegul mums būna paguoda tai, 
kad ji tiek šilumos ir meilės mums 
padovanojo. Melsiuosi už ją.•
Ilona Salatkienė

Savivaldybės gydytoja: „COVID-19 
protrūkiai rajone suvaldyti“
darbuotojai grįžo į darbo vietas. 
Šiuo metu ten sergančiųjų nėra.

– Kokia situacija Veisiejų glo-
bos namuose?

– Į darbą dėl ligos dar negrįžo 
2 Veisiejų globos namų darbuoto-
jai. Naujų COVID-19 susirgimų, 
ištyrus sausio 3 d. imtus ėminius, 
nenustatyta. 

– Kokia situacija Lazdijų li-
goninės Paliatyviosios slaugos 
ir palaikomojo gydymo skyriuje, 
kur buvo nustatytas 21 susirgimo 
atvejis?

– Paliatyviosios slaugos ir pa-
laikomojo gydymo skyriuje  si-
tuacija stabili. Skyriuje  gydomi 
pacientai, sergantys tik lengva 
COVID-19 forma. Paslaugas sky-
riuje  teikia naujai suformuotos 

slaugytojų ir slaugytojų padėjė-
jų  komandos. Pacientai, neser-
gantys COVID-19, iš skyriaus 
iškelti į Terapijos- geriatrijos 
skyrių, kur gauna palaikomojo 
gydymo ir slaugos paslaugas.

– Kokie sprendimai priimti dėl 
COVID-19 skyriaus steigimo 
Lazdijų ligoninėje?

– Sprendimus dėl COVID-19 
skyrių steigimo priima Sveika-
tos apsaugos ministerija (toliau 
– SAM). VšĮ ,,Lazdijų ligoninė“ 
nėra įtraukta į SAM parengtą CO-
VID-19 ligoninių sąrašą. 

– Kada pirmieji skiepai pasieks 
Lazdijų rajoną?

– 2021 m. sausio 5 d. SAM su 
skiepų koordinatoriais yra numa-
čiusi nuotolinį posėdį, kuriame 
bus suteikta informacija apie tai, 

kada vakcina pasieks Lazdijus. 

– Kur dabar vežami gydyti 
sunkios būklės COVID-19 Laz-
dijų rajono ligoniai?

– Dažniausiai COVID-19 ligo-
niai, kuriems būtinas stacionarus 
gydymas, vežami į Alytaus aps.              
S. Kudirkos ir Druskininkų ligo-
ninių COVID-19 skyrius. Juose 
nesant vietų, vežama į kitas Vil-
niaus apskrityje esančias ligoni-
nes, kuriose yra COVID-19 ligos 
skyriai.

– Ar rajono įstaigos tinkamai 
apsirūpinusios apsaugos prie-
monėmis?

– Lazdijų rajono gydymo įstai-
gos yra visiškai apsirūpinusios 
įvairaus apsaugos lygio priemo-
nėmis.•
„Dzūkų žinių“ informacija
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Prenumeruoti leidinius galite ne tik Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose, bet ir telefonu 8 700 55 400 

Visos savaitės
NAUJIENŲ BANKAS

Artėja visuotinio skiepijimo nuo COVID-19 ligos laikas: ką būtina žinoti? 

Mūsų regione vakcinaciją organi-
zuojanti įstaiga – Vilniaus univer-
siteto ligoninės Santaros klinikos  
šiandien į Lazdijų rajoną atvežė  
pirmąją skiepų siuntą. Buvo pa-
skiepyti per 80 Lazdijų ligoninės 
darbuotojų – gydytojų, slaugytojų, 
slaugytojų padėjėjų ir kitų darbuo-
tojų. Vyriausybės nutarimu, paskie-
pijus visų Lietuvos ligoninių me-
dicinos personalą, slaugos įstaigų 
darbuotojus, prasidės ir visuotinis 
gyventojų skiepijimo metas.  Ką 
mums visiems reikėtų žinoti prieš 
priimant sprendimą – būtina skie-
pytis ar susilaikyti?  Pateikiame 
Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos ir Kauno 
klinikų parengtą informaciją.

Kodėl rekomenduojama pasi-
skiepyti COVID-19 vakcina?

Vakcina reikėtų pasiskiepyti 
norint nesusirgti arba išvengti 

sunkios infekcinės ligos formos 
ir jos komplikacijų. Vakcinacija 
taikoma jau daugiau nei 200 metų 
ir padeda išvengti daugelio sun-
kių infekcinių ligų, pavyzdžiui, 
poliomielito ir raupų, kurių pa-
saulyje nebeliko. Skiepų pagalba 
pasaulyje galime valdyti 28 už-
krečiamas infekcines ligas. 

Ar skiepai gali sukelti COVID-
19 ligą?

COVID-19 vakcina, kuria žmo-
nės bus skiepijami Lietuvoje, 
ligos sukelti negali. Ši vakcina 
skirta imuninės sistemos paruo-
šimui arba specifinių medžiagų ir 
ląstelių, kitaip tariant, specifinio 
imuninio atsako į koronavirusą 
sudarymui, kad imuninė sistema 
būtų pasiruošusi sunaikinti ligos 
sukėlėją. 

Kokia yra COVID-19 vakcinos 

sudėtis ir kuo ji skiriasi nuo kitų 
sukurtų vakcinų?

Vakcina, kurią gausime, yra 
naujos struktūros. Informacinė 
RNR vakcina, patekusi į organiz-
mą, sukelia viruso SARS-CoV-2 
baltymo S gamybą ir imuninė sis-
tema, jį atpažinusi kaip antigeną, 
pradeda gaminti specifinius anti-
kūnus ir specialiąsias T ląsteles. 
Šios ląstelės ir antikūnai yra atsa-
kingi už viruso plitimo organiz-
me mažinimą, jo sunaikinimą ir 
pašalinimą. Ir vėliau, jei žmogaus 
organizmas turės kontaktą su šiuo 
virusu, jo imuninė sistema jį atpa-
žins ir bus pasirengusi apsiginti. 
COVID-19 vakcina – nauja, ta-
čiau, kaip matome iš klinikinių 
tyrimų, ji nuo COVID-19 ligos 
yra veiksminga. 

Jei žmogus jau persirgo CO-
VID-19 liga, ar jam reikia skie-
pytis?

Jei žmogus žino, jog sirgo šia 
liga, tuomet skiepas nėra būtinas, 
– jis jau turės imunitetą šiai ligai. 
Kita vertus, nėra žinoma, kiek il-
gai ši apsauga išlieka. Kadangi 
pakartotinos infekcijos galimybė 
išlieka, vakcinacija gali būti reko-
menduojama praėjus maždaug 3 
mėnesiams po COVID-19 ligos. 
Tačiau jei žmogus buvo infekuotas 
ir to nežinojo, jis skiepytis gali. 

Ar galima skiepyti vaikus?
Pagal turimus duomenis, ši 

vakcina skirta suaugusiems 
žmonėms, t. y. žmonėms nuo 16 
metų. 

Ar galima skiepytis nėščio-
sioms?

Daugelio skiepų ir vaistų ty-
rimai su nėščiosiomis neatlikti. 

Tyrimų su gyvūnais metu nebuvo 
pastebėta šalutinių reakcijų, ku-
rios darytų įtaką nėštumo eigai. 
Visgi kiekvienu atveju turėtų būti 
sprendžiama individualiai. 

Ar saugu skiepytis COVID-19 
vakcina, sergant lėtine liga?

Taip. Klinikinių tyrimų duome-
nys rodo, jog žmonėms, sergan-
tiems imuninės sistemos ligomis 
ar vartojantiems imuninę sistemą 
silpninančius vaistus, skiepas ne-
sukėlė jokių papildomų šalutinių 
reakcijų. Sergant astma, nutuki-
mu, cukriniu diabetu ar plaučių 
ligomis, COVID-19 vakcina gali-
ma skiepytis ir klinikiniai tyrimai 
rodo, kad tai yra saugu. 

Kiek kartų skiepijama CO-
VID-19 vakcina? 

Po pirmojo skiepo revakcinaci-
ja (antrasis skiepas) numatyta po 
trijų savaičių. Tyrimai rodo, kad, 
praėjus savaitei nuo antrojo skie-
po, gali būti susidaręs imunitetas 
ir žmogus turėtų būti apsaugotas 
nuo COVID-19 ligos. 

Galbūt imunitetą nuo CO-
VID-19 geriau įgyti natūraliai 
nei skiepijantis?

Galima ir taip, tačiau ligos for-
ma gali būti sunki ir kritinė, kai 
iškyla grėsmė žmogaus gyvybei. 
Lengviau ir paprasčiau yra apsi-
saugoti skiepų pagalba. 

Koks galimas šalutinis povei-
kis po skiepo?

Vykdant klinikinius tyrimus, 
pastebėti tokie poveikiai, kurie 
pasitaiko 1 iš 10 pacientų: tai 
skausmas, paraudimas ir patini-
mas injekcijos vietoje, galvos, 
raumenų ir sąnarių skausmas, 

nuovargis, karščiavimas bei šalt-
krėtis. Šie simptomai gali pasi-
reikšti po paskiepijimo ir kitomis 
vakcinomis.

Ar ši vakcina gali sukelti ilga-
laikį šalutinį poveikį?

Vakcina yra saugi ir kol kas 
nėra jokių klinikinių duomenų, 
kad ji galėtų sukelti ilgalaikį ša-
lutinį poveikį. 

Iš kur žinoti, ar COVID-19 
vakcina yra saugi?

Kiekvienas vaistas ir vakcina 
gali turėti tam tikrą šalutinį po-
veikį. Todėl svarbu iš anksto pasi-
ruošti skiepui – žinoti savo ligas, 
pasikonsultuoti su savo šeimos 
gydytoju. Apie savo nuogąsta-
vimus reikia pasakyti ir vakci-
naciją atliekančiam gydytojui ar 
slaugytojui. 

Jei virusas mutuoja, ar sukur-
ta vakcina bus veiksminga?

Šiuo metu patvirtinančių tyri-
mų, jog vakcina nebus veiksmin-
ga pasikeitusiam virusui, nėra. 

Ar reikalingas specialus pasi-
ruošimas prieš skiepą?

Labai svarbu, kad žmogus gerai 
jaustųsi, nekarščiuotų ir neturėtų 
lėtinių ligų paūmėjimų. Tokios re-
komendacijos taikomos ir kitoms 
vakcinoms. 

Ką apie COVID-19 vakcinas 
turėtų žinoti žmonės, turintys 
alergijų arba alergiški tam tikroms 
vakcinos sudėtinėms dalims? 

Jei žmogus žino, jog yra aler-
giškas tam tikroms skiepo sudė-
tinėms dalims, jis apie tai turėtų 
informuoti gydytoją. Tokiu atveju 
apie vakcinaciją sprendžia gydy-
tojas.•

Būkite atsakingi — atneškite nupuoštas eglutes
Vakar buvo tradicinė katalikų 
šventė – Trys karaliai. Diena, 
kuri kasmet pasauliui primena 
apie gimusio Kristaus atskubė-
jusius pasveikinti tris išminčius. 
Šią dieną tradiciškai nupuošiamos 
šventinės eglutės, išjungiamos 
šventinės girliandos ir kitos puoš-
menos.  Lazdijų rajono savival-
dybė, kaip ir kasmet, pasirūpino, 
kad nupuoštos eglutės kitą dieną  
po Trijų karalių šventės būtų su-
rinktos ir išvežtos į bendrovės 
„Lazdijų šiluma“ katilinę.

Maloniai prašome – nemėtykite 
Jūsų namus puošusių ir šventiniu 
laikotarpiu džiuginusių žaliaska-
rių prie šiukšlių konteinerių ar 
kitose vietose. Nupuoštas eglutes 
sausio 7 d. nuo 8 val. iki 20 val. 
atneškite į automobilių stovėji-
mo aikštelę, esančią už Lazdijų 
rajono savivaldybės administra-
cijos pastato. Jūsų lauks Lazdijų 
miesto seniūnijos traktorius su 
priekaba.

Dėkojame, kad rūpinatės švara 
ir tvarka Lazdijų mieste.•
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kalba, kaD...
g Paskutinio tarybos posė-

džio metu buvo priimtas spren-
dimas už 129 tūkstančius eurų 
aukcione parduoti pastatą, 
kuriame buvo įsikūrusi Lazdijų 
pasienio rinktinė. Įdomu tai, kad 
šiame pastate jau buvo pradė-
jęs kurtis verslas – investavo į 
patalpų remontą, patalpų šil-
dymą, buvo atvežtos, bet dar 
nesumontuotos baldų gamybai 
skirtos staklės. Valdžia jiems be 
ceremonijų parodė špygą. Ka-
žin, ar rajono biudžete užteks 
pinigų apmokėti sužlugdyto 
verslo patirtus nuostolius?  
g Lazdijų savivaldybės FB 

profilyje pasirodžius praneši-
mui apie sovietmečiu Lazdijuo-
se važinėjusius ukrainietiškus 
LAZ ir vengriškus IKARUS au-
tobusus ir pasiūlius pasidalinti 
prisiminimais, kuriais iš jų buvo 
šilčiau važiuoti šaltomis žiemos 
dienomis, pasipylė komentarai, 
iš kurių susidarė įspūdis, kad 
anuomet važinėję kledarai ne-
labai kuo skyrėsi nuo autobusų, 
šiuo metu važinėjančių Lazdijų 
rajone. Tik tada Lazu buvo ga-
lima pasiekti kiekvieną rajono 
kaimą. O dabar?
g Vienas tarybos narys ne-

stabdo savo auksinių frazių: pa-
skutiniame posėdyje, kuris vyko 
nuotoliniu būdu, neapsieita be 
perliukų. „Tuoj, ku...va, ištrauks 

Dzūkai

kokie gaidžiai...“ Valstietis Be-
nius Rūtelionis nesustabdomas. 
Su tuo nuotoliniu darbu nelen-
gva ne tik Seime, bet ir Lazdijų 
parapijoje.
g Vyriausioji tarnybinės 

etikos komisija jau antrą kar-
tą sugriebė vyriausiąjį rajono 
Vandenį už čiuprynos.  Komisi-
jos tyrimas pradėtas, remiantis 
„Dzūkų žinių“ publikacija „UAB 
„Lazdijų vanduo“ įmonės tech-
nika – E. Zaburos  kieme“. Jei 
tyrimo rezultatai pasirodytų di-
rektoriaus nenaudai, tai būtų 
antras kartas, kai šis žmogus 
pažeidžia įstatymą. Rajono val-
džia už tai nepaglostytų. 
g Vieno itin svarbaus ra-

jono konservatoriaus žmona 
savo vyrui geranoriškai patarė 
nesinervinti ir nebevaikščioti 
į darbą. „Vis tiek ten nieko nu-
veikt negali, nes viską valdo 
moterys. Geriau lik namuose ir 
gamink šeimai pietus“, – siūlė 
geroji moteriškė. Dzūkės paste-
bi, kad toks jis ir lyderis, jei  jį 
valdo bobos...•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.

 ( Kodėl mirštantis žmogus nesulaukė “Auksinės Krivūlės“ riterės pagalbos?“)

Mano maisto atliekų konteineris visai tuščias, 
tai aš jo ir neištraukiu. Bet vežėjai vis tiek at-
važiuoja! Negi ir tuščią konteinerį privalau 
ištraukti?

Taip, ištraukti maisto atliekų kontei-
nerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra 
numeruojami, tad vežėjai ant kontei-
nerio užklijuoja numerį. Kita vertus, 

rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris 
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, ku-
rias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos, 
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankš-
luosčiai, bulvių lupenos, vai-
sių žievelės ir kt., yra visuose 
namuose. Tik daugelis jas 
vis dar meta į mišrių atliekų 
konteinerius, o jie tikrinami 
ir aptikus netinkamų atliekų 
netuštinami. Tad kam jums 
tos problemos? 

Rūšiuokite!

Po „Dzūkų žinių“ publikacijos — etikos 
sargų tyrimas dėl E. Zaburo elgesio

Sovietmečiu populiarus 
kalambūras, jog musė ir 
viršininkas yra panašūs 
tuo, jog abu juos galima 
pritrenkti laikraščiu, 
pasirodo, turi prasmę 
ir mūsų laikais. „Dzūkų 
žinių“ publikacija apie 
„Lazdijų vandens“ di-
rektoriaus kieme poilsio 
dienomis dirbančią šios 
bendrovės techniką sukėlė 
etikos sargų susidomėjimą. 
Savaitraščio publikaci-
jos pagrindu Vyriausioji 
tarnybinės etikos komisija 
pradėjo tyrimą dėl „Lazdi-
jų vandens“ direktoriaus 
Eimanto Zaburo elgesio. 

DirektoriauS kieme – 
benDrovėS technika
Praėjusių metų lapkričio 20–21 
dienomis šalia bendrovės „Laz-
dijų vanduo“ vadovo namų buvo 
pastebėta stovinti šios savivaldy-
bės valdomos bendrovės technika 
ir plušantys „Lazdijų vanduo“ 
darbuotojai. Ar vadovas nau-
dojasi tarnybine padėtimi? Ar 
susimokėjo už paslaugas? Šie ir 
kiti klausimai kilo vienam pilie-
tiškam Lazdijų gyventojui, kuris 
užfiksavo vaizdelį prie bendro-
vės direktoriaus Eimanto Zaburo 
namų. 

Gavusi lazdijiečio informaciją, 
„Dzūkų žinių“ redakcija kreipėsi 
į „Lazdijų vandens“ direktorių, 
prašydama paaiškinti, ką reiškia 
savaitraščio skaitytojo užfiksuota 
situacija. 

„Prie Jūsų privataus namo buvo 
pastebėti dirbantys bendrovės 
„Lazdijų vanduo" darbuotojai ir 
bendrovės technika. Ką jie ten 
veikė, kokiu pagrindu pas Jus, 
privačioje valdoje, dirbo bendro-
vės technika ir darbuotojai? Kaip 
darbuotojams buvo mokama už 
darbą išeiginėmis dienomis, ar 
susimokėjote už technikos nuo-
mą? Ar tai darysite dabar, atgaline 
data, gavęs savaitraščio klausi-
mus? Ar nemanote, jog, pasinau-
dodamas bendrovės technika ir 
darbuotojais savo asmeniams 
tikslams, galimai pažeidėte vie-
šųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybės tarnyboje reikalavi-
mus?“ – tuomet „Dzūkų žinios“ 

klausė E. Zaburo. 

Žmona praleiDo progą 
patylėti
Atsakydamas į savaitraščio klau-
simus, E. Zaburas  teigė, kad 
UAB „Lazdijų vanduo" teikia-
momis paslaugomis naudojosi 
kaip rajono gyventojas, ne kaip 
įmonės direktorius. Už suteiktas 
paslaugas teigė apmokėjęs pa-
gal nustatytus įkainius. Sąskaita 
už suteiktas paslaugas išrašyta ir 
apmokėta pirmą UAB „Lazdijų 
vanduo" administracijos darbo 
dieną, nes savaitgaliais dirba tik 
operatorius bei kitas techninis 
personalas ir yra tik registruojami 
ir organizuojami gedimų šalinimo 
darbai. 

Pasirodžius publikacijai apie 
savaitgalį E. Zaburo namuose 
dirbusią techniką, kuri sulaukė 
daugelio lazdijiečių dėmesio, 
socialiniuose tinkluose pasirodė 
direktoriaus sutuoktinės Kristinos 
Zaburienės žinutė ( kalba netai-
syta): „Taip, tecnika stovėjo. Ir 
stovės. Jeigu tik prireiks.“ 

Suprask – rašykit, kiek tik no-
rit, mūsų tai nejaudina, darysim 
taip, kaip norim. 

vtek praDėjo tyrimą
„Dzūkų žinių“ pateikta infor-
macija susidomėjo nacionalinės 
svarbos institucijos.   Praėjusių 
metų gruodžio 22 dieną vyku-
siame Vyriausiosios tarnybinės 
etikos komisijos posėdyje buvo 
nuspręsta tirti UAB „Lazdijų 
vanduo“ direktoriaus E. Zaburo 
elgesį. 

Kaip rašoma VTEK tinklalapy-
je, Vyriausioji tarnybinės etikos 
komisija (VTEK) pradėjo tyrimą 
dėl Lazdijų rajono savivaldybės 
valdomos UAB „Lazdijų van-
duo“ direktoriaus Eimanto Za-
buro elgesio. Bus aiškinamasi, ar 
jis nepažeidė Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo įstatymo (VPI-
DĮ) reikalavimų vengti interesų 
konflikto, o jam kilus – nusiša-
linti.

„Tyrimas pradėtas informaci-
niame leidinyje „Dzūkų žinios“ 
publikacijos „UAB „Lazdijų 
vanduo“ įmonės technika – E. 
Zaburos kieme“ ir papildomos 
informacijos pagrindu. Esą E. 

Zaburas, kaip privatus asmuo, 
2020 m. lapkričio 20 ir 21 die-
nomis pranešė UAB „Lazdijų 
vandenys“ apie avariją / gedi-
mą jo name. Avarija / gedimas 
buvo pašalinti, o UAB „Lazdijų 
vandenys” ne darbo valandomis 
įvykusių avarijų / gedimų regis-
travimo žurnale, kaip kontroliuo-
jantis asmuo, pasirašė pats šios 
bendrovės vadovas E. Zaburas“, 
– rašoma oficialioje VTEK inter-
neto svetainėje. 

Ten pat pastebima, jog tyrimo 
pradėjimas savaime nereiškia 
pažeidimo nustatymo. Tyrimui 
atlikti Vyriausiosios tarnybinės 
etikos komisijos įstatymas numa-
to trijų mėnesių terminą.

etikoS Sargų akiratyje – ne 
pirmą kartą
2019 metais „Lazdijų vandens“ 
direktorius E. Zaburas  irgi buvo 
sulaukęs Vyriausiosios tarnybinės 
etikos komisijos įtarimų, pažeidus 
įstatymus.  Jis, 2019 metų vasarą 
tapęs įmonės direktoriumi, per 
30 dienų turėjo pateikti interesų 
deklaraciją, tačiau to nepadarė. 

VTEK pateiktame pasiaiški-
nime E. Zaburas paaiškino, jog 
privačių interesų deklaracijos 
nepateikė dėl neapdairumo. 

2019 metų spalio 30 d. VTEK 
posėdyje buvo svarstomas šis E. 
Zaburo pažeidimas. 

Komisija pripažino, jog UAB 
„Lazdijų vanduo“ direktorius E. 
Zaburas, Lietuvos Respublikos 
viešųjų ir privačių interesų deri-
nimo valstybinėje tarnyboje įsta-
tymo nustatyta tvarka ir terminais 
nepateikęs privačių interesų de-
klaracijos, pažeidė šio įstatymo 5 
straipsnio 1 dalies nuostatas. 

Dar viena vieša informacija, 
kuri verčia abejoti šio žmogaus 
sąžiningumu, buvo viešai pa-
skelbta, kai šis tapo bendrovės 
„Lazdijų vanduo“ vadovu. 

Pasirodo, ilgą laiką E. Zaburas 
buvo skolingas šiai bendrovei už 
suteiktas paslaugas. Ir tik tada, 
kai buvo paskelbtas konkursas 
„Lazdijų vandens“ direktoriaus 
postui užimti, jis suskubo sumo-
kėti skolas bendrovei, į kurios 
vado kėdę pats pretendavo.•
„Dzūkų žinių“ informacija

aukSinėS mintyS

Skaitytojas užfiksavo, kaip šalia UAB „Lazdijų vanduo“ direktoriaus namų dirbo tai pačiai įstaigai priklausanti 
technika ir darbininkai.
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Lazdijų bulvė

Prekiaujame šViežiomis „Vineta“ Veislės bulVėmis

»Atkelta iš 1 psl. 

Socialinių paslaugų centro vadovė 
J. Marcinkienė priėjo liepto galą
ir sudėtingą psichologinį klimatą 
šioje įstaigoje nuolat buvo infor-
muojami ir rajono savivaldybės 
vadovai.

SprenDimaS – po Darbo 
grupėS išvaDų
Remdamasi anoniminiais ir kon-
krečių asmenų skundais, merė 
A. Miškinienė praėjusį rudenį 
sudarė darbo grupę, kuri turėjo 
ištirti skunduose minimus faktus 
ir įvertinti įstaigos vadovės kom-
petencijos lygį.

Šių metų pradžioje viešojoje 
erdvėje pasirodė informacija 
apie minėtos darbo grupės iš-
vadas. Joje nurodyta, jog Soci-
alinių paslaugų centro darbuo-
tojai baiminasi dėl savo darbo 
vietų, įstaigoje buvo netinkamai 
rengiami ir pildomi darbuotojų 
pareigybių aprašymai, o apie 
pakeitimus pareigybių aprašy-
muose darbuotojai neinformuo-
jami. Darbo grupė nustatė, jog 
įstaigoje susiklosčiusi ydinga 
tvarka dėl darbo krūvio, darbo 
grafikų ir priedų bei premijų 
skyrimo.  Darbuotojams nepa-
aiškinami daromi sprendimai, 
nėra nustatomi visiems žinomi 
kriterijai. Darbo grupė konsta-
tavo, jog J. Marcinkienė neturi 
visų reikiamų įgūdžių ir todėl 
nesugeba tinkamai vykdyti pa-
vestų funkcijų. 

Sausio 5 dieną merė A. Miški-
nienė atšaukė iš užimamų pareigų 
Lazdijų socialinių paslaugų centro 
direktorę J. Marcinkienę.  „Spren-
dimas priimtas siekiant, kad būtų 
užtikrintas sklandus savivaldybės 
viešosios įstaigos darbas teikiant 
socialines paslaugas ir viešosios 
įstaigos darbuotojų teisės ir in-
teresai“, – rašoma savivaldybės 
informacijoje. 

Kol bus paskirtas naujas šios 
įstaigos vadovas, laikinai Socia-
linių paslaugų centro direktoriaus 
pareigas pavesta eiti šios įstaigos 
vedėjai socialiniams reikalams 
Ramintai Mikelionienei. 

pakeitė Struktūrą
Vasarą vykusiame rajono savival-
dybės tarybos posėdyje šio centro 
vadovė J. Marcinkienė, galimai 
pažeisdama teisės aktus, pati pri-
statė naująją įstaigos struktūrą, 
kurioje neliko vietos kai kuriems 
buvusiems darbuotojams. 

Naujoji struktūra sukėlė daug 
klausimų įstaigos darbuotojams, 
kai kurie pakeitimai daugeliui 
pasirodė sunkiai paaiškinami ir 
suvokiami.

„Vasarą prasidėjus įstaigos 
struktūros pakeitimams, direk-
torė buvo numačius atleisti du 
jai „nereikalingus“ darbuotojus 
(vieno darbus paskirstant visiems 
kitiems, o kitą – pakeičiant  labiau 
„patogesniu“), tačiau ji nenumatė 
tolesnių pasekmių, kad įstaigą 
per keletą mėnesių paliks net 4 
kvalifikuoti specialistai. Net ir 
vyriausioji buhalterė, poste ne-
išbuvusi nė pusės metų, nešė ku-
dašių net neatsisukdama, nes, ko 
gero, pamatė, kad įstaigos direk-
torės kompetencijos labai ribo-
tos“, – pasakojo centro darbuotoja 
(pavardė redakcijai žinoma).

Apie netvarką šios įstaigos 
valdomuose Socialinės globos 
namuose prabilo viena iš jų glo-
botinių, kuri skundėsi netinkamu 
maitinimu ir personalo piktnau-
džiavimu. Apie šią situaciją glo-
botinė informvo ir merę. 

SkunDėSi Dėl Darbo grafikų
Liepą „Dzūkų žinios“ rašė apie 
ydingą darbo grafikų sudarinėji-
mą Socialinės globos namuose. 
Redakcijos šaltinių teigimu, darbo 
grafiko sudarymas priklauso nuo 
vadovo simpatijų ir antipatijų.  

„Tie darbuotojai, kuriuos val-
džia myli, daug dažniau nei kiti 
dirba naktinėje pamainoje. Darbas 
naktį daug lengvesnis ir ramesnis 
nei dieną. Globotiniai miega, to-
dėl priežiūra nėra tokia intensyvi 
kaip dieną. Dienomis dirbantiems 
darbuotojams tenka didžiulis dar-
bo krūvis – reikia maudyti globo-
tinius, pateikti maistą, išsiplauti 

tualetus, gyvenamąsias patalpas. 
Tie darbuotojai, kurių valdžia ne-
myli, kurie „palindę jiems į pana-
ges“, daug dažniau skiriami dirbti 
dienomis, o „pateptieji“  dažniau 
dirba naktimis“, – pasakojo re-
dakcijos šaltinis. 

Naktį dirbantieji gauna ir dides-
nį atlyginimą, o jei naktis rami, 
tai dieną galima tvarkytis savo 
asmeninius reikalus, taip gaunant 
papildomo laiko sau. 

Redakcijos šaltiniai teigė, jog 
apie šią nelygybę darbuotojai 
bandė kalbėti su darbo grafikus 
sudarinėjančia Socialinės globos 
namų vadove, tačiau ši atsakyda-
vo, jog neįmanoma visiems vie-
nodai paskirstyti darbo dienomis 
ir naktimis, nors, anot redakcijos 
šaltinių, tai padaryti įmanoma. 

Tuomet J. Marcinkienė paneigė 
šią informaciją.  

Sulaukė juokingo atlygio 
Socialinių paslaugų centro dar-
buotoja Vilma Juškauskienė 
„Dzūkų žinioms“ papasakojo apie 
patirtą neteisybę ir direktorės sa-
vivaliavimą. 

Moteris teigė, jog per patį ka-
rantino piką ji dirbo rizikingą 
darbą – vežiojo saviizoliacijoje 
užsidariusiems asmenims maistą 
ir kitus būtinus daiktus. 

„Važinėjau savo automobiliu, 
teko dirbti ir savaitgaliais, dirbau 
daug ir sąžiningai. Paskui išgirdo-
me, jog medikams, socialiniams 
darbuotojams už darbą karantino 
laikotarpiu bus paskirtos premi-
jos, savivaldybė premijavimui 
gavo 17 tūkst. eurų. Sužinojome, 
jog kai kurie darbuotojai gavo po 
130–160 eurų premijas. Tikėjausi, 
jog ir aš gausiu panašų atlygį už 
rizikingą darbą. Tačiau paaiškėjo, 
jog mano „premija“, atskaičiavus 
mokesčius, sutirpo iki 50 eurų, 
o centro vairuotojas, vežiojęs į 
rizikos grupę patekusius asmenis 
į Vilnių, gavo 50 eurų  „ant po-
pieriaus“ premiją.   Kodėl tokia 
neteisybė?“ – retoriškai klausė 
ponia Vilma. 

Pasijutusi neteisingai įvertinta, 
V. Juškauskienė nuėjo pas centro 
direktorę Jolantą Marcinkienę su-
žinoti, kodėl jai paskirta simbo-
linė premija. 

„Man pasakė, kad premijos 
man ir kai kuriems kitiems mūsų 
įstaigos darbuotojams buvo išmo-
kėtos ne iš tų 17 tūkst., kurie buvo 
skirti savivaldybei, bet iš Socia-
linių paslaugų centro biudžeto. 
Direktorė dar metė argumentą, 
jog mažesnes premijas gavo tie 
darbuotojai, kurie dirbo nuoto-
liniu būdu. Tai buvo juokingas 
argumentas – oficialiai aš dirbau 
nuotoliniu būdu, tačiau pas ri-
zikos grupės ir saviizoliacijoje 
esančius asmenis važinėjau ir 
su jais kontaktavau tiesiogiai, 
nes kompiuteriu to daryti buvo 
tiesiog neįmanoma“, – sakė V. 
Juškauskienė. 

Neišgirdusi direktorės argu-
mentų dėl premijų skirstymo 
principų, pajutusi neteisybę, V. 
Juškauskienė nusprendė nebe-
dalyvauti projekte, prie kurio jau 
kurį laiką dirbo be jokio papildo-
mo užmokesčio, nors pagal parei-
gas jai toks darbas nepriklausė. 

„Nunešiau direktorei projekto 
dokumentus ir pasakiau, jog atsi-
sakau jame dalyvauti. Šį projektą 
vykdėme kartu su savivaldybe, su 
merės patarėja.  Direktorė man 
sakė, jog parašysianti įsakymą 
ir privalėsiu dirbti“, – sakė ma-
gistro diplomą turinti V. Juškaus-
kienė. 

Situaciją aptarė Su mere
Ponia Vilma teigė, jog įstaigos 
darbuotojų emocinė būsena yra 
labai bloga. Žmonės nuolat pa-
tiria stresą, savo adresu sulaukia 
nepelnytų kaltinimų. 

„Situacija pas mus tikrai bloga 
– vieni darbuotojai atleidžiami, jų 
darbai išdalijami kitiems, nemo-
kant už tai pinigų, buhalterės kei-
čiasi kas du mėnesius, neatlaikę 
įtampos, absurdiškų sprendimų, 
kas mėnesį darbą palieka ne po 
vieną gerą darbuotoją. Panašu, 

jog rajono valdžia nežino tikros 
situacijos mūsų įstaigoje. Skau-
džiausia, kad mes teikiame pagal-
bą kitiems, o patys sulaukiame 
vadovų paniekinimo“, – kalbėjo 
V. Juškauskienė.

 Ji  susitiko su mere ir jai viską 
papasakojo. 

Buvo ir daugiau šios įstaigos 
darbuotojų, nusivylusių  neįver-
tintu jų darbu per karantiną.

„Tai yra kolektyvo skaldymas, 
nes visi mes dirbome pandemijos 
metu ir norėjome gauti pažadėtą 
atlygį, bet likome it musę kandę“, 
– sakė kita tos pačios įstaigos dar-
buotoja, nenorėjusi skelbti savo 
pavardės. 

banDė priSiDengti 
DarbuotojaiS
Kai merė sudarė darbo grupę situ-
acijai Socialinių paslaugų centre 
ištirti,  įstaigos direktorės J. Mar-
cinkienės buvo paprašyta pateikti 
atsakymus į skunduose keliamus 
klausimus. 

Direktorė, bandydama išnešti 
sveiką kailį, nusprendė prisidengti 
darbuotojais, kad jie gražiai apie 
ją atsilieptų, o šiuos atsiliepimus 
pateiktų merei –„pažiūrėkit, pas 
mus viskas puiku, netikėkite 
skundikais“.

J. Marcinkienė pateikė dar-
buotojams septynis klausimus, į 
kuriuos jie turėjo skubiai atsaky-
ti. Klausimai sudėlioti taip, kad 
jų atsakymai turėtų suformuoti 
merei gerą vaizdą apie psicho-
loginę ir vadybinę situaciją šioje 
įstaigoje. 

Įdomu tai, jog atsakymai nėra 
anonimiški, direktorė žinos kie-
kvieno darbuotojo atsakymus. 
Todėl kyla natūralus klausimas: 
ar kas nors išdrįs pateikti atsaky-
mus, kurie nepatiktų įstaigos di-
rektorei? Nebent tas, kas nebenori 
dirbti Socialinių paslaugų centre. 
Tai – akivaizdus psichologinis 
spaudimas darbuotojams, dar kar-
tą įrodantis, jog šioje įstaigoje yra 
nemažai problemų.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Visos savaitės
NAUJIENŲ BANKAS

Prenumeruokite visuose Lietuvos pašto skyriuose,  
telefonu 8 700 55 400, 

internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt.
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Klebonas N. Žvirblys: „Koronavirusas — priminimas, 
kad brangintume viens kitą: čia ir dabar“
COVID-19 iš esmės pa-
keitė mūsų gyvenimą. Dėl 
paskelbto griežto karan-
tino turėjome atsisakyti 
tradicinio Kalėdų šventimo 
– namuose su artimaisiais, 
bažnyčiose su kaimynais, 
parapijiečiais. Vakar kartu 
su katalikišku pasauliu 
kitaip paminėjome ir dar 
vieną katalikišką šventę 
– Kristaus apsireiškimo 
arba Trijų karalių šventę, 
kuri irgi buvo kitokia nei 
įprasta. 

Pasikeitė mūsų viešas gyveni-
mas, tai palietė  ir tiesioginį da-
lyvavimą bažnytinėse apeigose, 
šventėse. Bažnyčia, kaip ir mes 
visi, išgyvena sudėtingą laiko-
tarpį, tenka daug ko atsisakyti, 
prarasti tiesioginį bendravimą su 
tikinčiaisiais, reikia tikėti, jog tai 
laikinas praradimas.

Apie tai, ką katalikams reiškia 
Trys karaliai, kaip per pandemiją 
gyvena bažnyčia, kaip stengiasi 
atlikti savo misiją, kalbamės su 
Lazdijų Šv. onos bažnyčios kle-
bonu, Lazdijų dekanu, kunigu 
nerijumi Žvirbliu. 

– Vakar šventėme Trijų karalių 
šventę. Papasakokite apie šios 
šventės esmę ir prasmę, kaip ją 
mini katalikiškas pasaulis?

– Sausio 6 d. visas katalikiškas 
pasaulis švenčia Kristaus apsi-
reiškimo arba mūsuose vadinamą 
Trijų karalių šventę. Šios šventės 
svarbiausi asmenys yra ne trys 
išminčiai, bet žmonijai regimu 
būdu apsireiškęs pats Dievas.  
Rytų išminčiai tikrai nebūtų radę 
užgimusio Išganytojo, jei jiems 
kelio nebūtų rodžiusi žvaigždė – 
Viešpaties apsireiškimo ženklas. 
Ir mes Dievo negalėtume pažinti, 
jei pats mums savęs neapreikštų. 
Todėl ir Dievo apsireiškimo pil-
natvė yra pats Jėzus Kristus. Rytų 
išminčiai, atvykę į Betliejų, įtei-
kė Kristui dovanų: aukso – kaip 
Karaliui, smilkalų – kaip Dievui 
ir miros – kaip Žmogui. Pagal 
seną paprotį bažnyčiose Trijų 
karalių šventėje yra laiminama 
kreida ir ja pažymimos namų 
durys, užrašant pirmąsias Trijų 
karalių vardų raides: +K+M+B 
(Kasparas, Merkelis, Baltazaras). 
Kryželis prieš vardą reiškia iš-
minčiaus šventumą. Šis užrašas 
ant namų durų rodo, jog mes pri-
ėmėme įsikūnijusį Dievo Sūnų. 
Laiminami ir smilkalai, kurių 
kvapas, pripildęs mūsų namus, 
reikš, jog mes viską  trokštame 
daryti Dievo garbei. Lietuvoje 
iki 2018 m. Trijų karalių iškil-
mė buvo keliama į artimiausią 
sekmadienį, kad žmonėms būtų 
patogiau susirinkti Šventajai 
Mišių aukai, o nuo 2019 m. ji 
švenčiama kaip ir visame pasau-
lyje – sausio 6 d.

– Jau antras mėnuo pas mus 
griežtas karantinas. Kaip Laz-
dijų bažnyčia gyvena ir atlieka 
savo pareigas šiuo laikotarpiu? 

– Karantino laikotarpis visiems 
yra iššūkis ir išbandymas, taip 

pat ir bažnyčiai. Bažnyčioje ir 
atlikdami visas patarnavimo ap-
eigas, stengiamės laikytis visų 
saugumo reikalavimų ir instruk-
cijų, nustatytų SAM. Ypatingai 
griežtas karantino laikotarpis 
bažnyčiose prasidėjo 2020 m. 
gruodžio 16 d. ir, kaip numatyta, 
turėtų baigtis 2021 m. sausio 10 
d. Šiuo laikotarpiu viešos  šv. Mi-
šios, dalyvaujant žmonėms, buvo 
draudžiamos, išskyrus laidotuvių 
šv. Mišias su pačiais artimiausiais 
šeimos nariais ir nenešant karsto 
į bažnyčią. Norintys atlikti kalė-
dinę išpažintį, galėjo tai padaryti 
bažnyčioje susitarę su kunigu. 
Nuo sausio 11 d. prasidės griežtas 
karantino laikotarpis, kuriuo bus 
leidžamos šv. Mišios dalyvaujant 
tikintiesiems, naudojant burną ir 
nosį dengiančias kaukes, išlaikant 
saugų atstumą tarp pamaldų da-
lyvių (10 m2 vienam žmogui ir 
laikantis ne mažesnio kaip 2 m 
atstumo tarp asmenų). Tikintieji, 
besimeldžiantys bažnyčios šven-
toriuje, taip pat turi laikytis tų 
pačių reikalavimų. Tikintiesiems 
rekomenduojama šv. Komuniją 
priimti į rankas, prieš tai jas de-
zinfekavus. Dėl laidotuvių galio-
ja ankstesnė nuostata: laidotuvių 
apeigos atliekamos tik kapinėse, 
nevykstama į pašarvojimo vietą ir 
laidotuvių šv. Mišios aukojamos 
mirusiojo kūno nenešant į bažny-
čią, kol bus kitas Lietuvos vysku-
pų konferencijos sprendimas.

– Kaip aukojamos šiuo laiko-
tarpiu šv. Mišios?  Kaip bažnyčia 
šventė Kalėdas? Ar daug žmonių 
apsilanko bažnyčioje? 

– Lazdijų bažnyčioje ypatingai 
griežto karantino laikotarpiu šv. 
Mišios buvo aukojamos įprastu 
laiku – ne viešos, be tikinčiųjų, 
tik su būtinais liturgijos dalyviais, 
patarnautojais. Bažnyčia yra iš-
puošta Kalėdų šventėms ir nuošir-
dus Ačiū visiems, kurie prisidėjo 
prie bažnyčios puošimo savo dar-
bu, malda ar auka. Bažnyčia kie-
kvieną dieną yra atvira asmeninei 
maldai. Šiuo šventiniu laikotarpiu 
nemažai žmonių ateidavo priva-
čiai, asmeninei maldai.

– Ar šiuo laikotarpiu teko su-
teikti Krikšto sakramentą? Kaip 
šiuo laikotarpiu tai vyksta? 

– Karantino laikotarpiu neteko 
teikti Krikšto sakramento, bet, 
esant neatidėliotinai būtinybei ar 
mirties pavojui, turėtų būti tei-
kiamas pačių artimiausių žmonių 
rate, naudojant visas apsaugos 
priemones.

– Ar teko per karantiną tuok-
ti jaunavedžių poras? Ar daug 
tokių atvejų, kaip vyksta cere-
monija? 

– Teikti Santuokos sakramento 
taip pat neteko.

– Lazdijų krašte nemažai 
žmonių mirė nuo COVID-19. 
Kaip tokiu atveju dvasininkas 
atlieka savo pareigas? Ar teko į 
paskutinę kelionę palydėti nuo 
koronaviruso mirusį parapietį? 
Kokių saugumo priemonių tenka 

bai sumažėję, jų beveik nėra, nes 
žmonės, negalėdami dalyvauti 
šv. Mišiose, dažniausiai nukelia 
į ateitį mirusiųjų paminėjimus ar 
maldas už gyvuosius.

Tačiau šiandieną noriu kartu 
ir labai nuoširdžiai padėkoti vi-
siems, kurie, jausdami pareigą, 
savo auka prisidedate prie baž-
nyčios išlaikymo. Tikrai yra labai 
daug gerų ir nuoširdžių žmonių, 
kurie suranda galimybę prisidėti 
savo auka, atlikdami banko pave-
dimą, užnešdami auką į bažnyčio-
je esančias aukų dėžutes ar tiesiog 
atnešdami į bažnyčią ar kleboniją. 
Ačiū ir tiems, kurie užprašote šv. 
Mišias ir, negalėdami dalyvauti 
bažnyčioje, žinodami laiką, mel-
džiatės savo namuose ta intencija, 
kai tuo tarpu kunigas meldžiasi 
bažnyčioje. Ačiū ir tiems, kurie, 
jausdami pareigą, atnešate ir taip 
vadinamą kalėdinę auką.

– Ar šildote bažnyčią, nes jo-

kios apeigos ten nevyksta? Gal 
šioje srityje pavyks sutaupyti? 

– Šiuo metu nešildome, nes ap-
eigos su žmonėmis nevyksta.

– Kaip patarsite tikintiesiems 
per pandemijos laikotarpį, kai 
negalima tiesiogiai dalyvauti 
šv. Mišiose, bendrauti su dva-
sininkais, išsaugoti savo ryšį su 
bažnyčia ir Dievu? 

– Kiekvieną sekmadienį yra 
transliuojamos šv. Mišios per te-
leviziją, Marijos radijo klausytojai 
kiekvieną dieną gali išklausyti bent 
po keletą šv. Mišių, kartu melstis ir 
priimti dvasinę šv. Komuniją, arba 
tiesiog kiekvieną dieną jungtis į 
bendrą maldą kartu su parapijos 
bažnyčioje aukojamomis šv. Mi-
šiomis. Bažnyčia kiekvieną dieną 
yra atvira asmeninei maldai, vi-
suomet galima ateiti pasimelsti, 
pabūti ir, jaučiant tą bažnyčios 
bendruomenę, už ją melstis.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Kur dėti nupuoštas kalėdines eglutes? 
Ar galima jas palikti prie konteinerių? 

Geriausias sprendimas – nupuoštas kirstas eglutes nuvežti į rūšiavi-
mo centrą (stambiųjų atliekų surinkimo aikštelę) – čia jos priimamos 
nemokamai.  Į aikšteles nenuvežtų eglučių surinkimu iš gyventojų 
rūpinasi savivaldybės. Jos nurodo eglučių surinkimo vietas arba tam 
tikrą laiką – įprastai iki sausio vidurio – surenka prie atliekų konteinerių 
paliktas eglutes, jų šakas. Komunalinių atliekų vežėjai prie konteinerių 
paliktų eglučių nesurenka ir jų neišveža. 

Kirstos eglutės ir jų šakos naudojamos biokurui, jos gali būti kom-
postuojamos ir namų ūkiuose. Vazonines eglutes rekomenduojama 
sodinti ir auginti toliau, o dirbtinės eglutės yra neperdirbamos, todėl jas 

reikia naudoti kuo ilgiau. 
Nuo išmetamų eglučių 
būtina pašalinti visas 
dekoracijas. 

Alytaus regiono  
atliekų tvarkymo  

centras

imtis?
– Kiekvienas išsiskyrimas su 

mylimu šeimos nariu, draugu, 
kaimynu, kolega yra sunkus. At-
rodo, kad pandemija dar labiau 
viską sujaukė ir užkirto tam tikrus 
kelius, kurie veda į užuojautą, 
suraminimą, paguodą, artumą, 
paprasčiausią buvimą šalia sunkią 
akimirką. Ne tik laidojant nuo 
COVID-19 mirusį žmogų, bet ir 
kiekvieną mirusįjį, visi stengiasi 
laikytis SAM rekomendacijų ir, 
kaip tenka pastebėti, dažniausiai 
dalyvauja tik patys artimiausi šei-
mos nariai, laikosi visų saugumo 
priemonių, atstumo. Ypatingai yra 
sunku tiems, kurie laidoja savo 
artimuosius, mirusius nuo koro-
naviruso. Jie ir taip ilgą laiką nėra 
matę savųjų, negalėdami aplan-
kyti sergančių ligoninėse, negali 
jų pamatyti ir paskutinį kartą, pa-
lydint į paskutinę gyvenimo ke-
lionę. Tai dar vienas priminimas 
mums visiems, kad brangintume 
vienas kitą šiandien, čia ir dabar, 
kad rastume laiko vienas kitam, 
sustoti, pasilenkti vienas prie kito, 
padėkoti ir atsiprašyti... tiesiog 
pabūti šalia. 

– Kaip karantinas atsiliepė 
finansinei bažnyčios situacijai? 
Ar vyko „kalėdojimas“, ar baž-
nyčia sulaukė aukų, nors mišios 
nebuvo aukojamos? 

– Labai natūralu, kad karanti-
nas palietė ir bažnyčios finansinę 
padėtį, kaip ir visų kitų. Daugelis 
žmonių prastovose, netekę darbo, 
nėra tikri dėl rytojaus, sunku vi-
siems išgyventi.  Visa tai atsiliepia 
ir bažnyčios išlaikymui. Kadangi 
nėra viešų sekmadienio ir švenčių 
šv.  Mišių, tai nėra ir rinkliavų. 
Kalėdojimo arba parapijiečių lan-
kymo taip pat nėra šiais metais. 
Už bažnyčios patarnavimus vis 
tiek reikia susimokėti, reikia su-
mokėti ir atlyginimus dirbantiems 
parapijoje, ir mokesčius. 

Šv. Mišių intencijų taip pat la-

Klebonas N. Žvirblys: „Pagal seną paprotį bažnyčiose Trijų karalių šventėje yra laiminama kreida ir ja pažymimos 
namų durys, užrašant pirmąsias Trijų karalių vardų raides: +K+M+B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras).“
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REIKIA 
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose 
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelėse. 
Vienos tonos kaina — 
19,97 Eur (su PVM).

Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, 
Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės sen., Alytaus rajone. 
Tel. (8 315) 50331. 
Aikštelės darbo laikas: I –IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. 
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Vyriausybė nusprendė – judėjimo tarp savivaldybių ribojimas pratęsiamas
Ministrų kabinetas sekma-
dienį nusprendė pratęsti 
judėjimo tarp savivaldybių 
ribojimą. Tokią rekomen-
daciją pasiūlė Vyriausy-
bės ekstremalių situacijų 
komisija (VESK), taip pat 
posėdžiavusi sekmadienį.

Iš ministrų sudaryta VESK se-
kmadienį nutarė siūlyti, kad judė-
jimo tarp savivaldybių ribojimas 
būtų pratęstas iki šiuo metu nu-
matytos karantino pabaigos – sau-
sio 31-osios. Vyriausybė tokiam 
siūlymui pritarė.

„Per tris savaites galėjome 
įvertinti mobilumo duomenis, 
matėme policijos darbą, matėme 
nemažai atvejų, kai buvo keistų 
pasiteisinimų dėl žmonių judėji-
mo“, – Vyriausybės posėdyje sakė 
premjerė Ingrida Šimonytė.

Ekspertai pastebi, kad krito nu-
statomų atvejų skaičius, tačiau tai 
galėjo lemti ir sumažėjęs atlie-
kamų tyrimų skaičius. Teigiamų 
tyrimų procentinė dalis nekrenta, 
nors testuojama yra kiek mažiau. 
Situacija, anot Vyriausybės eks-
pertų, nėra gerėjanti.

„Matome, kad teigiamų atvejų 
procentas netgi kilo“, – sakė CO-
VID-19 vyriausiasis analitikas, 
dirbantis Vyriausybės kancelia-
rijoje, Aistis Šimaitis. Jis taip pat 
pastebėjo, kad  mirčių skaičiaus 
augimo tendencija laikosi ir praė-
jusią savaitę mirčių skaičius augo 
15 proc.

Tačiau jis pastebėjo, kad gyven-
tojų mobilumas taikant ribojimus 
mažėjo. Anksčiau generalinis po-
licijos komisaras Renatas Požėla 
yra sakęs, kad gyventojų mobilu-
mas mažėjo apie 80 proc. Vidaus 
reikalų ministrė Agnė Bilotaitė 
teigė, kad gyventojų mobilumo 
mažėjimas lemia ir nustatomų 
atvejų skaičiaus mažėjimą.

Premjerė teigė, kad atrodo, jog 
sveikatos sistema šventes atlai-
kė, bet įtampa šioje srityje toli 
gražu nemažėja. Kalbėdama apie 
judėjimo ribojimus, I. Šimony-
tė sakė, kad, kadangi šventinis 
periodas baigėsi, ribojant judėji-
mą, daugiau bus orientuojamasi 
į savaitgalį, kaip į intensyvesnį 
laikotarpį.

„Turime padėkoti žmonėms, 
kurie laikėsi taisyklių, <...> parei-
gūnams, kurie stengėsi dirbti savo 
darbą“, – sakė I. Šimonytė.

Sveikatos apsaugos ministras 
Arūnas Dulkys teigė, kad sprendi-

mą priimti reikia dėl toliau augan-
čio nustatomų atvejų skaičiaus, 
nepalankaus ligoninėse gydomų 
COVID-19 pacientų skaičiaus, 
augančios procentinės teigiamų 
tyrimų dalies ir t. t.

„Yra du svarbūs akcentai. 
Vienas dalykas, kad Vyriausybė 
deda dideles pastangas, žiūrime, 
ką galime padaryti dėl antigenų 
testų kuo greitesnio Lietuvos 
pasiekimo. Kita žinutė, kad tiki-
mės sausį gerų žinių dėl tolesnio 
vakcinavimo proceso“, – kalbėjo 
ministras, pridurdamas, kad kitą 
savaitę Lietuvą turėtų pasiekti dar 
viena vakcinų siunta, o tai reikš-
tų, kad per sausį tikrai pavyktų 
„sustiprinti fronto liniją“.

Anot  A. Dulkio, jei iš tikro 
pavyktų praplėsti vakcinavimo 
mastus, sausio viduryje galėtų 
būti pakartotinai svarstoma dėl 
esamų ribojimų. Pasak ministro, 
pagal dabar turimą informaciją, 
kas savaitę ar dvi Lietuvą turėtų 
pasiekti apie 20 tūkst. vakcinos 
dozių.

„Tačiau dar vėliau tikimės dar 
geresnių žinių, nes visi gamintojai 
įsivažiuoja, <...> sausis ir mums, 
ir visai Europai turėtų būti gerų 
žinių mėnuo“, – kalbėjo minis-
tras.

jau kainavo 2 mln. eurų
Kaip sakė vidaus reikalų ministrė 
A. Bilotaitė, atsižvelgiant į turi-
mus duomenis, sausio 17 dieną 
bus svarstomas arba ribojimų at-
šaukimas, arba pratęsimas. Minis-
trė kalbėjo, kad auga ne tik sunkių 
pacientų, bet ir mirčių skaičius.

„Gera žinia ta, kad mobilumas 
sumažėjo, kad priemonės veikia. 
Nuo gruodžio 16 dienos buvo ap-
gręžta apie 40 tūkst. automobilių, 
apie 100 tūkst. asmenų – tai Šiau-
lių miesto dydis“, – komentavo 
A. Bilotaitė.

Ji pabrėžė, kad visi ekspertai 
pasisako, jog yra tiesioginis ry-
šys tarp mobilumo sumažėjimo 
ir viruso plitimo. Anot ministrės, 
nėra svarstoma grįžti atgal ir at-
sisakyti ribojimų, nes tai būtų 
nusikalstama.

Skaičiuojama, kad, įvedus ju-
dėjimo tarp savivaldybių ribojimą 
pirmą kartą, tai kainavo apie 2 
mln. eurų. Ministrė pabrėžė, kad 
tolesniam ribojimų taikymui lėšos 
yra numatytos, pareigūnams bus 
atlyginama už papildomą darbą. 
Kiek tiksliai reikės lėšų, anot mi-
nistrės, kol kas nėra aišku.

Pasak vidaus reikalų ministrės, 
pirmadienį gali būti svarstoma 
apie kai kurių ribojimų peržiū-
rėjimą.

policija norėtų Sukurti 
aplikaciją, kuri talkintų 
Stebint karantino paiSymą
Policijos generalinis komisaras 
Renatas Požėla LRT RADIJO 
laidoje „Lietuvos diena“ sakė, 
kad jis palaikė siūlymą pratęsti 
ribojimus iki mėnesio galo su 
galimybe peržiūrėti jų tęsimą po 
dviejų savaičių.

„Sveikatos apsaugos specialis-
tai sako, kad perteklinis asmenų 
mobilumas, judėjimas yra vie-
na iš pagrindinių viruso plitimo 
priežasčių. Kai yra ribojamas 
susisiekimas tarp savivaldybių, 
mes matome, kad tai tikrai duoda 
efektą, turime savo skaičius. Per 
ilgąjį savaitgalį iki šeštadienio 
vakaro per 7 tūkst. transporto 
priemonių nepraleista pravažiuoti 

į kitą savivaldybę“, – komentavo 
R. Požėla.

Anot jo, remiantis vaizdo ste-
bėjimo kameromis šalia didžiųjų 
miestų, transporto srautai yra su-
menkę 80 proc.

Kontrolė iki sausio 31 d. veiktų 
panašiu principu kaip dabar – tiek 
mobiliais, tiek stacionariais pos-
tais. Tiesa, R. Požėla užsiminė, 
kad yra idėja sukurti aplikaciją, 
kuri padėtų stebėti, kaip gyvento-
jai laikosi karantino reikalavimų. 
Tačiau tam dar reikia politinio 
pritarimo.

Tos priemonės yra pasiteisi-
nusios, veiktų panašiu principu, 
šalia to svarstyta įdarbinti tech-
nologines priemones: vaizdo 
stebėjimo kameras, sistemas. 
„Aplikacija yra mūsų siūlymas. 
Kol ji nesukurta, kol nesame gavę 
žalios šviesos, tol būtų taikomos 
panašios priemonės“, – teigė 
R. Požėla.

Portalas LRT.lt primena, kad, 

galiojant judėjimo ribojimams, 
vykti iš vienos savivaldybės 
į kitą galima, kai vykstama į 
tarptautinius keleivių maršrutus 
aptarnaujančius oro, jūrų uos-
tus, autobusų stotis ar iš jų. Taip 
pat, kai vykstama į savo gyvena-
mosios vietos savivaldybę, kai 
vykstama dėl artimųjų giminai-
čių mirties, kai vykstama atlikti 
darbo, o darbo vieta yra kitoje 
savivaldybėje, dėl sveikatos prie-
žiūros paslaugų.

Judėti tarp savivaldybių leidžia-
ma dėl kitų objektyviai pagrįstų 
neatidėliotinų priežasčių, kai vyk-
ti į kitą nei savo gyvenamosios 
vietos savivaldybę neišvengiamai 
būtina, taip pat kai vykstama į 
savivaldybę, kurioje asmuo turi 
jam priklausančio nekilnojamojo 
turto.•
Modesta Gaučaitė-Znutienė,
LRT.lt, LRT RADIJO laida
„Lietuvos diena“

Policijos kontrolė. (J. Stacevičiaus/LRT nuotr.)
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JAV prezidentas D. Trampas pažadėjo 
nesitraukti ir tęsti „pragarišką kovą“
Sausio 4 d. JAV Džordžijos 
valstijoje, Doltono mieste, 
dabartinis JAV prezidentas 
Donaldas Trampas pareiš-
kė toliau kovosiąs dėl šalies 
prezidento pareigų. Ugnin-
goje kalboje, pasakytoje 
dviejų į Senatą renkamų 
respublikonų palaikymo 
mitinge, jis, savo palai-
kytojų minią ragindamas 
balsuoti už respublikonų 
kandidatus, tvirtai pati-
kino nežadąs be pasiprie-
šinimo perduoti valdžios 
nugalėtoju skelbiamam 
savo varžovui demokratui 
Džo Baidenui. Likus dviem 
savaitėms iki kadencijos 
pabaigos, D. Trampas vis 
dar atsisako pripažinti 
savo pralaimėjimą lapkri-
čio 3 d. vykusiuose valsty-
bės vadovo rinkimuose.

Dabartinis Baltųjų rūmų vado-
vas ilgoje ugningoje 83 minučių 
kalboje vėl pakartojo kaltinimus 
demokratams vykdžius neregėto 
masto sukčiavimus lapkričio 3-o-
sios JAV prezidento rinkimuose ir 
žadėjo pateikti naujų tai įrodančių 
duomenų.

„Neprarasime Džordžijos“, – 
sakė D. Trampas, kurio žodžius 
šalininkų minia palydėjo džiaugs-
mingais pritarimo šūksniais.

„Jei demokratai užims Senatą ir 
Baltuosius rūmus, tada mes kovo-
sime su jais iš visų jėgų, kovosi-
me pragariškai“, – rėžė jis.

Sausio 6 d. Džordžijos valsti-
joje vykstantis antrasis rinkimų į 
JAV Senatą ratas turės nulemti, į 
kieno pusę pakryps galutinė jėgų 
persvara JAV senate. Džordžijoje 
antrame rinkimų rate du D. Tram-
po atstovaujamų respublikonų 
kandidatai – Deividas Perdju (Da-
vid Perdue) ir Keli Lefler (Kelly 
Loeffler), varžosi su Dž. Baideno 
demokratų atstovais Džonu Osofu 
(John Ossoff) ir Rafaeliu Uornoku 
(Raphael Warnock). Džordžija 
pastaruosius du dešimtmečius 
dar nė karto nebuvo išrinkusi į 
Kongreso aukštuosius rūmus de-
mokratų atstovo.

JAV Senate (Kongreso aukš-
tuosiuose rūmuose) respublikonai 
turi 50 vietų iš 100. Jei sausio 6 
d. vykstančiame antrame rinkimų 
rate bent vienas iš respublikonų 
senatorių nugalėtų, tai respubli-
konai įgytų daugumą, kuri jiems 
leistų stabdyti Dž. Baideno po-
litinių pažadų įgyvendinimą. O 
jeigu laimėtų abu demokratų kan-
didatai, tai Senate susidarytų jėgų 
pusiausvyra 50 su 50. Bet ji būtų 
nepalanki respublikonams, nes 
šiuo atveju lemiamą balsą turėtų 
Dž. Baideno paskirtoji vicepre-
zidentė demokratė Kamala Haris 
(Kamala Harris).

Balsavimas Džordžijoje prasi-
dės sausio 6 d. 14 val. Lietuvos 
laiku. Tą pačią sausio 6 d. 15 val. 
Vašingtone bus surengtos didelės 
demonstracijas dabartinio JAV 
prezidento politikai palaikyti.

Jau sausio 5 d. popietę D. Tram-

JAV prezidentas Donaldas Trampas kalba Džordžijos valstijoje, Doltono mieste, vykusiame mitinge. (Alkas.lt, 
ekrano nuotr.)

po šalininkai Šiaurės vakarų Va-
šingtone, DC „Laisvės aikštėje, 
ruošdamiesi sausio 6 d. įvykiams, 
surengė didelį mitingą. 

Sausio 6 d. abejų JAV Kongreso 
rūmų nariai rinks į bendrą posėdį, 
kuriame turės būti tvirtinami lap-
kričio 3-iosios prezidento rinkimų 

rezultatai.
Sausio 6 dieną per bendrą abejų 

Kongreso rūmų posėdį, kuriam 
pirmininkaus viceprezidentas 
Maikas Pensas (Mike Pence), 
bus atplėšti vokai ir oficialiai 
suskaičiuoti Rinkikų kolegijos 
narių balsai. Kandidatas, surinkęs 

270 rinkikų balsų, bus pripažin-
tas rinkimų nugalėtoju. Posėdyje 
dalyvaujantys parlamentarai turės 
galimybę užginčyti bet kurios ats-
kiros valstijos rinkimų rezultatų 
teisėtumą.•Jonas Vaiškūnas,
www.alkas.lt

Pasiruoškite: į Lietuvą atkeliauja sniegas, 
vienoje šalies dalyje snigs smarkiai

šalies pietvakariuose ir pajūryje. 
Rytų, pietryčių krypties vėjas jau 
bus silpnesnis – iki 6–11 m/s.

Ateinančią naktį minėtas ci-
klonas išlaikys savo pozicijas. 
Tankūs debesys sniegą barstys 
visoje šalyje. Tikėtina, kad Pietų 
Lietuvoje maišysis ir šlapdriba. 
Daugelyje rajonų kelius ir šali-
gatvius dengs plikledis. Vėjas 
krypties beveik nekeis, dar labiau 
susilpnės. Temperatūra vis dar 
labai žemai nekris ir išsilaikys 
tarp 3 laipsnių šalčio ir 1 laipsnio 
šilumos.

Ketvirtadienio dieną situacija 
beveik nesikeis ir kraštovaiz-
dis toliau darysis vis baltesnis. 
Sniego sulauksime beveik visur. 
Šalies pietuose jis gali būti drė-
gnesnis, įsimaišys šlapdriba. Ne-
stiprus vėjas dvelks iš pietryčių, 
rytų. Temperatūra nuo 0 per daug 
nenutols ir laikysis nuo 1 laipsnio 
šalčio, iki 1, kai kur 2 laipsnių 
šilumos.

Penktadienį švelniai žiemiški, 
tačiau drėgni orai tęsis. Naktį kri-
tuliai, daugiausia sniegas, apsilan-
kys didesnėje šalies dalyje. Tiek 
keliai, tiek šaligatviai daug kur 
bus slidūs. Vėjas ir toliau išliks 
nestiprus, jo kryptis numatoma 
nepastovi. Temperatūra per daug 
nesikeis bei svyruos tarp 2 laips-
nių šalčio ir 2 laipsnių šilumos.

Penktadienio dieną iš pietryčių 
priartės daug drėgmės nešantys 
nedidelio ciklono debesys. Snie-
gas per dieną išplis didžiojoje 
šalies dalyje. Labiausiai sniego 
danga augs rytinėje šalies dalyje 
– čia vietomis snigs smarkiai. Nu-
matoma ir šlapio sniego apdraba. 
Pūgos siautėti neturėtų, kadangi 
besikeičiančios krypties vėjas 
išliks nestiprus. Temperatūra iš-
liks tokia pati kaip ir naktį – nuo 
2 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių 
šilumos.•
lrytas.lt

Šiandien mūsų šalies orus 
lems pietinio ciklono šiau-
rės rytinė dalis. Ir toliau 
laikysis vientisas debesų 
šydas. Iš jo daugelyje rajo-
nų sulauksime kritulių.

Daugiausia vyraus sniegas, 
tačiau šlapdribos taip pat gali 
pasitaikyti. Vietomis, krentant 
didesniam drėgno sniego kiekiui, 
tikėtina, jog formuosis šlapio 
sniego apdraba.

Keliuose reikės pasisaugoti pli-
kledžio. Temperatūra po nakties 
beveik nekils – daugumoje šalies 
vietų svyruos tarp 0–2 laipsnių 
šalčio ir silpnai teigiama, iki 1 
laipsnio šilumos ji numatoma tik 

Vilniaus g., Lazdijai. („Dzūkų žinių“ nuotr.)
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Aidas Kelionis
Kiekvieną kartą artėjant Naujiesiems 
metams, nemaža dalis iš mūsų ta pro-
ga yra linkę sau duoti pažadus. Jeigu 
praėjusiais metais buvo nepatenkinti 
tuo, kaip gyveno, viską pradeda nuo 
naujametinių planų ir pažadų sau. Daž-
niausiai tai susiję su tuo, kad naujaisiais 
darys kažką, ko nedarė arba mažai darė 
senaisiais metais. Žinoma, 2020-ieji 
buvo ypatingi tuo, kad tapo nelemtos 
pandemijos metais, ir dauguma iš mūsų 
buvo priversti mažiau judėti.

Ir man asmeniškai nepatiko judėjimo 
apribojimas, nes kartą per dvi savaites 
važiuoju į Druskininkus, kur vienoje iš 
kavinių mėgstu paskanauti savo mėgs-
tamos „Lavazza“ kavos. Ši kavos firma 
yra mano mėgstamiausio futbolo klubo 
Turino „Juventus“ rėmėja. Vėliau einu 
į kirpyklą, kur kirpėjas plikai nuskuta 
mano galvą ir kiek pakoreguoja barzde-
lę. Vėliau, kiek patrumpinęs antakius, 
stengiasi iškrapštyti plaukus, želiančius 
mano ausyse. Į kirpyklą stengiuosi at-
eiti kiek anksčiau, nes joje dirba ne tik 
mano kirpėjas ir barzdaskutys Andrius, 
jo mama, sesuo, bet ir dar kelios kir-
pėjos. Be galo mėgstu stebėti žmones, 
klausyti, ką jie kalba, o ir pats nevengiu 
paplepėti. Kirpykloje keičiasi žmonės, 
kurie kalbasi su kirpėju ir kirpėjomis, 
tad atmosfera šiame grožio salone be 
galo gyva ir užburianti.

Po visų grožio ir bendravimo pro-
cedūrų išeinu iš kirpyklos energingas, 
linksmas ir žvalus. Tuomet Druski-
ninkų Vilniaus alėja neskubėdamas ir 
žvelgdamas į kitataučius poilsiautojus 
žengiu kavinės „Širdelė“ link, kur nu-
ėjęs tik po vienuoliktos valandos ryto 

randu tą pačią kompaniją, kiekvieną 
rytą čia gurkšnojančią kavą. Tai Siūne 
vadinamas Svajūnas su savo bičiuliais. 
Kiek vėliau užsuka Viktoras su Regina, 
kurie kartu sudaro dainuojantį duetą 
„Mudu abudu“. Pasisveikinęs su draugu 
barmenu Virgiu arba barmene Rasa (jų 
pamainos keičiasi kas keturios dienos), 
užsisakau didelį bokalą giros (pusė litro), 
įsitaisau prie staliuko arčiausiai baro 
arba lauke, jeigu vasara. Pasimėgauda-
mas gurkšnoju girą ir klausiu barmeno, 
kokie šiandien dienos patiekalai. 

Bet šiemet pavasarį, kai buvo įvestas 
karantinas, ir šiuo metu, kai jis vėl mums 
neleidžia be rimtos priežasties keliauti 
į kitas savivaldybes, man šių išvykų į 
Druskininkus trūksta kaip tyro oro. Jeigu 
barzdą pats apsiskutu, tai galva neskusta 
jau visas mėnuo ir mano plaukai atrodo 
gana bjauriai. Ypač, kai palygini su kartą 
per dvi savaites plikai skutama galva. 
Be galo trūksta ir kavos, kurią mėgstu 
gurkšnoti mėgstamoje Druskininkų ka-
vinėje. O dar tik sausio pradžia ir mano 
pamėgtos išvykos į Druskininkus atside-
da, ko gero, bent dviem mėnesiams, nes 
griežto karantino pabaigos nematyti.

2020-ųjų rudenį, kai laikrodis valan-
dą buvo atsuktas atgal, man pasidarė 
visai nepatogu išeiti pasivaikščioti į 
mišką, nes mano mėgstamu pasivaikš-
čiojimo laiku jau pradėdavo temti, tad 
vieną iš naujametinių pažadų, duotų 
sau, – daugiau vaikščioti – ko gero, 
teks atidėti dar vėlesniam šių metų lai-
kui, kai vakarai gerokai pailgės. Kitas 
šių naujųjų metų pažadas, kurį daviau 
sau, buvo daugiau skaityti. Prabėgo 
jau pirma naujųjų savaitė, o dar ne-
pradėjau skaityti naujos knygos. Nors 
vakar su dideliu malonumu skaiti-
nėjau iš Lenkijos paštu atkeliavusią 
knygą apie 1978 ir 1982 metų Pasau-
lio futbolo čempionatus. Tiesa, prieš 
pat Naujuosius užsisakiau legendinio 
Vilniaus „Žalgirio“ sirgaliaus Ingvaro 
Butauto-Storo knygą „Anapus futbolo 
aikštės“, kurioje mažai rašoma apie patį 
futbolą, o daug arba beveik išvien apie 
vilniečių futbolo klubo ultrų keliones 
paskui žalgiriečius ir Lietuvos futbolo 
rinktinę, nesibaigiančias muštynes ir 
kitus jų nuotykius.•

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

LRT TV
2021. 01.07 
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl?
 12.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 13.00 Pasaulio puodai. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 15.45 Įdomiosios 

pamokos. Būkim 
drauge.

 16.40 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 (Pra)rasta karta. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Nematoma 

Lietuvos istorija. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Kai 

nusėda dulkės“.
 24.00 „Alpių detektyvai“.
 0.45 „Ištvermiečiai“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 (Pra)rasta karta. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Vakaras su Edita.
 5.00 Klausimėlis.lt.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.40 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.20 „Širdele mano“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Dakaras 2021. 
 19.25 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Viską prisiminti“.
 0.50 „Narkotikų prekei-

viai“.
 1.40 „Pabėgimas“.
 3.05 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.35 Alchemija. VDU 

karta. 
 5.05 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.25 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.

 6.55 „Ilgo plauko 
istorija“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00 „Gražuolė  

Lialia“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Gražuolė Lialia“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 14.30 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Farai.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Blicas“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Blicas“.
 0.05 „Kaulai“.
 1.05 „Kalėjimo bėgliai“.
 1.55 „24 valandos. 

Palikimas“.
 2.50 „Moderni šeima“.
 3.15 „Kaulai“.
 4.05 „Kalėjimo bėgliai“.
 4.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.35 „Strėlė“.
 7.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.45 „Stoties policija“.
 9.45 „Pėdsakas“.
 10.40 „Rozenheimo 

policija“.
 11.40 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 12.40 „CSI. Majamis“.
 13.40 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Rozenheimo 

policija“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 20.30 „Dakaras 2021“.
 21.30 „Išrinktųjų me-

džioklė“.
 23.45 „Susidūrimas su 

Žeme“.
 1.30 „Fortitudas“.
 2.20 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Alfa taškas. 
 7.00 #NeSpaudai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 Deutsche Welle 

pristato. Keliautojo 
dienoraštis. 

 9.30 Kaimo akademija. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.

 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 Oponentai. 
 18.00 „Jaunimo banga“. 
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.18 Orai.
 19.20 „Norim žinoti“. 
 19.50 „Pasakėlės“.
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 20.18 Orai.
 20.20 „Dzūkiška pynė“. 
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „Dvaro rūmai“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas. 
 23.30 Oponentai.
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Dvaro rūmai“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Oponentai. 
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 Kaimo akademija. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Širdyje lietuvis. 
 6.55 Pirmą kartą. 
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 „Smurfai“.
 8.35 Kūrybingumo 

mokykla. 
 8.45 LMŽ. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis.lt.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.40 Literatūros pėd-

sekys. 
 13.10 Kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 Euromaxx. 
 14.30 Į sveikatą! 
 14.55 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Lotta mokosi 
plaukti“.

 15.25 „Susipažink su 
mano pasauliu. Lisa 
myli šimpanzes“.

 15.50 „Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą“.

 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Mūsų gyvūnai. 
 17.10 „Dvynukės“.
 18.05 Klausimėlis.lt.
 18.25 Karaliaus Min-

daugo krepšinio 
taurė. Ketvirtfinalis. 
Alytaus „Dzūkija“–
Klaipėdos 
„Neptūnas“. 

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.

 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Lem-

tinga pagunda“.
 23.05 Čia – kinas. 
 23.30 Euromaxx. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

 1.30 Kūrybingumo 
mokykla. 

 1.40 Duokim garo! 
 3.05 Klausimėlis. 
 3.20 Literatūros pėd-

sekys. 
 3.45 Mokslo sriuba. 
 4.10 Procesai. Sporto 

fanai. 
 4.40 Veranda. 
 5.05 Legendos. Šiandien 

ir visados. Aktorius 
Vytautas Anužis. 

TV1
 7.25 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.30 „Mentalistas“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.30 „Maljorkos bylos“.
 15.30 „Sugrįžimas į salą“.
 16.30 „Mano vienintelė“.
 18.00 „Akloji“.
 19.00 „Maljorkos bylos“.
 20.00 „Sugrįžimas į salą“.
 21.00 „Brokenvudo 

paslaptys. Neište-
kėjusi nuotaka“.

 22.55 „Paskolinta meilė“.
 0.50 „Našlaitės“.
 2.25 „Midsomerio 

žmogžudystės XX. 
Mažojo auksinuko 
mirtis“.

TV6
 6.30 „Einšteinas“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Praeities žvalgas.
 9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Pasmerkti“.
 13.30 „Havajai 5.0“.
 14.30 „Mikė“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „Einšteinas“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir  

įbauginti.
 21.00 „Lojalioji“.
 23.10 „Gelbėtojai“.
 1.00 „Pašėlęs polici-

ninkas“.
 3.00 Nuogi ir  

įbauginti.
 3.50 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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LRT TV
2021. 01.09  
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Mokslo sriuba. 
 6.30 Išpažinimai. 
 7.00 „Vaikystė paikystė“.
 8.30 LMŽ. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.00 Beatos virtuvė. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Kiauniniai. 
Smarkūs ir bebai-
miai“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Sniegynų vilkė. 
Žiemos pasaka“.

 14.00 „Frenki Dreik 
paslaptys“.

 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. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Gražiausios poetų 

dainos. 
 22.35 „Didysis stebuklas“.
 0.20 „Medžiotojas ir 

Ledo karalienė“.
 2.15 Koncertas „Ma-

žesnieji broliai – su 
žmonėmis ir dėl 
žmonių“. Brolių 
pranciškonų atsi-
kūrimo Lietuvoje 
30-mečiui.

 3.50 „Frenki Dreik 
paslaptys“.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.35 „Stivenas Visata“.
 7.20 „Nuotykių metas“.
 7.45 „Ogis ir tarakonai“.
 8.05 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 8.30 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
 9.00 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 9.25 „Šonku dienoraš-

čiai. Vienaragio 
nuotykiai“.

 11.15 „Neįtikėtinos 
Lemoni Sniketo 
istorijos“.

 13.20 „Gyvenimas ant 
ratų“.

 15.25 „Mylėti(s) smagu“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis.
 18.30 Žinios.
 19.20 Dakaras 2021. 
 19.25 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Šerlokas 

Gnomsas“.
 21.15 „Suvaidink mano 

žmoną“.
 23.30 „Rinas 911. Ma-

jamis“.
 1.05 „Megalodonas. 

Grėsmė iš gelmių“.

TV3
 6.40 „Supermergaitės“.
 7.00 „Žmogus voras“.
 7.30 „Supermergaitės“.
 8.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 8.30 Virtuvės istorijos.
 9.00 Gardu Gardu.
 10.00 Tėvų darželis.
 10.30 Būk sveikas! 
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.30 „Tylūs geradariai. 

Tvarumo istorijos“.
 12.00 „Laukinė Kroatijos 

gamta“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Laukinė Kroatijos 

gamta“.
 13.05 „Princesė undinėlė 

ir piratai“.
 14.35 „Legendinis 

kovotojas“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 galvOK 2.
 19.35 Eurojackpot.
 19.40 galvOK 2.
 21.30 „Gaujų karai. 

Smaugliai“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Gaujų karai. 

Smaugliai“.
 22.40 „Vagiliautojai“.
 1.10 „Blicas“.
 2.50 „Domino“.
 4.25 „24 valandos. 

Palikimas“.
 5.20 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.05 „Pragaro virtuvė“.
 7.00 „Kvailiai šėlsta“.
 7.30 „Snaiperis“.
 8.30 „Kvailiai šėlsta“.
 9.00 Sveikatos kodas.
 9.30 Sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.00 „Pakvaišusi porelė“.
 10.55 „Didieji gyvūnai. 

Paskutiniai 
milžinai“.

 12.00 „Velniški Stivo Os-
tino išbandymai“.

 12.55 „Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal“.

 13.55 „Pragaro virtuvė“.
 14.55 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 15.50 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 17.00 Betsafe–LKL 
čempionatas. 

 19.30 „Akloji zona“.
 20.30 „Snaiperis“.
 21.30 „Dakaras 2021“.
 22.30 „Dakaras 2021. 

Savaitės apžvalga“.
 23.00 „Troja“.
 2.05 „Artėjant prie 

nežinomybės“.
 3.30 „Vendeta“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 Skonio reikalas. 
 7.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Barbora 
Umiastauskaitė-
Žagarietė“.

 8.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 

 9.00 Bušido ringas. 

 9.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Deutsche Welle 

pristato. Keliautojo 
dienoraštis. 

 11.00 Gyvenimas. 
 12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Lietuvos miestai. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Vyrų šešėlyje. 

Izabelė Liudvika 
Borch Pliaterienė“. 

 19.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 

 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 #NeSpaudai. 
 21.30 Oponentai. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 Gyvenimas. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 5.40 Vantos lapas. 
 6.00 Lietuvos kūrėjai. 

Steigiamasis 
seimas. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Auksinis protas. 
 7.15 Klausimėlis. 
 7.30 Vilniečiai. Audronė 

Girdzijauskaitė. 
 8.00 Premjera. „Didingas 

gamtos grožis. 
Mūsų nacionaliniai 
parkai. Rezer-
vato atkūrimas. 
Bubandžidos 
nacionalinis parkas. 
Kamerūnas“.

 8.30 Premjera. 
„Susipažink su 
mano pasauliu. 
Emilis ir šuoliai nuo 
Mostaro tilto“.

 9.00 Į sveikatą! 
 9.30 Ekologiška. 
 10.00 Čia – kinas.
 10.30 Pasivaikščiojimai. 
 11.00 Kas geresnio, 

kaimyne? 
 11.30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 Išpažinimai. 
 13.30 Mūšio laukas. 
 14.00 Euromaxx. 
 14.30 Gražiausios poetų 

dainos. 
 16.05 LMŽ. 
 16.30 Gamina vaikai. 
 17.00 Veranda. 
 17.30 Legendos. Šiandien 

ir visados. Smui-

kininkė Kornelija 
Kalinauskaitė. 

 18.30 Procesai. Am-
žizmas. 

 19.00 Estijos televizijos 
EER laida „Skar-
dinis būgnelis“. 

 19.45 „Dainų dainelės“ 
akimirkos

 20.00 Čia – kinas. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Svajonių ko-

manda“.
 22.50 Koncertas „Ma-

žesnieji broliai – su 
žmonėmis ir dėl 
žmonių“.

 0.30 Dabar pasaulyje. 
 0.55 „Iš toli“.
 2.25 Muzikinis intarpas.
 2.45 Vilniečiai. Audronė 

Girdzijauskaitė. 
 3.15 Procesai. Am-

žizmas. 
 3.45 Mūšio laukas. 
 4.15 Euromaxx. 
 4.45 Auksinis protas. 

TV1
 6.10 „Mentalistas“.
 7.55 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 8.45 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.40 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Laukiam svečių su 

Reičele Alen“.
 12.00 „Džinas Italijos 

pakrantėje“.
 13.00 „Akloji“.
 14.45 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Baudžiauninkė“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Kapitonė Marlo. 

Ūkas sanatorijoje“.
 22.55 „Nusikaltimo vieta 

– Hamburgas. Juodi 
laikai“.

 0.50 „Paryžiaus pa-
slaptys. Vandomo 
aikštės paslaptis“.

 2.30 „Purpurinės upės. 
Kraujo paslaptis“.

TV6
 6.00 Jukono vyrai.
 7.00 „Atšiaurioji 

Aliaska“.
 9.00 Nematoma pusė.
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 „Didžioji migracija“.
 11.30 „Vieniši tėvai“.
 13.00 „Žydrosios pla-

netos stebuklai“.
 14.00 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Vienas“.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 20.00 „Antinų dinastija“.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Esminis ins-

tinktas“.
 0.30 „Toras“.

penktaDieniS, sausio 8 d. Saulė teka 8.40, leidžiasi 16.11, dienos ilgumas 7.31. 
Delčia. Vardadieniai: Apolinaras, Severinas, Teofilius, Vilintas, Gintė, Teofilis.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.00 „Alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Stilius. 
 13.00 (Pra)rasta karta. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 15.45 Įdomiosios 

pamokos. Būkim 
drauge.

 16.40 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Vartotojų kontrolė. 
 19.30 Eurolyga per LRT. 
 19.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Kauno 
„Žalgiris“–Maskvos 
srities „Chimki“. 

 22.05 Auksinis protas. 
 23.25 „Medžiotojas ir 

Ledo karalienė“.
 1.15 „Iš toli“.
 2.45 „Tulpių laukas“.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Vartotojų kontrolė. 
 5.00 Klausimėlis.lt.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.20 „Širdele mano“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Dakaras 2021. 
 19.25 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 PREMJERA. „Me-

galodonas. Grėsmė 
iš gelmių“.

 23.15 PREMJERA. 
„Grėsmingasis 
aštuonetas“.

 2.25 „Viską prisiminti“.
 4.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
 6.55 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Farai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00 „Gražuolė  

Lialia“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Gražuolė Lialia“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.

 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Žuvytė Dorė“.
 21.20 „Egipto dievai“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Egipto dievai“.
 23.55 „Devynioliktasis 

stalas“.
 1.35 „Už priešo linijos. 

Kolumbija“.
 3.15 „Paskutinės dienos 

Marse“.
 5.05 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 5.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.35 „Strėlė“.
 7.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.45 „Stoties policija“.
 9.45 „Pėdsakas“.
 10.40 „Rozenheimo 

policija“.
 11.40 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 12.40 „CSI. Majamis“.
 13.40 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Rozenheimo 

policija“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Dakaras 2021“.
 22.30 „Vendeta“.
 0.15 „Išrinktųjų me-

džioklė“.
 2.15 „Fortitudas“.
 3.05 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Alfa taškas. 
 7.00 Oponentai.
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 Deutsche Welle 

pristato. Greitis. 
 9.30 Vantos lapas. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Mūsų gyvūnai. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 „Valkauskas“. 
 18.13 „Skinsiu raudoną 

rožę“. 
 18.30 „Laisvės  

keliu“.
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.

 19.18 Orai.
 19.20 „Svečiuose pas 

Marceliutę“. 
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 20.18 Orai.
 20.20 „Dainuok, Dzūkija“.
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „Dvaro rūmai“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Bušido ringas. 
 23.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Dvaro rūmai“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 Bušido ringas. 
 4.25 Vantos lapas. 
 4.50 „Reali mistika“.
 5.35 Kaimo akademija. 
 6.00 Deutsche Welle 

pristato. Keliautojo 
dienoraštis. 

 6.30 Deutsche Welle 
pristato. Greitis. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

 6.55 Pirmą kartą. 
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 „Smurfai“.
 8.45 Ekologiška. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis.lt.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 12.40 Stop juosta. Druski-

ninkai.
 13.10 Stambiu planu. 
 14.00 Pasivaikščiojimai. 
 14.30 Procesai. Sporto 

fanai. 
 14.55 Veranda. 
 15.25 Mūšio laukas. 
 15.50 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Mūsų gyvūnai. 
 17.10 „Dvynukės“.
 18.05 „Kostiumuotieji“.
 18.50 Klausimėlis.lt.
 19.05 Stop juosta. Druski-

ninkai.
 19.35 Kultūros  

diena. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Velnio meilužė“.

23.20 Monikos Liu kon-
certas festivalyje 
„Midsummer 
Vilnius 2020“.

 0.35 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.50 Dabar pasaulyje. 
 1.15 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

 2.10 „Depeche Mode“. 
Dvasios miške“.

 3.30 „Lemtinga 
pagunda“.

 5.05 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių 
Europa. 

TV1
 7.25 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.30 „Mentalistas“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.30 „Maljorkos bylos“.
 15.30 „Sugrįžimas į salą“.
 16.30 „Mano vienintelė“.
 18.00 „Akloji“.
 19.00 „Stebuklas“.
 20.00 „Sugrįžimas į salą“.
 21.00 PREMJERA. 

„Purpurinės upės. 
Kraujo paslaptis“.

 23.05 „Paryžiaus pa-
slaptys. Vandomo 
aikštės paslaptis“.

 1.00 „Našlaitės“.
 2.35 „Brokenvudo 

paslaptys. Neište-
kėjusi nuotaka“.

TV6
 6.30 „Einšteinas“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Statybų gidas.
 9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Pasmerkti“.
 13.30 „Havajai 5.0“.
 14.30 „Mikė“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „Einšteinas“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Toras“.
 0.10 „Lojalioji“.
 2.10 „Pašėlęs polici-

ninkas“.

„Žuvytė Dorė“, 19.30, TV3
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LRT TV

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.00 „Alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Savaitė. 
 13.00 Beatos virtuvė. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 15.45 Įdomiosios 

pamokos. Būkim 
drauge.

 16.40 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Daiktų istorijos. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Komanda“.
 24.00 „Alpių detektyvai“.
 0.45 Laisvė ir kūryba. 30 

nepriklausomybės 
metų. Muzika.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Daiktų istorijos. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 LRT forumas. 
 5.00 Klausimėlis.lt.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.20 „Širdele mano“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Dakaras 2021. 
 19.25 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634.
 22.30 „Nerve. Drąsos 

žaidimas“.
 0.25 „Narkotikų prekei-

viai“.
 1.20 „Tamsos riteris“.
 3.45 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
 6.55 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Svajonių sodai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00 „Gražuolė Lialia“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Gražuolė Lialia“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Apgaulinga 

aistra“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Apgaulinga 

aistra“.
 0.10 „Kaulai“.
 1.10 „Kalėjimo bėgliai“.
 2.00 „24 valandos. 

Palikimas“.
 2.50 „Moderni šeima“.
 3.15 „Kaulai“.
 4.05 „Kalėjimo bėgliai“.
 5.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.35 „Strėlė“.
 7.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.45 „Stoties policija“.
 9.45 „Pėdsakas“.
 10.40 „Rozenheimo 

policija“.
 11.40 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 12.40 „CSI. Majamis“.
 13.40 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 PREMJERA. „Atsar-

ginis prezidentas“.
 20.30 „Dakaras 2021“.
 21.30 „Slaptasis 

agentas“.
 23.25 „Akloji zona“.
 1.05 „Legendų biuras“.
 2.00 „Gyvi numirėliai“.
 2.50 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 6.00 Bušido ringas. 
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 Nauja diena. 
 8.00 „24/7“. 
 9.00 Mūsų gyvūnai. 
 9.30 Partizanų keliais. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Mokslo ritmu. 

 12.30 Kaimo akademija. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 „Paprasti rinkimai“.
 18.00 Paskutinė instan-

cija.
 18.30 „Laisvės keliu“.
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.18 Orai.
 19.20 „Tai – sportas“. 
 19.45 „Pasakėlės“.
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 20.18 Orai.
 20.20 „Dainuok, Dzūkja“. 
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „Dvaro rūmai“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 „Paprastas prezi-

dentas“.
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Dvaro rūmai“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 „Paprastas prezi-

dentas“.
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 Partizanų keliais. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Legendos. Šiandien 

ir visados. Smui-
kininkė Kornelija 
Kalinauskaitė. 

 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 „Smurfai“.
 8.35 Kūrybingumo 

mokykla. 
 8.45 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis.lt.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kas geresnio, 

kaimyne? 
 12.40 Krikščionio žodis. 
 12.55 Šoka Lietuva.
 13.10 Kultūros diena.
 14.05 LMŽ. 
 14.30 XVII vaikų ir 

jaunimo muzikos 
festivalis „Mes – 
Pasaulis“. Šokių 
konkursas. 

 15.40 „Dainų dainelės“ 
akimirkos.

 15.50 „Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą“.

 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Gamina vaikai. 
 17.10 „Dvynukės“.
 18.05 „Kostiumuotieji“.
 18.50 Klausimėlis.lt.
 19.05 Išpažinimai. 
 19.35 Premjera. „Gyve-

nimas su  

ugnikalniais. Ugni-
kalnių sergėtojai“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Amilcare Ponchielli. 

Opera „Lietuviai“. 
 23.30 Pasivaikščiojimai. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Monikos Liu kon-

certas festivalyje  
„Midsummer 
Vilnius 2020“.

 2.00 Koncertas „Ma-
žesnieji broliai – su 
žmonėmis ir dėl 
žmonių“.

 3.40 „Didingas gamtos 
grožis. Mūsų 
nacionaliniai parkai. 
Rezervato atkū-
rimas. Bubandžidos 
nacionalinis parkas. 
Kamerūnas“.

 4.10 „Susipažink su 
mano pasauliu. 
Emilis ir šuoliai nuo 
Mostaro tilto“.

 4.40 Mokslo sriuba. 
 5.05 Širdyje lietuvis.

TV1
 7.25 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 8.20 „Dvi širdys“.
 10.55 „Akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.30 „Mentalistas“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.20 „Stebuklas“.
 15.30 „Sugrįžimas į salą“.
 16.30 „Mano vienintelė“.
 18.00 „Akloji“.
 19.00 „Stebuklas“.
 20.00 „Sugrįžimas į salą“.
 21.00 „Kino žvaigždės 

Liverpulyje 
nemiršta“.

 23.05 „Paskolinta meilė“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.35 „Tikra istorija“.

TV6
 6.30 „Einšteinas“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Autopilotas.
 9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Pasmerkti“.
 13.30 „Havajai 5.0“.
 14.30 „Mikė“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „Einšteinas“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Žaklina“.
 23.00 „Lemtingas posūkis 

5“.
 0.45 „Pašėlęs polici-

ninkas“.
 2.30 Nuogi ir įbauginti.

SekmaDieniS, sausio 10 d. Saulė teka 8.39, leidžiasi 16.14, dienos ilgumas 
7.35. Delčia. Vardadieniai: Agatonas. Vilhelmas, Ginvilas, Ginvilė, Vilius.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 7.00 Šventadienio 
mintys. 

 7.30 Klausimėlis. 
 8.00 Gyventi kaime 

gera. 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 9.00 Brolių Grimų 

pasakos. „Vagių 
vagis“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Gamina vaikai. 
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Didžiųjų kačių 
epocha“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Girdykla. Afrikos 
gyvūnų oazė“.

 13.45 „Dainų dainelės“ 
akimirkos.

 14.00 „Mis Marpl. Palšas 
žirgas“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Istorijos detektyvai. 
 16.30 Pasivaikščiojimai. 
 17.00 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Duokim garo! 
 19.30 Savaitė. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. „Černo-

bylis“.
 22.00 „Karalienės sesuo“.
 23.55 „Svajonių ko-

manda“.
 1.45 „Didysis stebuklas“.
 3.30 Klausimėlis. 
 3.45 „Mis Marpl. Palšas 

žirgas“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Stivenas Visata“.
 7.15 „Nuotykių metas“.
 7.40 „Ogis ir tarakonai“.
 8.00 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 8.25 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
 8.55 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 9.20 „Misija Katmandu. 

Nelės Ir Simono 
nuotykiai“.

 11.05 „Alvinas ir burun-
dukai“.

 12.55 „Įsimylėti per dvi 
savaites“.

 14.55 „Iš kur tu žinai?“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Dakaras 2021. 
 19.25 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 
 21.40 „Tamsos riteris“.
 0.40 „Tyla“.
 3.15 „Suvaidink mano 

žmoną“.

TV3
 6.00 Sveikatos medis.

 7.00 „Žmogus voras“.
 7.30 „Monstrų vieš-

butis“.
 8.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 8.30 Svajonių ūkis.
 9.00 Sveikata.lt.
 9.30 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 Svajonių sodai.
 12.00 „Snieguolė ir 

stebuklingas 
paukštis“.

 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Snieguolė ir 

stebuklingas 
paukštis“.

 13.35 „Sosto įpėdinis“.
 15.40 „Dantukų fėja 2“.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Dantukų fėja 2“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Alisa Veidrodžio 

karalystėje“.
 21.45 „Brangus krovinys“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Brangus krovinys“.
 3.45 „Egipto dievai“.
 2.00 „Išbadėjusių 

žaidynės“.
 3.25 „Devynioliktasis 

stalas“.
 4.55 „Gyvenimo 

išdaigos“.

BTV
 6.30 Lietuvos galiūnų 

čempionato I 
etapas. Žagarė, 
Joniškio r.

 7.30 „Snaiperis“.
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato II 
etapas. Šilalė. 

 10.00 „Pakvaišusi porelė“.
 10.55 „Didieji gyvūnai. 

Paskutiniai 
milžinai“.

 12.00 „Velniški Stivo Os-
tino išbandymai“.

 12.55 „Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal“.

 13.55 „Pragaro virtuvė“.
 14.55 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 15.50 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 17.00 Betsafe–LKL 
čempionatas. 

 19.30 „Akloji zona“.
 20.30 „Snaiperis“.
 21.30 „Dakaras 2021“.
 22.30 „Legendų biuras“.
 23.35 PREMJERA. „Gyvi 

numirėliai“.
 0.40 „Troja“.
 3.25 „Artėjant prie 

nežinomybės“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 Lietuvos miestai. 
 8.00 Vantos lapas. 
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 „Vyrų šešėlyje. 

Izabelė Liudvika 
Borch Pliaterienė“. 

 9.30 Skonio reikalas. 
 10.00 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Deutsche Welle 

pristato. Greitis. 
 11.00 Lietuvos ženklai 

prie Laptevų jūros. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 „24/7“.
 17.30 Nauja diena. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 Mūsų gyvūnai.
 19.00 Gyvenimas. 
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Paprastas prezi-

dentas“.
 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 Lietuvos ženklai 

prie Laptevų jūros. 
 3.55 Mūsų gyvūnai. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 Kaimo akademija. 
 5.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 „Ištvermiečiai“. 
 7.45 Krikščionio žodis. 
 8.00 Kelias. 
 8.30 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Širdyje lietuvis. 
 9.55 Pirmą kartą. 
 10.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 11.00 Stop juosta. Druski-

ninkai.
 11.30 7 Kauno dienos. 
 12.00 Mokslo sriuba. 
 12.30 Šv. Mišios iš Vil-

niaus (Kalvarijų) Šv. 
Kryžiaus Atradimo 
bažnyčios. 

 13.45 Šventadienio 
mintys. 

 14.15 Klausimėlis. 
 14.30 „Vaikystė paikystė“.
 16.00 XVII vaikų ir 

jaunimo muzikos 
festivalis „Mes – 
Pasaulis“. Šokių 
konkursas. 

 17.10 Muzikinis intarpas.
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda. 

 18.30 Stambiu planu. 
 19.25 Pirmą kartą. 
 19.30 Žiemojimas su 

opera. Opera „Quo 
vadis?“.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Žiemojimas su 

opera. Giuseppe 
Verdi. Opera 
„Kaukių balius“.

 23.20 Gintaras Gra-
jauskas. „Mergaitė, 
kurios bijojo 
Dievas“.

 1.40 „Karalienės sesuo“.
 3.30 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 4.00 Kelias. 
 4.30 Duokim garo! 

TV1
 6.05 „Mentalistas“.
 8.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.45 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Džeimio ir 

Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 12.00 Vaikystės  
langas. 

 12.30 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Baudžiauninkė“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Tikra istorija“.
 22.55 „Įsimylėjėliai“.
 0.50 „Nusikaltimo vieta 

– Hamburgas. Juodi 
laikai“.

 2.30 „Kapitonė Marlo. 
Ūkas sanatorijoje“.

TV6
 6.00 Jukono vyrai.
 7.00 „Atšiaurioji 

Aliaska“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 „Žydrosios pla-

netos stebuklai“.
 11.30 „Vieniši tėvai“.
 13.00 „Žydrosios pla-

netos stebuklai“.
 14.00 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Vienas“.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 20.00 „Antinų dinastija“.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 Sandėlių karai.
 22.30 NBA Action.
 23.00 NBA rungtynės. 

Čikagos „Bulls“–Los 
Andželo „Clippers“.

 1.30 X Faktorius.

„Įsimylėti per dvi savaites“, 12.55, LNK
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LRT TV
2021. 01.12 
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Vartotojų kontrolė. 
 13.00 Daiktų istorijos. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 15.45 Įdomiosios 

pamokos. Būkim 
drauge.

 16.40 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Mūsų Laisvė 

užaugo. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną.
 22.22 Mūsų Laisvė 

užaugo. Speciali 
tiesioginė translia-
cija Sausio 13-osios 
trisdešimtmečiui 
(tęsinys).

 23.00 Premjera. „Laukinis 
rajonas“.

 23.45 „Alpių detektyvai“.
 0.30 Šventadienio 

mintys. 
 1.00 Amilcare Ponchielli. 

Opera „Lietuviai“. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Neužmiršti“.
 5.00 Klausimėlis.lt.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.20 „Širdele mano“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Dakaras 2021. 
 19.25 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Amerikiečių 

snaiperis“.
 1.10 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.15 „Nerve. Drąsos 

žaidimas“.
 3.45 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.

 6.55 „Ilgo plauko 
istorija“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Karštai su tv3.lt.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00 „Gražuolė Lialia“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Gražuolė Lialia“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 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 „Nusikaltėlis“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Nusikaltėlis“.
 0.15 „Kaulai“.
 1.15 „Kalėjimo bėgliai“.
 2.05 „24 valandos. 

Palikimas“.
 2.55 „Moderni šeima“.
 3.25 „Kaulai“.
 4.15 „Kalėjimo bėgliai“.
 5.05 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.35 „Strėlė“.
 7.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.45 „Stoties policija“.
 9.45 „Pėdsakas“.
 10.40 „Mentalistas“.
 11.40 „Atsarginis prezi-

dentas“.
 12.40 „CSI. Majamis“.
 13.40 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 „Atsarginis prezi-

dentas“.
 20.30 „Dakaras 2021“.
 21.30 „Pasmerktieji“.
 23.45 „Slaptasis 

agentas“.
 1.35 „Fortitudas“.
 2.25 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Alfa taškas. 
 7.00 „Paprasti rinkimai“.
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 Lietuvos miestai. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Alfa taškas.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.

 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 „Vanagai“. 
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.18 Orai.
 19.20 „Dzūkiška pynė“. 
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 20.18 Orai.
 20.20 „Jaunimo banga“. 
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „Dvaro rūmai“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Dvaro rūmai“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 „Vyrų šešėlyje. 

Izabelė Liudvika 
Borch Pliaterienė“.

 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

 6.55 Pirmą kartą. 
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 „Smurfai“.
 8.45 „Susipažink su 

mano pasauliu. 
Emilis ir šuoliai nuo 
Mostaro tilto“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.45 Klausimėlis.lt.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.40 Kelias. 
 13.10 Legendos. Šiandien 

ir visados. Smui-
kininkė Kornelija 
Kalinauskaitė. 

 14.00 7 Kauno dienos. 
 14.30 Mokslo sriuba. 
 15.00 „Neužmiršti. 

Apolinaras Juozas 
Povilaitis“.

 15.55 „Neužmiršti. 
Algimantas Petras 
Kavoliukas“.

 16.50 „Neužmiršti. 
Vytautas Koncevi-
čius“.

 17.45 „Neužmiršti. 
Vytautas Vaitkus“.

 18.40 „Neužmiršti. 
Alvydas Matulka“.

 19.35 „Neužmiršti. Titas 
Masiulis“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Vaikai iš „Ame-

rikos“ viešbučio“.

 23.00 „Černobylis“.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

 1.35 Pirmą kartą. 
 1.40 Auksinis protas. 
 2.50 Kultūringai su 

Nomeda. 
 3.45 Pasivaikščiojimai. 
 4.10 Į sveikatą! 
 4.40 Stop juosta. Druski-

ninkai 2.
 5.05 Stambiu planu. 

TV1
 7.25 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.30 „Mentalistas“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.20 „Stebuklas“.
 15.30 „Sugrįžimas į salą“.
 16.30 „Mano  

vienintelė“.
 18.00 „Akloji“.
 19.00 „Stebuklas“.
 20.00 „Sugrįžimas į salą“.
 21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XX. 
Piešiantis mirtį“.

 22.55 „Paskolinta  
meilė“.

 0.45 „Našlaitės“.
 2.20 „Kino žvaigždės 

Liverpulyje 
nemiršta“.

TV6
 6.30 „Einšteinas“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Pasmerkti“.
 13.30 „Havajai 5.0“.
 14.30 „Mikė“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „Einšteinas“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.30 FIBA čempionų 

lygos rungtynės. 
Atėnų „Peristeri“–
Vilniaus „Rytas“.

 20.15 Juodai balti 
raudoni.

 20.25 FIBA čempionų 
lygos rungtynės. 
Atėnų „Peristeri“–
Vilniaus „Rytas“.

 21.30 „Išpirka – mili-
jardas“.

 23.40 „Gelbėtojai“.
 1.25 „Pašėlęs polici-

ninkas“.
 3.05 „Gelbėtojai“.
 3.50 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

trečiaDieniS, sausio 13 d. Saulė teka 8.36, leidžiasi 16.19, dienos ilgumas 
7.43. Jaunatis. Vardadieniai: Veronika, Dargaudas, Gilvydė, Iveta, Raimonda, Vera, Hiliaras.

LRT TV
2021. 01.13 
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 9.55 Valstybės vėliavos 

pakėlimo ceremo-
nija Nepriklauso-
mybės aikštėje, 
Vilniuje.

 10.05 Sausio 13-osios 
– Laisvės gynėjų 
dienos 30-mečio 
minėjimas LR 
Seime ir Laisvės 
premijos įteikimas.

 11.00 Gražiausios poetų 
dainos.

 12.15 Kas ir kodėl? 
 12.45 Dainuoju Lietuvą.
 13.00 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 15.45 Įdomiosios 

pamokos. Būkim 
drauge.

 17.30 Žinios. Sportas. 
Orai.

 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Dainuoju Lietuvą.
 18.45 „Diena po ryto-

jaus“.
 19.30 Kartu iki pergalės. 

Paramos Ukrainai 
ir Baltarusijai 
koncertas. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 20.57 Kartu iki pergalės. 

Paramos Ukrainai 
ir Baltarusijai 
koncertas. 

 23.00 „Nuostabioji 
draugė“.

 0.05 „Neužmiršti. 
Algimantas Petras 
Kavoliukas“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 „Neužmiršti. 

Vytautas Koncevi-
čius“.

 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 „Neužmiršti. 

Vytautas Vaitkus“.
 3.00 Panorama.
 3.22 Sportas. Orai.
 3.30 Pasivaikščiojimai. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Gimę tą pačią 

dieną. 
 5.00 Klausimėlis.lt.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.20 „Širdele mano“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Dakaras 2021. 

 19.30 KK2. 
 20.00 VIDO VIDeO. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Aš esu legenda“.
 0.25 „Narkotikų prekei-

viai“.
 1.25 „Amerikiečių 

snaiperis“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 5.05 „Kalnietis“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
 6.55 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Prieš srovę.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00 „Gražuolė Lialia“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Gražuolė Lialia“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Brangusis 

Džonai“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Brangusis 

Džonai“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Brangusis 

Džonai“.
 0.20 „Kaulai“.
 1.15 „Rouzvudas“.
 2.10 „24 valandos. 

Palikimas“.
 3.00 „Moderni šeima“.
 3.25 „Kaulai“.
 4.20 „Rouzvudas“.
 5.10 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.35 „Strėlė“.
 7.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.45 „Stoties policija“.
 9.45 „Pėdsakas“.
 10.40 „Mentalistas“.
 11.40 „Atsarginis prezi-

dentas“.
 12.40 „CSI. Majamis“.
 13.40 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 „Atsarginis prezi-

dentas“.
 20.30 „Dakaras 2021“.
 21.30 „Los Andželo 

katastrofa“.
 23.20 „Pasmerktieji“.
 1.20 „Fortitudas“.
 2.10 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.30 Nauja diena. 

 6.30 Alfa taškas.
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 „Vyrų šešėlyje. 

Izabelė Liudvika 
Borch Pliaterienė“.

 9.30 Mūsų gyvūnai. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 #NeSpaudai. 
 18.00 „Dzūkiška pynė“.
 18.30 „Jaunimo banga“.
 19.00 Žinios.
 19.20 „Pozicija“.
 20.00 Žinos. 
 20.20 „Dainuok, Dzūkija“. 
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „Dvaro rūmai“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 #NeSpaudai. 
 0.30 „Sekmadienio 

rytas... Sausio 
13-osios naktį“.

 1.30 „Dvaro rūmai“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 #NeSpaudai. 
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 Mūsų gyvūnai. 
 4.50 „Sekmadienio 

rytas... Sausio 
13-osios naktį“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

 6.55 Pirmą kartą. 
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 „Smurfai“.
 8.40 Kūrybingumo 

mokykla. 
 8.45 Į sveikatą! 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 10.45 „Neužmiršti. Vidas 

Maciulevičius“.
 11.40 „Neužmiršti. 

Rimantas Juknevi-
čius“.

 12.35 „Neužmiršti. Ro-
landas Jankauskas“.

 13.30 „Neužmiršti. 
Alvydas Kana-
pinskas“.

 14.15 „Neužmiršti. Darius 
Gerbutavičius“.

 15.00 „Neužmiršti. 
Virginijus Druskis“.

 15.50 „Neužmiršti. Ignas 
Šimulionis“.

 16.40 „Neužmiršti. Loreta 
Asanavičiūtė“.

 17.30 Laisvės gynėjų 
diena. 

 18.30 Eurolyga per LRT. 
 18.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Maskvos 
CSKA–Kauno 
„Žalgiris“.

 21.00 Sausio 13-oji. Iš 
ciklo „Lietuvos 
valstybės atkūrimo 
kronika“. 

 22.25 Estijos televizijos 
EER laida „Skar-
dinis būgnelis“.

 23.10 Širdyje lietuvis. 
 0.05 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.20 Dabar pasaulyje.
 0.45 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

 1.35 Gražiausios poetų 
dainos. 

 3.15 Stambiu planu. 
 4.10 Ekologiška. 
 4.35 Vilniečiai. Audronė 

Girdzijauskaitė. 
 5.05 Kultūringai su 

Nomeda. 

TV1
 7.25 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.30 „Mentalistas“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.20 „Stebuklas“.
 15.30 „Sugrįžimas į salą“.
 16.30 „Mano vienintelė“.
 18.00 „Akloji“.
 19.00 „Stebuklas“.
 20.00 „Sugrįžimas į salą“.
 21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XX. 
Kostono liūtai“.

 22.55 „Paskolinta meilė“.
 0.45 „Našlaitės“.
 2.20 „Midsomerio 

žmogžudystės XX. 
Piešiantis mirtį“.

TV6
 6.30 „Einšteinas“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.25 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 11.55 „Simpsonai“.
 12.30 „Pasmerkti“.
 13.25 „Havajai 5.0“.
 14.20 „Mikė“.
 14.50 „Kobra 11“.
 15.55 „Einšteinas“.
 16.55 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Patruliai“.
 23.10 „Gelbėtojai“.
 1.05 „Pašėlęs polici-

ninkas“.
 2.00 „Rouzvudas“.
 2.50 Nuogi ir įbauginti.
 3.40 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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uaB „rividė“  
parduoda ir pristato.

• Medžio briketus.
• Medžio granules (serti-

fikuotos).
• Durpių briketus didmai-
šiuose po 500 kg.
• Plautas aukščiausios rū-
šies akmens anglis (palai-

dos arba fasuotos po 25 kg).
• Granulines akmens an-

glis.

tel. 8 652 71212.

aSmeniniai Skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Nedidelį rekreacinės paskir- •ties žemės sklypą šalia ežero 
(iki vandens apie 50 m, sklypą 
iš vienos pusės riboja kelias, iš 
dviejų pusių juosia natūralus 
griovys, einantis iki ežero, gra-
žus vaizdas, patogus privažiavi-
mas), kaina 12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841.

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Automobilį    „Renault  Sce- •nic“, 1,6, benzinas, ideali būklė, 
2002 m., Lietuvoje 

neeksploatuota, kaina  •sutartinė.  
Tel. 8 692 44465.

VW GOLF III ir VW PASSAT  •skardinių ratlankių R14 plastiki-
nius gaubtus, 4 vnt. po 2 eurus, 
bei 2002 m. AUDI A6 dvejas 
priekinio bamperio groteles po 
5 eurus.

Druskininkai,   •Tel. 8  686 43600.

Lengvojo automobilio prie- •kabą. Tel. 8 698 78040. 

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

Kvietrugius, avižų ir žirnių  •mišinį. Kaina 8 Eur/cnt. Galiu 
sumalti ir atvežti.   
Tel.  8 678 30989.

Prekiaujame  baltarusiškais  •durpių briketais ir akmens an-
glimis. UAB „MARTAS“, Gėlyno 
g. 17, Lazdijai.  
Tel.: (8 318) 51721, 8 652 51721. 

Bulves.   •Tel. 8 623 04363. 

Parduodame daugiamečių  •žolių sėklas: dobilų, motiejukų, 
svidrių, eraičinų, turime ir žolių 
mišinių gyvuliams, pievoms-ga-
nykloms, žaliajai trąšai, vejoms. 
Galime sudaryti mišinį pagal 
jūsų norimą sudėtį. Konsultuo-
jame pievų-ganyklų įrengimo 
klausimais. Pristatome nemo-
kamai. Tel. 8 600 25710.

Šviežias ,,Vineta“ veislės  •bulves. Pristatome į namus.  
Tel. 8 614 56206. 

KITI

Nebrangiai – naują planšeti- •nį  kompiuterį (garantinis).  
Tel. 8 692 44465.

TV priedėlio TV STAR ir  •kineskopinių TV distancinius 
pultelius, SCART laidą, mob. 
telefono NOKIA įkroviklį ir ausi-
nukus, kaina nuo 2 eurų. Paka-
binamus šviestuvus (2 vnt.), 
kaina nuo 5 eurų, ir CD metalinį 
stovelį (aukštis 65 cm, talpa 37 
diskai), kaina 4 eurai. 

Druskininkai,   •Tel. 8 686 43600.

Pigiai – neapdirbtas akmens  •plokštes Lazdijuose.  
Tel. 8 686 70841.

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę.   •Tel. 8 688 80688. 

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

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Bet kokią žemės ūkio techni- •ką: traktorių, priekabą, sunkve-
žimį ir jų padargus. Gali būti 
neveikianti, su defektais.  
Tel. 8 680 77728. 

Brangiai perkame 
miškus visoje Lietuvoje!

Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com

UAB „Arbolina“

MALKOS, MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus.  
Skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Gretimus 0,27 ha ir 0,46 ha  •namų valdos sklypus Panarvės 
k. Kaina 2200 Eur ir 3000 Eur. 
Šalia – 1,23 ha ir 1,06 ha žemės 
ūkio paskirties sklypus. Kaina – 
po 4200 Eur. Visi sklypai tinka-
mi namų statybai. Arti Lazdijų 
miestas bei miškas.  
Tel. 8 679 08011.

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

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

Sklypą namo statybai Lazdi- •jų mieste.  
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 Lazdijuose, Vytauto  •g. 41, (15 a namų valda) ir 15 a 
sklypą Sodų g.  
Tel. 8 672 05028.

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

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 550 Eur 
už a.  
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. 

avinas (03.21–04.20)
Savaitės pradžioje būsite ypač emocionalūs, 
tad būtinai ieškokite būdų, kaip galėtumėte 
subalansuoti vidinį pasaulį su kuo nors ne-
susipykdami. Nuo trečiadienio vis dažniau 
susimąstysite, jog pasiilgote nuotykių bei 
adrenalino. Kadangi iš prigimties esate ne-
pataisomi užsispyrėliai, tikrai sugalvosite, 
kaip pasiekti savo net šiais suvaržymų laikais. 
Penktadienį ir šeštadienį nederėtų atsipa-
laiduoti, mat vis dar turėsite keletą svarbių 
nebaigtų profesinių reikalų. Sekmadienį pa-
silinksminkite: pasipuoškite, pasigaminkite 
gardaus maisto ir surenkite nedidelį vakarėlį 
sau ir drauge gyvenantiems mieliausiems 
žmonėms.

jautis (04.21–05.21)
Savaitės pradžioje Visata įkvėps jus rizikin-
giems sprendimams meilės srityje ir nuosta-
biausia tai, jog jie atsipirks šimtu procentų! 
Antradienį–ketvirtadienį atrodys, kad kole-
gos darbe tyčia bando jūsų kantrybę. Kaip 
bebūtų, jeigu nepasiduosite emocijoms ir 
sprendimus priimsite vadovaudamiesi šalta 
logika, galiausiai tik susitiprinsite savo pro-
fesinį autoritetą. Penktadienį ir šeštadienį 
neplanuokite nieko svarbaus ir paprasčiau-
siai atsiduokite meilei. Skirkite daugiau dė-
mesio mylimam žmogui. Pagalvokite, kaip 
neišeidami iš namų galėtumėte paįvairinti 
nuo karantino suvienodėjusią kasdienybę. 
Sekmadienis – tingiadienis! 

Dvyniai (05.22–06.21)
Savaitės pradžioje visos jūsų mintys suksis 
apie materialinius reikalus. Antradienį–ke-
tvirtadienį turėsite puikią galimybę daugiau 
pabendrauti su jums imponuojančiais žmo-
nėmis bei pasisemti iš jų patirties. Bendrau-
site neieškodami žodžio kišenėje ir ne vieną 
pašnekovą sužavėsite savo unikaliu humoro 
jausmu. Penktadienį ir šeštadienį teks labiau 
pasirūpinti buitiniais rūpesčiais. Labai tikėti-
na, jog vien jūsų puikios iškalbos nepakaks, 
kad sužavėtumėte pačią griežčiausią savo 
auditoriją – šeimą. Sekmadienį skirkite ro-
mantikai ir žaismingam flirtui.  

vėžys (06.22–07.22)
Savaitę pradėsite kaip niekad entuziastingai, 
tad išsikelkite aukštus tikslus ir nesileiskite 
stabdomi jokių kliūčių. Priimdami spren-
dimus pasikliaukite savo nepriekaištinga 
intuicija ir kartą pasirinkę nebesiblašky-
kite. Antradienį–ketvirtadienį sulauksite 
malonaus kolegų dėmesio bei autoritetų 
palaikymo. Penktadienį ir šeštadienį būkite 
atidesni smulkmenoms. Tai padės geriau 
pasiruošti ateityje laukiantiems iššūkiams. 
Sekmadienį venkite nesutarimų su šeimos 
nariais. Problemas spręskite nieko neatidė-
liodami ir užgesinkite įtampos šaltinį šiam 
dar neišsikerojus.

liūtas (07.23–08.23)
Savaitę pradėsite reflektuodami apie pasta-
ruosius įvykius savo gyvenime, tačiau nesijau-
dinkite, jūsų laukia vien geros emocijos. Savo 
pozityvia aura netruksite užkrėsti aplinkinius 
ir taip praskaidrinsite kasdienybę ne vienam 
žmogui. Aplinkinių dėmesio neatsiginsite iki 
pat ketvirtadienio, tad nenuostabu, jog sa-
vaitgalį trokšite nuo visų pailsėti ir praleisti 
daugiau laiko tik su artimiausiais žmonėmis 
ar pačiais savimi: skirkite dėmesio seniems 
savo pomėgiams, išeikite į ilgą pasivaikščio-
jimą gryname ore ar praleiskite dieną prie 
televizoriaus – klausykite širdies!

mergelė (08.24–09.23)
Keletą pirmųjų savaitės dienų skirkite 
tvarkai ir planavimui: išsikuopkite namus, 
susiplanuokite svarbius darbus, susitikimus, 
apsibrėžkite artimiausias ateities vizijas. 
Idealiu atveju tai darykite su bendraminčių 
kompanija. Trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 
nesibaigiančių darbų virtinės jausitės lyg 
voverės rate. Kaip bebūtų, nesijaudinkite. 
Nuo penktadienio jūsų kruopštumas bei 

planavimas ims pamažu atsipirkti. Tikėti-
na, jog pagaliau užbaigsite keletą svarbių 
darbų ir galėsite ramiai pasimėgauti ramiu 
savaitgaliu su šeima.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Savaitei prasidedant turėsite pripažinti, 
jog aplinkybės jums nepavaldžios. Kad ir 
kaip bandytumėte suplanuoti darbus bei 
pasiruošti laukiantiems iššūkiams, nuolat vė-
luosite ir pakliūsite į dviprasmiškas situacijas. 
Trečiadienį ir ketvirtadienį aplinkiniai ragins 
jus imtis lyderio vaidmens. Taigi pasitikėkite 
savimi ir nebijokite žengti dar nepramintu 
keliu – rizika šiuo atveju pasiteisins. Savait-
galis – meilės ir romantikos metas. 

Skorpionas (10.24–11.22)
Savaitės pradžioje Visata apdovanos jus 
išskirtiniu pasitikėjimu savo jėgomis, tad 
tai puikus metas drąsiai reikalauti visko, ko 
trokštate. Labai tikėtina, jog penktadienį ar 
šeštadienį kažkuris iš bičiulių paprašys jūsų 
paslaugos ir už tai atskleis jums intriguojan-
čią paslaptį. Sekmadienį niekur neskubėkite 
ir skirkite daugiau laiko sau ir savo mintims: 
ilgėliau pasivaikščiokite gryname ore, pas-
kaitykite įkvepiančią knygą, pasiklausykite 
mėgstamos muzikos.

šaulys (11.23–12.21)
Savaitės pradžioje jausitės gyvenantys 
visai kitoje galaktikoje nei likęs pasaulis, 
tad nenuostabu, jog nuolat pateksite į dvi-
prasmiškas situacijas ir turėsite gaišti laiką 
įrodinėdami savo idėjų šaunumą. Antradie-
nį–ketvirtadienį jus užgrius galimybių lavina, 
tad pasiruoškite greitai reaguoti ir nebijokite 
rizikuoti. Turite tvirtą Visatos užnugarį, tad 
labai tikėtina, jog dabar atsipirks net patys 
beprotiškiausi sprendimai. Penktadienį ir 
šeštadienį skirktie deramą dėmesį smulkme-
noms. Sekmadienis – meilės ir romantikos 
diena.

ožiaragis (12.22–01.20)
Savaitės pradžioje prieš jūsų akis atsivers 
daugybė galimybių, tad pasistenkite nieko 
neatidėlioti ir išlaikyti įprastą produktyvumą. 
Antradienį–ketvirtadienį neskubėkite priimti 
sprendimų prieš tai neišanalizavę visų įmano-
mų pasekmių. Kai kurie dalykai gali atrodyti 
apgaulingi, tad šiek tiek atsargumo bei kri-
tinio žvilgsnio tikrai nepakenks. Penktadenį 
ir šeštadienį palanku planuoti ateitį. Detali-
zuokite savo sumanymus ir jiems įgyvendinti 
parenkite kruopštų planą. Jau visai netrukus 
pastebėsite, jog šis išankstinis pasiruošimas 
yra neapsakomai svarbus. Sekmadienį iš-
bandykite ką nors naujo: patiekalą, serialą 
ar sporto treniruotę.

vandenis (01.21–02.19)
Savaitės pradžia pareikalaus iš jūsų išskir-
tinio susikaupimo ir lankstaus požiūrio. Tik 
taip sugebėsite išlaikyti įprastą dienos tempą 
ir įgyvendinsite savo planus. Antradienį–ke-
tvirtadienį trokšite naujovių, todėl drąsiai 
eksperimentuosite bei stebinsite aplinkinius 
savo netradiciniais sumanymais. Penktadienį 
ir šeštadienį būkite ypač dėmesingi detalėms. 
Atsargiai vertinkite kiekvieną sužinotą faktą 
ir nepasiduokite išankstinėms nuostatoms. 
Sekmadienį išbandykite ką nors nauja: maisto 
produktų derinį, stalo žaidimą ar nuotolinę 
treniruotę.

Žuvys (02.20–03.20)
Savaitės pradžioje spindėsite iš laimės ir 
šia nepaprasta pozityvumo dovana noriai 
dalinsitės su aplinkiniais. Antradienį – ketvir-
tadienį jausitės įstrigę nesibaigiančių darbų 
virtinėje. Kaip bebūtų, nedramatizuokite su-
siklosčiusios situacijos, keletą kartų giliai 
įkvėpkite ir ieškokite būdų susikaupusius 
darbus suskirstyti prioritetų tvarka. Nesidro-
vėkite paprašyti pagalbos – tai taip žmogiš-
ka! Sekmadienis – puiki diena atsisakyti kokio 
nors žalingo įpročio ar įsitikinimo ir įsileisti į 
širdį kažką gero bei pozityvaus.

SavaitėS horoSkopaS 
(sausio 11—17 d.)
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Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882
aSmeniniai Skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 190–

210 Eur/t, skarda – 150–170 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. Svė-
rimo paslaugos iki 60 t. Darbo 
laikas I–V – 8.00–16.00 val., VI 
– 8.00–12.00 val.  
Tel. 8 698 30902. 

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

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

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

Patyręs, su profesionaliais  •įrankiais dirbantis meistras 
siūlo atlikti įvairius statybos ir 
remonto darbus.  
Tel. +370 658 77117. 

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

NUOMA
SIŪLO

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

Išnuomoju arba parduodu  •gamybines sandėliavimo patal-
pas Radvilų g., Veisiejuose.  
Tel. 8 698 78040. 

PERKA
TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

Superkame įvairių markių  •automobilius: „Mazda“, „Audi“, 
BMW, „Mitsubishi“, „Renault“, 
„Volkswagen“, kemperius  ir 
kt. Pasiimame patys, sutvar-
kome reikiamus dokumentus, 
atsiskaitome iš karto. Dirba-
me savaitgaliais ir šventinėmis 
dienomis.  
Tel. 8 681 20546.

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

GYVULIAI

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

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

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

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

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel.  
8 615 39794.

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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

Nuomoju komercines admi- •nistracines patalpas, 15 kv. m, I 
aukštas, Lazdijuose.  
Tel. 8 698 78040. 

IEŠKO

Brangiai išsinuomočiau že- •mės 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 Šven- •težerio sen. Laiku moku sutartą 
nuomos mokestį.  
Tel. 8 671 50589.

Tel. 8 614 56206.
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Lazdijų bulvė

Prekiaujame šViežiomis „Vineta“ Veislės bulVėmisTurite 
naujieną, 

nuotrauką –
siųskite 

dzukuzinios@gmail.com

Dėl Irūnos JASInIAuSKAITėS-IgnATAvIčIenėS  
mirties nuoširdžiai užjaučiame brolį Mindaugą  
Jasiniauską.

Klasės draugai

Dėl Irūnos JASInIAuSKAITėS-IgnATAvIčIenėS mirties 
nuoširdžiai užjaučiame brolį Mindaugą ir artimuosius.

Lina ir Artūras Margeliai

Dėl Dalės geguŽIenėS mirties nuoširdžiai užjaučiame seseris 
Daivą PovILAnSKIenę ir eugeniją urBonAvIčIenę.

Lina ir Artūras Margeliai

Nuoširdžiai užjaučiame gydytoją Aldoną ŠerėnIenę dėl  
mylimo vyro virgaudo Šerėno mirties.

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos frakcija „Pirmyn!“

Dėl renatos MocKevIčIenėS mirties nuoširdžiai užjaučia-
me vyrą Dalių, sūnų Augustą, jos mamą nijolę su vyru Jonu,   
brolius renaldą ir robertą,  anytą Bronę ir visus artimuosius.

gintautas ir Ilona Salatkai

Visos savaitės
NAUJIENŲ BANKAS

Prenumeruokite visuose Lietuvos pašto skyriuose,  
telefonu 8 700 55 400, 

internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt.

skeLBiMas aPie nuMatoMĄ ŽeMės skLYPo 
riBŲ ŽenkLiniMĄ

Informuojame žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 5905/0003:0064, 
esančio Lazdijų r. sav. Lazdijų sen. Lazdijų k., savininko A. M. 
turtinių teisių paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas Pilvinis 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2021-01-18 10.30 
val. vykdys  žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 1206N, esančio 
Lazdijų r. sav. Lazdijų sen. Lazdijų k., ribų ženklinimo darbus. 
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į matininką 
Norgaudą Pilvinį adresu: Pievų g. 12, Lazdijai, el. paštu geo.
lazdijai@gmail.com arba telefonu  8 680 83000.
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a. kašalyno pĮ teikia

gyvulių 
sėklinimo 

paslaugas....

tel. 8 698 50235.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

• topografiniai ir 
geodeziniai matavimai, 

• žemės sklypų 
formavimo ir 

pertvarkymo projektai, 
• detaliųjų planų rengimas

naujose patalpose

PerkaMe mišką su 
žeme ir išsikirsti.
 atLiekaMe.
– miško valymo, 

retinimo, sanitarinius 
kirtimus.

– medienos ištraukimo  
darbus.

– miško sodinimo ir  
priežiūros darbus.

 
Tel. 8 688 80175

Vytauto g. 16, Seirijai, 
Lazdijų r.

El. p. uabloginta@gmail.com

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai

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

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

Dėmesio!

PerkaMe 
MiŠkĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

tel. 8 682 61641
www.superkaMišką.lt

Parduoda 13 a namų 
valdos sklypą Margirio g. 3, 

Miklusėnų k., Alytaus r.

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

Tel. 8 682 60899.

Miško 
paslaugos.

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

Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
El. p. leipalingio.giria@gmail.com

• knygos
• kanceliarinės prekės

• spaudai
• tonerių pildymas

• kompiuteriai ir jų priedai

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

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

PArDuoDA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

užsakymai priimami

8 688 80175.

brangiai perka.
karves, jaučius, telyčias. 

Tvarko subsidijas.  
Atsiskaito iš karto. 

Moka 6–21 proc. 
Sveria, pasiima. 

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

„Sūduvos galvijai“

Reikia knygos, biuRo popieRiaus, spaudo, 
užpildyti tonerį? SuSiSiekite:

Pasiilgsime jūsų!

Tel. 8 646 71901.

E. p.  knygynelis@dzukuzinios.lt
FACEBOOK, MESSENGER
Lazdiju knygynelis

laukiame JūSų!

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

AKcIJA KAPoToMS Ir 
PJAuToMS MALKoMS!

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

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

Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes 

nuolaidas.
Tel. 8 680 29853.

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

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

Tel. 8 644 55355.

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

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

 info@ntkarolis. lt
www.ntkarolis. lt

Virtuvės baldai, sofos, lovos, 
kampai, lentynos, komodos, 
kėdės, prieškambariai, šal-
dytuvai, šaldikliai, trimeriai. 
Atvežame. Galima išsimo-
kėtinai.

ulonų g. 16 ir 
naujoji g. 50, Alytus. 

Telefonas 8 674 05844

,
.


