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Antspaudų gamyba 
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Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. 

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Brangūs tėveliai ir seneliai,
Priimkit pagarbą, priimkit švelnų žodį,
Priimkit sausio tylą laukuose,
Kaip gera šiandien mums visiems žinoti,
Kad didi šventė ir nerimas Jūsų širdyse.
Jums už užauginimą –
Artojo triūsas ir poeto eilės,
Žvaigždžių mirgėjimas bendro 
gyvenimo keliuos,
Ar būtų tiek giedros be jūsų meilės,
tėvystės ir motinystės pareigos šventos!

Su Auksinėmis vestuvių sukaktuvėmis Onutę ir Antaną  
PAlAčiOnius sveikina 

dukra Virginija, sūnūs Eimantas ir Deivydas su šeimomis, šeši 
anūkai ir proanūkė.

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 16
Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia 

teikti  kaimo vietovių vietos projektus pagal ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros 
strategijos 2016–2023 m.“  priemones ir veiklos sritis:

1. „Ūkio ir verslo plėtra“, Nr. LEADER -19.2-6,  veiklos sritis „Parama ne 
žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, Nr. LEADER-19.2-6.2. Didžiau-
sia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 37 132  Eur.

2. „Ūkio ir verslo plėtra“, Nr.  LEADER-19.2-6,  veiklos sritis „Parama ne 
žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, Nr.  LEADER-19.2-6.4. Didžiau-
sia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 80 000 Eur.

3. „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, Nr. 
LEADER-19.2-7, veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos 
apimties infrastruktūrą“, Nr.  LEADER-19.2-7.2. Didžiausia galima parama 
vienam vietos projektui įgyvendinti 36 688 Eur.

Paramos lėšos vietos projektams įgyvendinti gali sudaryti nuo 50 proc. 
iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Išsami informacija ir Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skel-
biami interneto svetainėje  www.dzukijosvvg.lt

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo nuo  2022 m. sausio mėn. 31 
d. 9.00 val. iki  2022 m. kovo 2 d. 15.00 val.

Genocidą menanti istorija pagaliau sulauks namų

D
abartinė Lazdijų 
rajono valdžia, 
spėjusi išgarsėti 
ilgai vykdomais 
projektais, pa-
galiau užbaigė 

prieš daugiau nei šešerius metus 
ankstesniosios rajono valdžios 
pradėtą projektą – Sovietinio 
genocido aukų ir laisvės kovų 
muziejaus įrengimą. 

Redakcijos duomenimis, naujo-
jo muziejaus atidarymas planuo-
jamas jau kitą ketvirtadienį, sau-
sio 13-ąją. Galimai pripažindama 
didelį buvusios rajono valdžios 
indėlį, kuriant šį objektą, merė 
Ausma Miškinienė pažadėjo, jog 
atidarymo simbolinę juostelę ji 
kirps kartu su šio muziejaus su-
manytoju Artūru Margeliu. 

Šio muziejaus steigimo ini-
ciatorius, Tarybos narys, buvęs 
meras Artūras Margelis puikiai 
prisimena šešerių metų senumo 
istoriją, kai gimė mintis įkurti šį 
muziejų, kaip buvo ieškoma lėšų 
jo steigimui, kaip buvo sutelktos 
profesionalų pajėgos. 

„Mums kirbėjo mintis, kad 
reikia tinkamai įamžinti kovoto-
jų už Lietuvos laisvę atminimą 
ir steigti šiuolaikišką muziejų. 
Savivaldybė nusprendė įsigyti 
pastatą, kuriame buvo anksčiau 
įsikūrusi milicija, policija, o prieš 

2015 metų lapkričio pradžioje Lazdijų rajono savivaldybėje viešėjo tuometinė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė 
direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė bei Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus 
Peikštenis. Svečiai susitiko su tuometiniu Lazdijų rajono savivaldybės meru Artūru Margeliu bei tuometine Lazdijų krašto muziejaus direktore Daina 
Plediene. Susitikimo metu buvo aptarta galimybė Lazdijuose, Vytauto g. 18, esantį pastatą pritaikyti muziejaus veiklai.
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SAVAITėS  KOMENTARAS    
Žvilgsnis į svarbiausius 2021-ųjų rajono įvykius nuo Naujųjų slenksčio

Algimantas Mikelionis
Šiandien, naujųjų metų sausio 
šeštąją, baigiasi šventinis mara-
tonas, prasidėjęs šv. Kūčių vaka-
riene ir šv. Kalėdomis. Siautulį 
ir pokštus simboliškai baigsime 
Trijų karalių švente. Kai kas per 
šias šventes šauniai pailsėjo, kai 
kas aplankė senokai matytus arti-
muosius, gimines, draugus, o kai 
kas taip nuoširdžiai prisėdo prie 
stalo ir prisiragavo valgių ir gėri-
mų, kad nereikia nė svarstyklių, 
kurios parodytų kelis priaugtus 

kilogramus, o pakanka vien per 
kelias skyles atlaisvinto diržo, 
kuris byloja už save. Bet kaip 
sakoma: šventės, šventės ir po 
švenčių. Tokią simbolinę Trijų 
karalių dieną siūlau žvilgtelėti 
į kelis pačius svarbiausius pra-
ėjusių 2021-ųjų Lazdijų rajono 
politinius įvykius.

Verta išskirti du įvykius: abu 
įvykiai buvo rajono politinio gy-
venimo pasekmė.

Kalbant apie Lazdijų rajono 
politiką, šie metai buvo tikrai ne-
ramūs ir netgi audringi. Pirmiau-
sia žlugo Lazdijų rajoną valdanti 
koalicija, kurią sudarė „valstie-
čiai“ ir konservatoriai bei keli 
smulkūs jų palydovai. Politika 
yra politika ir iš pirmo žvilgsnio 
lyg ir nieko ypatingo nenutiko, 
bet žinant visą šio įvykio kon-
tekstą stebėtojų ir pačių politikų 
burnoje liko blogas skonis iki 

šiol. Juk kaip gražiai viskas pra-
sidėjo! „Valstiečiai“ ir konserva-
toriai susivienijo prieš priešą Nr. 
1 – A. Margelį. O jau laimėjus 
rinkimus koalicija krykštavo lyg 
maži vaikai karštą vasaros dieną 
Palangos paplūdimyje! Bet pa-
mažu, po truputį pradėjo girdėtis, 
kad Lazdijų rajono savivaldybėje 
tarp „valstiečių“ ir konservatorių 
toli gražu ne viskas taip puiku ir 
nuostabu, kaip buvo bandoma 
parodyti. Iš pradžių pagrindiniai 
valdančiosios koalicijos politikai 
spaudoje ėmė teigti, kad viskas 
tarp jų yra labai gerai, o jeigu lai-
kraštyje pasirodydavo publika-
cija, viešinanti, kad įtampa tarp 
koalicijos partnerių dar labiau 
auga, tuomet kaltas likdavo taip 
rašantis, o ne besibarantys politi-
kai. Bet laikas visuomet parodo, 
kas buvo teisus, o kas ne... Ir 
valdančioji koalicija griuvo su 

didžiausiu trenksmu. Jau nebėra 
prasmės gilintis, kas dėl to kal-
tas daugiau ar mažiau, bet aišku 
viena, kad abi pusės nebuvo be 
nuodėmių.

Ir laimėjusiųjų šiuo atveju ne-
liko: konservatoriai pasitraukė iš 
valdžios, o „valstiečiai“ pasili-
ko valdančioje mažumoje. Metų 
pabaigoje vykusiame tarybos 
posėdyje valdantieji „valstie-
čiai“ norėjo priimti tris svarbius 
sprendimus ir liko it musę kandę 
– konservatoriai ir visuomeni-
nis judėjimas „Pirmyn! Kartu 
mes galim“ susivieniję visus 
tris klausimus blokavo. Lazdijų 
„valstiečiams“ teliko vienintelis 
būdas atgauti valdžią – pervilioti 
kokį nors politiką. Ilgai laukti 
neteko ir visuomeninio judėji-
mo „Pirmyn! Kartu mes galim“ 
atstovė Č. Šmulkštienė atsidūrė 
„valstiečių“ gretose.

Antras itin svarbus įvykis buvo 
visų rajono tarybos narių „valstie-
čių“ perbėgimas į S. Skvernelio 
politinį judėjimą „Vardan tos“. 
Kartu su Lazdijų rajono savi-
valdybės mere A. Miškiniene ir 
Lazdijų „valstiečių“ pirmininku 
B. Rūtelioniu patraukė praktiš-
kai visi „valstiečiai“ ir iš „žaliųjų 
valstiečių“ mūsų rajone nekas ir 
liko. Toliaregiškas ponios Aus-
mos žingsnis turėtų duoti politinių 
dividendų ateityje per 2023 metų 
savivaldos ir merų rinkimus bei 
per 2024 metų Seimo rinkimus. 
Reikia pastebėti, kad politiniame 
judėjime „Vardan tos“ atsidūrė 
visi intelektualiausieji (su mažo-
mis išimtimis) buvę „valstiečių“ 
politikai. O po tokio „valstiečių“ 
„išsigryninimo“, pasak jų vado 
R. Karbauskio, aišku, kad pono 
Ramūno partijoje visi liko gryni 
šaltą žiemą.•

Ar pArlAmeNtArAi suspės į 
tiesioginių merų rinkimų trAukiNį? 

Redakcijos „dzūkų žiNios“

ŽVILGSNIS

DŽ redakcijos nuomonė 
Gali taip atsitikti, jog Lietuvos 
žmonės, ilgai kovoję dėl teisės 
patys išsirinkti savo savivaldybės 
merą, dvi kadencijas sėkmingai 
išlaikę jiems suteiktos demokrati-
jos egzaminą, gali būti nublokšti 
dešimtmečiu atgal, o už juos merą 
rinks sostinės „partinukai“ arba 
vietinių susimetusių politinių bi-
čiulių „chebrytė“. Toks nerimas 
kyla  po to, kai Konstitucinis 
Teismas išaiškino, jog tiesiogi-
niai merų rinkimai prieštarauja 
Konstitucijai, o Seimo frakcijos 
vis nesugeba pradėti Konstituci-
jos pataisų priėmimo procedūros, 
nors iki 2023 metų kovo lieka vis 
mažiau laiko. 

Seime stringant tiesioginius 
merų rinkimus įteisinančioms 
Konstitucijos pataisoms, opozi-
cijos atstovai sako nerimaujantys, 
kad tų pataisų priimti iš viso ne-
bepavyks, nes kiekviena uždelsta 
diena gali pažeisti tarptautines 
taisykles. Valdantieji atkerta, 
taisyklės – rekomendacinės, ne 
privalomos. 

Dar rudens sesijoje balsuoti 
dėl tiesioginius merų rinkimus 
įteisinančios Konstitucijos pa-
taisos Seime sutrukdė dėl netei-
sėtų migrantų įvesta nepaprastoji 
padėtis. Per ją draudžiami bet 
kokie Konstitucijos pakeitimai. 
Dabar, pasak Seimo opozicijos, 
iškilo grėsmė apskritai nebegalėti 
įteisinti tiesioginių rinkimų, nes 
tai padarius vėliau nei 2022 metų 
kovo pradžioje būtų pažeistos 
tarptautinės taisyklės.

Venecijos komisija, kuri vykdo 

tam tikrą konstitucinę priežiūrą 
Europos Taryboje ir tose valsty-
bėse, kurios jai priklauso, labai 
aiškiai sako, kad likus metams iki 
rinkimų negalima keisti pagrin-
dinių rinkimų principų.

Socialdemokratas Julius Sa-
batauskas sutinka, kad Europos 
Tarybos komisijos terminas nėra 
privalomas, tačiau metų laikotar-
pis, esą, yra nerašyta geros tei-
sėkūros praktika. Be to, pasak 
Sabatausko, pakeisti Konstitu-
ciją – tik vienas žingsnis. Daug 
svarbiau – Vietos savivaldos 
įstatymas, kuriuo numatomos 
mero galios, santykis su taryba 
ir kita.

Pasirodo, to įstatymo net 
nesistengiama parengti. Nėra 
sudaryta net darbo grupė, kad 
būtų koreguojamas Vietos savi-
valdos įstatymas. Tiesa, Seimo 
pirmininkė įsitikinusi, jog laiko 
tikrai pakanka, todėl mano, jog 
tai visiškai bereikalingas panikos 
kėlimas lygioje vietoje. Seimo 
pirmininkė žada: „Jei tik leis 
situacija ir nebebus nepaprasto-
sios padėties, planuojame pirmąjį 
balsavimą dėl Konstitucijos tik 
prasidėjus pavasario sesijai. Ir 
tuomet, žinoma, Vietos savival-
dos įstatymas pagal poreikį būtų 
koreguojamas.“ Seimo pavasario 
sesija prasidės kovo 10-ąją. Iki 
kitų savivaldos rinkimų bus likę 
mažiau nei metai.

Pasipriešinimas tiesiogi-
niams mero rinkimams, kuris 
truko daugiau kaip dešimtme-
tį, bet pagaliau buvo įveiktas, 
buvo todėl, kad konkretaus 
mero kandidatūrą nuspręsdavo 
partijų bosai Vilniuje. Tai buvo 
kabinetiniai žaidimai, tie merai 

keisdavosi, būdavo net po kelis 
merus per vieną kadenciją, pilie-
čiai būdavo pastumiami į šoną. 
Kaip teigė politologė Rima Ur-
bonaitė, tai, kokie bus 2023-ųjų 
savivaldybių merų rinkimai, pri-
klausys nuo to, kaip dėl jų sutars 
ir apsispręs politinės partijos ir 
konkrečiai jų atstovai Seime. 

„Jei bus žiūrima tik siaurų par-
tinių interesų, tai Konstitucijos 
pakeitimas gali ir nesulaukti pri-
tarimo. Tada bus blogai visiems. 
Jei bus žiūrima plačiau, įverti-
nant ir tautos nuomonę, kurios 
dauguma pritaria tiesioginiams 
merų rinkimams, galime sulauk-
ti ir teigiamo rezultato“, – sakė 
politologė.  

Pažiūrėkime, kas yra tiesio-
ginių merų rinkimų atšaukimo 
iniciatoriai, tada galėsime įver-
tinti, kam senoji rinkimų tvarka 
būtų naudinga. 

Akivaizdu tai, jog kalbos apie 
Seimo rinkimų sistemos pakeiti-
mą, atsisakant rinkimų vienman-
datėse apygardose ir tiesioginių 
merų rinkimų sistemos reviza-
vimas, sklinda iš konservatorių 
stovyklos. 

Mintį apie merų rinkimų sis-
temos pakeitimą į eterį paleido 
konservatorius, Seimo narys, bu-
vęs Kauno meras Andrius Kup-
činskas. Kas galėtų paneigti, jog 
dvi kadencijas Kaunui vadovavęs 
politikas, šio posto netekęs per 
tiesioginius mero rinkimus, vėl 
norėtų sugrįžti į jaukią laikino-
sios sostinės mero kėdę? 

Jis teigia, jog tiesiogiai išrink-
tas meras neturėtų būti savival-
dybės tarybos narys, o atliktų 
kartu ir mero, ir administracijos 
direktoriaus funkcijas ir būtų 

pavaldus tarybai. Kitaip tariant, 
būtų partinė marionetė. 

Viešai pasisakantys rajonų me-
rai įsitikinę, jog noras sugrįžti 
prie senosios merų rinkimų siste-
mos yra konservatorių idėja, nes 
jie pralaimėjo savivaldos rinki-
mus. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos 
miestų merai yra ne jų atstovai, 
apskritai ši partija turi mažai 
merų, tad tai yra jų bandymas 
sužaisti savo partiją. 

Lietuvos savivaldybių asocia-
cijos prezidentas, Jonavos rajono 
savivaldybės meras Mindaugas 
Sinkevičius įsitikinęs, jog sugrį-
žimas prie senosios merų rinkimų 
sistemos būtų didelis žingsnis 
atgal ir demokratijos nustūmimas 
į užribį. 

Anksčiau merą rinkdavo 
taryba, bet dėl to per vieną 
kadenciją kai kurios savival-
dybės turėdavo daugiau nei 
vieną vadovą. Nukentėdavo 
atsakomybė, darbų tęstinumas. 
Tiesioginiai mero rinkimai yra 
ir savotiškas saugumas merui. 
Jeigu sugrįžtume atgal į buvusią 
merų rinkimų tvarką, tai būtų 
žingsnis atgal nuo demokrati-
jos. Žmonės neturės jokios įta-
kos renkant merą ir nežinos, ką 
renka. Kažkas gali turėti vieną 
mažiausių gyventojų pasitikėji-
mų taryboje, tačiau jis gali tapti 
tarybos išrinktu meru. Tada ir 
prasideda prekyba įtaka, politi-
niai pažadai. Ar mums, bandan-
tiems pretenduoti į demokratinę 
valstybę, to reikia? 

Įsivaizduokime konkrečią situ-
aciją, kuri neseniai buvo susida-
riusi Lazdijų rajono savivaldybės 
taryboje, kai, konservatoriams 
perėjus į opoziciją, merė ir jos 

komanda neteko realios tarybos 
daugumos. Jei būtų galiojusi se-
noji merų rinkimų sistema, kai 
rajono vadovą rinkdavo taryba, 
kas galėtų paneigti, jog naujoji 
opozicinė dauguma būtų pareiš-
kusi nepasitikėjimą mere ir iš-
rinkusi kitą merą. Tačiau dabar, 
kai merai buvo išrinkti per tiesio-
ginius rinkimus, tokio „fokuso“ 
atlikti nepavyktų, nes pakeisti 
rinkėjų tiesiogiai išrinktą merą 
nėra taip paprasta. Tiesioginiai 
merų rinkimai atima galimybę iš 
politinių „chuntų“ be problemų 
pakeisti merą. 

Lazdijų rajono politiniai ly-
deriai – merė A. Miškinienė ir 
opozicijos lyderis A. Margelis – 
neabejoja tiesioginių merų rinki-
mų privalumais ir nevengia apie 
tai viešai kalbėti. Visuomeninio 
rinkimų komiteto „A. Margelio 
komanda „Pirmyn!“ narys, buvęs 
meras Artūras Margelis, rajono 
vadovu išrinktas ir pagal seną-
ją rinkimų sistemą, ir tiesiogiai, 
pasisako už tiesioginius mero rin-
kimus. Jo nuomone, panaikinus 
tiesioginius merų rinkimus, žmo-
nės praras galimybę pasirinkti, o 
jie visada to norėjo.•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) 
– redakcijos nuostatas atspindintis, jos var-
du parašytas, neretai nenurodant konkretaus 
autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į 
kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, 
tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vie-
noda visiems leidinio redakciniams straips-
niams apimtis, glaustas minčių dėstymas, 
tezių pobūdžio argumentacija, naudojami 
publicistinės retorikos elementai. Įprasta 
pateikti išvadas, apibendrinimus, atspin-
dinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos 
enciklopedija /
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Prenumeruokite visuose Lietuvos pašto skyriuose,  telefonu 8 700 55 400, 
internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt ir redakcijoje.

klebonas Žydrūnas Burnys: „trys karaliai 
apreiškia  pasauliui gimusį kūdikėlį Jėzų“
Šiandien kartu su katali-
kišku pasauliu minime dar 
vieną prasmingą šventę 
– Kristaus Apsireiškimo 
arba Trijų Karalių šventę, 
kurią šiemet galime švęsti 
be didesnių apribojimų. 

Per paskutinius dvejus metus, kai 
gyvename koronaviruso siautėji-
mo fone, pasikeitė mūsų viešas 
gyvenimas, tai palietė ir dalyvavi-
mą bažnytinėse apeigose, šventė-
se. Bažnyčia, kaip ir mes visi, iš-
gyvena sudėtingą laikotarpį, tenka 
kai ko atsisakyti, dėl senėjančios 
visuomenės ir baimės užsikrėsti 
koronavirusu mažėja bažnyčią 
lankančių tikinčiųjų gretos.

Apie tai, ką katalikams reiškia 
Trys Karaliai, kaip praėjusiais 
metais gyveno mūsų krašto baž-
nyčios, kalbamės su Veisiejų šv. 
Antano parapijos klebonu Žy-
drūnu Burniu.

– Šiandien švenčiame Trijų Ka-
ralių 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. Tai diena, 
kai gimusį kūdikėlį Jėzų aplanko 
trys Karaliai. Juos galima vadinti 
ir karaliais, ir išminčiais, ir as-
trologais. Gal jie pagal profesiją 
ir buvo astrologai, nes pamatė 
naują ryškią žvaigždę danguje? 
O pagal pranašystę, tada, kai dan-
guje pasirodys ryški žvaigždė, 
toje vietoje gims Išganytojas. Jie 
naudojosi ta pranašyste ir ėjo ke-
liu, kur nušvito žvaigždė. Jie ėjo 
pasveikinti gimusio kūdikėlio Jė-
zaus, nešdami jam dovanų: aukso 
– kaip Karaliui, smilkalų – kaip 
Dievui ir miros – kaip žmogui. 
Pagal seną paprotį, bažnyčiose 
Trijų Karalių šventėje yra lai-
minama kreida, ir ja pažymimos 
namų durys užrašant pirmąsias 
Trijų Karalių vardų raides: 
+K+M+B (Kasparas, Merkelis, 
Baltazaras). Kryželis prieš var-
dą reiškia išminčiaus šventumą. 
Taip pat užrašomi metai, kuriais 
šios raidės rašomos. 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 

TRIJų KARALIų šVENTėS PAPROčIAI

Sausio 6-oji katalikiškose šalyse minima kaip Trijų Karalių 
šventė. Astronomiškai tai – saulės „stovėjimo“ laikotarpio 
pabaiga. Sausio 6-ąją jau galima pastebėti, kad nuo šv. Kalėdų 
iki Trijų Karalių diena pailgėjo. Kaip sakydavo anuomet, diena 
pailgėja „per gaidžio žingsnį“. 
Dzūkijoje ši diena buvo vadinta Krikštais. Krikštų šventės metu 
buvo svarbi maginė sodybos apsauga nuo neregimų dvasių. 
Manyta, 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 atsisvei-
kinimo su vėlėmis vakarienė, vadinama Kūčelėmis.
Liaudiški Trijų Karalių šventės papročiai susiformavo, veikiant 
bažnytinei tradicijai, jie paprasti ir smagūs. Po kaimą vaikščio-
davo trys jauni vyrai, apsirėdę karališkais rūbais, galvas papuošę 
karūnomis, prisiklijavę linų pluošto ar avikailio barzdas. Vienas 
jų būtinai būdavo „juodaodis“, t. y. suodinais skruostais.
Tautosakos pateikėjai prisimena, kad „karaliai“ vaikščiojo dar ir 
apie 1967 metus. Sovietiniais metais, jaunimui išvykus gyventi 
į miestus, šis paprotys nunyko. Pagal liaudišką tikėjimą, iki 
Trijų Karalių būtinai reikia padaryti tai, ko nespėjai iki Kūčių 
– grąžinti skolą ar padėkoti už gerą darbą. 

daryti Dievo garbei.
Šios šventės svarbiausi asme-

nys yra ne trys Išminčiai, Karaliai 
ar astrologai, bet žmonijai regi-
mu 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.

– Kokią reikšmę bažnyčios ka-
lendoriuje turi Trys Karaliai?

– Su Trimis Karaliais baigiasi 
Kalėdų laikotarpis, kartu Trys Ka-
raliai apreiškia pasauliui gimusį 
kūdikėlį Jėzų. Ketvirtadienio rytą 
mūsų bažnyčioje bus aukojamos 
šv. Mišios, per jas šventinama 
kreida, smilkalai ir auksas. 

– Trys Karaliai pasidarė šiek 

tiek karnavaliniai, perlipo reli-
ginius rėmus. 

– Taip, ši šventė tapo etnokul-
tūros reiškiniu, tapo tam tikra 
visuomenės pramoga. 

– Kaip jau dvejus metus besi-
tęsianti pandemija paveikė baž-
nyčios gyvenimą?  

– Mažiau žmonių lanko bažny-
čią, jaučia baimę, informacijos 
priemonės gąsdina žmones. 

– Ar daug žmonių buvo Vei-
siejų bažnyčioje šventiniu lai-
kotarpiu? 

– Bernelių Mišiose buvo nema-
žai žmonių, Kalėdų dieną ir se-
kmadienį jau nedaug žmonių. Pa-
mažėjo. Tie, kas paprastai eidavo 
į bažnyčią, jau iškeliavę anapilin, 
gyviesiems jau kiti dalykai rūpi. 
Bernelių Mišios žmonėms tapo 
kaip pramoga, galimybė pakilti 
nuo stalo ir prasivaikščioti, todėl 

ir daugiau žmonių per Kūčias su-
laukėme bažnyčioje. 

– Trys Karaliai žymi švenčių 
pabaigą ir tampa ta diena, kai 
galima apžvelgti pasibaigusių 
metų rezultatus. Kokia praė-
jusių metų santuokų, krikštų, 
laidotuvių statistika Veisiejų 
parapijoje? 

– Statistiškai santuokų ir 
krikštynų pernai buvo daugiau 
nei 2020 metais. Žinoma, šis 
skaičius pasiektas ne vietinių, 
bet atvykėlių sąskaita. Vietinių 
nedaug, senyvas miestelis, su-
mažėjo žmonių. Mirčių skaičiaus 
ryškaus padidėjimo nėra. 2021 
metais palaidojom 62 žmones, o 
2020 metais – 57 žmones. 

– Ačiū už pokalbį, prasmingų 
Trijų Karalių!•
„dzūkų žinių“ informacija

Sausio 6-oji katalikiškose šalyse minima kaip Trijų Karalių šventė. Astronomiškai tai — saulės „stovėjimo“ laikotarpio 
pabaiga. Sausio 6-ąją jau galima pastebėti, kad nuo šv. Kalėdų iki Trijų Karalių diena pailgėjo. Kaip sakydavo anuomet, 
diena pailgėja „per gaidžio žingsnį“.  (Nuotraukoje Lazdijų prakartėlė miesto aikštėje, „Dzūkų žinių“ nuotr.)
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Genocidą menanti istorija pagaliau sulauks namų
NUO MUzIEJAUS IDėJOS PALAIMINIMO — šEšERI METAI

2015 metų lapkričio pradžioje Lazdijų rajono savivaldybėje 
viešėjo tuometinė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, 
Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė bei 
Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis.
Svečiai susitiko su tuometiniu Lazdijų rajono savivaldybės 
meru Artūru Margeliu bei tuometine Lazdijų krašto muzie-
jaus direktore Daina Plediene. Susitikimo metu buvo aptarta 
galimybė Lazdijuose, Vytauto g. 18, esantį pastatą pritaikyti 
muziejaus veiklai.
Prieš susitikimą ekspertų grupė apžiūrėjo šį pastatą, kuriame 
sovietmečiu veikė KGB, buvo įsikūrusi sovietinė milicija. Šį 
pastatą įsigijus Lazdijų rajono savivaldybei, buvo svarstoma 
galimybė jame įrengti ekspozicijas, supažindinančias su ne-
priklausomybės praradimu XX a. viduryje, sovietų valdžios 
represijomis, pasiaukojančia ir atkaklia kova dėl nepriklauso-
mybės atgavimo.
Ekspertų teigimu, minėtasis pastatas yra unikalus, nes jame 
yra išlikusios daug autentikos, menančios sovietų valdžios 
represijų laikus: autentiškos kalinimo kameros, grotos, durys, 
kalinių pasivaikščiojimo kiemelis. Todėl buvo aptariamos 
galimybės bendradarbiaujant su Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centru bei Genocido aukų muziejumi 
surinkti kuo daugiau archyvinės medžiagos bei šiame pastate 
atkurti autentiškas patalpas, kurios liudytų apie tautos istorinę 
praeitį. Remiantis ekspertų išvadomis, pastato infrastruktūra 
tam puikiai tinka. 
Pagal optimistines prognozes, naująjį muziejų planuota sure-
montuoti ir atidaryti per trejus metus,  2019 metų pradžioje, 
tačiau darbai užsitęsė dar trejus metus. 

tai ten buvo NKVD būstinė. At-
kūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
pastatas buvo sugrąžintas savinin-
kams, nes sovietmečiu jis buvo 
nacionalizuotas. Mūsų kadencijos 
laikotarpiu priėmėme sprendimą 
tą pastatą nupirkti taip jis atsidūrė 
savivaldybės žinion, galvodami 
apie tai, kad ten padarysime So-

vietinio genocido aukų ir laisvės 
kovų  muziejų. 

Pateikėme paraišką Kultūros 
ministerijai lėšoms gauti, ministe-
rija skyrė pinigus pagal mūsų pa-
teiktus projektus. Prie muziejaus 
įrengimo finansiškai prisidėjo ir 
savivaldybė. Taip pat buvo atlie-
kamas ir M. Gustaičio muziejaus 
įrengimas, kuris yra šalia Lazdijų 

krašto muziejaus pastato“, – pri-
siminė A. Margelis. 

Jis sakė, jog per savo kadenciją 
nepavyko iki galo įgyvendinti šio 
projekto, tačiau darbų buvo likę 
nedaug. 

„Pastato rūsyje yra išlikusios au-
tentiškos kameros, kur buvo tardo-
mi mūsų patriotai. Pagal projektą 
buvo siekiama, kad kameros išlai-

kytų savo autentiškumą, o kitos 
patalpos būtų pritaikytos ekspo-
zicijai ir parodoms. Mes buvome 
pasamdę specialistus, firmą, dirbo 
komanda, kuri viską suprojektavo. 
Projektavimo darbai buvo užbaig-
ti, net parinktas darbų rangovas, 
bet naujajai valdžiai reikėjo beveik 
trejų metų, kad užbaigtų šį projek-
tą“, – kalbėjo A. Margelis. 

Anksčiau šis muziejus buvo 
sename pastate, kurį savivaldybė 
buvo išsinuomojusi iš Tremtinių 
sąjungos. Pastatas buvo nesu-
tvarkytas, neapšiltintas. O dabar 
muziejaus ekspozicijos turėtų 
būti išdėstytos per tris aukštus, 
jis bus Lazdijų krašto muziejaus 
filialas.•
„dzūkų žinių“ informacija

Virtuvinius vienkartinius rankšluostukus, servetėles mes vadiname 
popieriniais, bet į popieriaus konteinerį mesti jų negalima! Meskite juos į 

maisto atliekų konteinerį. Jei jo neturite — į mišrių atliekų konteinerį.
alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.

Naujojo muziejaus atidarymas planuojamas jau kitą ketvirtadienį, sausio 13-ąją. Galimai pripažindama didelį 
buvusios rajono valdžios indėlį, kuriant šį objektą, merė Ausma Miškinienė pažadėjo, jog atidarymo simbolinę 
juostelę ji kirps kartu su šio muziejaus sumanytoju Artūru Margeliu.
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g Lazdijų krašto žmonės jau 
treji metai gyvena valdžios pa-
žadų režime. Naujo pažadėto 
sporto centro nėra, nuo gyven-
tojų slepiama sporto centro 
sąmata, pikti liežuviai plaka, 
kad ji siekia 17 mln. eurų, ne-
sutvarkytas autobusų parkas, 
neveikia Lazdijų paslaugų įmo-
nė, rekordinis nedarbas rajone, 
neaiški situacija Lazdijų ligoni-
nėje, UAB „Katarakta“ išvijimas 
į Druskininkus, didelė darbuo-
tojų rotacija savivaldybėje ir 
jai pavaldžiose įmonėse. Kaip 
liaudis sako, pažadais sotus 
nebūsi. 
g Didžiausia metų išdavys-

te galima laikyti visų rajono 
tarybos narių „valstiečių“ per-
bėgimą į S. Skvernelio politi-
nį judėjimą. Rinkėjus išdavė 
Lazdijų rajono savivaldybės 

merė ir buvęs ilgametis „vals-
tiečių“ partijos pirmininkas. Ar 
dzūkai tai pamirš iki kitų metų 
kovo?
g Panašu, kad Lazdijų ra-

jono savivaldybės priešgais-
rinės tarnybos viršininkas vi-
siškai nepasitiki UAB „Lazdijų 
sveikatos centras“ gydytojais. 
Nepraėjus nei mėnesiui po pa-
skutinės sveikatos patikros, jis 
darbuotojus siunčia dar kartą 
pakartotinei patikrai į Kauną. 
Tai kam reikalinga medicina 
Lazdijuose?•Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asmenų 
sutapimai su tikrove yra atsi-
tiktiniai. 

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

dzukuzinios@gmail.com

NeįtikėtiNa plaNeta

Magiškas ColMar Naktį — praNCūzija

KALbA, KAD...
DzūKAI

auksiNės MiNtys

lazdijų rajonas — 
absoliutus nedarbo lyderis lietuvoje

Lietuvos užimtumo tar-
nybos pateikti naujausi 
nedarbo lygio duomenys 
turėtų nuliūdinti Lazdijų 
rajono vadovus – pagal 
praėjusių metų pabaigos 
duomenis, Lazdijai yra 
absoliutus nedarbo lyde-
ris šalyje. Jei anksčiau dėl 
paskutinės vietos Lazdijai 
dar „lenktyniaudavo“ su 
Ignalina ir kai kuriomis 
kitomis Lietuvos savivaldy-
bėmis, tai praėjusių metų 
pabaigoje nedarbo lygis 
Lazdijuose buvo 19,8 proc. 
ir mūsų savivaldybė buvo 
paskutinėje vietoje.  

APLENKė KITUS VISAIS 
PARAMETRAIS
Kaip teigiama Užimtumo tarnybos 
ataskaitoje, daugiausiai darbingo 
amžiaus gyventojų gruodžio 1 d. 
neturi darbo Lazdijų (19,8 proc.), 
Ignalinos (18,1 proc.) ir Zarasų 
(16,5 proc.) rajonų savivaldybėse. 
Mažiausias nedarbas – Klaipėdos 
rajone (5,4 proc.) ir Neringoje 
(6,6 proc.).

Iš didžiausių šalies miestų 
geriausia situacija darbo rinko-
je buvo Šiauliuose – čia regis-
truotas nedarbas siekė 7,5 proc., 
prasčiausia Kaune – 10,8 proc. 
Registruotas nedarbas lapkritį 
mažėjo visuose didžiuosiuose 
miestuose, daugiausiai – Panevė-
žyje (1,2 proc. punkto) ir Kaune 
(1,1 proc. punkto).

„Didžiausias nedarbas – įsi-
senėjęs reiškinys Lazdijų rajono 
savivaldybėje. Čia kas penktas 
darbingo amžiaus gyventojas 
nedirba (19,8 proc.). Nedirban-
čių moterų ir vyrų skaičius vėlgi 
didžiausias Lazdijuose – atitin-
kamai 18,6 proc. ir 20,9 proc. 
Šioje savivaldybėje daugiausiai 

registruota šalyje nedirbančio 
jaunimo iki 29 metų (10,7 proc.) 
ir vyresnių nei 50 metų žmonių 
(24,4 proc.)“, – teigiama Užim-
tumo tarnybos pateiktoje statis-
tikoje. 

Be Lazdijų rajono, aukš-
tu moterų nedarbu išsiskiria 
Ignalina (17 proc.) ir Kalvarija 
(16,9 proc.). Žemiausias mo-
terų nedarbas fiksuotas Biršto-
no (5,6 proc.), Klaipėdos rajono 
(6,5 proc.) ir Neringos (7,4 proc.) 
savivaldybėse. Daugiausiai darbo 
neturinčio jaunimo, be Lazdijų, 
fiksuota Kauno (10,1 proc.), Vil-
niaus (9,8 proc.) bei Klaipėdos 
(9,5 proc.) miestų savivaldybėse. 
Mažiausiai – Skuodo (3,2 proc.) 
ir Varėnos rajonuose (3,3 proc.) 
bei Pagėgiuose (3,5 proc.).

Didžiausias vyresnių nei 
50 metų žmonių nedarbas, kaip 
ir Lazdijuose (24,4 proc.), buvo 
Ignalinos (23,3 proc.) rajone. Ma-
žiausiai tokio amžiaus asmenų 
neturi darbo Klaipėdos (6,5 proc.) 
ir Kretingos (8,2 proc.) rajonuose 
bei Birštone (8,6 proc.).

PRObLEMOS IšSPRęSTI 
NEPAVyKSTA
2020-ųjų vasarą, kai nedarbo 
lygis Lazdijuose siekė 17 proc., 
savivaldybės administracijos 
direktorė Ilona Šaparauskienė, 
„Dzūkų žinių“ paklausta, kokias 
programas, susijusias su nedar-
bo mažinimu, vykdo Lazdijų 
savivaldybė, pateikė optimistinį 
atsakymą: 

„Lazdijų rajono savivaldybė-
je, siekdami paskatinti šio krašto 
verslo plėtrą, patvirtinome nau-
ją Lazdijų rajono savivaldybės 
verslo rėmimo programą. Šiuo 
sudėtingu karantino laikotarpiu 
savivaldybės taryba taip pat pri-
tarė siūlytam COVID-19 ligos 

sukeltų padarinių Lazdijų rajono 
savivaldybėje poveikio mažini-
mo trumpalaikių veiksmų planui, 
kuriame numatytos lengvatos bei 
kompensacijos Lazdijų krašte įsi-
kūrusiems verslininkams. Lazdijų 
rajono savivaldybės moksleivių 
ir studentų užimtumo didinimo 
programa taip pat prisidės prie 
verslininkų skatinimo, nes išlai-
das padengs savivaldybė. Taip 
pat informuoju, kad Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė ženkliai 
prisideda prie situacijos spren-
dimo – dėmesys regionams iš-
skirtinis, o Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, Žemės ūkio 
ministerija bei Ekonomikos ir 
inovacijų ministerija rengia bei 
tvirtina įvairias priemones ir pro-
gramas, kurios skatina verslumą 
ir padeda nedarbo lygį mažinti 
visoje šalyje.“

Prieš metus, kai nedarbo lygis 
Lazdijuose pasiekė beveik 25 
proc., administracijos direktorės 
I. Šaparauskienės paklausėme: 
„Ar tokia nedarbo situacija ne-
turės neigiamos įtakos mokesčių 
surinkimui į rajono biudžetą? Ar 
yra numatyta amortizacinis šios 
situacijos planas?“

Tada gavome tokį direktorės 
atsakymą: „Didėjant nedarbo ly-
giui, didžiausia grėsmė kyla, kad 
savivaldybės biudžetas 2021 m. 
gali nesurinkti gyventojų pajamų 
mokesčio. Taip atsitiko ir 2020 
m., kuomet gyventojų pajamų 
mokesčio planas buvo neįvyk-
dytas 640 tūkst. eurų, tačiau vals-
tybė suteikė paramą savivaldybei 
suteikdama trumpalaikę paskolą, 
kurios grąžinimas bus kompen-
suotas. Tikėtina, kad ir 2021 m., 
jeigu nebus vykdomas gyventojų 
pajamų mokesčio planas, bus ga-
lima gauti tokią paskolą, kad būtų 
užtikrintas savalaikis atsiskaity-
mas su savivaldybės biudžetinių 
ir viešųjų įstaigų darbuotojais, 
valstybės biudžetu bei prekių ir 
paslaugų teikėjais. Taip pat kie-
kvieną ketvirtį bus peržiūrimas 
biudžeto priemonių vykdymas 
ir prioritetai.“

Veiksmų planų būta daug, tik 
ar jie įgyvendinti? Paskolų našta 
nemažės. Kas bus toliau?•
„dzūkų žinių“ informacija

NEDARbO LyGIS LAzDIJų RAJONE  
(2021 M. GRUODIS)

1. Bendras nedarbo lygis – 19,8 proc. 
2. Nedirbančių moterų skaičius – 18,6 proc. 
3. Nedirbančių vyrų skaičius – 20,9 proc.
4. Nedirbančio jaunimo iki 29 metų – 10,7 proc.
5. Vyresnių nei 50 metų nedarbo lygis – 24,4 proc. 

Lazdijai pagal nedarbo lygį Respublikoje paskutiniai.
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makniūnuose prasideda antrasis Bagažinių turgelio sezonas

Pernai vasarą užgimęs Ma-
kniūnų bagažinių turgelis 
pradeda antrąjį sezoną. 
Ateinantį sekmadienį 
(sausio 9 d.) Makniūnų 
sodžiaus bendruomenė 
vėl kviečia susitikti vi-
siems renginyje, kuriame 
pamėgo dalyvauti visi: ir 
makniūniškiai, ir gretimų 
kaimų gyventojai, ir dar iš 
toliau atvykusieji.

Turgelis šiemet taip pat bus 
organizuojamas kiekvieno mė-
nesio antrą sekmadienį. Makniū-

nų sodžiaus bendruomenė šiuo 
renginiu nori prisidėti prie antri-
nio daiktų naudojimo kultūros 
skatinimo, taip bandant sulėtinti 
pirkinių keliavimą į šiukšlynus 
ir taip mažinti neigiamą poveikį 
mūsų gamtai.

„Kas vienam šiukšlė – kitam 
lobis!“ šūkiu besivadovaujantys 
turgelio dalyviai prekiauja arba 
mainosi įvairiais jiems jau ne-
bereikalingais daiktais: buities 
įrankiais, knygomis, audiokase-
tėmis, CD, virtuvės reikmenimis, 
automobilių detalėmis, įrankiais, 
rūbais, žaislais, suvenyrais, kolek-

cinėmis vertybėmis ir visais kitais 
daiktais, kurie jau nėra reikalingi, 
tačiau gaila išmesti, nes šie daik-
tai gali praversti kitiems. 

Kainos čia mažos, o jeigu kaina 
pasirodys didelė, visada galimos 
derybos. Dažnas prekeivis savo 
daiktus linkęs net padovanoti. 

Atvykite sausio 9 dieną į Ma-
kniūnų sodžiaus bendruomenės 
kiemelį (Dzūkų g. 4, Makniū-
nai, Alytaus r.), kuriame nuo 
10.00 iki 13.00  valandos vyks 
„Bagažinių turgelis“.

Norinčius prekiauti prašome 
registruotis tel. +370 623 11303.

„Farmer.pl“: kviečių supirkimo kaina šiemet didės 25—35 procentais 
Aukštos trąšų kainos šiemet 
neabejotinai turės įtakos ir 
grūdų derliui, o jo kainos 
ūgtels 25–35 proc., praneša 
„Farmer.pl“. Teigiama, kad dėl 
didesnių išlaidų trąšoms ūkių 
derlingumo potencialas turėtų 
sumenkti, o tai neabejotinai 
darys įtaką ir grūdų kainai.

„Tai bus susiję su trąšų ribotu priei-
namumu (dėl aukštų kainų) ir istoriš-
kai žemu grūdų ir trąšų kainų naudos 
santykiu“, – prognozuoja Lenkijos 
bankas naujausioje savo apžvalgoje 
„Agro Navigator“.

„Mūsų vertinimu, vidutinė kviečių 
supirkimo kaina 2022 metais bus 25–
35 proc. didesnė, nei buvo pernai“, – 
pabrėžiama apžvalgoje, kurią parengė 
Lenkijos banko Ekonominės analizės 

departamento ekspertas Mariuszas 
Dziwulskis.

Jo vertinimu, Europos Sąjungos 
kviečių eksportas šiemet ūgtels 9 
proc., o didžiausią įtaką šiam augi-
mui demonstruos kviečių eksportas 
į Egiptą.  

Mariuszas Dziwulskis akcentuo-
ja, kad kviečių supirkimo kainos vėl 
pasieks rekordines aukštumas. Pavyz-
džiui, Lenkijoje kviečių supirkimo 
kainos 2021 m. lapkričio mėnesį siekė 
261 Eur už toną ir buvo 37 proc. aukš-
tesnė nei spalio mėnesį bei 28 proc. 
didesnė nei 2021 m. trečiąjį ketvirtį.

Eksperto vertinimu, kainos didėji-
mą nulems susidariusi įtempta situa-
cija rinkoje, kai paklausa yra didesnė 
už pasiūlą.•
www.agroeta.ltAsociatyvi nuotr.

Atvykite sausio 9 dieną į Makniūnų sodžiaus bendruomenės kiemelį (Dzūkų g. 4, Makniūnai, Alytaus r.), kuriame nuo 10.00 iki 13.00 valandos vyks „Bagažinių turgelis“. Norinčius prekiauti 
prašome registruotis tel. +370 623 11303.

Turgelis šiemet taip pat bus organizuojamas kiekvieno mėnesio antrą sekmadienį.
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kalėdų senelis su gitara ir humoru: globos namų 
gyventojams linkėjo ne tik stiprios sveikatos, bet ir akvatos

Dineta Babarskienė
Lazdijų socialinės  globos 
namuose gyvenantiems 
ir dirbantiems žmonėms 
paskutinis šių metų mėne-
sis buvo ypatingas gyve-
nant drauge kasdienybės 
šurmulyje ir besidalijant 
švenčių džiaugsmu.

SENA TRADIcIJA — KALėDų 
SENELIO APSILANKyMAS 
LAzDIJų SOcIALINėS GLObOS 
NAMUOSE
Dar vienas šventinis stebuklas 
Lazdijų socialinės globos namuo-
se – Kalėdų Senelio viešnagė. Ir 
ne tik Senelio, bet ir dviejų ža-
vių Snieguolių. O ir pats Kalėdų 
senelis, užsukęs į šiuos namus, 
šiemet ypatingas: su gitara ir hu-
moru, gydančiu visas ligas. Tai 
viena nuostabiausių tradicijų 
globos namuose – aplankyti kie-
kvieną gyventoją jo kambaryje, 
pasveikinti švenčių proga, įteikti 
po dovanėlę, galinčius  pakviesti 
net pasišokti.

O kad ir suaugusieji, jau gar-
baus amžiaus, laukia Kalėdų 
Senelio, įsitikinome. Ir laukia iš 
Kalėdų Senelio ne tik dovanų, 

bet ir geros nuotaikos, gražaus 
palinkėjimo, šilto šypsnio.

Šių namų gyventojai visada 
šiltai ir džiaugsmingai pasitinka 
juos aplankančius. Kalėdų Senelis 
stengėsi kiekvieną išklausyti, liepė 
stebuklingą lazdą palaikyti, kad 
išsakytas noras ar palinkėjimas 
tikrai išsipildytų, pašokdinti tie, 
kurie gali. Išsakyta daug gražių 
žodžių, palinkėjimų, eilėraščių. 
Smagiausia buvo matyti šypse-
nas ir džiaugsmą veiduose, norą 
pabendrauti. Juk Kalėdų Senelis 
ne tik su pilnu maišu saldėsiais 
kvepiančių ryšulėlių atvyko, bet ir 
pats gitarą į rankas paėmęs visus 
linksmino. Prisišokta, padainuota 
ir mįslės įmintos. O kas negalėjo 
ateiti kartu pasibūti, Kalėdų Sene-
lis aplankė kambariuose, čia jis su-
tiktas ir su ašaromis, ir su šypseno-
mis. Vieni seneliai graudinosi, kiti 
džiaugėsi, delnuose laikė dovanas 
tarsi stebuklą, kad nepamiršti, kad 
svarbūs, reikalingi, kad ne vieni. 
„Aš jau seniai nežiūriu nei į pasą, 
nei veidrodį“, – juokavo Kalėdų 
Senelis girdamas senoles. Ir pats 
kaip tikras džentelmenas barzdą 
sau pasišukavo, pasitvarkė. Sakė 
nenorįs prastai atrodyti. 

Sulaukė dovanų ir vyriausia, 
97 metų, globos namų gyventoja 
Genovaitė, kuri ir pati nestokoja 
humoro jausmo, tad su Seneliu 
net pajuokavo. 

Geros mintys sklandė globos 
namuose ir širdys šokinėjo iš lai-
mės, pasirodo, kad ir mažais daly-
kais galima pakelti nuotaiką.

AčIū Iš VISOS šIRDIES VISIEMS 
GERIEMS ŽMONėMS
Šiemet Lazdijų socialinės globos 
namus su dovanomis aplankė ir 
tie, kurie tai daro kasmet, buvo 
ir tokių, kurie pravėrė duris pir-
mąkart. Gausus būrys panorusių 
pasidalinti gerumu nudžiugino 
ir šių namų globotinius, ir dar-
buotojus.

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų 
centro Socialinės globos namų 
vadovė Marija Mizarienė svei-
kino savo globotinius linkėdama 
visiems kuo geriausios sveikatos. 
Dėkojo už parodytą dėmesį ir ge-
rumą geradariams. 

„Saldumynų tiek šiemet prido-
vanota, kad tikrai pakaks iki Trijų 
Karalių“, – ir juokais, ir rimtai 
kalbėjo darbuotojos.

Vidzgailų kaimo bendruome-

nės vaikų dienos centro, Lazdijų 
mokyklos-darželio „Kregždutė“, 
Lazdijų Motiejaus Gustaičio 
gimnazijos A. Kirsnos skyriaus 
bendruomenės senelių taip pat 
nepamiršo: jiems dovanojo ir 
saldžias dovanas, ir savo rankų 
darbo atvirutes. „Dar Šventežerio 
mokyklos 5 klasės mokinukai ir 
jų auklėtoja“, – vardija darbuo-
tojos prisipažindamos, kad labai 
norisi visiems padėkoti ir nė vie-
no neužmiršti. 

Verslininkai Rūta ir Gintas Ci-
makauskai dovanojo šimtalapį, 
Lazdijų dekanato ir parapijos „Ca-
ritas“ savanorės palepino globos 
namų gyventojus keksiukais ir 
kava. L. Mažeikienės firma „El-
greta“, atstovaujama direktoriaus 
Vytenio Mažeikos, taip pat verti 
padėkos, mat jų dėka Kalėdų Se-
nelio maišas buvo pilnas. Ponia 
Ona Birutė Talandzevičienė nepa-
leido iš rankų virbalų ir dovanojo 
savo ilgų valandų darbą: 40 porų 
megztų kojinių. Padėkos žodžiai 
ir ponų Jurkevičių šeimai, Daino-
rai Nevulienei, kurie visad kartu 
su senelių namų globotiniais. „Gal 
per šventes ir nereikėtų apie tai 
kalbėti, bet jau toks gyvenimas. 

Tuos, kas neturi artimųjų, mes 
esame palaidoję, prižiūrime ir 
jų kapus. Žvakučių, gėlių mums 
padovanoja Jurkevičių šeima. O 
juk 16 kapelių apžiūrėti mums 
tikrai prireikia nemažai ir žvake-
lių, ir gėlių. Šių verslininkų šeima 
mums tiesiog viską padovanoja. 
Dargi sulaukiame pasakymo, kad 
mažai ėmėme, kad daugiau im-
tume“, – pasakoja globos namų 
darbuotojos. Dėkota ir Lazdijų 
dekanato dekanui, kunigui Nerijui 
Žvirbliui už kalėdaičius ir už šv. 
Mišias senelių namuose, kurios 
garbaus amžiaus žmonėms itin 
svarbios. Na, ir Gintarui Gražule-
vičiui, žmogui su gitara ir humo-
ru, aplankiusiam senelius tegul ir 
šiek tiek kitokiam vaidmeny.

„Labai norėtume padėkoti vi-
siems. Nuoširdžiai ačiū visiems, 
kurie mus myli, kurie pas mus at-
vyksta. Ačiū visiems, kurie lanko 
mus su materialinėmis dovano-
mis, ir tiems, kurie rūpinasi mūsų 
sielomis. Dėkojame visiems už 
šilumą širdyse, gerumą ir didelį 
norą dalintis“, – negailėjo pa-
dėkos žodžių socialinės globos 
namų vadovė M. Mizarienė, jai 
pritarė visas kolektyvas.•

Asociatyvi nuotr.

Atkurti pievas gali tekti apie 30 tūkst. šalies ūkininkų 
Apie 30 tūkst. šalies ūkininkų 
gali tekti atkurti daugiametes 
pievas, suartas per pastaruo-
sius dvejus metus. Žemės ūkio 
ministerija kreipėsi į Europos 
Komisiją ir laukia jos sprendi-
mo, ar atsiras tokia prievolė. 
Ar ūkininkai privalės atkurti 
pievas, paaiškės iki kitų metų 
vasario pabaigos, pranešė mi-
nisterija.

Pareiga suartą žemę užsėti daugiame-
čiais žolynais numatyta tiems ūkinin-
kams, kurie per pastaruosius dvejus 
metus pertvarkė daugiametes ganyklas 
arba daugiamečiais žolynais užsėtą 
žemę į kitos paskirties žemę.

Kiekvienas pareiškėjas turėtų atkurti 
53 proc. suarto ploto. Pavyzdžiui, jei-
gu pareiškėjas suarė 20 ha, jis turėtų 

atkurti 53 proc. šio suarto ploto – 10,6  
ha plotą. Šį plotą galima atkurti toje 
pačioje vietoje arba bet kuriame plote, 
esančiame jo valdoje arba kitame že-
mės plote, kuris anksčiau nebuvo dekla-
ruotas kaip daugiametė pieva arba išvis 
nedalyvavo deklaravimo sistemoje.

Lietuva yra įsipareigojusi Europos 
Sąjungai išsaugoti daugiametes pievas. 
Daugiamečių ganyklų ir pievų plotas 
negalėjo sumažėti daugiau negu 5 proc., 
palyginti su referenciniu santykiu.

Paaiškėjus, kad šiais metais dau-
giamečiais žolynais užsėtų plotų ir 
bendro žemės ūkio paskirties žemės 
ploto santykis, palyginti su 2015 metais 
nustatytu dydžiu Lietuvoje, sumažėjo 
11,25 proc., suartas pievas privaloma 
atkurti.•
www.agroeta.lt

Smagiausia buvo matyti šypsenas ir džiaugsmą veiduose, norą pabendrauti. Juk Kalėdų Senelis ne tik su pilnu maišu saldėsiais kvepiančių ryšulėlių atvyko, bet ir pats gitarą į rankas paėmęs visus linksmino.
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Didysis 2022-ųjų metų horoskopas
AVINAS (03 21–04 20)
2022 metais Avinas pagaliau turės 
progą gyventi taip, kaip nori pats. 
Turėsite ne vieną progą geriau pažinti 
pasaulį ir kitas kultūras, todėl kasdie-
nybė nušvis visai kitomis spalvomis. 
Norintiems keliauti po svečias šalis 
bus palankesnė pirmoji metų pusė: 
šiuo periodu turėsite daugiau laisvo 
laiko, o finansinės galimybės bus kur 
kas didesnės.

Finansinė padėtis ateinančiais 
metais išliks stabili, tačiau antroje 
metų pusėje gali tekti kiek labiau 
susiveržti diržus.

Santykiai su kitais žmonėmis išliks 
geri, tačiau jums gali tekti susidurti su 
pavydžiais žmonėmis, kurie gali ban-
dyti jumis pasinaudoti. Būkite atsargūs 
bendraudami su nepažįstamaisiais: jei 
per daug atvirausite, tikėtina, kad tai 
gali atsigręžti prieš jus, todėl pasisten-
kite, kad taip nenutiktų. Santykiai su 
kolegomis antrojoje metų pusėje gali 
būti gana įtempti, tačiau pasistenkite 
į tai kuo ramiau reaguoti.

Problemos darbe tegu ir lieka 
darbe – namuose leiskite sau atsi-
kvėpti ir pasimėgauti mėgstamais 
užsiėmimais.

2022 metai bus itin palankūs vers-
lininkams ir investuotojams. Šiuo 
laiku pasirašytos svarbios sutartys 
gali turėti ženklią įtaką jūsų ateičiai, 
todėl labai svarbu nepraleisti palan-
kių progų ir išnaudoti visas likimo 
siunčiamas galimybes.

Jei jums vis kyla minčių pradėti sa-
varankišką veiklą, 2022 metų antroji 
pusė tam bus ypač palanki.

Šiuo laikotarpiu vertėtų vadovautis 
savo nuojauta ir nekreipti dėmesio į 
tai, ką kalba aplinkiniai. Nors jūsų 
artimiausi žmonės gali bandyti atkal-
bėti nuo rizikingų sprendimų, tačiau 
nepamirškite, kad jūsų ateitis yra tik 
jūsų pačių rankose.

Ateinančiais metais galėsite 
džiaugtis puikia sveikata, tačiau ver-
tėtų daugiau dėmesio skirti sveikai 
mitybai ir fiziniam aktyvumui. Nors 
nenusimato didelių traumų ar rimtų 
sveikatos sutrikimų, tačiau atsarga 
gėdos nedaro.

2022 metais turėsite daugiau laisvo 
laiko, kurį galėsite skirti vien tik sau, 
todėl pasistenkite šį laiką tinkamai 
išnaudoti: stiprinkite savo sveikatą ir 
nepamirškite apsilankyti pas gydyto-
ją dėl profilaktinės sveikatos patikros 
– tai gali padėti užkirsti kelią įvairių 
lėtinių ligų įsisenėjimui.

JAUTIS (04 21–05 20)
2022 metais Jaučiai džiaugs laisve 
ir naujomis galimybėmis. Paga-
liau rasite raktą, kuris jums padės 
įveikti visas kliūtis, todėl tai tikrai 
džiugins ir motyvuos judėti į priekį. 
Galite net neabejoti, kad už visas 
jūsų pastangas galiausiai bus dos-
niai atlyginta: žvaigždės žada, kad 
antroje 2022 metų pusėje galėsite 
džiaugtis pagerėjusia finansine si-
tuacija.

Nors 2022 metai nebus labai pa-
lankūs kelionėms, tačiau tai tikrai ne-
reiškia, kad nerasite kitų galimybių, 
kurios padės atgauti jėgas ir pasisem-

ti dar daugiau motyvacijos. Turėsite 
ne vieną progą pasilepinti mėgstama 
veikla, todėl ateinantys metai atrodys 
tikrai įkvepiantys. Jei jums sunku 
atsispirti pagundai išvykti į svečias 
šalis, tam bus palankiausias pasku-
tinis 2022 metų ketvirtis. 

Profesinėje srityje 2022 metais ga-
lite tikėtis palankaus įvertinimo ar net 
paaukštinimo. Tai turės ir teigiamą, 
ir neigiamą pusę: nors jūs galėsite 
džiaugtis pagerėjusia finansine situ-
acija ir kur kas aukštesne saviverte, 
tačiau neišvengiamai teks susidurti 
su kolegų pavydu, kuris jums gali 
atrodyti kaip viską griaunanti jėga. 
Pasistenkite kuo mažiau reaguoti į 
apkalbas ir per daug nesigraužkite, jei 
apie jus bus paskleistos melagingos 
paskalos. Jei apie jus kalbama, tai tik 
dar kartą patvirtina, kad jums pavyko 
pasiekti aukštumų, todėl mėgaukitės 
savo šlove.

Dėl laiko trūkumo ateinančiais 
metais galite kiek primiršti savo 
pomėgius, tačiau žvaigždės pataria 
ieškoti pusiausvyros tarp darbo ir 
malonumų: nors metų pradžioje tai 
gali atrodyti kaip neįveikiamas iš-
šūkis, tačiau labai greitai suprasite, 
kad viskas yra gerokai paprasčiau. 
Leiskite sau šiek tiek atsikvėpti: po 
sunkios darbo dienos tikrai galite 
sau leisti pabendrauti su draugais ar 
pasimėgauti kinu.

Tikėtina, kad 2022 metais Jau-
čiams neteks skųstis rimtais sveikatos 
sutrikimais, tačiau nuolatinis stresas 
gali sukelti tam tikras ligas. Todėl 
ypač svarbu ieškoti būdų, kurie jums 
padėtų atsikvėpti ir atgauti dvasinę 
pusiausvyrą. Jei dirbsite netausodami 
savo jėgų ir pamiršite apie poilsio 
teikiamą naudą, metų pabaigoje 
galite imti skųstis nepaaiškinamo 
pobūdžio skausmais ar nuolatiniu 
nuovargiu, todėl pasistenkite užkirsti 
tam kelią.

DVyNIAI (05 21–06 21)
Sėkmė Tigro metais šypsosis tiems 
Dvynių ženklo atstovams, kurie 
moka tinkamai planuoti savo laiką. 
2022 metais išbandymų netrūks, ta-
čiau patys atkakliausi Dvyniai tikrai 
atras būdų, kaip įveikti gyvenimo 
kelyje pasitaikančius sunkumus.

Nors metų pradžioje gali atrodyti, 
kad ne viskas klostosi taip, kaip norė-
tumėte, o dedamos pastangos neatsi-
perka, tačiau būtent tai gali priversti 
ieškoti būdų, kaip viską pakreipti 
tinkama linkme. Jei neprarasite mo-
tyvacijos ir ryžtingai judėsite į priekį, 
galite net neabejoti, kad labai greitai 
sulauksite tinkamo įvertinimo.

2022 metais svarbu nepamiršti, 
kad viskas priklauso tik nuo jūsų 
pačių požiūrio. Įvertinkite, ką galė-
tumėte atlikti kitaip, ir nedelsdami 
imkitės veiksmų. Tik tada, jei būsite 
nusiteikę ieškoti naujų galimybių, 
galėsite tikėtis pasisekimo.

Ateinančiais metais Dvynių ženklo 
atstovai turės ne vieną progą išpildyti 
savo senas svajones, tačiau tik nuo jų 
priklausys, ar jie tas progas pastebės. 
Žvaigždės pataria būti atviresniems 
naujovėms ir išnaudoti visas likimo 

siunčiamas galimybes: jei per ilgai 
dvejosite ir nesiimsite jokių veiks-
mų, kitos palankios progos galite 
nesulaukti.

Norintiems keisti darbovietę bus 
palankesnė antroji metų pusė, kuo-
met Dvynių ženklo atstovai bus kur 
kas energingesni ir nusiteikę išmokti 
kažką naujo.

Jei naujos veiklos imsitės jau 2022 
metų pradžioje, jums gali atrodyti, 
kad naujos informacijos yra per daug, 
o ją įsisavinti pernelyg sudėtinga. Ieš-
kodami darbo turėtumėte atsižvelgti 
ne vien tik į mokamą atlyginimą. 
Įvertinkite ir tai, ar darbo pobūdis 
jums yra pakankamai įdomus ir ar tai 
jums suteiks galimybę tobulėti.

2022 metų pradžioje gali tekti ge-
rinti santykius su aplinkiniais.

Tikėtina, kad būsite ganėtinai 
irzlūs, todėl bendravimas su kitais 
žmonėmis nebus labai paprastas. 
Pasistenkite nesivelti į konfliktus 
– kartais geriau tiesiog patylėti ir 
nuomonę pasilaikyti sau.

2022 metais Dvyniai turėtų dau-
giau dėmesio skirti sveikatos gerini-
mui. Net ir ganėtinai nekalti simp-
tomai gali įspėti apie rimtas ligas, 
todėl vertėtų nedelsti ir apsilankyti 
pas gydytoją. Nesiteisinkite, kad tam 
neturite pakankamai laiko – nepa-
mirškite, kad sveikata yra brangiau-
sias žmogaus turtas.

VėŽyS (06 22–07 22)
2022 metais Vėžio ženklo atstovai 
galės džiaugtis pagerėjusia finansine 
situacija. Pagaliau jūsų pastangos bus 
įvertintos, ir už tai sulauksite tinkamo 
įvertinimo.

Patiems darbščiausiems ženklo 
atstovams likimas nepagailės apdo-
vanojimų, todėl vertėtų pasiraitoti 
rankoves ir netausoti savo jėgų. Pir-
masis metų ketvirtis gali pareikalauti 
nemažai energijos, tačiau vėliau tu-
rėsite ne vieną progą šiek tiek at-
sikvėpti ir pasilepinti mėgstamais 
užsiėmimais.

Planuojantiems keliones bus pa-
lankiausias antras metų ketvirtis. 
Vis dėlto, kas kita, jei šiuo metu 
nuspręsite pažinti kitų šalių kultū-
ras: įspūdžiai atminty išliks ilgam ir 
nuskaidrins jūsų kasdienybę.

Žvaigždės pataria mažiau galvoti 
apie praeitį: nors jus gali kankinti 
nostalgiški prisiminimai, tačiau pa-
sistenkite visą savo energiją sutelkti 
vien tik į savo tikslų įgyvendinimą.

Tai, ką pradėsite 2022 metais, gali 
tapti tvirtu pagrindu jūsų ateities 
perspektyvoms, todėl negalvokite 
apie tai, ko nebegalite pakeisti, ir 
visas savo mintis sutelkite vien tik į 
į savo svajonių įgyvendinimą. 2022 
metai Vėžio ženklo atstovams žada 
nemažai malonių staigmenų, kurios 
dar kartą patvirtins, kad esate tinka-
mame kelyje.

Pirmoje metų pusėje santykiai su 
aplinkiniais gali būti gana įtempti. 
Kitų žmonių poelgių jūs negalite ko-
reguoti, tačiau visada turite galimybę 
keisti savo požiūrį. Atminkite, kad 
būtent jūs esate savo likimo kalviai, 
todėl kitų žmonių šnekos neturėtų 

jūsų sustabdyti ar priversti judėti 
priešinga kryptimi.

2022 metai bus itin palankūs spor-
tininkams: tikėtina, kad būtent šie 
metai padės jums pasiekti aukštumų 
ir sublizgėti jūsų pasirinktoje srityje. 
Nors gali prireikti įdėti tikrai nema-
žų pastangų, tačiau pasistenkite per 
daug nealinti savo organizmo.

Nors sportas gali užtikrinti geresnę 
savijautą, tačiau nepamirškite, kad 
poilsis taip pat yra labai svarbus.

LIūTAS (07 23–08 23)
2022 metais Liūtas turės progų 
šiek tiek paeksperimentuoti. Nors 
anksčiau tam pritrūkdavote ryžto, 
tačiau dabar galėsite nesibaiminti 
dėl rizikos ir įgyvendinti visus savo 
sumanymus.

Metų pradžioje gali atrodyti, kad 
jūsų dedamos pastangos visiškai ne-
atsiperka, tačiau nepamirškite, kad 
tam kartais prireikia daugiau laiko. 
Nesustokite pusiaukelėje ir judėkite 
savo pasirinkta kryptimi – jau la-
bai greitai galėsite džiaugtis savo 
pergale.

Ateinančiais metais Liūtai nesto-
kos energijos ir naujų sumanymų, 
todėl 2022-aisiais galės susikurti tvir-
tą pagrindą savo ateičiai. Vienintelis 
dalykas, kuris jums gali pakišti koją, 
– tai laiko trūkumas.

Dalykų, kuriuos turėsite nuveikti, 
tikrai netrūks, todėl svajosite apie tai, 
kad paroje atsirastų bent kelios pa-
pildomos valandos. Deja, tai neįma-
noma, todėl jums teks gerai pasukti 
galvą, kaip galėtumėte efektyviau 
planuoti savo laiką. Liūtams gali tek-
ti atsisakyti veiklos, kuri neteikia 
pakankamai džiaugsmo arba nėra 
naudinga.

Artimų žmonių įžvalgos ir patari-
mai gali padėti pasiekti užsibrėžtus 
tikslus, be to, jų pagalba leis įveikti 
net ir didžiausias kliūtis. Jei matysite, 
kad patiems susidoroti su tam tikro-
mis užduotimis yra pernelyg sudė-
tinga, nebijokite prašyti artimiausių 
žmonių pagalbos: jų geranoriškumas 
leis pasiekti puikių rezultatų.

Planuojantiems investuoti į ne-
kilnojamąjį turtą bus palankiausi 
vasaros mėnesiai: šiuo laikotarpiu 
bus mažesnė rizika susidurti su ne-
sąžiningais žmonėmis, be to, bus ma-
žesnė finansinių nuostolių tikimybė. 
Jei svarstote keisti darbovietę, taip 
pat geriausia palaukti vasaros: šiuo 
metu pasirašytos svarbios sutartys 
bus naudingiausios.

Jei svarstote vykti į užsienio šalis, 
tam geriausia rinktis paskutinį 2022 
metų ketvirtį: šiuo laikotarpiu turėsite 
daugiau laisvo laiko, todėl be sąžinės 
graužaties galėsite pasimėgauti kelio-
nių teikiamais malonumais.

2022 metais Liūtams rekomen-
duojama susirūpinti savo mityba: 
tikėtina, kad dėl laiko stokos rinksi-
tės greitai paruošiamus patiekalus, 
kurie neretai neturi jokios maistinės 
vertės.

Pasirūpinkite, kad organizmas ne-
stokotų jam reikalingų medžiagų, nes 
priešingu atveju metų pabaigoje gali-
te imti skųstis energijos trūkumu.

MERGELė (08 24–09 23)
2022 metais Mergelė galės džiaug-
tis likimo siunčiamomis dovanomis. 
Kurį laiką atrodė, kad net ir didelės 
pastangos neduoda pakankamai gerų 
rezultatų, tačiau dabar situacija pa-
kryps į teigiamą pusę.

2022 metų pradžia bus itin palanki 
užbaigti anksčiau pradėtus darbus ir 
tai tikrai džiugins.

Planuojantiems keliones žvaigž-
dės pataria palaukti antrosios metų 
pusės, kai rūpesčių bus gerokai ma-
žiau ir mintys nesisuks vien tik apie 
darbą. Šiuo laikotarpiu taip pat bus 
palanku daugiau dėmesio skirti savo 
mėgstamai veiklai ar ateities planų 
kūrimui. 

Žvaigždės žada, kad antroji 2022 
metų pusė bus palanki nekilnojamo-
jo turto pirkimui ir svarbių sutarčių 
sudarymui. Nors iš pirmo žvilgsnio 
naujovės gali atrodyti pernelyg rizi-
kingos, tačiau įvertinę pagrindinius 
privalumus ir trūkumus tikrai galėsite 
priimti tinkamą sprendimą.

2022 metai bus palankūs santykių 
su aplinkiniais gerinimui.

Vertėtų pamiršti senus kivirčus 
ir galiausiai užkasti karo kirvį. Net 
ir tuomet, jei jums atrodo, kad tam 
tikras asmuo turėtų jūsų atsiprašyti, 
nelaukite, kol jis žengs pirmą žings-
nį ir patys inicijuokite susitaikymą. 
Nors pamiršti praeities nuoskaudas 
gali būti labai sunku, tačiau atleidę 
tikrai pajusite palengvėjimą.

Ieškantiems naujų darbo galimybių 
nereikėtų priimti pernelyg skubotų 
sprendimų: tikėtina, kad metų eigoje 
sulauksite pasiūlymo užimti naujas 
pareigas dabartinėje darbovietėje, 
todėl jums neprireiks imtis ryžtingų 
veiksmų.

Jei nesijaučiate tinkamai įvertin-
ti, apie tai turėtumėte pasikalbėti su 
vadovu.

Žvaigždės pataria daugiau dėme-
sio skirti fiziniam aktyvumui: net ir 
pasivaikščiojimas gryname ore gali 
daryti stebuklus: tai padeda pašalinti 
įtampą ir pasijusti kur kas geriau.

Taip pat vertėtų stebėti savo krau-
jospūdį: padidėjęs ar sumažėjęs 
kraujo spaudimas gali turėti ženklų 
poveikį jūsų bendrai savijautai, todėl 
pasistenkite laiku užkirsti kelią ga-
limoms ligoms. Nenumokite ranka į 
organizmo siunčiamus signalus.

SVARSTyKLėS (09 24–10 23)
2022 metais Svarstyklės turės dau-
giau energijos. Nors kurį laiką atrodė, 
kad darbas ir kasdieniai rūpesčiai iš-
sunkia visas jūsų jėgas, tačiau netru-
kus situacija pasikeis į gerąją pusę.

Nors darbų ateinančiais metais 
tikrai netrūks, tačiau būsite kupini 
jėgų ir nusiteikę įveikti net ir pa-
čius didžiausius iššūkius. Maža to, 
netikėtai galite sulaukti pagalbos 
pasiūlymų.

Didžiausios sėkmės gali tikėtis 
tie ženklo atstovai, kurie artimiau-
siu metu planuoja keisti darbovietę. 
Galite sulaukti patrauklių darbo pa-
siūlymų, kurie bus visiškai netikėti, 
tačiau labai viliojantys.

Jei manote, kad to nenusipelnėte, 

ar dvejojate, ar su jums patikėtomis 
užduotimis įstengsite tinkamai susi-
doroti, paprasčiausiai pasitarkite su 
savo artimiausiais žmonėmis.

Žvaigždės pataria nedvejoti savo 
gabumais ir pasinaudoti visomis liki-
mo siunčiamomis galimybėmis.

Planuojantiems keliones rekomen-
duojama palaukti 2022 metų vasaros, 
kai jūsų nevargins nepabaigti dar-
bai ar kiti rūpesčiai. Net ir trumpos 
atostogos gali tapti pagrindiniu jūsų 
įkvėpimo šaltiniu, todėl tikrai verta 
pasvarstyti apie galimybę šiek tiek 
pasilepinti ir aplankyti svečias ša-
lis. 

Jei kurį laiką vis skųsdavotės pras-
tais santykiais su kolegomis, dabar į 
šią situaciją galėsite pažvelgti visai 
kitomis akimis. Aplinkinių prie-
šiškumo priežastis gali būti labai 
paprasta – galbūt elgiatės pernelyg 
arogantiškai ir kartais pamirštate 
pasisveikinti.

Jei būsite mandagūs ir negalvosite 
vien tik apie save, tikėtina, kad labai 
greitai galėsite pagerinti tarpusavio 
santykius ir sukurti kur kas malones-
nę darbo aplinką.

Rudens pradžioje galite sulaukti 
netikėtos naujienos, kuri nebus la-
bai maloni. Pasistenkite į tai kiek 
įmanoma ramiau reaguoti: tikėtina, 
kad nelaukti pokyčiai tebus laikinas 
etapas, kuriam pasibaigus viskas grįš 
į ankstesnes vėžes.

Nesijaudinkite, jei šiuo etapu ne 
viskas klostysis taip, kaip buvote 
suplanavę: atminkite, kad rūpesčiai 
mus tik dar labiau užgrūdina.

2022 metais Svarstyklės galės 
pasigirti puikia savijauta ir stipria 
sveikata, tačiau nereikėtų pamiršti 
periodiškai apsilankyti sveikatos 
įstaigoje. Nereikėtų ignoruoti or-
ganizmo siunčiamų signalų ir laiku 
kreiptis į specialistus, kurie nustatys 
negalavimų priežastis ir parinks tin-
kamą gydymą.

SKORPIONAS (10 24–11 22)
2022 metais Skorpiono ženklo at-
stovų laukia daugybė malonių ne-
tikėtumų. Nors ateinančiais metais 
ne viskas klostysis pagal iš anksto 
parengtą planą, tačiau tai nesutrukdys 
pasiekti galutinio tikslo. Skorpiono 
ženklo atstovai dabar galės drąsiai 
svajoti: tikėtina, kad būtent 2022 
metai taps jų svajonių išsipildymo 
laikotarpiu.

Nenustebkite, jei 2022 metais 
darbo krūvis bus didesnis nei esate 
pratę: jei tinkamai planuosite savo 
laiką, galite būti maloniai nustebinti, 
kad spėjate nuveikti kur kas daugiau 
nei buvote numatę. Nors esate pratę 
visas užduotis atlikti vieni, tačiau 
ateinantys metai bus itin palankūs 
mokytis bendradarbiauti.

Planuojantiems atostogas žvaigž-
dės pataria tam pasirinkti pirmąją 
metų pusę, kuomet įvairių netikė-
tumų bus gerokai mažiau. Jei pla-
nuojamas išvykas vis atidėliosite, 
didelė tikimybė, kad 2022 metais 
taip ir nepavyks tam atrasti pakan-
kamai laiko.

Jau metų pradžioje vertėtų nu-
spręsti, kada ir kur norėtumėte ke-
liauti, ir iš karto imtis savo planų 
įgyvendinimo.

Jei vis pasvajojate pakeisti savo 

profesinę sritį ar įsidarbinti naujoje 
darbovietėje, ateinantys metai bus 
itin palankūs dideliems pokyčiams. 
Nenuvertinkite savo galimybių ir 
ryžtingai ženkite link svajonės.

Žvaigždės žada, kad 2022 metais 
jūsų laukia tikrai nemažai patrauklių 
pasiūlymų, tačiau rekomenduojama 
nepriimti pernelyg skubotų sprendi-
mų, nes priešingu atveju netolimoje 
ateityje gali tekti smarkiai gailėtis.

Jei vidinis balsas prieštaraus jūsų 
priimamiems sprendimams, neskubė-
kite pasirašyti svarbių sutarčių, ir pir-
miausia pasitarkite su tais žmonėmis, 
kuriuos laikote savo autoritetu.

Santykiai su artimaisiais 2022 me-
tais nebus labai stabilūs: tai pyksitės, 
tai vėl taikysitės. Rasti abiem pusėms 
tinkančius kompromisus gali būti 
tikrai nelengva, tačiau visada verta 
šiek tiek pasistengti.

Nors kivirčų priežastys nebus 
rimtos, tačiau susitaikyti gali būti 
tikrai nelengva. Neleiskite, kad ne-
reikšmingos smulkmenos taptų jūsų 
nesantaikos priežastimi.

Ateinančiais metais Skorpionams 
vertėtų labiau pasirūpinti savo svei-
kata.

Nors medicinos įstaigose esate 
ganėtinai retas svečias, tačiau da-
bar vertėtų į organizmo siunčiamus 
signalus sureaguoti rimčiau ir neuž-
siimti savigyda.

Prisiminkite, kada paskutinį kartą 
atlikote sveikatos tyrimus: galbūt bū-
tent dabar yra pats tinkamiausias lai-
kas juos pakartoti? Tai padės užkirsti 
kelią galimiems susirgimams.

šAULyS (11 23–12 21)
2022 metai Šauliui žada ir teigiamas, 
ir neigiamas patirtis. Jei būsite nusi-
teikę pozityviai, nesunkiai įveiksite 
net ir pačius didžiausius sunkumus, 
taigi, netrukus iš savo nesėkmių ga-
lėsite tik pasijuokti.

Nors esate pratę viską kruopščiai 
planuoti, tačiau ateinantys metai 
žada tikrai nemažai netikėtumų, 
kurie privers šiek tiek pakoreguoti 
savo sumanymus ar net pasukti visai 
kitu keliu. Nors pokyčiai jums visa-
da kelia stresą, tačiau dabar bus itin 
palanku ieškoti būdų, kurie padėtų 
atgauti vidinę ramybę.

2022 metai Šauliui žada ne vieną 
malonią išvyką, kurios metu bus ga-
lima patirti įsimintinų nuotykių.

Žvaigždės pataria planuojant ke-
liones visuomet turėti atsarginį planą: 
jei dėl vienų ar kitų priežasčių tektų 
pakeisti savo planus, jums nereikės 
nuogąstauti, kaip tokioje situacijoje 
vertėtų pasielgti.

Ateinančiais metais rekomenduo-
jama kuo mažiau laiko praleisti vie-
numoje: būtent bendravimas su kitais 
žmonėmis gali tapti pagrindiniu jūsų 
įkvėpimo šaltiniu, todėl nepraleiskite 
progos įgauti daugiau energijos.

2022 metai bus palankūs susitiki-
mams su seniai matytais bičiuliais 
ar giminaičiais.

Pirmoje metų pusėje galimi smul-
kūs nesutarimai su šeimos nariais, 
tačiau užglaistyti kilusius konfliktus 
nebus sudėtinga. Blogiausia, ką galite 
padaryti, – tai tiesiog nebesikalbėti 
su jus įžeidusiais žmonėmis.

Tokiu atveju atitolsite vieni nuo 
kitų, o vėliau nė neatsiminsite, ko-

kia buvo šio nesutarimo priežastis. 
Jei kas nors jums neduoda ramybės, 
tiesiog susėskite ir ramiai pasikal-
bėkite.

Jei svarstote apie galimybę keis-
ti darbovietę, tam bus palankesnė 
antroji 2022 metų pusė, kuomet 
nesusipratimų tikimybė bus gero-
kai mažesnė. Žvaigždės pataria per 
daug nesiblaškyti: jei yra galimybė, 
pasistenkite įsitvirtinti dabartinėje 
darbovietėje.

Pasikalbėję su savo vadovu pasi-
stenkite išsiaiškinti karjeros galimy-
bes ir nesidrovėkite prašyti pakelti 
jums atlyginimą. Jei būsite pakan-
kamai drąsūs ir ryžtingi, žvaigždės 
jums bus palankios.

Ateinančiais metais Šauliui vertėtų 
pasisaugoti nepažįstamų žmonių: pa-
sistenkite neatskleisti pernelyg asme-
niškos informacijos ir į jų pasiūlymus 
žvelkite ganėtinai skeptiškai.

Taip pat vertėtų būti budresniems 
ir saugotis ilgapirščių – tai bus ypač 
aktualu antrojoje metų pusėje.

Žvaigždės pataria būti atsarges-
niems keliuose ir saugotis buitinių 
traumų, kurios gali baigtis rimtais 
sveikatos sutrikdymais. Atminkite, 
kad tik jūs patys galite užtikrinti 
didžiausią savo saugumą, todėl nė 
akimirkai nepraraskite budrumo.

OŽIARAGIS (12 22–01 20)
2022 metais Ožiaragiui gali tekti pri-
imti svarbius sprendimus. Jei kurį 
laiką jaučiate, kad darote ne tai, ką 
turėtumėte, arba įprastinė veikla ne-
teikia džiaugsmo, vertėtų pasirengti 
rimtiems pokyčiams, kurie jūsų gy-
venimą gali nuspalvinti visai kitomis 
spalvomis.

Žvaigždės šypsosis tiems Ožiara-
gio ženklo atstovams, kurie nebijo 
sunkumų ir yra pasiryžę dėl savo 
svajonės perplaukti jūras.

2022 metai bus itin palankūs norin-
tiems pakeisti savo profesinę sritį. Jei 
tokia mintis jau seniai kirba galvoje, 
belieka imtis ryžtingų veiksmų.

Žinoma, visada galima rasti pasi-
teisinimų, kodėl negalite imtis vienos 
ar kitos veiklos, tačiau tuomet, jei 
nesiryšite pokyčiams, jūsų svajonės 
taip ir liks svajonėmis. Atminkite, 
kad niekada nėra vėlu imtis veiks-
mų: jei sudarysite nuoseklų planą, 
tikrai labai greitai galėsite džiaugtis 
puikiais rezultatais.

Pirmojoje 2022 metų pusėje Ožia-
ragis galės džiaugtis pagerėjusia fi-
nansine padėtimi. Atrodys, kad papil-
domi pinigai iškrito tarsi iš dangaus, 
todėl gali kilti pagundų kuo greičiau 
juos išleisti.

Vis dėlto, žvaigždės pataria ne-
skubėti taip elgtis: ateinantys metai 
bus itin palankūs taupymui ir inves-
tavimui. Jei planuojate pirkti nekil-
nojamąjį turtą, tam bus palankesnė 
antroji metų pusė, kada apgavysčių 
tikimybė bus gerokai mažesnė.

Ateinančiais metais Ožiaragį le-
pins artimųjų dėmesys ir palaikymas, 
todėl įveikti iškilusius sunkumus bus 
gerokai paprasčiau.

Žvaigždės pataria neatsisakyti 
artimųjų pagalbos: kartu galėsite 
nuveikti kur kas daugiau, o iškilę 
sunkumai atrodys tarsi nereikšmin-
gos smulkmenos. Nors antroje metų 
pusėje gali kilti nedidelių nesutarimų 

su artimiausiais draugais ar šeimos 
nariais, tačiau juos užglaistyti nebus 
sudėtinga, jei į viską žvelgsite per 
juoko prizmę.

Planuojantiems keliones žvaigž-
dės pataria palaukti antrojo metų 
ketvirčio: šiuo laikotarpiu galėsite 
pailsėti ir pasisemti daugiau jėgų. 
Bus palanku aplankyti savo svajonių 
šalis ar tiesiog išvykti į kaimo turiz-
mo sodybą: ir vienu, ir kitu atveju 
poilsis naujoje aplinkoje taps jūsų 
įkvėpimo šaltiniu, todėl tapsite kur 
kas darbingesni.

2022 metais Ožiaragis galės pa-
sigirti pakankamai stipria sveikata 
bei puikia savijauta, tačiau šiuo 
laikotarpiu vertėtų vengti didelio 
streso ir ieškoti būdų, kurie padėtų 
nusiraminti.

Jei profesinėje srityje kiltų tam 
tikrų rūpesčių, tegu jie pasilieka jūsų 
darbo kabinete: po darbo dienos tikrai 
galite sau leisti šiek tiek atsikvėpti ir 
pasilepinti mėgstama veikla: tai ne 
tik leis tinkamai pasiruošti naujai 
darbo dienai, bet taip pat padės rasti 
atsakymus į ramybės neduodančius 
klausimus.

VANDENIS (01 21–02 19)
2021 metai Vandenio ženklo at-

stovams nebuvo lengvi, tačiau 2022-
aisiais jau bus galima įžvelgti šviesą 
tunelio gale. Atrodys, kad visos jus 
slėgusios problemos ėmė spręstis 
tarsi savaime, todėl tai tikrai džiu-
gins ir motyvuos ryžtingiau žengti 
į priekį.

Metų pradžioje žvaigždės pataria 
pakankamai dėmesio skirti pradėtų 
projektų užbaigimui ir tik tada imtis 
naujos veiklos.

Jei elgsitės priešingai ir nekan-
trausite kiek įmanoma greičiau įgy-
vendinti savo naujas idėjas, tikėtina, 
kad tam išeikvosite pernelyg daug 
energijos, o rezultatas nebus būtent 
toks, kokio ir tikitės.

Pirmoje metų pusėje Vandenis 
gali skųstis suprastėjusia finansine 
situacija, tačiau neverta nerimauti: 
tai tebus laikinas etapas. Pasistenkite 
atsisakyti nebūtinų išlaidų, o gautas 
papildomas pajamas atidėkite „juodai 
dienai“: jei su pinigais elgsitės pa-
kankamai atsakingai, jau labai greitai 
galėsite džiaugtis pagerėjusia finan-
sine situacija.

Planuojantiems keliones žvaigždės 
pataria palaukti paskutiniojo metų 
ketvirčio: tada turėsite ne vieną progą 
atsipalaiduoti ir pasimėgauti mėgs-
tama veikla. Paskutiniajame metų 
ketvirtyje būsite finansiškai stabilūs, 
o jūsų pečių neslėgs rūpesčiai, dėl ku-
rių gali tekti atidėti kelionės datą.

Karjeros srityje didelių pokyčių 
nereikėtų tikėtis: nors turėsite pro-
gų šiek tiek pakilti karjeros laiptais 
ar susitarti dėl didesnio atlyginimo, 
tačiau jausitės taip, tarsi viskas tekėtų 
įprasta vaga.

Didelių permainų dar reikės šiek 
tiek palaukti, tačiau tam tikrų veiks-
mų galite imtis jau dabar: žvaigždės 
pataria apsispręsti, kokiu keliu norė-
tumėte eiti ir pakankamai laiko skirti 
profesiniam tobulėjimui.

Jei sieksite tapti pačiu geriausiu 
savo srities specialistu, tai tikrai ne-
liks nepastebėta, taigi, anksčiau ar 
vėliau sulauksite tinkamo atlygio.

Santykiai su aplinkiniais pirmojoje 
metų pusėje gali kelti įtampą. Jausi-
tės taip, tarsi niekur nepritaptumėte, 
tačiau vertėtų nepamiršti, kad viskas 
yra tik jūsų galvoje.

Tikėtina, kad dėl slegiančių rū-
pesčių jums bus sunku susitelkti į 

bendravimą su kitais žmonėmis, to-
dėl atrodys, kad jūs tiesiog skrajojate 
padebesiais ar savo mintimis esate 
nuklydę kažkur kitur. Nors didelių 
kivirčų 2022 metais nenusimato, 
tačiau pasistenkite būti dėmesingi 
ir pakankamai atviri.

2022 metais Vandenis bus ganė-
tinai energingas – didelių sveikatos 
sutrikimų nenumatoma. Vis dėlto, 
žvaigždės pataria būti atsargesniems 
vairuojant ir atliekant rizikingus 
veiksmus.

Net ir nedidelės klaidos jums gali 
brangiai kainuoti, todėl susitelkite į 
atliekamus veiksmus ir pasistenkite 
nesiblaškyti.

ŽUVyS (02 20–03 20)
Būsite nusiteikę pozityviai, ir tai 

bus užkrečiama. Atrodys, kad pa-
saulis tapo gražesnis, tačiau niekaip 
negalėsite suprasti to priežasties.

Žvaigždės pataria per daug ne-
svarstyti, kodėl viskas atrodys būtent 
taip, o ne kitaip: tiesiog mėgaukitės 
šiuo palankiu laikotarpiu ir priimkite 
visas likimo siunčiamas dovanas.

2022 metų pradžioje atrodys, kad 
plaukiate pasroviui ir aplinkui nieko 
įdomaus nevyksta, tačiau jau antraja-
me metų ketvirtyje viskas pasikeis. 
Turėsite ne vieną progą įrodyti savo 
gabumus ir atsiskleisti vienoje ar 
kitoje srityje.

Jei vis pasvarstote apie galimybę 
keisti profesiją, 2022 metai tam bus 
itin palankūs. Atrodys, kad sekasi 
viskas, ko tik nusprendžiate imtis, 
todėl nebijokite eksperimentuoti ir 
atrasti dar neištyrinėtas plotmes. 
Nesvarbu, kokios veiklos nuspręsite 
imtis, galite tikėtis šimtaprocentinio 
artimųjų palaikymo, o tai motyvuos 
judėti į priekį.

Nors kurį laiką teko atsisakyti 
kelionių, tačiau 2022 metais Žuvų 
ženklo atstovai tikrai turės galimybę 
atsigriebti. Sulauksite patrauklių ke-
lionių pasiūlymų ir tik nuo jūsų pačių 
priklausys, ar jais pasinaudosite.

Kitų šalių kultūrų pažinimas gali 
tapti pagrindiniu jūsų įkvėpimo šal-
tiniu: didelė tikimybė, kad būtent 
tai padės tvirtą pagrindą ateities 
projektams.

Finansinė padėtis 2022 metais iš-
liks stabili. Nors didelių finansinių 
pokyčių kurį laiką dar gali tekti pa-
laukti, tačiau jau dabar galite imtis 
naujų projektų, keisti darbovietę ar 
derėtis dėl algos pakėlimo.

Ateinančiais metais Žuvų ženklo 
atstovus džiugins pagerėję santy-
kiai su artimaisiais. Jei anksčiau 
vis pasiskųsdavote, kad dažnai lie-
kate nesuprasti ar bendravimas su 
šeimos nariais išsunkia visą jūsų 
energiją, dabar viskas pakryps į 
gerąją pusę.

Būtent jūsų pozityvus nusiteiki-
mas padės užglaistyti net ir pačius 
didžiausius nesutarimus, taigi, vėliau 
nereikės svarstyti, kaip atitaisyti pra-
eities klaidas. Jei išliksite pakanka-
mai ramūs ir diplomatiški, vėliau dėl 
ištartų žodžių tikrai neteks gailėtis.

2022 metais Žuvų ženklo atstovų 
sveikata bus pakankamai gera, ta-
čiau vertėtų saugotis peršalimo, kurį 
įveikti gali būti sunkiau nei įprastai. 
Jei pakankamai dėmesio skirsite ne 
tik fiziniam aktyvumui, bet taip pat 
ir sveikai mitybai, daugumos ligų 
bus galima išvengti.

Jei vis pasvarstydavote pradėti 
grūdintis ir stiprinti imunitetą, dabar 
tam bus tikrai palankus metas: net ir 
minimaliomis pastangomis galėsite 
pasiekti tikrai gerų rezultatų.•

Visi trokštame, kad nauji metai būtų smagesni, geresni, saugesni, turtingesni už senuosius. Kieno troškimai išsi-
pildys, sužinosite iš horoskopo.
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Didysis 2022-ųjų metų horoskopas
AVINAS (03 21–04 20)
2022 metais Avinas pagaliau turės 
progą gyventi taip, kaip nori pats. 
Turėsite ne vieną progą geriau pažinti 
pasaulį ir kitas kultūras, todėl kasdie-
nybė nušvis visai kitomis spalvomis. 
Norintiems keliauti po svečias šalis 
bus palankesnė pirmoji metų pusė: 
šiuo periodu turėsite daugiau laisvo 
laiko, o finansinės galimybės bus kur 
kas didesnės.

Finansinė padėtis ateinančiais 
metais išliks stabili, tačiau antroje 
metų pusėje gali tekti kiek labiau 
susiveržti diržus.

Santykiai su kitais žmonėmis išliks 
geri, tačiau jums gali tekti susidurti su 
pavydžiais žmonėmis, kurie gali ban-
dyti jumis pasinaudoti. Būkite atsargūs 
bendraudami su nepažįstamaisiais: jei 
per daug atvirausite, tikėtina, kad tai 
gali atsigręžti prieš jus, todėl pasisten-
kite, kad taip nenutiktų. Santykiai su 
kolegomis antrojoje metų pusėje gali 
būti gana įtempti, tačiau pasistenkite 
į tai kuo ramiau reaguoti.

Problemos darbe tegu ir lieka 
darbe – namuose leiskite sau atsi-
kvėpti ir pasimėgauti mėgstamais 
užsiėmimais.

2022 metai bus itin palankūs vers-
lininkams ir investuotojams. Šiuo 
laiku pasirašytos svarbios sutartys 
gali turėti ženklią įtaką jūsų ateičiai, 
todėl labai svarbu nepraleisti palan-
kių progų ir išnaudoti visas likimo 
siunčiamas galimybes.

Jei jums vis kyla minčių pradėti sa-
varankišką veiklą, 2022 metų antroji 
pusė tam bus ypač palanki.

Šiuo laikotarpiu vertėtų vadovautis 
savo nuojauta ir nekreipti dėmesio į 
tai, ką kalba aplinkiniai. Nors jūsų 
artimiausi žmonės gali bandyti atkal-
bėti nuo rizikingų sprendimų, tačiau 
nepamirškite, kad jūsų ateitis yra tik 
jūsų pačių rankose.

Ateinančiais metais galėsite 
džiaugtis puikia sveikata, tačiau ver-
tėtų daugiau dėmesio skirti sveikai 
mitybai ir fiziniam aktyvumui. Nors 
nenusimato didelių traumų ar rimtų 
sveikatos sutrikimų, tačiau atsarga 
gėdos nedaro.

2022 metais turėsite daugiau laisvo 
laiko, kurį galėsite skirti vien tik sau, 
todėl pasistenkite šį laiką tinkamai 
išnaudoti: stiprinkite savo sveikatą ir 
nepamirškite apsilankyti pas gydyto-
ją dėl profilaktinės sveikatos patikros 
– tai gali padėti užkirsti kelią įvairių 
lėtinių ligų įsisenėjimui.

JAUTIS (04 21–05 20)
2022 metais Jaučiai džiaugs laisve 
ir naujomis galimybėmis. Paga-
liau rasite raktą, kuris jums padės 
įveikti visas kliūtis, todėl tai tikrai 
džiugins ir motyvuos judėti į priekį. 
Galite net neabejoti, kad už visas 
jūsų pastangas galiausiai bus dos-
niai atlyginta: žvaigždės žada, kad 
antroje 2022 metų pusėje galėsite 
džiaugtis pagerėjusia finansine si-
tuacija.

Nors 2022 metai nebus labai pa-
lankūs kelionėms, tačiau tai tikrai ne-
reiškia, kad nerasite kitų galimybių, 
kurios padės atgauti jėgas ir pasisem-

ti dar daugiau motyvacijos. Turėsite 
ne vieną progą pasilepinti mėgstama 
veikla, todėl ateinantys metai atrodys 
tikrai įkvepiantys. Jei jums sunku 
atsispirti pagundai išvykti į svečias 
šalis, tam bus palankiausias pasku-
tinis 2022 metų ketvirtis. 

Profesinėje srityje 2022 metais ga-
lite tikėtis palankaus įvertinimo ar net 
paaukštinimo. Tai turės ir teigiamą, 
ir neigiamą pusę: nors jūs galėsite 
džiaugtis pagerėjusia finansine situ-
acija ir kur kas aukštesne saviverte, 
tačiau neišvengiamai teks susidurti 
su kolegų pavydu, kuris jums gali 
atrodyti kaip viską griaunanti jėga. 
Pasistenkite kuo mažiau reaguoti į 
apkalbas ir per daug nesigraužkite, jei 
apie jus bus paskleistos melagingos 
paskalos. Jei apie jus kalbama, tai tik 
dar kartą patvirtina, kad jums pavyko 
pasiekti aukštumų, todėl mėgaukitės 
savo šlove.

Dėl laiko trūkumo ateinančiais 
metais galite kiek primiršti savo 
pomėgius, tačiau žvaigždės pataria 
ieškoti pusiausvyros tarp darbo ir 
malonumų: nors metų pradžioje tai 
gali atrodyti kaip neįveikiamas iš-
šūkis, tačiau labai greitai suprasite, 
kad viskas yra gerokai paprasčiau. 
Leiskite sau šiek tiek atsikvėpti: po 
sunkios darbo dienos tikrai galite 
sau leisti pabendrauti su draugais ar 
pasimėgauti kinu.

Tikėtina, kad 2022 metais Jau-
čiams neteks skųstis rimtais sveikatos 
sutrikimais, tačiau nuolatinis stresas 
gali sukelti tam tikras ligas. Todėl 
ypač svarbu ieškoti būdų, kurie jums 
padėtų atsikvėpti ir atgauti dvasinę 
pusiausvyrą. Jei dirbsite netausodami 
savo jėgų ir pamiršite apie poilsio 
teikiamą naudą, metų pabaigoje 
galite imti skųstis nepaaiškinamo 
pobūdžio skausmais ar nuolatiniu 
nuovargiu, todėl pasistenkite užkirsti 
tam kelią.

DVyNIAI (05 21–06 21)
Sėkmė Tigro metais šypsosis tiems 
Dvynių ženklo atstovams, kurie 
moka tinkamai planuoti savo laiką. 
2022 metais išbandymų netrūks, ta-
čiau patys atkakliausi Dvyniai tikrai 
atras būdų, kaip įveikti gyvenimo 
kelyje pasitaikančius sunkumus.

Nors metų pradžioje gali atrodyti, 
kad ne viskas klostosi taip, kaip norė-
tumėte, o dedamos pastangos neatsi-
perka, tačiau būtent tai gali priversti 
ieškoti būdų, kaip viską pakreipti 
tinkama linkme. Jei neprarasite mo-
tyvacijos ir ryžtingai judėsite į priekį, 
galite net neabejoti, kad labai greitai 
sulauksite tinkamo įvertinimo.

2022 metais svarbu nepamiršti, 
kad viskas priklauso tik nuo jūsų 
pačių požiūrio. Įvertinkite, ką galė-
tumėte atlikti kitaip, ir nedelsdami 
imkitės veiksmų. Tik tada, jei būsite 
nusiteikę ieškoti naujų galimybių, 
galėsite tikėtis pasisekimo.

Ateinančiais metais Dvynių ženklo 
atstovai turės ne vieną progą išpildyti 
savo senas svajones, tačiau tik nuo jų 
priklausys, ar jie tas progas pastebės. 
Žvaigždės pataria būti atviresniems 
naujovėms ir išnaudoti visas likimo 

siunčiamas galimybes: jei per ilgai 
dvejosite ir nesiimsite jokių veiks-
mų, kitos palankios progos galite 
nesulaukti.

Norintiems keisti darbovietę bus 
palankesnė antroji metų pusė, kuo-
met Dvynių ženklo atstovai bus kur 
kas energingesni ir nusiteikę išmokti 
kažką naujo.

Jei naujos veiklos imsitės jau 2022 
metų pradžioje, jums gali atrodyti, 
kad naujos informacijos yra per daug, 
o ją įsisavinti pernelyg sudėtinga. Ieš-
kodami darbo turėtumėte atsižvelgti 
ne vien tik į mokamą atlyginimą. 
Įvertinkite ir tai, ar darbo pobūdis 
jums yra pakankamai įdomus ir ar tai 
jums suteiks galimybę tobulėti.

2022 metų pradžioje gali tekti ge-
rinti santykius su aplinkiniais.

Tikėtina, kad būsite ganėtinai 
irzlūs, todėl bendravimas su kitais 
žmonėmis nebus labai paprastas. 
Pasistenkite nesivelti į konfliktus 
– kartais geriau tiesiog patylėti ir 
nuomonę pasilaikyti sau.

2022 metais Dvyniai turėtų dau-
giau dėmesio skirti sveikatos gerini-
mui. Net ir ganėtinai nekalti simp-
tomai gali įspėti apie rimtas ligas, 
todėl vertėtų nedelsti ir apsilankyti 
pas gydytoją. Nesiteisinkite, kad tam 
neturite pakankamai laiko – nepa-
mirškite, kad sveikata yra brangiau-
sias žmogaus turtas.

VėŽyS (06 22–07 22)
2022 metais Vėžio ženklo atstovai 
galės džiaugtis pagerėjusia finansine 
situacija. Pagaliau jūsų pastangos bus 
įvertintos, ir už tai sulauksite tinkamo 
įvertinimo.

Patiems darbščiausiems ženklo 
atstovams likimas nepagailės apdo-
vanojimų, todėl vertėtų pasiraitoti 
rankoves ir netausoti savo jėgų. Pir-
masis metų ketvirtis gali pareikalauti 
nemažai energijos, tačiau vėliau tu-
rėsite ne vieną progą šiek tiek at-
sikvėpti ir pasilepinti mėgstamais 
užsiėmimais.

Planuojantiems keliones bus pa-
lankiausias antras metų ketvirtis. 
Vis dėlto, kas kita, jei šiuo metu 
nuspręsite pažinti kitų šalių kultū-
ras: įspūdžiai atminty išliks ilgam ir 
nuskaidrins jūsų kasdienybę.

Žvaigždės pataria mažiau galvoti 
apie praeitį: nors jus gali kankinti 
nostalgiški prisiminimai, tačiau pa-
sistenkite visą savo energiją sutelkti 
vien tik į savo tikslų įgyvendinimą.

Tai, ką pradėsite 2022 metais, gali 
tapti tvirtu pagrindu jūsų ateities 
perspektyvoms, todėl negalvokite 
apie tai, ko nebegalite pakeisti, ir 
visas savo mintis sutelkite vien tik į 
į savo svajonių įgyvendinimą. 2022 
metai Vėžio ženklo atstovams žada 
nemažai malonių staigmenų, kurios 
dar kartą patvirtins, kad esate tinka-
mame kelyje.

Pirmoje metų pusėje santykiai su 
aplinkiniais gali būti gana įtempti. 
Kitų žmonių poelgių jūs negalite ko-
reguoti, tačiau visada turite galimybę 
keisti savo požiūrį. Atminkite, kad 
būtent jūs esate savo likimo kalviai, 
todėl kitų žmonių šnekos neturėtų 

jūsų sustabdyti ar priversti judėti 
priešinga kryptimi.

2022 metai bus itin palankūs spor-
tininkams: tikėtina, kad būtent šie 
metai padės jums pasiekti aukštumų 
ir sublizgėti jūsų pasirinktoje srityje. 
Nors gali prireikti įdėti tikrai nema-
žų pastangų, tačiau pasistenkite per 
daug nealinti savo organizmo.

Nors sportas gali užtikrinti geresnę 
savijautą, tačiau nepamirškite, kad 
poilsis taip pat yra labai svarbus.

LIūTAS (07 23–08 23)
2022 metais Liūtas turės progų 
šiek tiek paeksperimentuoti. Nors 
anksčiau tam pritrūkdavote ryžto, 
tačiau dabar galėsite nesibaiminti 
dėl rizikos ir įgyvendinti visus savo 
sumanymus.

Metų pradžioje gali atrodyti, kad 
jūsų dedamos pastangos visiškai ne-
atsiperka, tačiau nepamirškite, kad 
tam kartais prireikia daugiau laiko. 
Nesustokite pusiaukelėje ir judėkite 
savo pasirinkta kryptimi – jau la-
bai greitai galėsite džiaugtis savo 
pergale.

Ateinančiais metais Liūtai nesto-
kos energijos ir naujų sumanymų, 
todėl 2022-aisiais galės susikurti tvir-
tą pagrindą savo ateičiai. Vienintelis 
dalykas, kuris jums gali pakišti koją, 
– tai laiko trūkumas.

Dalykų, kuriuos turėsite nuveikti, 
tikrai netrūks, todėl svajosite apie tai, 
kad paroje atsirastų bent kelios pa-
pildomos valandos. Deja, tai neįma-
noma, todėl jums teks gerai pasukti 
galvą, kaip galėtumėte efektyviau 
planuoti savo laiką. Liūtams gali tek-
ti atsisakyti veiklos, kuri neteikia 
pakankamai džiaugsmo arba nėra 
naudinga.

Artimų žmonių įžvalgos ir patari-
mai gali padėti pasiekti užsibrėžtus 
tikslus, be to, jų pagalba leis įveikti 
net ir didžiausias kliūtis. Jei matysite, 
kad patiems susidoroti su tam tikro-
mis užduotimis yra pernelyg sudė-
tinga, nebijokite prašyti artimiausių 
žmonių pagalbos: jų geranoriškumas 
leis pasiekti puikių rezultatų.

Planuojantiems investuoti į ne-
kilnojamąjį turtą bus palankiausi 
vasaros mėnesiai: šiuo laikotarpiu 
bus mažesnė rizika susidurti su ne-
sąžiningais žmonėmis, be to, bus ma-
žesnė finansinių nuostolių tikimybė. 
Jei svarstote keisti darbovietę, taip 
pat geriausia palaukti vasaros: šiuo 
metu pasirašytos svarbios sutartys 
bus naudingiausios.

Jei svarstote vykti į užsienio šalis, 
tam geriausia rinktis paskutinį 2022 
metų ketvirtį: šiuo laikotarpiu turėsite 
daugiau laisvo laiko, todėl be sąžinės 
graužaties galėsite pasimėgauti kelio-
nių teikiamais malonumais.

2022 metais Liūtams rekomen-
duojama susirūpinti savo mityba: 
tikėtina, kad dėl laiko stokos rinksi-
tės greitai paruošiamus patiekalus, 
kurie neretai neturi jokios maistinės 
vertės.

Pasirūpinkite, kad organizmas ne-
stokotų jam reikalingų medžiagų, nes 
priešingu atveju metų pabaigoje gali-
te imti skųstis energijos trūkumu.

MERGELė (08 24–09 23)
2022 metais Mergelė galės džiaug-
tis likimo siunčiamomis dovanomis. 
Kurį laiką atrodė, kad net ir didelės 
pastangos neduoda pakankamai gerų 
rezultatų, tačiau dabar situacija pa-
kryps į teigiamą pusę.

2022 metų pradžia bus itin palanki 
užbaigti anksčiau pradėtus darbus ir 
tai tikrai džiugins.

Planuojantiems keliones žvaigž-
dės pataria palaukti antrosios metų 
pusės, kai rūpesčių bus gerokai ma-
žiau ir mintys nesisuks vien tik apie 
darbą. Šiuo laikotarpiu taip pat bus 
palanku daugiau dėmesio skirti savo 
mėgstamai veiklai ar ateities planų 
kūrimui. 

Žvaigždės žada, kad antroji 2022 
metų pusė bus palanki nekilnojamo-
jo turto pirkimui ir svarbių sutarčių 
sudarymui. Nors iš pirmo žvilgsnio 
naujovės gali atrodyti pernelyg rizi-
kingos, tačiau įvertinę pagrindinius 
privalumus ir trūkumus tikrai galėsite 
priimti tinkamą sprendimą.

2022 metai bus palankūs santykių 
su aplinkiniais gerinimui.

Vertėtų pamiršti senus kivirčus 
ir galiausiai užkasti karo kirvį. Net 
ir tuomet, jei jums atrodo, kad tam 
tikras asmuo turėtų jūsų atsiprašyti, 
nelaukite, kol jis žengs pirmą žings-
nį ir patys inicijuokite susitaikymą. 
Nors pamiršti praeities nuoskaudas 
gali būti labai sunku, tačiau atleidę 
tikrai pajusite palengvėjimą.

Ieškantiems naujų darbo galimybių 
nereikėtų priimti pernelyg skubotų 
sprendimų: tikėtina, kad metų eigoje 
sulauksite pasiūlymo užimti naujas 
pareigas dabartinėje darbovietėje, 
todėl jums neprireiks imtis ryžtingų 
veiksmų.

Jei nesijaučiate tinkamai įvertin-
ti, apie tai turėtumėte pasikalbėti su 
vadovu.

Žvaigždės pataria daugiau dėme-
sio skirti fiziniam aktyvumui: net ir 
pasivaikščiojimas gryname ore gali 
daryti stebuklus: tai padeda pašalinti 
įtampą ir pasijusti kur kas geriau.

Taip pat vertėtų stebėti savo krau-
jospūdį: padidėjęs ar sumažėjęs 
kraujo spaudimas gali turėti ženklų 
poveikį jūsų bendrai savijautai, todėl 
pasistenkite laiku užkirsti kelią ga-
limoms ligoms. Nenumokite ranka į 
organizmo siunčiamus signalus.

SVARSTyKLėS (09 24–10 23)
2022 metais Svarstyklės turės dau-
giau energijos. Nors kurį laiką atrodė, 
kad darbas ir kasdieniai rūpesčiai iš-
sunkia visas jūsų jėgas, tačiau netru-
kus situacija pasikeis į gerąją pusę.

Nors darbų ateinančiais metais 
tikrai netrūks, tačiau būsite kupini 
jėgų ir nusiteikę įveikti net ir pa-
čius didžiausius iššūkius. Maža to, 
netikėtai galite sulaukti pagalbos 
pasiūlymų.

Didžiausios sėkmės gali tikėtis 
tie ženklo atstovai, kurie artimiau-
siu metu planuoja keisti darbovietę. 
Galite sulaukti patrauklių darbo pa-
siūlymų, kurie bus visiškai netikėti, 
tačiau labai viliojantys.

Jei manote, kad to nenusipelnėte, 

ar dvejojate, ar su jums patikėtomis 
užduotimis įstengsite tinkamai susi-
doroti, paprasčiausiai pasitarkite su 
savo artimiausiais žmonėmis.

Žvaigždės pataria nedvejoti savo 
gabumais ir pasinaudoti visomis liki-
mo siunčiamomis galimybėmis.

Planuojantiems keliones rekomen-
duojama palaukti 2022 metų vasaros, 
kai jūsų nevargins nepabaigti dar-
bai ar kiti rūpesčiai. Net ir trumpos 
atostogos gali tapti pagrindiniu jūsų 
įkvėpimo šaltiniu, todėl tikrai verta 
pasvarstyti apie galimybę šiek tiek 
pasilepinti ir aplankyti svečias ša-
lis. 

Jei kurį laiką vis skųsdavotės pras-
tais santykiais su kolegomis, dabar į 
šią situaciją galėsite pažvelgti visai 
kitomis akimis. Aplinkinių prie-
šiškumo priežastis gali būti labai 
paprasta – galbūt elgiatės pernelyg 
arogantiškai ir kartais pamirštate 
pasisveikinti.

Jei būsite mandagūs ir negalvosite 
vien tik apie save, tikėtina, kad labai 
greitai galėsite pagerinti tarpusavio 
santykius ir sukurti kur kas malones-
nę darbo aplinką.

Rudens pradžioje galite sulaukti 
netikėtos naujienos, kuri nebus la-
bai maloni. Pasistenkite į tai kiek 
įmanoma ramiau reaguoti: tikėtina, 
kad nelaukti pokyčiai tebus laikinas 
etapas, kuriam pasibaigus viskas grįš 
į ankstesnes vėžes.

Nesijaudinkite, jei šiuo etapu ne 
viskas klostysis taip, kaip buvote 
suplanavę: atminkite, kad rūpesčiai 
mus tik dar labiau užgrūdina.

2022 metais Svarstyklės galės 
pasigirti puikia savijauta ir stipria 
sveikata, tačiau nereikėtų pamiršti 
periodiškai apsilankyti sveikatos 
įstaigoje. Nereikėtų ignoruoti or-
ganizmo siunčiamų signalų ir laiku 
kreiptis į specialistus, kurie nustatys 
negalavimų priežastis ir parinks tin-
kamą gydymą.

SKORPIONAS (10 24–11 22)
2022 metais Skorpiono ženklo at-
stovų laukia daugybė malonių ne-
tikėtumų. Nors ateinančiais metais 
ne viskas klostysis pagal iš anksto 
parengtą planą, tačiau tai nesutrukdys 
pasiekti galutinio tikslo. Skorpiono 
ženklo atstovai dabar galės drąsiai 
svajoti: tikėtina, kad būtent 2022 
metai taps jų svajonių išsipildymo 
laikotarpiu.

Nenustebkite, jei 2022 metais 
darbo krūvis bus didesnis nei esate 
pratę: jei tinkamai planuosite savo 
laiką, galite būti maloniai nustebinti, 
kad spėjate nuveikti kur kas daugiau 
nei buvote numatę. Nors esate pratę 
visas užduotis atlikti vieni, tačiau 
ateinantys metai bus itin palankūs 
mokytis bendradarbiauti.

Planuojantiems atostogas žvaigž-
dės pataria tam pasirinkti pirmąją 
metų pusę, kuomet įvairių netikė-
tumų bus gerokai mažiau. Jei pla-
nuojamas išvykas vis atidėliosite, 
didelė tikimybė, kad 2022 metais 
taip ir nepavyks tam atrasti pakan-
kamai laiko.

Jau metų pradžioje vertėtų nu-
spręsti, kada ir kur norėtumėte ke-
liauti, ir iš karto imtis savo planų 
įgyvendinimo.

Jei vis pasvajojate pakeisti savo 

profesinę sritį ar įsidarbinti naujoje 
darbovietėje, ateinantys metai bus 
itin palankūs dideliems pokyčiams. 
Nenuvertinkite savo galimybių ir 
ryžtingai ženkite link svajonės.

Žvaigždės žada, kad 2022 metais 
jūsų laukia tikrai nemažai patrauklių 
pasiūlymų, tačiau rekomenduojama 
nepriimti pernelyg skubotų sprendi-
mų, nes priešingu atveju netolimoje 
ateityje gali tekti smarkiai gailėtis.

Jei vidinis balsas prieštaraus jūsų 
priimamiems sprendimams, neskubė-
kite pasirašyti svarbių sutarčių, ir pir-
miausia pasitarkite su tais žmonėmis, 
kuriuos laikote savo autoritetu.

Santykiai su artimaisiais 2022 me-
tais nebus labai stabilūs: tai pyksitės, 
tai vėl taikysitės. Rasti abiem pusėms 
tinkančius kompromisus gali būti 
tikrai nelengva, tačiau visada verta 
šiek tiek pasistengti.

Nors kivirčų priežastys nebus 
rimtos, tačiau susitaikyti gali būti 
tikrai nelengva. Neleiskite, kad ne-
reikšmingos smulkmenos taptų jūsų 
nesantaikos priežastimi.

Ateinančiais metais Skorpionams 
vertėtų labiau pasirūpinti savo svei-
kata.

Nors medicinos įstaigose esate 
ganėtinai retas svečias, tačiau da-
bar vertėtų į organizmo siunčiamus 
signalus sureaguoti rimčiau ir neuž-
siimti savigyda.

Prisiminkite, kada paskutinį kartą 
atlikote sveikatos tyrimus: galbūt bū-
tent dabar yra pats tinkamiausias lai-
kas juos pakartoti? Tai padės užkirsti 
kelią galimiems susirgimams.

šAULyS (11 23–12 21)
2022 metai Šauliui žada ir teigiamas, 
ir neigiamas patirtis. Jei būsite nusi-
teikę pozityviai, nesunkiai įveiksite 
net ir pačius didžiausius sunkumus, 
taigi, netrukus iš savo nesėkmių ga-
lėsite tik pasijuokti.

Nors esate pratę viską kruopščiai 
planuoti, tačiau ateinantys metai 
žada tikrai nemažai netikėtumų, 
kurie privers šiek tiek pakoreguoti 
savo sumanymus ar net pasukti visai 
kitu keliu. Nors pokyčiai jums visa-
da kelia stresą, tačiau dabar bus itin 
palanku ieškoti būdų, kurie padėtų 
atgauti vidinę ramybę.

2022 metai Šauliui žada ne vieną 
malonią išvyką, kurios metu bus ga-
lima patirti įsimintinų nuotykių.

Žvaigždės pataria planuojant ke-
liones visuomet turėti atsarginį planą: 
jei dėl vienų ar kitų priežasčių tektų 
pakeisti savo planus, jums nereikės 
nuogąstauti, kaip tokioje situacijoje 
vertėtų pasielgti.

Ateinančiais metais rekomenduo-
jama kuo mažiau laiko praleisti vie-
numoje: būtent bendravimas su kitais 
žmonėmis gali tapti pagrindiniu jūsų 
įkvėpimo šaltiniu, todėl nepraleiskite 
progos įgauti daugiau energijos.

2022 metai bus palankūs susitiki-
mams su seniai matytais bičiuliais 
ar giminaičiais.

Pirmoje metų pusėje galimi smul-
kūs nesutarimai su šeimos nariais, 
tačiau užglaistyti kilusius konfliktus 
nebus sudėtinga. Blogiausia, ką galite 
padaryti, – tai tiesiog nebesikalbėti 
su jus įžeidusiais žmonėmis.

Tokiu atveju atitolsite vieni nuo 
kitų, o vėliau nė neatsiminsite, ko-

kia buvo šio nesutarimo priežastis. 
Jei kas nors jums neduoda ramybės, 
tiesiog susėskite ir ramiai pasikal-
bėkite.

Jei svarstote apie galimybę keis-
ti darbovietę, tam bus palankesnė 
antroji 2022 metų pusė, kuomet 
nesusipratimų tikimybė bus gero-
kai mažesnė. Žvaigždės pataria per 
daug nesiblaškyti: jei yra galimybė, 
pasistenkite įsitvirtinti dabartinėje 
darbovietėje.

Pasikalbėję su savo vadovu pasi-
stenkite išsiaiškinti karjeros galimy-
bes ir nesidrovėkite prašyti pakelti 
jums atlyginimą. Jei būsite pakan-
kamai drąsūs ir ryžtingi, žvaigždės 
jums bus palankios.

Ateinančiais metais Šauliui vertėtų 
pasisaugoti nepažįstamų žmonių: pa-
sistenkite neatskleisti pernelyg asme-
niškos informacijos ir į jų pasiūlymus 
žvelkite ganėtinai skeptiškai.

Taip pat vertėtų būti budresniems 
ir saugotis ilgapirščių – tai bus ypač 
aktualu antrojoje metų pusėje.

Žvaigždės pataria būti atsarges-
niems keliuose ir saugotis buitinių 
traumų, kurios gali baigtis rimtais 
sveikatos sutrikdymais. Atminkite, 
kad tik jūs patys galite užtikrinti 
didžiausią savo saugumą, todėl nė 
akimirkai nepraraskite budrumo.

OŽIARAGIS (12 22–01 20)
2022 metais Ožiaragiui gali tekti pri-
imti svarbius sprendimus. Jei kurį 
laiką jaučiate, kad darote ne tai, ką 
turėtumėte, arba įprastinė veikla ne-
teikia džiaugsmo, vertėtų pasirengti 
rimtiems pokyčiams, kurie jūsų gy-
venimą gali nuspalvinti visai kitomis 
spalvomis.

Žvaigždės šypsosis tiems Ožiara-
gio ženklo atstovams, kurie nebijo 
sunkumų ir yra pasiryžę dėl savo 
svajonės perplaukti jūras.

2022 metai bus itin palankūs norin-
tiems pakeisti savo profesinę sritį. Jei 
tokia mintis jau seniai kirba galvoje, 
belieka imtis ryžtingų veiksmų.

Žinoma, visada galima rasti pasi-
teisinimų, kodėl negalite imtis vienos 
ar kitos veiklos, tačiau tuomet, jei 
nesiryšite pokyčiams, jūsų svajonės 
taip ir liks svajonėmis. Atminkite, 
kad niekada nėra vėlu imtis veiks-
mų: jei sudarysite nuoseklų planą, 
tikrai labai greitai galėsite džiaugtis 
puikiais rezultatais.

Pirmojoje 2022 metų pusėje Ožia-
ragis galės džiaugtis pagerėjusia fi-
nansine padėtimi. Atrodys, kad papil-
domi pinigai iškrito tarsi iš dangaus, 
todėl gali kilti pagundų kuo greičiau 
juos išleisti.

Vis dėlto, žvaigždės pataria ne-
skubėti taip elgtis: ateinantys metai 
bus itin palankūs taupymui ir inves-
tavimui. Jei planuojate pirkti nekil-
nojamąjį turtą, tam bus palankesnė 
antroji metų pusė, kada apgavysčių 
tikimybė bus gerokai mažesnė.

Ateinančiais metais Ožiaragį le-
pins artimųjų dėmesys ir palaikymas, 
todėl įveikti iškilusius sunkumus bus 
gerokai paprasčiau.

Žvaigždės pataria neatsisakyti 
artimųjų pagalbos: kartu galėsite 
nuveikti kur kas daugiau, o iškilę 
sunkumai atrodys tarsi nereikšmin-
gos smulkmenos. Nors antroje metų 
pusėje gali kilti nedidelių nesutarimų 

su artimiausiais draugais ar šeimos 
nariais, tačiau juos užglaistyti nebus 
sudėtinga, jei į viską žvelgsite per 
juoko prizmę.

Planuojantiems keliones žvaigž-
dės pataria palaukti antrojo metų 
ketvirčio: šiuo laikotarpiu galėsite 
pailsėti ir pasisemti daugiau jėgų. 
Bus palanku aplankyti savo svajonių 
šalis ar tiesiog išvykti į kaimo turiz-
mo sodybą: ir vienu, ir kitu atveju 
poilsis naujoje aplinkoje taps jūsų 
įkvėpimo šaltiniu, todėl tapsite kur 
kas darbingesni.

2022 metais Ožiaragis galės pa-
sigirti pakankamai stipria sveikata 
bei puikia savijauta, tačiau šiuo 
laikotarpiu vertėtų vengti didelio 
streso ir ieškoti būdų, kurie padėtų 
nusiraminti.

Jei profesinėje srityje kiltų tam 
tikrų rūpesčių, tegu jie pasilieka jūsų 
darbo kabinete: po darbo dienos tikrai 
galite sau leisti šiek tiek atsikvėpti ir 
pasilepinti mėgstama veikla: tai ne 
tik leis tinkamai pasiruošti naujai 
darbo dienai, bet taip pat padės rasti 
atsakymus į ramybės neduodančius 
klausimus.

VANDENIS (01 21–02 19)
2021 metai Vandenio ženklo at-

stovams nebuvo lengvi, tačiau 2022-
aisiais jau bus galima įžvelgti šviesą 
tunelio gale. Atrodys, kad visos jus 
slėgusios problemos ėmė spręstis 
tarsi savaime, todėl tai tikrai džiu-
gins ir motyvuos ryžtingiau žengti 
į priekį.

Metų pradžioje žvaigždės pataria 
pakankamai dėmesio skirti pradėtų 
projektų užbaigimui ir tik tada imtis 
naujos veiklos.

Jei elgsitės priešingai ir nekan-
trausite kiek įmanoma greičiau įgy-
vendinti savo naujas idėjas, tikėtina, 
kad tam išeikvosite pernelyg daug 
energijos, o rezultatas nebus būtent 
toks, kokio ir tikitės.

Pirmoje metų pusėje Vandenis 
gali skųstis suprastėjusia finansine 
situacija, tačiau neverta nerimauti: 
tai tebus laikinas etapas. Pasistenkite 
atsisakyti nebūtinų išlaidų, o gautas 
papildomas pajamas atidėkite „juodai 
dienai“: jei su pinigais elgsitės pa-
kankamai atsakingai, jau labai greitai 
galėsite džiaugtis pagerėjusia finan-
sine situacija.

Planuojantiems keliones žvaigždės 
pataria palaukti paskutiniojo metų 
ketvirčio: tada turėsite ne vieną progą 
atsipalaiduoti ir pasimėgauti mėgs-
tama veikla. Paskutiniajame metų 
ketvirtyje būsite finansiškai stabilūs, 
o jūsų pečių neslėgs rūpesčiai, dėl ku-
rių gali tekti atidėti kelionės datą.

Karjeros srityje didelių pokyčių 
nereikėtų tikėtis: nors turėsite pro-
gų šiek tiek pakilti karjeros laiptais 
ar susitarti dėl didesnio atlyginimo, 
tačiau jausitės taip, tarsi viskas tekėtų 
įprasta vaga.

Didelių permainų dar reikės šiek 
tiek palaukti, tačiau tam tikrų veiks-
mų galite imtis jau dabar: žvaigždės 
pataria apsispręsti, kokiu keliu norė-
tumėte eiti ir pakankamai laiko skirti 
profesiniam tobulėjimui.

Jei sieksite tapti pačiu geriausiu 
savo srities specialistu, tai tikrai ne-
liks nepastebėta, taigi, anksčiau ar 
vėliau sulauksite tinkamo atlygio.

Santykiai su aplinkiniais pirmojoje 
metų pusėje gali kelti įtampą. Jausi-
tės taip, tarsi niekur nepritaptumėte, 
tačiau vertėtų nepamiršti, kad viskas 
yra tik jūsų galvoje.

Tikėtina, kad dėl slegiančių rū-
pesčių jums bus sunku susitelkti į 

bendravimą su kitais žmonėmis, to-
dėl atrodys, kad jūs tiesiog skrajojate 
padebesiais ar savo mintimis esate 
nuklydę kažkur kitur. Nors didelių 
kivirčų 2022 metais nenusimato, 
tačiau pasistenkite būti dėmesingi 
ir pakankamai atviri.

2022 metais Vandenis bus ganė-
tinai energingas – didelių sveikatos 
sutrikimų nenumatoma. Vis dėlto, 
žvaigždės pataria būti atsargesniems 
vairuojant ir atliekant rizikingus 
veiksmus.

Net ir nedidelės klaidos jums gali 
brangiai kainuoti, todėl susitelkite į 
atliekamus veiksmus ir pasistenkite 
nesiblaškyti.

ŽUVyS (02 20–03 20)
Būsite nusiteikę pozityviai, ir tai 

bus užkrečiama. Atrodys, kad pa-
saulis tapo gražesnis, tačiau niekaip 
negalėsite suprasti to priežasties.

Žvaigždės pataria per daug ne-
svarstyti, kodėl viskas atrodys būtent 
taip, o ne kitaip: tiesiog mėgaukitės 
šiuo palankiu laikotarpiu ir priimkite 
visas likimo siunčiamas dovanas.

2022 metų pradžioje atrodys, kad 
plaukiate pasroviui ir aplinkui nieko 
įdomaus nevyksta, tačiau jau antraja-
me metų ketvirtyje viskas pasikeis. 
Turėsite ne vieną progą įrodyti savo 
gabumus ir atsiskleisti vienoje ar 
kitoje srityje.

Jei vis pasvarstote apie galimybę 
keisti profesiją, 2022 metai tam bus 
itin palankūs. Atrodys, kad sekasi 
viskas, ko tik nusprendžiate imtis, 
todėl nebijokite eksperimentuoti ir 
atrasti dar neištyrinėtas plotmes. 
Nesvarbu, kokios veiklos nuspręsite 
imtis, galite tikėtis šimtaprocentinio 
artimųjų palaikymo, o tai motyvuos 
judėti į priekį.

Nors kurį laiką teko atsisakyti 
kelionių, tačiau 2022 metais Žuvų 
ženklo atstovai tikrai turės galimybę 
atsigriebti. Sulauksite patrauklių ke-
lionių pasiūlymų ir tik nuo jūsų pačių 
priklausys, ar jais pasinaudosite.

Kitų šalių kultūrų pažinimas gali 
tapti pagrindiniu jūsų įkvėpimo šal-
tiniu: didelė tikimybė, kad būtent 
tai padės tvirtą pagrindą ateities 
projektams.

Finansinė padėtis 2022 metais iš-
liks stabili. Nors didelių finansinių 
pokyčių kurį laiką dar gali tekti pa-
laukti, tačiau jau dabar galite imtis 
naujų projektų, keisti darbovietę ar 
derėtis dėl algos pakėlimo.

Ateinančiais metais Žuvų ženklo 
atstovus džiugins pagerėję santy-
kiai su artimaisiais. Jei anksčiau 
vis pasiskųsdavote, kad dažnai lie-
kate nesuprasti ar bendravimas su 
šeimos nariais išsunkia visą jūsų 
energiją, dabar viskas pakryps į 
gerąją pusę.

Būtent jūsų pozityvus nusiteiki-
mas padės užglaistyti net ir pačius 
didžiausius nesutarimus, taigi, vėliau 
nereikės svarstyti, kaip atitaisyti pra-
eities klaidas. Jei išliksite pakanka-
mai ramūs ir diplomatiški, vėliau dėl 
ištartų žodžių tikrai neteks gailėtis.

2022 metais Žuvų ženklo atstovų 
sveikata bus pakankamai gera, ta-
čiau vertėtų saugotis peršalimo, kurį 
įveikti gali būti sunkiau nei įprastai. 
Jei pakankamai dėmesio skirsite ne 
tik fiziniam aktyvumui, bet taip pat 
ir sveikai mitybai, daugumos ligų 
bus galima išvengti.

Jei vis pasvarstydavote pradėti 
grūdintis ir stiprinti imunitetą, dabar 
tam bus tikrai palankus metas: net ir 
minimaliomis pastangomis galėsite 
pasiekti tikrai gerų rezultatų.•

Visi trokštame, kad nauji metai būtų smagesni, geresni, saugesni, turtingesni už senuosius. Kieno troškimai išsi-
pildys, sužinosite iš horoskopo.
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Reikia elektros prekių? 
Pirkite „Elvertoje“   

Alytuje jau 8-erius metus veikia elektros prekių parduotuvė „Elverta“.  
Prekių asortimentas įvairus. Gera kaina. Parduodame daugiau kaip 

3000 elektros instaliacijos ir kitų su elektra susijusių prekių, nuo kabelių 
iki išmanių valdiklių. Jeigu kliento pageidaujamos prekės neturime, ją 
operatyviai užsakome. Tiesiogiai bendraudami su didmenininkais, mes 
prekes gauname gera kaina, tad savo klientams jas taip pat galime par-
duoti už gerą kainą.  

Mums svarbiausia padėti klientui, todėl konsultuojame, patariame iš 
praktinės pusės, nes parduodamas prekes esame išbandę patys. 14 metų 
teikiame elektros instaliacijos, apsaugos, vaizdo sistemų, telefonspynių  
montavimo paslaugas. 

Dirbame lanksčiai ir taupome klientų laiką. Sutarę telefonu +370 672 
28 588, prekes galime surinkti iš anksto. Patogu, nes visko, ko reikia, rasi-
te vienoje parduotuvėje – „Elvertoje“. Jums nereikės gaišti laiko ieškant 
prekių, todėl daugiau padarysite savo suplanuoto darbo.  

Nauji metai – puiki pradžia atrasti naujus dalykus, kad ir naujus elektros 
prekių pardavėjus. Juk pokyčiai atveria galimybes! 

Važiuodami pirkti elektros instaliacijos prekių, užsukite į „Elvertos“ 
elektros prekių parduotuvę santaikos g. 10, Alytuje. Jeigu anksčiau to-
kios parduotuvės nežinojote, tad nuo šio momento jau žinote, kur galite 
pirkti elektros prekių už gerą kainą! 

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

LRT TeLe
01-06
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Pasaulio puodai.
 13.00 (Ne)emigrantai.
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 svarbi valanda.
 19.30 Vartotojų kontrolė.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną.
 22.30 dviračio žinios.
 23.00 „Projektas „Mėly-

noji knyga“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Į žvaigždes“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vartotojų kontrolė.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Gimę tą pačią 

dieną.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl?
 3.35 dviračio žinios.
 4.00 LRT Naujųjų metų 

šou.
 5.05 dizaino dokumen-

tika.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 6.30 Šeškinės 20. 
 7.30 kk2.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Rimti reikalai 3“.
 11.10 „keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2.
 20.00 Bučiuoju. Rūta.
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „oušeno trylik-

tukas“.
 0.50 „snaiperis“.
 1.45 „oušeno dvylik-

tukas“.
 3.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.35 alchemija. VdU 

karta.
 5.05 ReTRosPekTYVa.

TV3
 6.10 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 6.40 „elena iš avaloro“.
 7.10 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.40 Gero vakaro šou.

 8.40 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Meilės projektas“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Šeimynėlė“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Farai.
 20.30 „skirtingai nuos-

tabūs“.
 21.00 „Medikai parame-

dikai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „kietas riešutėlis“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „kietas riešutėlis“.
 1.15 „Gerasis daktaras“.
 3.10 „Tai – mes“.
 4.05 „Moderni šeima“.
 5.00 „Šeimynėlė“.

BTV
 6.05 „csi. Majamis“.
 7.05 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „Šuo“.
 11.35 „sekliai“.
 12.35 „csi. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „sekliai“.
 18.25 „Šuo“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“. 
 21.00 „dakaras 2022“.
 22.40 „saldus kerštas“.
 0.30 „asai“.
 2.35 „sportas. Būk 

ekstremalas“.
 3.00 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

Lryto
 5.15 Nauja diena.
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Lietuvos ženklai 

prie Laptevų jūros.
 7.00 Grupės „Balius“ 

koncertas.
 8.00 „daktarė koval-

čiuk“.
 9.00 krepšinio evange-

lija pagal Šarą.
 10.05 „dvaro rūmai“.
 11.10 „juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 alfa taškas.
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Triguba apsauga“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris.
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 oponentai.
 17.30 „zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris.
 18.20 sportas.

 18.28 orai.
 18.30 alfa taškas.
 19.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 20.00 Reporteris.
 20.40 sportas.
 20.48 orai.
 20.50 „aiškiaregė“.
 21.25 „juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris.
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 alfa taškas.
 23.30 oponentai. 
 0.30 „Triguba apsauga“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 „dvaro rūmai“.
 3.35 alfa taškas.
 3.55 oponentai.
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Pasaulio puodai.
 7.00 „džiunglių knyga“.
 7.25 „Bitelės Uogelės“.
 7.35 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 8.15 „Pasakojimai iš 

japonijos“.
 8.25 kultūringai su 

Nomeda.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Trembita.
 12.20 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 12.50 kultūringai su 

Nomeda.
 13.45 skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
kazlaus.

 14.40 „Vienas iš 3 
milijonų“.

 15.50 „Bitelės Uogelės“.
 16.05 „Peliukas Lukas“.
 16.20 „džiunglių knyga“.
 16.45 „kaip atsiranda 

daiktai“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 19.00 Veranda.
 19.30 „Ganzas. kaip 

aš netekau savo 
vabalo“.

 20.30 Panorama.
 21.00 3 minutės iki kino.
 21.03 „Tuvė“.
 22.45 „kelionių atvirukai“.
 23.00 ortodoksų kalėdų 

dieviškoji liturgija.
 0.30 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.45 dabar pasaulyje.
 1.10 jubiliejinis dainiaus 

Pulausko 60-mečio 
ir „dainius Pu-
lauskas Group“ 25-
mečio koncertas.

 2.00 duokim garo!
 3.20 Panorama.
 3.50 „kelionių atvirukai“.
 4.05 Šventadienio 

mintys.
 4.35 Gimę tą pačią 

dieną.
 5.30 Mūšio laukas.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Širdžių daktaras“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.05 „akloji“.
 11.10 „alpių gelbėtojai“.

 12.15 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.

 13.20 „Mirtis rojuje“.
 14.35 „Naujokai“.
 15.35 „Nina“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.50 „akloji“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 19.50 „Verpetai“.
 21.00 „Rokas skjavonė“.
 23.00 „Legendų biuras“.
 0.05 „svajoklė“.
 1.00 „Paskolinta meilė“.
 2.35 „inspektorė Petra. 

karšta diena“.

TV6
 6.15 „skorpionas“.
 7.00 „csi. Niujorkas“.
 7.55 „kobra 11“.
 8.50 Lombardų 

žvaigždės.
 9.20 „saša ir Tania“.
 10.20 „simpsonai“.
 11.20 „Goldbergai“.
 12.20 „Naujakuriai“.
 12.50 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.55 „kobra 11“.
 15.00 „csi. Niujorkas“.
 15.55 „Havajai 5.0“.
 16.55 „Virtuvė“.
 17.55 „saša ir Tania“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Bado žaidynės“.
 23.50 „Naktinė pamaina“.
 0.45 „skorpionas“.
 1.30 „Pasirodymas“.
 2.20 „Baradač'ius“.
 3.10 „antinų dinastija“.

Delfi TV
 6.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 7.00 Ugnikalnių takais.
 8.00 sveikatos receptas.
 9.00 delfi rytas.
 10.00 dakaras be 

cenzūros.
 11.00 delfi rytas.
 12.00 Marketingas 360.
 12.30 kasdienybės 

herojai. 
 13.30 orijaus kelionės.
 14.00 Gimę ne Lietuvoje. 
 14.30 jos vardas  

MaMa. 
 15.00 delfi diena. 
 16.00 dakaras be 

cenzūros.
 17.00 iš esmės su d. žei-

myte-Biliene.
 18.00 Gimę ne Lietuvoje. 
 18.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 19.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 20.00 13 731 km dviračiu 
aplink skandinaviją.

 21.00 Į pasaulio kraštą.
 21.30 automobilis už 0 

eur.
 22.00 dakaras be 

cenzūros.
 23.00 iš esmės su d. žei-

myte-Biliene.
 0.00 delfi diena. 
 1.00 dakaras be 

cenzūros.
 2.00 iš esmės su d. žei-

myte-Biliene.
 3.00 delfi diena. 
 4.00 kitokie pasikalbė-

jimai. 
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ETERIS
šEšTADIENIS, sausio 8 d. Saulė teka 8.40, leidžiasi 16.11, dienos ilgumas 7.31. jaunatis. 
Vardadieniai: apolinaras, severinas, Teofilius, Vilintas, Gintė, Teofilis.

LRT TV
ŠEŠTADIEN
 6.02 Vartotojų kontrolė.
 7.00 svajoja vaikai.
 7.30 „Nuotykiai 

kanadoje. aukso 
beieškant“.

 9.00 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 „Mažyliai laukinėje 
gamtoje“.

 12.55 „Gyvenimo  
kelias“.

 13.45 „kelionių  
atvirukai“.

 14.00 „Hadsonas ir 
Reksas“.

 15.30 žinios. orai.
 15.45 sveikinimų kon-

certas.
 17.30 klauskite  

daktaro.
 18.30 žinios. sportas. 

orai.
 19.00 Langas į valdžią.
 19.30 stilius.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „Pabandom iš 

naujo!“ 2022. 
 22.40 „sūnus, vardu 

erazmas“.
 0.30 „kietas faras“.
 2.25 „Į žvaigždes“.
 2.50 „Mažyliai laukinėje 

gamtoje“.
 3.40 „Gyvenimo  

kelias“.
 4.30 „Hadsonas ir 

Reksas“.

LNK
 6.40 „zigis ir Ryklys“.
 7.00 „žvėrelių  

būrys“.
 7.30 „Moko  

nuotykiai“.
 8.05 „Įspūdingasis 

žmogus-voras“.
 8.30 sveikas!
 9.00 „sėkmė tavo 

rankose“.
 9.30 „Pūkuota šnipė“.
 11.15 „Gaisrinės šuo“.
 13.20 „oazė. žaidimas 

prasideda“.
 16.00 „Prieš pakratant 

kojas“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „auksinis kom-

pasas“.
 21.45 „žmogus-voras 3“.
 0.30 „Nebaigti reika-

liukai“.
 2.15 „5-oji banga“.

TV3
 6.00 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „keista  

šeimynėlė“.
 8.00 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 amžius ne riba.
 9.30 sveikata.lt.
 10.00 Virtuvės  

istorijos.
 10.30 Gardu Gardu.
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.30 „Laukiniai maištau-

tojai“.

 12.30 „Meškiukas 
Padingtonas 2“.

 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Meškiukas 

Padingtonas 2“.
 14.45 „Užsispyrėlės 

sutramdymas“.
 16.45 ekstrasensai. 

stipriausių mūšis.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 ekstrasensai. 

stipriausių mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 galvok.
 19.40 eurojackpot.
 19.45 galvok.
 21.30 „amerikos 

gyvūnai“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „amerikos 

gyvūnai“.
 23.55 „Šauniausi polici-

ninkai 2“.
 1.45 „kietas riešutėlis“.
 4.20 „Užsispyrėlės 

sutramdymas“.

BTV
 7.00 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 8.00 „Pričiupom!“.
 9.00 sveikatos kodas.
 9.30 sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.05 „Varom!“. 
 10.35 „Gimę laisvėje“.
 11.40 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 12.40 „spec. būrys. 
išlieka stipriausi. 
Įžymybės“.

 13.45 „Pragaro vieš-
butis“.

 14.45 „ekstrasensų 
mūšis“.

 17.00 Betsafe–LkL čem-
pionatas. Utenos 
„Uniclub casino–
juventus“–Pane-
vėžio „Lietkabelis“.

 19.30 Muzikinė kaukė.
 22.00 „dakaras 2022“.
 23.45 „ekvalaizeris“.
 2.25 „Užkeikimas“.
 4.00 „Naktinė ko-

manda“.

Lryto
 7.00 „daktarė koval-

čiuk“.
 8.00 Vyrų šešėlyje.
 8.30 „TV europa 

pristato. Lietuvos 
sienų apsauga. 
Muitinė“. 

 9.00 „zoologijos sodas“.
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Vilniaus Babilonas.
 11.00 „TV europa 

pristato. Nepri-
klausomybės 
kovų verpetuose. 
Lietuva XiX–XX a. 
pradžioje“.

 11.30 inovacijų dNR.
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Pėdsakas. 

Ukraina“.
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 Lietuvos miestai.
 17.30 Vantos lapas. 

 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 Bušido ringas. 
 19.00 „Gyvenimo linija“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 „armstrongas“.
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Pėdsakas. 

Ukraina“.
 2.50 „Gyvenimo linija“.
 3.35 „24/7“. 
 4.20 „zoologijos sodas“.
 5.10 Mažos Mūsų 

Pergalės.
 5.35 Vantos lapas. 
 6.00 „daktarė koval-

čiuk“.

LRT+
 6.05 auksinis protas.
 7.30 keliai. Mašinos. 

žmonės.
 8.00 Pusryčiai pas 

kaimyną.
 8.30 Pradėk nuo savęs.
 9.00 Į sveikatą!
 9.30 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 10.00 kas geresnio, 

kaimyne?
 10.30 Vilniaus sąsiuvinis.
 11.00 Trembita.
 11.30 Rusų gatvė.
 12.00 smalsumo genas.
 12.30 Pasivaikščiojimai.
 13.00 Mūšio laukas.
 13.30 euromaxx.
 14.00 Mūsų gyvūnai.
 14.30 „Nuotykiai 

kanadoje. aukso 
beieškant“.

 16.00 dizainas.
 17.00 Veranda.
 17.30 „sniegynų vaikai“.
 19.05 „kelionių atvirukai“.
 19.25 Vizionieriai.
 19.30 Nuostabios mintys.
 20.00 Čia – kinas.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „daktaras į namus“.
 22.40 LRT oPUs ore.
 23.40 Pasivaikščiojimai.
 0.10 dabar pasaulyje.
 0.35 Panorama.
 0.57 sportas. orai.
 1.10 „Beržynas“.
 2.45 smalsumo genas.
 3.15 euromaxx 1.
 3.40 sniegynų vaikai.
 5.15 „kelionių atvirukai“.
 5.30 Pusryčiai pas 

kaimyną.

TV1
 6.20 „Pasirinkę Lietuvą“.
 6.50 „Vilniaus Gaonas“.
 7.20 „akloji“.
 9.00 „Rozenheimo 

policija“.
 10.00 „danė Lovinski“.
 11.00 „džeimo klasikiniai 

šeimos patiekalai“.
 12.00 „Šviežias maistas. 

anos olson 
receptai“.

 13.00 „Šventės su  
ana“.

 14.00 „akloji“.
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Raudonas kam-

barys“.
 18.45 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.

 21.00 „Vera. kelio vingis“.
 22.55 „55 žingsniai“.
 1.05 „kovos su 

mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 3.00 „Midsomerio 
žmogžudystės. 
Laimingos šeimos“.

TV6
 6.25 jukono auksas.
 7.10 Pragaro kelias.
 8.05 „Vienas“.
 9.00 Lombardų 

žvaigždės.
 9.30 statybų gidas.
 10.00 autopilotas.
 10.30 Gazas dugnas.
 11.00 100% dakaro.
 11.30 „Mirtinos salos“.
 12.30 „Laukinė kosta 

Rika“.
 13.30 sandėlių karai.
 14.00 išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 jukono auksas.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 „žaidimų žaidimas 

su ellen“.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 žinios.
 21.55 orai.
 22.00 sportas. NBa 

action.
 22.30 NBa rung-

tynės Memfio 
„Grizzlies“–Los 
andželo „clippers“.

 1.00 „Pokerio princesė“.

Delfi TV
 6.00 Mano pramogos 

veidai. 
 7.30 Ugnikalnių takais.
 8.00 Lietuviškos atos-

togos. 
 8.30 Marketingas 360.
 9.00 Šaro Barsa.
 9.30 Receptų receptai.
 10.00 alfo didysis šou. 
 11.00 Radikalus smal-

sumas.
 11.30 kasdienybės 

herojai. 
 12.30 Šiandien kimba.
 13.30 Meistro dieno-

raštis. 
 14.00 nežVaiRUok. 
 14.30 Gimę ne Lietuvoje. 
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 16.00 orijaus kelionių 

archyvai. 
 18.00 orijaus kelionės.
 18.30 jūs rimtai? 
 19.00 Šiaurės korėja – 

šalis po geležine 
uždanga.

 20.00 Lietuviškos atos-
togos. 

 20.30 Į pasaulio  
kraštą. 

 21.00 kaip pas  
žmones.

 22.00 dakaras be 
cenzūros.

 23.00 kitokie pasikalbė-
jimai. 

 1.00 13 731 km dviračiu 
aplink skandinaviją.

 2.00 Mano pramogos 
veidai. 

 2.30 kitokie pasikalbė-
jimai. 

 4.30 kasdienybes 
herojai. 

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

LRT TV
 2022.01.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 stilius.
 13.00 Gyventi kaime 

gera.
 13.30 keliai. Mašinos. 

žmonės.
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 svarbi valanda.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 auksinis protas.
 23.25 „kietas faras“.
 1.25 „Beržynas“.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.35 Mūsų gyvūnai.
 4.05 išpažinimai.
 4.30 Šventadienio 

mintys.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 kūrybingumo 

mokykla.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 6.30 Bučiuoju. Rūta.
 7.30 kk2.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Rimti reikalai 3“.
 11.10 „keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2 penktadienis.
 21.00 „5-oji banga“.
 23.15 „kruvinas sąrašas“.
 1.00 „Griaustinio 

dienos“.
 3.05 „oušeno trylik-

tukas“.

TV3
 6.10 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 6.40 „elena iš avaloro“.
 7.10 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.40 Farai.
 8.40 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „klausyk savo 

širdies“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Šeimynėlė“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.

 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Bulius Ferdi-

nandas“.
 21.35 „Pragaro vaikis“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „Pragaro vaikis“.
 0.00 „Naktinis skerdynių 

traukinys“.
 1.55 „drakono akys“.
 3.35 „dronų karai“.
 5.10 „Tai – mes“.

BTV
 6.05 „csi. Majamis“.
 7.05 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „Šuo“.
 11.35 „sekliai“.
 12.35 „csi. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „sekliai“.
 18.25 „Šuo“.
 19.30 „amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „dakaras 2022“.
 23.10 „Naktinė ko-

manda“.
 1.00 „saldus kerštas“.
 2.50 „Lemtingi skambu-

čiai“.

Lryto
 5.15 Nauja diena.
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Lietuvos ženklai 

prie Laptevų jūros.
 7.00 Lauros Remei-

kienės koncertas.
 8.00 „daktarė koval-

čiuk“.
 9.00 krepšinio evange-

lija pagal Šarą.
 10.05 „dvaro rūmai“.
 11.10 „juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 alfa taškas.
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Triguba apsauga“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris.
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 Laikykitės ten.
 17.30 „zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris.
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 alfa taškas.
 19.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 20.00 Reporteris.
 20.40 sportas.
 20.48 orai.
 20.50 „aiškiaregė“.
 21.25 „juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris.
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 alfa taškas.
 23.30 Grupės „Balius“ 

koncertas.
 0.30 „Triguba apsauga“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 „dvaro rūmai“.
 3.35 alfa taškas.

 3.55 Laikykitės ten.
 4.35 „Reali mistika“.
 6.00 „daktarė koval-

čiuk“.

LRT+
 6.05 klauskite daktaro.
 7.00 „džiunglių knyga“.
 7.25 „Bitelės Uogelės“.
 7.35 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 8.15 Pasakojimai iš 

japonijos.
 8.25 stambiu planu.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Rusų gatvė.
 12.20 Mūšio laukas.
 12.50 stambiu planu.
 13.45 „Triumfo kelias. 

jonas karolis 
chodkevičius“.

 14.45 „Ganzas. kaip 
aš netekau savo 
vabalo“.

 15.45 Premjera. „Peliukai 
Muškietininkai“.

 16.00 „Peliukas Lukas“.
 16.15 „džiunglių knyga“.
 16.40 „kaip atsiranda 

daiktai“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 19.00 Pasivaikščiojimai.
 19.30 Fokusas.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Tuščia karūna“.
 0.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 Tuvė.
 2.20 Čia – kinas.
 2.45 Muzikinis intarpas.
 3.00 Panorama.
 3.30 dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.05 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 4.35 Fokusas.
 5.30 Mokslo sriuba.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Širdžių daktaras“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.05 „akloji“.
 11.10 „alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 13.20 „Mirtis rojuje“.
 14.35 „Naujokai“.
 15.35 „Nina“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.45 „Mirtis rojuje“.
 19.40 „Verpetai“.
 21.00 PReMjeRa. 

„Midsomerio 

žmogžudystės. 
Laimingos šeimos“.

 23.00 „kovos su 
mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 1.00 „Rokas skjavonė“.

TV6
 6.15 „skorpionas“.
 7.00 „csi. Niujorkas“.
 7.55 „kobra 11“.
 8.50 Lombardų 

žvaigždės.
 9.20 „saša ir Tania“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „Goldbergai“.
 12.20 „Naujakuriai“.
 12.50 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.55 „kobra 11“.
 14.55 „csi. Niujorkas“.
 15.55 „Havajai 5.0“.
 16.55 „Virtuvė“.
 17.55 „saša ir Tania“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Farai.
 21.00 žinios.
 21.55 orai.
 22.00 „Pokerio princesė“.
 0.40 „Bado žaidynės“.

Delfi TV
 6.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 7.00 orijaus kelionių 
archyvai. 

 8.00 jos vardas MaMa. 
 8.30 orijaus kelionės.
 9.00 delfi rytas.
 10.00 dakaras be 

cenzūros.
 11.00 delfi rytas.
 12.00 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 12.30 alfas vienas 

namuose.
 13.30 Lietuviškos atos-

togos. 
 14.00 ateities karta. 
 15.00 delfi diena. 
 16.00 dakaras be 

cenzūros.
 17.00 iš esmės su d. žei-

myte-Biliene.
 18.00 kaip pas žmones.
 19.00 Šaro Barsa.
 19.30 krepšinio zona.
 20.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 21.00 jūs rimtai?
 21.30 orijaus kelionės.
 22.00 dakaras be 

cenzūros.
 23.00 iš esmės su d. žei-

myte-Biliene.
 1.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 2.00 Mano pramogos 

veidai. 
 2.30 kitokie pasikalbė-

jimai. 
 4.30 kasdienybes 

herojai. 

„Bulius Ferdinandas“, 19.30, TV3
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ETERIS
PIRMADIENIS, sausio 10 d. Saulė teka 8.39, leidžiasi 16.14, dienos ilgumas 
7.35. Priešpilnis. Vardadieniai: agatonas, Vilhelmas, Ginvilas, Ginvilė, Vilius.

LRT TV
2022. 01.10
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl?
 12.00 savaitė.
 13.00 savaitė su „dvi-

račio žiniomis“.
 13.30 Langas į valdžią.
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 svarbi valanda.
 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 „Projektas „Mėly-

noji knyga“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Į žvaigždes“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 daiktų istorijos.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 LRT forumas.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl?
 3.35 dviračio žinios.
 4.05 savaitė.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 kūrybingumo 

mokykla.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 6.30 kk2 penktadienis.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Rimti reikalai 3“.
 11.10 „keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Nuo... iki...
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 žinios.
 22.30 „sumažinti 

žmonės“.
 1.10 „snaiperis“.
 2.05 „Neįmanoma mi-

sija. atpildo diena“.
 4.25 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.10 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 6.40 „elena iš avaloro“.
 7.10 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.40 svajonių sodai.
 8.40 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „septintame 

danguje“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.

 14.00 „Šeimynėlė“.
 14.30 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 karštai su tv3.lt.
 20.30 „skirtingai nuos-

tabūs“.
 21.00 „Medikai parame-

dikai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „išpirka – mili-

jardas“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „išpirka – mili-

jardas“.
 0.50 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.50 „Gerasis daktaras“.
 3.50 „Tai – mes“.
 4.45 „Franklinas ir 

Bešas“.
 5.35 „Šeimynėlė“.

BTV
 6.05 „csi. Majamis“.
 7.05 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.30 „Gimę laisvėje“.
 11.35 „sekliai“.
 12.35 „csi. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „sekliai“.
 18.30 Betsafe–LkL čem-

pionatas. Šiaulių 
„Šiauliai-7bet“–aly-
taus „dzūkija“. 

 21.00 „dakaras 2022“.
 22.40 „kito gyvenime“.
 1.00 „juodasis sąrašas“.
 1.55 „kondoras“.
 2.50 „Narkotikų prekei-

viai“.
 3.45 „atsarginis prezi-

dentas“.

Lryto
 5.15 Vantos lapas. 
 5.45 Bušido ringas.
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 7.00 „aiškiaregė“.
 10.05 „dvaro rūmai“.
 11.10 „juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 kaimo akademija.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Triguba apsauga“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Laisvės TV valanda. 
 17.30 Negaliu tylėti. 
 18.00 Reporteris. 
 18.30 alfa taškas.
 19.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 20.00 Reporteris. 
 20.50 „aiškiaregė“.
 21.25 „juvelyrų  

klanas“.
 22.30 Reporteris. 

 23.00 alfa taškas.
 23.30 „24/7“. 
 0.30 „Triguba apsauga“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 3.00 „dvaro rūmai“.
 3.55 „24/7“. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Beatos virtuvė.
 7.00 „džiunglių knyga“.
 7.25 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 7.35 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 8.15 „Pasakojimai iš 

japonijos“.
 8.25 „dizainas. kėdė 

„Barcelona“.
 8.55 „dizainas. Šrati-

nukas „Bic cristal“.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 kas geresnio, 

kaimyne?
 12.20 Pusryčiai pas 

kaimyną.
 12.50 Fokusas. 
 13.40 duokim garo!
 15.00 istorijos detektyvai. 
 15.45 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 16.00 „Peliukas Lukas“.
 16.15 „džiunglių knyga“.
 16.40 „Minčiukų palėpė“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 19.00 kultūros diena.
 19.30 Premjera. „dar 

kartą apie Rachma-
ninovą“.

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 3 minutės iki 

muzikos. 
 21.33 Premjera. „davidas 

Bowie. Paskutiniai 
penkeri metai“.

 22.35 indivizijos. TV 
galerija. 

 23.05 Vizionieriai. akvilė 
anglickaitė.

 23.10 „Nuostabios 
mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėjas 
Philippe Parrenas“.

 23.35 „Maistas: tiesa ar 
pramanas?“.

 24.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 „Pabandom iš 

naujo!“ 2022. 
 2.10 Muzikinis intarpas.
 2.30 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 3.00 Panorama.
 3.30 dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.05 krikščionio žodis. 
 4.35 LRT forumas.
 5.30 smalsumo genas.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Širdžių daktaras“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.05 „akloji“.
 11.10 „alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 13.20 „Mirtis rojuje“.

 14.35 „Naujokai“.
 15.35 „Nina“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 20.00 „Verpetai“.
 21.00 „inspektorius 

diupenas. Bangų 
mūša Bretanėje“.

 22.55 „Legendų biuras“.
 0.05 „svajoklė“.
 1.00 „Paskolinta meilė“.
 2.50 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
žmogžudystės 
Lotaringijoje“.

 4.25 „du gyvenimai“.

TV6
 6.15 „Gelbėtojai“.
 7.00 „csi. Niujorkas“.
 7.55 „kobra 11“.
 8.55 Gazas dugnas.
 9.20 „saša ir Tania“.
 10.20 „simpsonai“.
 11.20 „Goldbergai“.
 12.20 „Naujakuriai“.
 12.50 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.55 „kobra 11“.
 14.55 „csi. Niujorkas“.
 15.55 „Havajai 5.0“.
 16.55 „Virtuvė“.
 17.55 „Šaunioji įgula“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Universalus karys. 

Regeneracija“.
 23.00 „salemo valdovai“.
 1.00 „skorpionas“.
 1.50 „Pasirodymas“.
 2.35 „Baradač'ius“.
 3.30 „antinų dinastija“.

Delfi TV
 6.00 kaip pas žmones.
 7.00 Mano pramogos 

veidai. 
 8.00 nežVaiRUok. 
 8.30 Į pasaulio kraštą. 
 9.00 delfi rytas.
 10.00 dakaras be 

cenzūros.
 11.00 delfi rytas.
 12.00 jūs rimtai? 
 12.30 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 13.30 Šiandien kimba.
 14.30 Radikalus smal-

sumas.
 15.00 delfi diena. 
 16.00 dakaras be 

cenzūros.
 17.00 iš esmės su 

G. klimkaite ir 
k. Pocyte.

 18.00 orijaus kelionės.
 18.30 jos vardas MaMa. 
 19.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 20.00 ateities karta. 
 21.00 kasdienybės 

herojai.
 22.00 dakaras be 

cenzūros.
 23.00 iš esmės su 

G. klimkaite ir 
k. Pocyte.

 0.00 delfi diena. 
 1.00 dakaras be 

cenzūros.
 2.00 iš esmės su 

a. Peredniu.
 3.00 delfi diena. 
 4.00 kitokie pasikalbė-

jimai. 

SEKMADIENIS, sausio 9 d. Saulė teka 8.39, leidžiasi 16.12, dienos ilgumas 7.33. 
jaunatis. Vardadieniai: Bazilė, julijonas, algis, Gabija, Marcijona.

 6.02 Gimę tą pačią 
dieną.

 7.00 Veranda.
 7.30 Šventadienio 

mintys.
 8.00 išpažinimai.
 8.30 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite.
 9.00 Čia mano sodas.
 9.30 „Minčiukų palėpė“.
 10.00 Gustavo enciklope-

dija.
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
 11.30 Mano geriausias 

draugas.
 12.00 serengetis.
 12.55 airija iš paukščio 

skrydžio.
 13.50 „Puaro“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 istorijos detektyvai.
 16.30 duokim garo! 
 18.00 savaitė su „dvi-

račio žiniomis“.
 18.30 žinios. sportas. 

orai.
 19.00 keliai. Mašinos. 

žmonės.
 19.30 savaitė.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „Pagaminta 

italijoje“.
 21.50 „Bodo“.
 23.40 „daktaras į namus“.
 1.15 „sūnus, vardu 

erazmas“.
 3.00 „airija iš paukščio 

skrydžio“.
 3.55 euromaxx.
 4.25 „Puaro“.

LNK
 6.40 „zigis ir Ryklys“.
 7.00 „žvėrelių būrys“.
 7.25 „Moko nuotykiai“.
 8.00 „Įspūdingasis 

žmogus-voras“.
 8.25 „Tomas ir džeris“.
 8.55 „Ponas Magu“.
 9.25 „ogis ir tarakonai“.
 9.45 „Munis. Mažasis 

Mėnulio globėjas“.
 11.30 „Berniuko Rykliuko 

ir Lavos mergaitės 
nuotykiai“.

 13.20 „staigmena“.
 15.30 „Piko valanda 3“.
 17.20 „Teleloto“.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 

kartos.
 21.30 „Neįmanoma mi-

sija. atpildo diena“.
 0.20 „Vienuolė“.
 2.15 „žmogus-voras 3“.

TV3
 6.00 „elena iš avaloro“.
 6.30 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „keista šeimynėlė“.
 8.00 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 svajonių ūkis.
 9.30 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 svajonių sodai.
 12.00 „Laukinė gamta. 

Tobuli partneriai“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Tobuli gamtos 

partneriai“.
 13.10 „Robinzonas 

kruzas“.
 15.10 „kelionė į Raganų 

kalną“.
 17.15 starkus stato.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 starkus stato.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Gimęs tapti 

karaliumi“.
 22.00 „Profas“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „Profas“.
 23.55 „Pragaro vaikis“.
 2.10 „amerikos 

gyvūnai“.
 4.20 „kelionė į Raganų 

kalną“.

BTV
 7.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato finalas. 
 8.00 Miško atspalviai.
 8.30 Tauro ragas.
 9.00 Galiūnai. Lietuvos 

rinktinė prieš 
Latvijos rinktinę. 

 10.05 Varom! 
 10.35 „Gimę laisvėje“.
 11.40 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 12.40 „spec. būrys. 
išlieka stipriausi. 
Įžymybės“.

 13.45 Pragaro viešbutis.
 14.45 ekstrasensų mūšis.
 17.00 Betsafe–LkL čem-

pionatas. klaipėdos 
„Neptūnas“–Prienų 
„Labas Gas“.

 19.30 „juodasis sąrašas“.
 20.30 „atsarginis prezi-

dentas“.
 21.30 dakaras 2022.
 23.10 „kondoras“.
 0.10 „Narkotikų prekei-

viai“.
 1.20 „ekvalaizeris“.

Lryto
 7.00 „daktarė koval-

čiuk“.
 8.00 Vyrų šešėlyje.
 8.30 kaimo akademija.
 9.00 „zoologijos sodas“.
 10.00 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
 10.30 „Partizanų keliais“. 
 11.00 Vyrų šešėlyje.
 11.30 Bušido ringas. 
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Pėdsakas. 

Ukraina“.
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 alfa taškas.
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 19.00 „Gyvenimo linija“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 Lietuvos miestai.
 21.30 „24/7“. 
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.

LRT+
 6.05 duokim garo!
 7.30 krikščionio žodis.
 8.00 kelias.
 8.30 Menora.
 9.00 Širdyje lietuvis.
 10.00 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 10.30 daiktų istorijos.
 11.30 7 kauno dienos.
 12.00 Mokslo sriuba.
 12.30 Šv. Mišios iš 

Palangos Švč. 
Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų 
bažnyčios.

 13.40 Šventadienio 
mintys.

 14.10 „Mažasis kramblas. 
Lenktynės iki aukso 
kasyklos“.

 15.30 Xi tarptautinis 
Balio dvariono 
jaunųjų pianistų 
ir smuikininkų 
konkursas.

 16.45 „kelionių atvirukai“.
 17.00 kultūros diena.
 17.30 kultūringai su 

Nomeda.
 18.30 stambiu planu.
 19.30 išpažinimai.
 20.00 žiemojimas su 

opera.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „Georg Friedrich 

Handel. Rodelinda“.
 0.05 Panorama.
 0.27 sportas. orai.
 0.35 „Bodo“.
 2.20 kultūringai su 

Nomeda.
 3.15 stambiu planu.
 4.10 „Mažasis kramblas. 

Lenktynės iki aukso 
kasyklos“.

 5.30 Pradėk nuo savęs.

TV1
 6.20 „Pasirinkę Lietuvą“.
 6.50 „Vilniaus Gaonas“.
 7.20 „akloji“.
 9.00 „Rozenheimo 

policija“.
 10.00 „danė Lovinski“.
 11.00 „džeimis gamina 

italijoje“.
 12.00 „Šviežias maistas. 

anos olson 
receptai“.

 12.30 sveikinimai.
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Raudonas kam-

barys“.
 18.45 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
žmogžudystės 
Lotaringijoje“.

 23.00 „Milijonas šventinių 
lempučių“.

 0.55 „55 žingsniai“.
 3.00 „Vera. kelio  

vingis“.

TV6
 6.20 jukono auksas.
 7.10 Pragaro kelias.
 8.05 „Vienas“.
 9.00 Lombardų 

žvaigždės.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 e – gazas dugnas.
 11.00 sandėlių karai.
 11.30 „Mirtinos salos“.
 12.30 „Laukiniai lūkesčiai“.
 13.25 sandėlių karai.
 14.00 išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 jukono auksas.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 „žaidimų žaidimas 

su ellen“.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 žinios.
 22.00 „10,5 balo“.
 23.40 „Melas vardan 

tiesos“.
 2.20 „Holograma 

karaliui“.

Delfi TV
 6.00 Mano pramogos 

veidai. 
 7.30 Ugnikalnių takais.
 8.00 Lietuviškos atos-

togos. 
 8.30 Šiandien kimba.
 9.30 Meistro dieno-

raštis. 
 10.00 alfas vienas 

namuose.
 11.00 Receptų receptai.
 11.30 jūs rimtai? 
 12.00 sekmadienio Šv. 

Mišių transliacija.
 13.15 sveikatos receptas.
 14.00 ateities karta.  
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 16.00 orijaus kelionių 

archyvai. 
 17.00 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 17.30 automobilis už 0 

eur. 
 18.00 kieno didesni?
 19.00 kasdienybės 

herojai. 
 20.00 Lietuviškos atos-

togos. 
 20.30 Šaro Barsa.
 21.00 kriminalinė 

Lietuvos zona su 
d. dargiu.

 22.00 dakaras be 
cenzūros.

 23.00 kitokie pasikalbė-
jimai. 

 0.00 delfi diena. 
 1.00 dakaras be 

cenzūros.
 2.00 iš esmės su 

G. klimkaite ir 
k. Pocyte.

 3.00 delfi diena. 
 4.00 kitokie pasikalbė-

jimai. 

„Neįmanoma misija. Atpildo diena“, 21.30, LNK
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ETERIS
ANTRADIENIS, sausio 11 d. Saulė teka 8.38, leidžiasi 16.15, dienos ilgumas 7.37. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Marcijonas, stefanija, audrius, Vilnė, Palemonas.

LRT TV
2022. 01.1
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl?
 12.00 „Pabandom iš 

naujo!“. 
 13.30 7 kauno dienos.
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 svarbi valanda.
 19.30 (Ne)emigrantai.
 20.30 Panorama.
 21.30 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
europoje.

 22.30 dviračio žinios.
 23.00 „Projektas „Mėly-

noji knyga“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Į žvaigždes“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 (Ne)emigrantai.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
europoje.

 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl?
 3.35 dviračio žinios.
 4.05 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite.
 4.30 keliai. Mašinos. 

žmonės.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 dizaino dokumen-

tika. Paslaugų ir 
socialinis dizainas.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 6.30 Nuo... iki... 
 7.30 kk2.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Rimti reikalai 3“.
 11.10 „keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 žinios.
 22.30 „Nežinomas“.
 0.45 „snaiperis“.
 1.40 „sumažinti 

žmonės“.
 4.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.10 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 6.40 „elena iš avaloro“.
 7.10 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.40 karštai su tv3.lt.
 8.40 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Tobula pergalė“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „skirtingai nuos-

tabūs“.
 21.00 „Medikai parame-

dikai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „ekstraordinarių 

džentelmenų lyga“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „ekstraordinarių 

džentelmenų lyga“.
 0.50 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.50 „Gerasis daktaras“.
 3.45 „Tai – mes“.
 4.45 „Franklinas ir 

Bešas“.
 5.35 „simpsonai“.

BTV
 6.05 „csi. Majamis“.
 7.05 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „Šuo“.
 11.35 „sekliai“.
 12.35 „csi. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „sekliai“.
 18.25 „Šuo“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „dakaras 2022“.
 22.40 „keršto valanda. 

atlygis“.
 0.35 „kito gyvenime“.
 2.50 „Lemtingi skambu-

čiai“.
 3.40 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 inovacijų dNR. 
 7.00 „Gyvenimo linija“.
 8.00 „daktarė koval-

čiuk“.
 9.00 „Pėdsakas. 

Ukraina“.
 10.05 „dvaro rūmai“.
 11.10 „juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Triguba apsauga“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 #Nespaudai.
 17.30 „zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.30 alfa taškas.
 19.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 20.00 Reporteris. 
 20.40 sportas.
 20.48 orai.

 20.50 „aiškiaregė“.
 21.25 „juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 alfa taškas.
 23.30 #Nespaudai.
 0.30 „Triguba apsauga“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 3.00 „dvaro rūmai“.
 3.55 #Nespaudai. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 daiktų istorijos.
 7.00 „džiunglių knyga“.
 7.25 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 7.35 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 8.15 „Pasakojimai iš 

japonijos“.
 8.25 Mūsų miesteliai. 

kriūkai.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Vilniaus sąsiuvinis.
 12.20 smalsumo genas.
 12.50 Į sveikatą!
 13.20 kultūros diena.
 13.45 7 kauno dienos.
 14.15 Mokslo sriuba.
 14.45 „dar kartą apie 

Rachmaninovą“.
 15.45 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 16.00 „Peliukas Lukas“.
 16.15 „džiunglių knyga“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 19.00 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 19.30 „Renesanso 

proveržis. Pasaulio 
perversmas“.

 20.30 „Greičiau, aukščiau, 
stipriau. Rytdienos 
technologijos. 
žmogaus svajonė 
skraidyti“.

 21.00 eurolyga per LRT. 
 21.15 eurolygos krepšinio 

turnyras. Miun-
cheno „Bayern“–
kauno „žalgiris“. 
Per pertrauką 
– eurolyga per LRT. 

 23.30 stilius.
 0.25 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.40 dabar pasaulyje.
 1.05 „Georg Friedrich 

Handel. Rodelinda“.
 4.05 kelias.
 4.35 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
europoje.

 5.30 Pasivaikščiojimai.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Širdžių daktaras“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.05 „akloji“.
 11.10 „alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 13.20 „Mirtis rojuje“.
 14.35 „Naujokai“.
 15.35 „Nina“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 20.00 „Verpetai“.
 21.00 „inspektorė Petra. 

Tamsos pasiunti-
niai“.

 22.40 „Legendų biuras“.
 23.45 „svajoklė“.
 0.45 „Paskolinta meilė“.
 2.35 „inspektorius 

diupenas. Bangų 
mūša Bretanėje“.

 4.05 „du gyvenimai“.

TV6
 6.15 „skorpionas“.
 7.00 „csi. Niujorkas“.
 7.55 „kobra 11“.
 8.50 e – gazas dugnas.
 9.20 „Šaunioji įgula“.
 10.20 „simpsonai“.
 11.20 „Goldbergai“.
 12.20 „Naujakuriai“.
 12.50 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.55 „kobra 11“.
 14.55 „csi. Niujorkas“.
 15.55 „Havajai 5.0“.
 16.55 „Virtuvė“.
 17.55 „Šaunioji įgula“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Universalus karys. 

atpildo diena“.
 23.15 „Gelbėtojai“.
 0.10 „Naktinė pamaina“.
 1.05 „skorpionas“.
 1.55 „X mutantai“.
 2.45 „Baradač'ius“.
 4.00 „antinų dinastija“.

Delfi TV
 6.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 7.00 Ugnikalnių takais.
 8.00 Lietuviškos atos-

togos. 
 8.30 Gimę ne Lietuvoje. 
 9.00 delfi rytas.
 10.00 dakaras be 

cenzūros.
 11.00 delfi rytas.
 12.00 Receptų receptai.
 12.30 alfo didysis šou. 
 13.30 kasdienybės 

herojai.
 14.30 jos vardas  

MaMa. 
 15.00 delfi diena. 
 16.00 dakaras be 

cenzūros.
 17.00 iš esmės su 

a. Peredniu.
 18.00 kieno didesni? 
 19.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 20.00 Verslo Požiūris.
 20.30 Šaro Barsa.
 21.00 kriminalinė 

Lietuvos zona su 
d. dargiu.

 22.00 dakaras be 
cenzūros.

 23.00 iš esmės su 
a. Peredniu.

 0.00 delfi diena. 
 1.00 dakaras be 

cenzūros.
 2.00 iš esmės su 

G. klimkaite ir 
k. Pocyte.

 3.00 delfi diena. 
 4.00 kitokie pasikalbė-

jimai. 

TREčIADIENIS, sausio 12 d. Saulė teka 8.37, leidžiasi 16.17, dienos ilgumas 7.40. 
Priešpilnis. Vardadieniai: arkadijus, cezarija, cezarijus, Vaigedas, Lingailė, ernestas, cezarė, cezaris.  

LRT TV
2022.01.1
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl?
 12.00 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
europoje.

 13.00 daiktų istorijos.
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 svarbi valanda.
 19.30 Pasaulio puodai.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Lietuva kalba.
 22.30 dviračio žinios.
 23.00 „Projektas „Mėly-

noji knyga“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Į žvaigždes“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Pasaulio puodai.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Lietuva kalba.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl?
 3.35 dviračio žinios.
 4.05 stilius.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 kūrybingumo 

mokykla.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 6.30 Bus visko.
 7.30 kk2.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Rimti reikalai 3“.
 11.10 „keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Šeškinės 20. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 žinios.
 22.30 „Tik nekvieskite 

farų!“.
 0.40 „snaiperis“.
 1.35 „Nežinomas“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.10 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 6.40 „elena iš avaloro“.
 7.10 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.40 Prieš srovę.
 8.40 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „išsiųsta su meile“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „skirtingai nuos-

tabūs“.
 21.00 „Medikai parame-

dikai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Maikas ir deivas 

ieško pamergių“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Maikas ir deivas 

ieško pamergių“.
 23.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 23.18 „Maikas ir deivas 

ieško pamergių“.
 0.45 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.45 „Gerasis daktaras“.
 3.35 „Tai – mes“.
 4.30 „Franklinas ir 

Bešas“.
 5.15 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.

BTV
 6.05 „csi. Majamis“.
 7.05 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „Šuo“.
 11.35 „sekliai“.
 12.35 „csi. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „sekliai“.
 18.25 „Šuo“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „dakaras 2022“.
 22.40 „kraujo kerštas“.
 0.50 „keršto valanda. 

atlygis“.
 2.40 „Lemtingi skambu-

čiai“.
 3.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Vilniaus Babilonas. 
 7.00 „Gyvenimo linija“.
 8.00 „daktarė koval-

čiuk“.
 9.00 „Pėdsakas. 

Ukraina“.
 10.05 „dvaro rūmai“.
 11.10 „juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Triguba apsauga“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 Laikykitės ten. 

 17.30 „zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 alfa taškas.
 19.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 20.00 Reporteris. 
 20.40 sportas.
 20.48 orai.
 20.50 „aiškiaregė“.
 21.25 „juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 
 0.30 „Triguba apsauga“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 3.00 „dvaro rūmai“.
 3.55 Laikykitės ten. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 (Ne)emigrantai.
 7.00 „džiunglių knyga“.
 7.25 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 7.35 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 8.15 „Pasakojimai iš 

japonijos“.
 8.25 Širdyje lietuvis.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Menora.
 12.20 kelias.
 12.50 Širdyje lietuvis.
 13.45 Čia – kinas.
 14.15 Veranda.
 14.45 „Renesanso 

proveržis. Pasaulio 
perversmas“.

 15.45 „Peliukai Muškieti-
ninkai“.

 16.00 „Peliukas Lukas“.
 16.15 „džiunglių knyga“.
 16.40 Mano geriausias 

draugas.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 19.00 krepšinis. europos 

taurė. a grupė. 
Paryžiaus „Boulogne 
Metropolitans 92“.

 21.00 „Maurice duruflé. 
Requiem“.

 22.05 „diena po ryto-
jaus“.

 23.00 Į sveikatą!
 23.30 Pradėk nuo savęs.
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 Bliuzo vakaras. 
 1.30 Muzikinis intarpas.
 1.40 auksinis protas.
 3.05 Širdyje lietuvis.
 4.05 išpažinimai.
 4.35 Lietuva kalba.
 5.30 euromaxx.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija. išorė 
apgaulinga“.

 8.20 „Tūkstantis ir viena 
naktis“.

 10.05 „akloji“.
 11.10 „alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 13.20 „Mirtis rojuje“.
 14.35 „Naujokai“.
 15.35 „Nina“.

 16.45 „Šeimyninės 
melodramos“.

 17.45 „akloji“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 20.00 „Verpetai“.
 21.00 „inspektorė Petra. 

Budėjimas prie 
mirštančiojo“.

 22.45 „Legendų biuras“.
 23.55 „svajoklė“.
 0.50 „Paskolinta meilė“.
 2.40 „inspektorė Petra. 

Tamsos pasiunti-
niai“.

 4.00 „du gyvenimai“.

TV6
 6.15 „skorpionas“.
 7.00 „csi. Niujorkas“.
 7.55 „kobra 11“.
 8.50 Vienam gale 

kablys.
 9.20 „Šaunioji įgula“.
 10.20 „simpsonai“.
 11.20 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.20 „Naujakuriai“.
 12.50 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.55 „kobra 11“.
 14.55 „csi. Niujorkas“.
 15.55 „Havajai 5.0“.
 16.55 „Virtuvė“.
 17.55 „Šaunioji įgula“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Nakties klajūnai 

2“.
 22.55 „Gelbėtojai“.
 23.55 „Naktinė pamaina“.
 0.45 „skorpionas“.
 1.35 „X mutantai“.
 2.25 „Baradač'ius“.
 3.20 „antinų dinastija“.

Delfi TV
 6.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 7.00 Mano pramogos 
veidai. 

 8.00 ateities karta. 
 9.00 delfi rytas.
 10.00 dakaras be 

cenzūros.
 11.00 delfi rytas.
 12.00 Verslo Požiūris.
 12.30 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 13.30 Į pasaulio kraštą. 
 14.00 kieno didesni? 
 15.00 delfi diena. 
 16.00 dakaras be 

cenzūros.
 17.00 iš esmės su 

G. klimkaite ir 
k. Pocyte.

 18.00 ateities karta. 
 19.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 20.00 kaip pas žmones.
 21.00 orijaus kelionės.
 21.30 Gimę ne Lietuvoje.
 22.00 dakaras be 

cenzūros.
 23.00 iš esmės su 

G. klimkaite ir 
k. Pocyte.

 0.00 delfi diena. 
 1.00 dakaras be 

cenzūros.
 2.00 iš esmės su d. žei-

myte-Biliene.
 3.00 delfi diena. 
 4.00 kitokie pasikalbė-

jimai. 
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Rekreacinės paskirties  •žemės sklypą šalia ežero (iki 
vandens apie 50 m, patogus 
privažiavimas, galima statyba), 
kaina 12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841.

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

trANSpOrtO priemONĖS

Padangas (8 vnt., žieminės  •ir vasarinės), kaina po 5 Eur.  
Tel. 8 678 68588.

„VW Golf III“ (1997 m.) ir  •„VW Passat“ skardinių ratlan-
kių R14 originalius plastikinius 
gaubtus ir centrinės skylės 
dangtelius, kaina nuo 2 Eur 
už vnt. „Audi A6“ (2002 m.) 
dvejas priekinio bamperio 
groteles, kaina po 5 Eur. Drus-
kininkai.  
Tel. 8 686 43600.

GYVuliAi

8 mėn. eržiliuką ir 7 m.  •kumelę.  
Tel. 8 695 25786. 

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AuGAlAi

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

Bulves, pigiai miežius, avižų  •ir vikių mišinį, kviečius.  
Tel. 8 623 04363. 

Mišinį (50 % avižų, 50 %  •vikių). Tinka žalinimui.  
Tel. 8 614 56206. 

kiti

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

TV priedėlius „TV Star  •T7200“ (kaina 18 Eur) ir 
„Entellbox“ (užlenkiamas, 
kaina 15 Eur). Televizoriaus 
sieninį laikiklį, kaina 4 Eur. 
„Panasonic“, „Samsung“ ir LG 
TV pultelius, kaina nuo 3 Eur. 
SCART laidus, kaina po 2 Eur. 
Svetainės stalą (aštuoniakam-
pis, keraminių plytelių pavir-
šius, plotis 100 cm, aukštis 
55 cm), kaina 25 Eur. Vaikišką 
maniežą, kaina 25 Eur. Drus-
kininkai.  
Tel. 8 686 43600.

TV priedėlius „TV Star  •1020p“ (kaina 18 Eur) ir 
„Vido“ (kaina 12 Eur). Seno 
modelio mobiliojo telefono 
„Nokia“ įkroviklius ir ausinu-
kus, kaina po 2 Eur. SCART 
/ TULPES laidą, kaina 4 Eur. 
Pakabinamus šviestuvus butui 
ar sodui, kaina nuo 5 Eur. 
Druskininkai.  
Tel. 8 654 87148.

UAB „Martas“, Gėlyno g. 17,  •Lazdijuose, galite įsigyti balta-
rusiškų durpių briketų, akmens 
anglies, skaldelės kapams.  
Tel.: (8 318) 51721,  
8 652 51721. 

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040. 

Žvyrą, skaldą ir juodžemį.   •Tel. 8 678 80555.

Kiaulienos skerdieną  •puselėmis: lietuviška, svilinta 
– kaina 2,80 Eur už kg, puselė 
sveria apie 50–60 kg. Patei-
kiame kokybės sertifikatą, kad 
mėsa LIETUVIŠKA. Atvežimas 
nemokamas.  
Tel. 8 607 12690.

PERKA
NekilNOJAmASiS turtAS

Brangiausiai Lietuvoje  •miškus (brandžius, jaunus, 
malkinius, iškirstus), žemes, 
sodybas. Tel. 8 676 41155.

PARDUODA
NekilNOJAmASiS turtAS

Gyvenamąjį namą Vainiūnų  •k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav. 
(privati namų valda 0,338 ha, 
atlikti geodeziniai matavimai, 
trifazis elektros įvadas, sodyba 
prie naujai asfaltuoto kelio ir 
miško).  
Tel. 8 686 70 841. 

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

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 
upelio, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, visos miesto komuni-
kacijos), 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. 

KlasifiKuoti
sKelbimai

tel. 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com

SAVAITėS hOROSKOPAS 
(sausio 10—16 d.)

Avinas (03.21–04.20)
Turėsite galimybę sublizgėti profesinė-
je srityje. Tikėtina, kad kažkas paprašys 
jūsų pagalbos, todėl būkite geranoriški 
ir šio prašymo neignoruokite. Nors iš 
pirmo žvilgsnio jums patikėta užduo-
tis gali atrodyti pernelyg sudėtinga, 
tačiau labai greitai suprasite, kad jūsų 
turimos žinios ir įgyti įgūdžiai leidžia 
visa tai išspręsti greitai ir be didelių 
pastangų. Galite net neabejoti, kad 
anksčiau ar vėliau už jūsų pastangas 
bus tinkamai atlyginta.

Jautis (04.21–05.21)
Atsivers naujos galimybės. Nors šiuo 
laikotarpiu tikrai nespindėsite dide-
liu entuziazmu ir netrykšite energija, 
tačiau žvaigždės pataria suimti save į 
rankas. Vertėtų nepamiršti, kad antra 
tokia pati proga gali ir nepasitaikyti, 
todėl pasistenkite nepraleisti nieko 
svarbaus. Pasvarstykite, kas jums ga-
lėtų suteikti daugiau energijos: galbūt 
atėjo laikas pradėti sportuoti ar pako-
reguoti savo įprastą valgiaraštį?

Dvyniai (05.22–06.21)
Džiugins naujos patirtys, kurių šiuo 
laikotarpiu tikrai netrūks. Tikėtina, 
kad būtent dabar atrasite naują jums 
patinkančią veiklą, kuriai norėsite 
skirti visą savo laisvalaikį. Nors šiuo 
laikotarpiu turėsite ne vieną progą 
pasimėgauti žemiškais malonumais, 
tačiau nereikėtų pamiršti apie savo 
pareigas. Būkite atidesni atlikdami 
jums patikėtas užduotis, nes klaidų 
taisymas vėliau gali pareikalauti per-
nelyg didelių pastangų.

Vėžys (06.22–07.22)
Palankus metas ieškoti papildomų 
pajamų šaltinių. Jei kurį laiką atrodė, 
kad gaunamos pajamos nėra pakan-
kamos, dabar turėsite progų situaciją 
pakreipti į gerąją pusę. Tikėtina, kad 
šiuo laikotarpiu darbų bus daugiau nei 
esate pratę, tačiau tai turės ir teigia-
mą pusę: galėsite džiaugtis kur kas 
pilnesne pinigine. Jei svarstote apie 
naujo darbo paieškas, dabar tam bus 
tinkamas laikotarpis.

Liūtas (07.23–08.23)
Didžiausio pasisekimo gali tikėtis tie 
ženklo atstovai, kurie nori užmegzti 
naujus romantiškus santykius. Šiuo 
laikotarpiu tiesiog spinduliuosite pa-
sitikėjimu savimi, todėl tai tikrai neliks 
nepastebėta. Priešingos lyties atstovus 
trauksite tarsi magnetas, todėl turėsite 
galimybių užmegzti naujas pažintis. 
Žvaigždės žada, kad šis laikotarpis bus 
kupinas romantikos ir malonių akimir-
kų, kurios tikrai paglostys širdį.

Mergelė (08.24–09.23)
Palankus metas padėti kitiems. Jau 
kurį laiką trokštate, kad jūsų pastan-
gos būtų tinkamai įvertintos, o dabar 
bus tikrai palankus metas imtis tam 
tikrų veiksmų. Apsidairykite aplink: 
tikrai pastebėsite, kad šiuo metu kaž-
kam reikia jūsų pagalbos, o nuveikę 
kažką tikrai naudingo jausitės kur kas 
geriau. Šiuo laikotarpiu galite pajusti 
staigius emocijų šuolius, todėl užpil-
dykite savo širdį gerumu, ir tai jums 
padės atrasti vidinę ramybę.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Būsite nusiteikę pozityviai ir norė-
site nuveikti kiek įmanoma daugiau. 
Šiuo laikotarpiu įvairių užduočių bus 
iš tiesų nemažai, tačiau nereikėtų 
pamiršti pakankamai laiko skirti ne 
vien tik darbui, bet taip pat ir poilsiui. 
Jei įvairių darbų užbaigimas atrodys 

pernelyg keblus, nebijokite prašyti 
savo artimųjų pagalbos: jie tikrai bus 
nusiteikę jums padėti.

Skorpionas (10.24–11.22)
Palankus metas spręsti su nekilnoja-
muoju turtu susijusius klausimus. Šiuo 
laikotarpiu bus palanku planuoti naujo 
būsto pirkimą ar įrengimą bei sudaryti 
notarines sutartis. Jei vadovausitės 
savo intuicija, galėsite išvengti per-
nelyg skubotų sprendimų, dėl kurių 
ateityje gali tekti gailėtis. Tinkamai 
įvertinkite savo finansines galimybes 
ir venkite nebūtinų išlaidų, kurios gali 
kaip reikiant paploninti piniginę.

šaulys (11.23–12.21)
Tobulėjimo metas. Šiuo laikotarpiu bus 
palanku investuoti į įvairius kursus, 
asmeninio tobulėjimo seminarus, kny-
gas ir t. t. Atraskite, kokia veikla jums 
teikia didžiausią džiaugsmą, ir galbūt 
tai padės jums kasdienybę paversti 
kur kas spalvingesne. Dabar turėsite 
daugiau laisvo laiko, todėl pasistenkite 
jį tinkamai išnaudoti: tikėtina, kad jau 
labai greitai darbo krūvis ir vėl taps 
pakankamai didelis.

Ožiaragis (12.22–01.20)
Jūsų pastangos sulauks tinkamo įver-
tinimo. Nors kurį laiką atrodė, kad net 
ir didelės pastangos negarantuoja sė-
kmės, tačiau dabar reikalai pakryps į 
gerąją pusę, taigi, galėsite mėgau-
tis saldžiais darbo vaisiais. Taip pat 
žvaigždės žada, kad šiuo laikotarpiu 
galite tikėtis malonios staigmenos. 
Priimkite tai kaip padėką už sunkų 
darbą – jūs tikrai to nusipelnėte. Jei 
pajusite jėgų trūkumą, palanku supla-
nuoti trumpą išvyką į užmiestį.

Vandenis (01.21–02.19)
Atsivers naujos finansinės galimybės, 
tačiau turite būti budrūs ir laiku tai 
pastebėti. Jei skrajosite padebesiais, 
didelė tikimybė, kad jums pasitaikiusią 
progą kažkas nučiups tiesiai iš pano-
sės. Dabar galite susidurti su nemalo-
niomis apkalbomis, tačiau neleiskite, 
kad tai prigesintų jūsų optimizmą. 
Taip pat žvaigždės pataria daugiau 
dėmesio skirti savo sveikatai: jei pa-
jusite jėgų trūkumą ar tam tikrų ligų 
simptomus, neužsiimkite savigyda ir 
laiku kreipkitės į specialistus.

Žuvys (02.20–03.20)
Atversite visiškai naują gyvenimo lapą. 
Turėsite galimybę ištaisyti savo pra-
eities klaidas ir viską pradėti iš naujo. 
Dabar bus palankus metas ieškantiems 
meilės ar norintiems keisti savo profe-
sinę sritį. Atrodys, kad viskas sekasi 
kur kas geriau nei bet kada anksčiau, 
todėl nuo jūsų veido nedings šypsena. 
Dabar tikrai bus dėl ko šypsotis, todėl 
pasimėgaukite šiuo palankiu periodu ir 
pasinaudokite visomis likimo siunčia-
momis progomis, kurios gali visiškai 
pakeisti jūsų gyvenimą.

Prekiaujame 
           chrizanTemomis 
                           ir virŽiais
 Telefonas pasiteirauti

8 626 02129.
staidarų g. 8, staidarų k., 

Lazdijų r. sav.

JUODELIAI KVIEČIA!!!
Viena didžiausių ir moderniausių medienos perdirbimo įmonių 

UAB ,,Juodeliai“ 
kviečia prisijungti prie komandos

Gamybos darbuotojus (700–800 Eur į rankas)  
Autokrautuvo vairuotojus (800–1000 Eur į rankas)

Operatorius (1000–1500 Eur į rankas)
Ekskavatoriaus vairuotojus (1200–1500 Eur į rankas)
Šaltkalvius-remontininkus (1100–1600 Eur į rankas)  

Elektrikus-automatikus (1400–1800 Eur į rankas) 
Kelionė autobusu į darbą arba kuro kompensavimas (yra papildomų sąlygų)!

Visada laiku mokamas darbo užmokestis!
Darbo rūbai ir visos reikalingos darbo priemonės!

Nemokamas testavimas dėl Covid-19 ligos!
Gardi kava ir sotūs sumuštiniai!

Draudimas nuo traumų!
Skambink +370 600 00515 ir gauk 

Tau tinkamą pasiūlymą!
Arba CV siųsk cv@juodeliai.lt
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Prenumeruokite visuose Lietuvos pašto skyriuose,  telefonu 8 700 55 400, 
internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt ir redakcijoje.

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

Išnuomojamas nestandarti- •nio išplanavimo 1 k. butas Laz-
dijų miesto centre (1 aukštas, 
autonominis šildymas).  
Tel. 8 698 78040. 

Nuomoju komercines pa- •talpas Lazdijuose (80 kv. m, I 
aukštas). Tel. 8 698 78040. 

ieŠkO

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

nevažiuojantis. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 89742.

Įvairių markių automobi- •lius. Pasiima patys. Atsiskaito 
iš karto. Sutvarko reikiamus 
dokumentus.  
Tel. 8 691 85616. 

Automobilius, automobilių  •priekabas (gali būti daužti, 
nevažiuojantys, pasiimame 
patys).  
Tel. 8 630 59016. 

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. 

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

kiti

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 280–
300 Eur/t, skarda – 240–260 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys.  
Ežero g. 39, Lazdijai.  
Svėrimo paslaugos iki 60 t. 
Darbo laikas  
I–V – 8.00–16.00 val.,  
VI – 8.00–12.00 val.  
Tel. 8 698 30902. 

DOVANOJA
Apie 80 t mėšlo. Krosnos  •seniūnija, Vartų kaimas.  

PERKA
NekilNOJAmASiS turtAS

Žemę.   •Tel. 8 688 80688. 

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

Žemės ūkio paskirties  •žemę alytaus r. sav. Gali būti 
apleista.  
Tel. 8 678 80555. 

ŽemĖS ŪkiO teCHNikA

Bet kokią žemės ūkio  •techniką: traktorių, priekabą, 
sunkvežimį ir jų padargus. Gali 
būti neveikianti, su defektais.  
Tel. 8 680 77728. 

trANSpOrtO priemONĖS

Visų markių automobi- •lius: „Mazda“, „Audi“, BMW, 
„Mitsubishi“, „Renault“, 
„Volkswagen“, kemperius  ir 
kt. Pasiimame patys, sutvar-
kome reikiamus dokumentus, 
atsiskaitome iš karto. Dirba-
me savaitgaliais ir šventinėmis 
dienomis. Išrašome utilizavimo 
pažymą.  
Tel. 8 681 20546. 

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

Lengvąjį automobilį arba  •mikroautobusą. Gali būti tech-
niškai netvarkingas, daužtas, 

Tel. 8 638 98886. 

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink.  
Tel. 8 675 00731. 

Galiu dirbti pagalbiniu  •darbininku statybose (moku 
apdailos darbus) arba ūkininko 
ūkyje.  
Tel. 8 622 60230. 

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •bimo mašinas. atvykstame į 

namus. Tel. 8 615 73404. 

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

kasame tvenkinius.   •Tel. 8 678 80555.

Profesionaliai šiltiname  •pastatų sienas, oro tarpus, 
uždaras ertmes ir perdangas 
ekologiška termoizoliacine 
ekovata. Dirbame visoje Lietu-
voje su specialia nauja įranga, 
kokybiškomis medžiagomis ir 
už patrauklią kainą. medžia-
goms ir darbams suteikiame 
garantiją. rinkitės greitą, pigų 
ir efektyvų šiltinimo būdą jau 
dabar skambindami  
Tel. 8 637 08726.

NUOMA
SiŪlO

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

KlasifiKuoti
sKelbimai

tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Turite naujieną, 
nuotrauką – siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

KnYGYnĖlis, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt.

DiDelis Biuro 
popieriaus 
pasirinkimas!

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

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

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

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

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

Valome 
žemės ūkio paskirties 

sklypus (nuo 1 ha), 
apaugusius medžiais 

ir krūmais. Už didelius 
ir tankiai apaugusius – 

mokame pinigus.
Tel. 8 603 30577.

Dėl mylimų tėvelių mirties užjaučiame raimondą  
kamanDuLį.

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos frakcija „PirmYn!“

Dėl mylimų tėvelių mirties nuoširdžiai užjaučiame raimondą  
kamanDuLį.

Lina ir artūras margeliai
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PERKAME 
MIŠKĄ

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641,
www.SuperkaMišką.lt

perka pienu girdomus 
veršelius. 

moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

Gali būti bendraturčių, 
neatidalytas, su skolomis.

Sutvarko dokumentus. 
Tel. 8 644 55355.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

PERKAME veršelius. 
Atsiskaitome iš karto. 

Mokame visus priedus.

Tel. 8 686 21470. 

Virtuvės baldai, sofos, lovos, 
kampai, lentynos, komodos, 
kėdės, prieškambario bal-
dai, šaldytuvai, šaldikliai, 
trimeriai. Atvežame. Galima 
išsimokėtinai.

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

Telefonas 8 674 05844

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs....

tel. 8 698 50235.

PERKA VERŠELIUS, 
TELyČAITES.
Moka PVM. Pasiima greitai. 
Sveria el. svarstyklėmis.

Tel. 8 686 46230.

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,

grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS,

ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ

Tel. 8 620 65577.

Tel. 8 603 30577.Tel. 8 603 30577.

PeRKame 
įvairios būklės ir 
amžiaus mišką. 

Perkame nederlingas, medžiais 
ir krūmais apaugusias žemes.

PeRKame 
įvairios būklės ir 
amžiaus mišką. 

Perkame nederlingas, medžiais 
ir krūmais apaugusias žemes.

Knygynėlis
Seinų g. 12, 

Lazdijai
Tel. (8 318) 53085

Politinės aktualijos
Naujienos apie politikų gyvenimą, 
rajone priimamus sprendimus ir 
jų vykdymą.

Bendruomenių naujienos
Rajono bendruomenių aktualijos, 
informacija apie projektus, organi-
zuojamas šventes ir dar daugiau.

dzūkai kalBa, kad...
Karščiausios nuogirdos ir ne tik. 
Istorijos, sklindančios iš vienų lūpų į 
kitas. Kiekviena iš jų turi dalį tiesos.

Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik 
Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose, 
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu: 
www.prenumerata.lt ir www.prenumeruok.lt

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

ASMENINIAI SKELbIMAI 
NEMOKAMAI! 
Tel.: (8 318) 53085, 

8 670 38882, 
el. p. dzukuzinios@gmail.com


