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

UAB ,,Juodeliai“ augina savo komandą ir 
darbui AKMENYNŲ gamybiniame padalinyje,

kviečia prisijungti: 
Pamainos meistrą

Siūlome 1000–1100 Eur „į rankas“ 
• Slenkantis pamainomis darbo grafikas 

(2 dienomis / 2 naktimis / 4 laisvos)
• Darbuotojus vežame autobusu arba kompensuojame kurą 

(*yra papildomų sąlygų)
• Garantuojame laiku mokamą ir nuo rezultatų priklausantį 

darbo užmokestį!
• Nemokamas testavimas dėl Covid-19 ligos!

• Draudimas nuo traumų!
Skambink ir gauk TAU tinkantį pasiūlymą

tel.: +370 698 41920; +370 600 00515
arba CV siųsk cv@juodeliai.lt

N e p r i k l a u s o m a s  l a z d i j ų  r a j o N o  l a i k r a š t i s  www.dzukuzinios.lt

Politinės partijos kiša pagalius į rinkimų komitetų ratus

Partijos išsigando rinkimų 
komitetų konkurencijos 
savivaldoje, todėl dabar 
imasi priemonių varžyti 
jų veiklą, sako praėjusiuo-
se savivaldos rinkimuose 
dalyvavę visuomeninių 
komitetų lyderiai. Taip jie 
įvertino Seime sudarytos 
darbo grupės parengtus 
Rinkimų kodekso ir Politi-
nių organizacijų įstatymo 
projektus. 

„Seimas ir partijos supyko ir nutarė 
susidoroti su komitetais, turėdamos 
didelį plaktuką ir taukštelėdamos ko-
mitetams, tai yra Lietuvos žmonėms, 
per pakaušį“, – siūlomus pakeiti-
mus įvertino Šiaulių miesto meras, 
buvusio rinkimų komiteto „Artūro 
Visocko sąrašas „Dirbame miestui“ 
vadovas Artūras Visockas. 

Draus nauDoti lyDerių 
varDus?
„Nesugalvos jie tokių klumpių, 

kad mes jų nesunešiotume“, – 
kalbėjo Druskininkų meras, 
buvusio rinkimų komiteto „Už 
Druskininkus su Ričardu Mali-
nausku“ lyderis Ričardas Mali-
nauskas. Kauno, Šiaulių miestų, 
Druskininkų, Kazlų Rūdos savi-
valdybių merai projektus vadino 
nesąžiningais, nesuprantamais 
ir kenksmingais. Jų nuomonei 
pritaria ir buvęs Lazdijų rajono 
savivaldybės meras, rinkimų ko-
miteto ir visuomeninio judėjimo 

„Pirmyn! Kartu mes galime“ ly-
deris Artūras Margelis. 

Buvusių rinkimų komitetų lyde-
rių teigimu, nepagrįsta reikalauti 
komitetą registruoti kaip juridinį 
asmenį ir neleisti rinkimuose da-
lyvauti jau įsikūrusiems juridi-
niams asmenims – judėjimams, 
drausti naudoti jų pavadinimą ar 
lyderių pavardes. 

Pagal Politinių organizacijų 
projektą, politinės organizaci-
jos – tiek partijų, tiek rinkimų 

komiteto – pavadinimas nega-
li būti tapatus ar panašus į jau 
įregistruoto juridinio asmens ar 
politinės organizacijos pavadini-
mą, jame negali būti naudojami 
naudojami fizinių asmenų vardai 
ir pavardės. 

„Vienas žodis – nesąžininga. 
(...) Jeigu aš rengčiau tokį įstaty-
mą, tai mano mama, atsikėlusi iš 
kapų, tikrai smarkiai duotų velnių, 
kad elgiuosi labai neteisingai“, – 

Naujausias sveikatos apsaugos ministro A. Dulkio 
įsakymas: „Uždrausta gerti ir valgyti renginiuose“
Didėjant užsikrėtimų Omikron virusu atvejams, didėja rizika juo užsikrėsti dalyvau-
jantiems šventėse ir masiniuose renginiuose. Todėl sveikatos apsaugos ministras 
A. Dulkys sugriežtino reikalavimus ir atsakomybę renginių organizatoriams ir jų daly-
viams. Surengti ūkininkų šventę Seirijuose bus tikras iššūkis jos organizatoriams.

A. Margelis įsitikinęs, jog politinėms partijoms tie komitetai yra nenaudingi, todėl partijos 
stengiasi, kad būtų mažiau konkurencijos ir stato įvairias kliūtis. „Kuo mažiau konkurentų, tuo 
partijoms geriau".

R. Malinauskas teigė nesuprantąs, kodėl norima priversti steigti naują juridinį asmenį — 
komitetą, jeigu tie patys žmonės jau yra įkūrę tokių pačių siekių ir tikslų turintį judėjimą.
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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.

savaitės  komentaras   Būtent už tokią Lietuvą ir kovojome

Algimantas Mikelionis
Jau prabėgo daugiau kaip tris-
dešimt metų, kai esame laisvi 
ir nepriklausomi. Ir vis dažniau 
tenka išgirsti klausimą: ar už to-
kią Lietuvą kovojome? Daugu-
ma taip klausiančių į šį klausimą 
atsako neigiamai ir dar priduria, 
kad jeigu už laisvę ir nepriklau-
somybę reikėtų kovoti dabar, tai 
niekas neitų arba tai darytų labai 
mažai žmonių.

Kai kas neįvertina to, ką esa-
me pasiekę per kelis laisvės 

dešimtmečius. Materialinių gė-
rybių gausa ir kiek didesniame 
mieste pastatytų kokių keturių 
skirtingų tinklų prekybos centrai 
priimama kaip visiškai norma-
lus dalykas, bet prisiminkime 
skurdžias prekių asortimentu ir 
pilkas sovietmečio parduotuves. 
Prekybos centrai lūžta nuo įvai-
riausių puikios kokybės buitinių 
prekių. Praktiškai kiekvienuose 
namuose rasime geros kokybės 
šaldytuvą, skalbimo mašiną, itin 
kokybišką ir prabangų televizo-
rių ir t. t. Visko čia ir nesuminėsi, 
be to, šio straipsnio tikslas nėra 
kalba apie materialines vertybes 
– jas paminėjau tik dėl to, kad 
tai mums iš dangaus nenukrito.

Svarbiausia yra, ką mums lais-
vė ir nepriklausomybė davė dva-
sine prasme. Pirmas žodis, kuris 
ateina į galvą, yra demokratija. 
Jeigu sovietmečiu buvo tik viena 

teisinga komunistų partijos tiesa, 
tai dabar kiekvienas pilietis gali 
sakyti tai, ką galvoja, visiškai 
laisvai ir nevaržomai. Tie, kurie 
teigia kitaip, turėtų prisiminti 
sovietmetį, kuomet mintys, iš-
reikštos žodžiais apie laisvę ir ne-
priklausomybę, nebuvo toleruo-
jamos ir už tai grėsė suėmimai, 
tardymai, kankinimai, kalėjimai 
ir tremtis į lagerį. Tai reikia labai 
gerai prisiminti, nes dabar gali 
reikšti bet kokią kitam žmogui gal 
ir nepatinkančią nuomonę. Vienas 
pagrindinių demokratijos iško-
vojimų yra žodžio ir nuomonės 
laisvė. Nuomonės gali ir net turi 
būti kelios, o mes jau remdamie-
si savo argumentais, pagrįstais 
išsilavinimu ir intelektu, galime 
diskutuoti, kiek norime. Tik tie, 
kurie vis teigia apie gyvenimo so-
vietmečiu gėrį, neturėtų pamiršti, 
kad tuomet toks įvairiausių nuo-

monių diapazonas ir galimybės 
jas reikšti visokiais būdais buvo 
paprasčiausiai neįmanomas.

Tiesa, reikia nepamiršti, kad 
laisvė skirta tik protingiems 
žmonėms, nes tavo laisvė bai-
giasi ten, kur prasideda kito 
žmogaus laisvė. Vienas garsiau-
sių Europos intelektualų, Len-
kijos disidentas, kovojęs prieš 
komunistinės Lenkijos režimą, 
Adamas Michnikas yra pasakęs: 
„Demokratijos paradoksas, kad 
ji visada toleruoja savo priešus. 
Taip ir turi būti, bet iki tam tikros 
ribos. Kai ši riba peržengiama, 
demokratija pati sau išmuša 
dantis.“ Tad visų laisvų žmonių 
tikslas yra apginti demokratiją, 
kad neduok, Dieve, nepasikar-
totų sugrįžimas į visuomenę, 
kurioje toleruojama tik viena 
partija ir viena tiesa.

Kai kurie asmenys net pradeda 

liaupsinti Rusijos ir Baltarusi-
jos politinius režimus ir diktato-
rius V. Putiną ir A. Lukašenką. 
Žodžiu, kaip gera ten gyventi. 
Bet tokiems pasiūlius vykti ten 
gyventi norinčių nelabai ir at-
siranda. Demokratiška Lietuva 
tuo ir skiriasi nuo Rusijos ir Bal-
tarusijos, kad mes galime lais-
vai reikšti nuomonę ir sakyti, 
ką galvojame. Jau seniai nieko 
nestebina Lietuvos prezidento ir 
Vyriausybės bei Seimo itin aštri 
kritika. O begiriantiems Rusijos 
ir Baltarusijos režimus siūlau ten 
nuvažiuoti ir pabandyti viešai 
ir kritiškai pasisakyti apie šių 
valstybių diktatorius. Tik kad 
net ir važiuoti ten nereikia, nes 
matome per televiziją, kaip jėgos 
struktūros griežtai ir be jokio 
gailesčio susidoroja su tik ban-
dančiais pasakyti kitą nuomonę 
nei oficiali valdžios pozicija.•

Metus pradėkite su puikiomis nuolaidomis: pasinaudokite „Tele2“ pasiūlymais
Nuolaidos telefonams, 
kompiuteriams, planše-
tėms, televizoriams, išma-
niesiems laikrodžiams ir 
buitį lengvinantiems robo-
tams. Tai tik dalis išskir-
tinių pasiūlymų, kuriuos 
„Tele2“ paruošė naujųjų 
metų proga.

Jei metus pradėti norite atsinau-
jinę ir sutaupę – suskubkite pa-
sinaudoti „Tele2“ išpardavimu. 
Daugiau apie jį sužinoti galima 
internetinėje svetainėje https://
tele2.lt/privatiems/akcijos.

DiDysis įrangos išparDavimas 
— praDinės įmokos tik  
nuo 1 eur
Svajojate apie naują televizorių, 
nešiojamąjį ar planšetinį kompiute-
rį? Gal norėtumėte įsigyti elektrinį 
paspirtuką, o namų ruošos darbus 
patikėti robotams? Geros naujienos 
– šiems pirkiniams nereikia daugy-
bės santaupų, nes jiems ir daugeliui 
kitų „Tele2“ šiuo metu taiko tik 1 
Eur pradinę įmoką.

Dabar puikus laikas įsigyti naują 
kompiuterį. Rinktis galima iš pati-
kimų „Asus“, „Dell“, „Lenovo“ ar 
„HP“ nešiojamų kompiuterių ir iš 
darbui, mokslams bei pramogoms 
tinkamų „Apple“ bei „Lenovo“ 
planšečių. Pastarųjų kaina prasi-
deda vos nuo 4,66 Eur/mėn.

Jei norėtumėte mieste judėti pa-
prasčiau ir patogiau, susipažinkite 
su „Tele2“ taikomomis nuolaido-
mis elektriniams paspirtukams. Pa-
vyzdžiui, įkraunamas paspirtukas 
„Xiaomi Essential“ dabar kainuoja 
tik 8 Eur/mėn. – tiek, kiek maždaug 

atsieitų vos keletas pasivažinėjimų 
panašiu nuomotu įrenginiu.

Dar mažesnes mėnesio įmokas 
operatorius dabar taiko buitį lengvi-
nančiai įrangai. Langus plaunantį 
robotą šiuo metu galima įsigyti 
vos nuo 6 Eur/mėn., o robotą siur-
blį – tik nuo 4 Eur/mėn. Maža to, 
išskirtiniai pasiūlymai šiuo metu 
taikomi ir televizoriams – „Xiaomi 
Mi“ bei „Samsung“ televizorius 
šiuo metu įsigyti galima vos su 1 
Eur pradine įmoka. 

Šie išpardavimo pasiūlymai įran-
gai galioja su bet kuriuo www.tele2.
lt skelbiamu „Tele2 Laisvo interne-
to“ planu ir pasirašant 24 mėn. pas-
laugų teikimo bei 36 arba 24 mėn. 
įrangos išsimokėjimo sutartį.

nauji metai — naujos 
išmaniųjų telefonų kainos
Besižvalgantiems naujo išmaniojo 
taip pat verta suskubti. Operatorius 
paruošė daugybę viliojančių pasiū-
lymų, iš kurių beliks tik išsirinkti 
tinkamiausią sau.

Išpardavime dalyvauja 15 skir-
tingų „Samsung“, „Apple“, „Xia-
omi“ ir „Fonos“ telefonų modelių, 
o sutaupyti galima net iki 200 Eur. 
Be to, kai kuriems išmaniesiems 
taikomos ne tik nuolaidos, bet ir 
vos 1 Eur pradinė įmoka.

Vienas tokių – „Samsung Galaxy 
A12“. Pasirašius 24 mėn. sutartį ir 
sumokėjus minėtą 1 Eur pradinę 
įmoką, šis telefonas kainuos tik 
6,16 Eur/mėn. Beje, nuolaida ga-
lioja išmanųjį perkant ir be sutar-
ties. Mokant iš karto šis telefonas 
dabar kainuoja vos 149 Eur (įsigy-
jant taikomas 5,25 Eur laikmenos 
mokestis).

pirkDamas 1 įrenginį, gauni 2: 
telefonai su Dovanomis
Nors išpardavime dalyvauja itin 
daug skirtingų telefonų modelių, 
į tris iš jų verta atkreipti ypatingą 
dėmesį. Juk įsigydami juos, dovanų 
dar gausite ir belaides ausines arba 
išmanųjį laikrodį vaikams.

Vienas tokių išmaniųjų su dovana 
– tai „Samsung Galaxy S21 FE“ su 
128 GB arba 256 GB vidine atmin-
timi, kuriems šiuo metu taikoma tik 
1 Eur pradinė įmoka. Dabar šiuos 
stilingus modelius įsigyjantiems 
tiek su sutartimi, tiek mokantiems 
visą sumą iš karto tik už 0,01 Eur 
dovanojamos belaidės ausinės „Ga-
laxy Buds2“ (dovanos vertė – 149 
Eur). Taip pat pridedama ir papil-
doma dovana – tai 30 Eur vertės 
„Wolt“ kuponas.

Bevieles „Galaxy Buds2“ ausi-
nes dovanų gaus ir perkantys išskir-
tinius „Samsung Galaxy Z Flip3 
5G“ serijos telefonų modelius. Šie 
akį traukiančio dizaino išmanieji 
labiausiai išsiskiria analogų netu-
rinčiu besilankstančiu ekranu. Beje, 
„Galaxy Z Flip3“ telefonus būtent 
dabar įsigyti verta ne tik dėl dova-
nų, bet ir šiuo metu jiems taikomų 
nuolaidų – sutaupyti galima net iki 
100 Eur.

Gera naujiena ketinantiems įsi-
gyti vos 209 Eur (taikomas 5,25 Eur 
laikmenos mokestis) kainuojantį te-
lefoną „Fonos Mi“ (64 GB). Dabar 
perkantiems šį išmanųjį tik už 0,01 
Eur yra dovanojamas išmanusis lai-
krodis vaikams „Okis“ (dovanos 
vertė – 99 Eur). Šis žaismingas lai-
krodukas vaikams padeda palaikyti 
ryšį su artimaisiais, o tėvams jaustis 
ramiau. Juo galima skambinti, susi-

rašinėti ir siųsti garso pranešimus, 
o integruota GPS technologija su-
augusiems leidžia visuomet žinoti 
vaiko buvimo vietą.

Įrangai papildomai taikomas 
vienkartinis valstybės nustatytas 
laikmenos mokestis.

esim laikroDžiai — net iki 33 
proc. pigiau
Operatorius paruošė ir daugiau iš-
skirtinių pasiūlymų. Dabar ypač 
geromis sąlygomis galima įsigyti 
ir „Samsung Watch“ arba „Huawei 
Watch“ išmaniuosius laikrodžius 
su integruota eSIM technologi-
ja. Šie įrenginiai padės lengviau 
įgyvendinti naujametinius paža-
dus sportuoti ir gyventi aktyviau. 
Turint tokį laikrodį, galima rečiau 
naudotis išmaniuoju. Užsisakius 
laikrodžiui skirtą planą, skambinti, 
rašyti ar naršyti internete taps įma-
noma tiesiog ant riešo esančiame 
ekrane.

O rinktis tikrai yra iš ko – pa-

siūlyme dalyvauja 9 skirtingi lai-
krodžių modeliai. Juos perkant iš 
karto, be sutarties, sutaupyti galima 
net iki 150 Eur. Tačiau šiuos įren-
ginius įsigyjant kartu su planu ir 
sudarant 24 mėn. sutartį, taikomos 
dar didesnės nuolaidos – jos siekia 
iki 33 proc.

Be to, perkantys vieną iš keturių 
pasiūlyme dalyvaujančių „Sam-
sung Watch 4“ serijos laikrodžių 
dovanų gaus belaidį įkroviklį 
„Samsung Duo Pad“ (dovanos 
vertė – 59,90 Eur). Su šiuo įkro-
vikliu galėsite patogiai papildyti 
ne tik išmaniojo laikrodžio, bet ir 
kitų to paties gamintojo įrenginių 
baterijas.

Daugiau informacijos apie pasiū-
lymus, akcijas ir dovanas sužinosi-
te www.tele2.lt, „Tele2“ salonuo-
se arba paskambinę telefonu 117. 
Įrenginiams papildomai taikomas 
vienkartinis laikmenos mokestis. 
Pasiūlymų laikas, įrenginių ir dova-
nų skaičius – labai ribotas.•
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Prenumeruoti leidinius galite telefonu 8 700 55 400 bei internetu, www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt

— Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

Bendraminčių susitikime — jaukūs pokalbiai ir ateities planų aptarimas
Nors po 2019 metų savival-
dos rinkimų, kai Artūras 
Margelis nebuvo perrink-
tas meru, buvo galvojančių, 
jog jo vadovaujamas visuo-
meninis judėjimas „Pir-
myn! Kartu mes galime“ 
po rinkimų išsivaikščios, 
tačiau taip neįvyko. Judė-
jimas sėkmingai gyvuoja 
iki šiol, jo nariai, išrinkti į 
Tarybą, produktyviai dir-
ba opozicijoje, „Pirmyn“ 
nariai planuoja ateities 
darbus. 

Praėjusį penktadienį į vieną iš 
Lazdijų kavinių palydėti 2021-
ųjų metų ir pasidžiaugti prasi-
dėjusiais 2022-aisiais susirinko 
per pusšimtis šio visuomeninio 
judėjimo narių. 

Kolegas pasveikinęs judėjimo 
vadovas A. Margelis pastebėjo, 
jog pandemija šiek tiek praretino 
narių gretas, tačiau pasidžiau-
gė, kad judėjimas gyvas ir turi 
rimtų ambicijų ateinančiuo-
se savivaldos rinkimuose. Jis 
pastebėjo, jog judėjimo nariai 
aktyviai dirba Tarybos opozici-
joje ir neleidžia valdantiesiems 
ramiai snausti. 

Vakarėlio metu judėjimo nariai, 
į tokį vakarą susirinkę po dve-
jų metų pertraukos, nuoširdžiai 
bendravo, apsikeitė nuomonėmis 
apie rajono aktualijas ir viešai 

pareiškė nuostatą, jog judėjimas 
„Pirmyn!“ būtinai turi dalyvauti 
ateinančiuose savivaldos rinki-
muose. 

Tarybos narė Odeta Lenkaus-
kienė džiaugėsi, jog po tokios il-
gos pertraukos į judėjimo šventę 
susirinko gausus kolegų būrys. 

„Buvo smagu matyti savo bi-
čiulius, su jais pabendrauti. Gaila, 
kad į šventę negalėjo atvykti tie, 
kurie serga kovidu, ir tie, kuriems 
kitos aplinkybės neleido atvyk-

ti. Pašokom, pabendravom, buvo 
labai gera“, – sakė O. Lenkaus-
kienė. 

Judėjimo vadovas Artūras 
Margelis pripažino, jog dabar 
yra sudėtingas laikotarpis, nes 
jau ne vienerius metus tęsiasi 
pandemija. 

„Buvo ribojami susirinkimai, 
susitikimai, bendravimas, tai 
mes buvome padarę pertrauką, 
kurį laiką su judėjimo nariais 
nebuvome susitikę. Manau, kad 

reikia bendrauti, žinoti žmonių 
problemas. Per šį susitikimą buvo 
išgirstas mūsų bendražygių no-
ras, kad judėjimas dalyvautų 2023 
metų savivaldos rinkimuose. Mes 
tai turime apsvarstyti“, – sakė 
A. Margelis. 

Jis teigė, jog vakaro metu teko 
pabendrauti su daugeliu bendra-
žygių, iš kurių sužinojo daug nau-
jienų, jį džiugina tai, jog išliko 
judėjime dalyvaujančių žmonių 
pagrindas. 

„Žinoma, yra visokių dalykų. 
Žmonės girdi dabartinės valdžios 
gąsdinimus, kartais bijo, kad dėl 
dalyvavimo judėjime „Pirmyn!“ 
jie ar jų šeimų nariai nebūtų at-
leisti iš darbo. Valdžia yra kerštin-
ga, nors save laiko  demokratais. 
Įvairiais būdais judėjimo narius 
šalinti iš darbų nėra demokrati-
ja. Mane laikė diktatoriumi, bet 
per tuos metus, kai dirbau meru, 
teko atsisveikinti vos su keletu 
darbuotojų, bet tai buvo ne dėl jų 
politinių pažiūrų“, – sakė A. Mar-
gelis. 

Paklaustas, ar jis planuoja da-
lyvauti mero rinkimuose, A. Mar-
gelis tiesiai į klausimą neatsakė, 
nes jam kelia abejonių rengia-
mos Konstitucijos pataisos, pagal 
kurias visai neaišku, kokios bus 
mero kompetencijos.

„Meras yra atstovaujamosios 
valdžios atstovas, tarybos narys, 
kuris yra renkamas. Pasigirsta 
balsų, jog meras gali būti kaip 
administracijos direktorius, bet 
tai – vykdomosios valdžios 
funkcijos, vykdomoji valdžia 
yra skiriama, bet ne renkama. 
Dabartinė merų rinkimų tvarka 
yra tikrai gera, galiu pasakyti 
tai pagal savo asmeninę patirtį. 
Kaip bus per kitus rinkimus – 
dar mįslė“, – sakė A. Marge-
lis.• 

„Dzūkų žinių“ informacija

Vytauto Grigaravičiaus krūtinėje jau plaka kita širdis
Rita Krušinskaitė
Sausio 5-oji buvusiam 
Lietuvos policijos generali-
niam komisarui ir Alytaus 
miesto merui Vytautui 
Grigaravičiui nuo šiol bus 
dviguba šventė – antrasis 
gimtadienis ir vardadienis. 
Būtent šią  dieną kardio-
chirurgai 64 metų alytiš-
kiui sėkmingai persodino 
donoro širdį.  

„Sausio 5 dieną patyriau antrąjį 
gimtadienį. Mano kūne pradėjo 
plakti donoro širdelė, kuri, tikiuo-
si, leis dar pagyventi, pabaigti 
nebaigtus darbus, pamatyti anū-
kų ateitį ir, žinoma, jiems padėti. 
Dėl to, kas įvyko, esu dėkingas 
donorui bei jo šeimai ir, žinoma, 
dideliam medikų kolektyvui, 
pasiaukojančiai dirbusiam, kad 
mane išgelbėtų. Nuoširdžiai ačiū 
visiems. Žmonai Jolantai už nuo-
latinį rūpinimąsi ir viltingą tikėji-
mą, sūnums  Egidijui ir Rolandui 
– už pastovų rūpestį savo tėčiu, 
draugams ir bičiuliams. Visiems 
labai labai ačiū. Būkite laimingi 
ir sveiki.“ Tokius jautrius žodžius 
kiek sustiprėjęs po operacijos 
savo socialinių tinklų paskyroje 
parašė V. Grigaravičius.

Prabėgus beveik dviem savai-

tėms po operacijos, V. Grigara-
vičius skaitytojams papasakojo, 
kad jaučiasi gerai, yra ligoninėje, 
medikų prižiūrimas. „Kauno kli-
nikose teks praleisti dar dešimt 
dienų. Tada bus atlikta biopsija, 
paimtas širdies gabalėlis ir tiria-
ma, ar nėra atmetimo reakcijos. 
Jei viskas bus gerai, važiuosiu į 
reabilitaciją. 

Donoro širdies laukiau viene-
rius metus ir keturis mėnesius. 
Sunkiausia  buvo nežinomybė ir 
nerimas. Žinojau, kad ateis laikas 
ir atsiras donoras, bet ar pavyks 
operacija, ar po jos prabusiu, to-
kios mintys neduodavo ramybės“, 
– pasakojo buvęs Alytaus mies-
to meras ir pridūrė, kad pirmoji 
mintis, atsibudus po operacijos, 
buvo – esu gyvas.

Anot V. Grigaravičiaus, ope-
racija jam dovanojo antrą gyve-
nimą, nes su sava širdele garsus 
vyras  buvo pasmerktas. Buvo tik 
laiko klausimas, kiek ji dar galės 
plakti ir teikti gyvybę. „Galbūt 
po širdies persodinimo pasikeis 
požiūris į patį gyvenimą, tačiau 
manau, kad iki operacijos įgytos 
vertybės nepasikeis“, – apie te-
kusį išbandymą  kalbėjo V. Gri-
garavičius. 

V. Grigaravičiaus sveikata 
stipriai sušlubavo 2020 metų 

Buvusiam Lietuvos policijos generaliniam komisarui ir Alytaus miesto merui 
Vytautui Grigaravičiui persodinta donoro širdis dovanojo antrą gyvenimą. 
(Vytauto Grigaravičiaus asmeninio albumo nuotr.)

rudenį, kai prie vieno Kauno 
prekybos centro esančioje auto-
mobilių stovėjimo aikštelėje išti-
ko širdies smūgis, jis sukniubo ir 
prarado sąmonę. Skubiai atvykę 
greitosios pagalbos medikai su-
teikė pirmąją pagalbą ir alytiškį, 
kuriam buvo sustojusi širdis ir 
ištikusi klinikinė mirtis, nuvežė 
į ligoninę. 

Gelbstint buvusio Policijos ge-
neralinio komisaro gyvybę, jam 
du kartus buvo sukelta dirbtinė 
koma, atlikta operacija, kurios 
metu buvo praplėsta kraujagyslė, 
įdėtas stentas ir dirbtinis skilvelis. 
Iki širdies operacijos  V. Griga-
ravičius ne kartą lankėsi Kauno 
klinikose, kur jam buvo atlieka-
mos įvairios procedūros.

Šių metų pradžioje įvykęs 
apsilankymas tapo lemtingas: 
„Atvažiavau į klinikas dėl kitos 
priežasties. Kitą dieną į palatą 
atėjęs profesorius Povilas Jakuš-
ka pasakė, kad yra donoro širdis, 
reikia tik nustatyti, ar ji man tin-
ka. Nors ir laukiau  šios žinios, 
ji buvo netikėta“, – prisiminė 
V. Grigaravičius.

Šešias valandas trukusiai širdies 
persodinimo operacijai vadovavo 
Kauno klinikų Širdies chirurgi-
jos skyriaus vadovas profesorius 
P. Jakuška. V. Grigaravičiui buvo 
persodinta jauno vyro širdis, ku-
rio artimieji priėmė kilniaširdišką 
sprendimą jo organus padovanoti 
sergantiems žmonėms.•

Vakarėlio metu judėjimo nariai, į tokį vakarą susirinkę po dvejų metų pertraukos, nuoširdžiai bendravo, apsikeitė 
nuomonėmis apie rajono aktualijas ir viešai pareiškė nuostatą, jog judėjimas „Pirmyn!“ būtinai turi dalyvauti 
ateinančiuose savivaldos rinkimuose. 
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Projekto vadovas V. Lunevičius: „Muziejus turėjo didžiulį potencialą“

Akivaizdu, jog šis projektas 
pavyko. Prie šios sėkmės daug 
prisidėjo ne tik jį inicijavusi bu-
vusioji rajono valdžia, Lazdijų 
krašto muziejaus darbuotojai, bet 
ir muziejaus koncepciją kūrusios 
sostinės bendrovės „Ekspozicijų 
sistemos“ komanda. 

Apie šį projektą, su jo įgyven-
dinimu kilusius iššūkius „Dzūkų 
žinios“ kalbina  UAB „Ekspo-
zicijų sistemos“ direktorių, mu-
ziejaus projekto vadovą Vilių 
Lunevičių.  

– Kas paskatino Jūsų koman-
dą imtis šio projekto? 

– Mūsų įmonė specializuojasi 
muziejų ir gamtos parkų įrengimo 
darbuose. Mes esame įrengę dalį 
Okupacijos ir laisvės kovų muzie-
jaus Vilniuje, todėl 2016 metais į 
mus kreipėsi Lazdijų rajono savi-
valdybė kartu su Lazdijų krašto 
muziejumi ir paprašė apžiūrėti 
vadinamą „Petrauskų mūrą“,  
kurį savivaldybė įsigijo ir ketino 
jame įrengti muziejų. Kai mes 
jį apžiūrėjome, iškart pasakiau, 
jog tai labai puikus objektas, nes 
tai vienintelis Lietuvoje išlikęs 
mūrinis, nepakeistos paskirties 
stribynas. Visur tie seni pastatai 
būdavo perstatomi, pritaikomi 
psichiatrinėms ligoninėms ar 
kitoms reikmėms. Šis pastatas 
turėjo didžiulį potencialą. Jame 
išliko kamerų struktūros, lankyto-
jams įdomu, kai išlieka autentiški 
dalykai.

Šį namą statė Petrauskai ir An-
driuškevičiai. Jie turėjo turtingą 
rėmėją – kunigą iš Amerikos, 
kuris padėjo ne tik pinigais, bet 
ir nupirko fotoaparatą, kuriuo 
buvo fiksuojama ne tik šio pas-
tato statyba, jo interjeras, bet ir 
Lazdijų gyvenimas, todėl išliko 
daug nuotraukų. 

Kai netikėtai žuvo Petrauskų 
dukters vyras, kuris buvo ga-
rantuotas kandidatas tremčiai į 
Sibirą, jo našlė po karo slapstėsi 
Alytuje ir išsaugojo nuotraukų 
archyvus. Išliko visa vertinga 
medžiaga, kuri suteikė galimybę 
pasakoti ne tik namo, bet ir poka-
rio istoriją. Medžiagos muziejui 
tikrai buvo nemažai, todėl šis dar-
bas mums pasirodė įdomus. Mes 
kaip ekspozicijų kūrėjai esame 
formos darytojai, mes kuriame 
pasakojimą, įvairiomis formomis 
perteikiame turinį. 

– Muziejaus įrengimo darbai 
užtruko. 

– Nuo 2016 metų padarėme 
pradinius projekto apmatus, savi-
valdybė gavo finansavimą, tačiau 
statybos užtruko, bet tai buvo gal 
net į naudą, nes atsirado naujos 
informacijos. Buvo užsibrėžta 
pasakoti ne apie visos Lietuvos 
partizanavimą, o būtent pasako-
ti šio krašto istorijas. Nors nuo 
Nepriklausomybės atkūrimo jau 
praėjo daugiau nei trys dešimtme-
čiai, bet partizanų istorija vis gvil-
denama. Dabar jau atsiranda šio 

judėjimo sisteminimas. Per tuos 
kelerius metus būta nemažai atra-
dimų – surasti Kraujelio, Vanago 
palaikai, atsirado nemažai naujos 
informacijos apie partizanų kovas 
ir gyvenimą. Muziejaus statybų 
metu buvo surasti ir partizanų 
palaikai, kadangi jų tyrimai ne-
baigti, mes palikome vietos šiems 
radiniams eksponuoti. 

– Muziejaus lankytojus ma-

loniai nustebino originalaus 
interjero dizaino sprendiniai ir 
veidrodžių panaudojimas. Kas 
sugalvojo šiuos sprendimus? 

– Idėjos autorė – mūsų dizainerė 
Skirmantė Vaitkevičiūtė. Kadangi 
pastate vyravo tarpukario interje-
ras, tame interjere buvo senų vei-
drodžių, kurie nuo laiko suskilo ir 
pasidengė dėmėmis. Tame name 
gyveno šeima su savo buitimi, 
estetika, šiluma, o paskui viskas 

pavirto kalėjimu, represijų vieta. 
Dizainerė tai sąsajai atspindėti 
nusprendė panaudoti sendinto 
veidrodžio detalę. Viskas buvo 
gaminama rankomis – ir tekstinė 
informacija veidrodyje, ir pats 
veidrodis. Buvo surasta specia-
li gamybos technologija, vieną 
veidrodį užtruko pagaminti tris 
savaites. Žmogus veidrodyje mato 
istoriją ir mato save. Tie atspin-
džiai vienas nuo kito klaidžioja ir 

kuria specifinę atmosferą. Niekur 
kitur nemačiau tokio sprendimo. 

– Kas prisidėjo prie Jūsų ko-
mandos įrengiant muziejų? 

– Muziejaus ekspozicija yra ko-
lektyvinis kūrinys. To nepadarys 
vien dizaineris, prie ekspozicijos 
atsiradimo daug prisidėjo muzie-
jaus darbuotojai Liucija Klimai-
tė, Jūratė Paciukonienė, Daiva 
Andriuškevičienė, Aldas Liau-
kus, daug medžiagos nupirkta iš 
kitų muziejų, bibliotekų. Buvo 
bendradarbiaujama su Genocido 
centru, kuris turi surinkęs daug 
medžiagos iš visos Lietuvos. Bu-
vome viena komanda. Ir senoji, ir 
naujoji savivaldybės administra-
cijos projektą prižiūrėjo, tai buvo 
tęstinis darbas.

– Ar esate patenkinti savo at-
liktu darbu? 

– Autorius niekada nebūna 100 
proc. patenkintas savo darbu, nes 
antraip jį apims puikybė. Svar-
biausias mūsų darbo vertintojas 
yra muziejaus lankytojas. Jei 
lankytojui patinka, jei muziejuje 
lankosi daug žmonių, tai mums 
yra rodiklis. Jei lankytojas ateina, 
apsidairo ir išeina, tai jau negerai. 
Mūsų principas – įdomūs faktai 
turi būti pateikti tinkama esteti-
ne forma. Svarbu, kad žmogus 
suvoktų estetiką, net ir kalbant 
apie sudėtingus bei skausmingus 
istorijos įvykius.  

– Ačiū už pokalbį. Prasmingų 
naujų darbų.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Po beveik šešerių metų laukimo sausio 13-ąją duris atvėrė Laisvės kovų muziejus Lazdijuose. Muziejaus ekspozicijos lankytojus ap-
gaubia dramatiškus įvykius menančiais eksponatais, garsais, istorijomis. Unikalus muziejaus pastatas, originalus dizainas ir prasmingi, 
dar niekur nematyti ekspozicijos pateikimo sprendiniai. Laisvės kovų muziejus turėtų tapti vienu prasmingiausių ir vienu populiariausių 
mūsų krašto pažintinio turizmo traukos objektu.

„2016 metais Lazdijų rajono savivaldybė kartu su Lazdijų krašto muziejumi paprašė apžiūrėti vadinamą „Petrauskų mūrą“, kurį savivaldybė įsigijo ir ketino jame 
įrengti muziejų. Šis pastatas turėjo didžiulį potencialą. Jame išliko kamerų struktūros, lankytojams įdomu, kai išlieka autentiški dalykai“, — pasakojo V. Lunevičius.

Žmogus veidrodyje mato istoriją ir mato save. Tie atspindžiai vienas nuo kito klaidžioja ir kuria specifinę 
atmosferą. Niekur kitur nepamatysi tokio sprendimo. 
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NeįtikėtiNa plaNeta

„Lazdijų šilumos“ vadovas: „Reikia skubiai 
ieškoti elektros tiekimo alternatyvos“
Didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai, gavę sąskaitas už šildymą, buvo šokiruoti, nes jos 
labai stipriai padidėjo. Ypač dideles sąskaitas už šildymą gavo sostinės gyventojai – kai 
kurie vartotojai turės mokėti beveik dukart daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Maža 
to, sostinės šilumos tiekėjai prisipažino, jog jau nebeturi pinigų dujoms įsigyti. 

Lazdijų gyventojai taip pat gavo 
didesnes sąskaitas už šildymą, 
tačiau jos buvo mažesnės nei 
sostinėje.  

Bendrovės „Lazdijų šiluma“ 
direktoriaus Remigijaus Alek-
sandro Viniarsko teigimu, kaip ir 
buvo prognozuota, šilumos kaina 
Lazdijuose pakilo ketvirtadaliu. 
Tam įtakos turėjo ir pabrangęs ku-
ras, bet ypač dvigubai pabrangusi 
elektros energija. R. A. Viniarskas 
įsitikinęs, jog situaciją pagerintų  
nepriklausomų elektros tiekėjų 
paslaugų atsisakymas ir saulės 
arba vėjo jėgainių įsirengimas. 

Paklaustas apie situaciją Laz-
dijų šilumos ūkyje, R. A. Viniars-
kas pripažino, jog naujienos nėra 
džiuginančios, Lazdijuose pana-
šios problemos, kaip ir visoje 
Lietuvoje. 

„Mums paguoda yra ta, kad kū-
rename biokurą, mums nereikia 
dujų. Biokuras pabrango nuo 16 
eurų už megavatvalandę iki 26 
eurų. Dujos pabrango daugiau. 

100 proc. pakilo elektros kaina, 
kai Vyriausybė leido veikti nepri-
klausomiems elektros tiekėjams. 
Tai labiausiai iškelia paslaugos 
kainą. Didžiausia bėda toms įmo-
nėms, kurios gamina ir tiekia šilu-
mą gyventojams. Tai jautriausiai 
žmonių grupei labiausiai atsiliepė 
elektros kainos liberalizavimas“, 
– sakė R. A. Viniarskas. 

Jo teigimu, šilumos gamybos 
procesas Lazdijuose vyksta sklan-
džiai ir ekonomiškai. Jei ne tas 
kuro ir elektros pabrangimas, tai 
Lazdijai, anot R. A. Viniarsko, 
gyventų visai neblogai. 

R. A. Viniarskas teigė turįs idė-
jų, kaip išspręsti aukštos elektros 
kainos problemą. 

„Mes privalome galvoti apie 
tai, kaip būtų galima investuoti į 
saulės ir vėjo jėgainių įrengimą, 
kad galėtume atsiriboti nuo nepri-
klausomų elektros tiekėjų ir patys 
pasigamintume elektros energi-
jos.  Stengiuosi įtikinti savival-
dybę, kad tai būtina kuo skubiau 

daryti. Reikia atlikti galimybių 
studiją, tada žinotume, ką geriau 
pasirinkti: saulę ar vėją“, – kalbė-
jo „Lazdijų šilumos“ vadovas. 

Jo teigimu, dabar tam tinkamas 
laikas, nes Vyriausybė ir ES su-
teikia paramą toms įmonėms, ku-
rios nori įsirengti atsinaujinančius 
energijos šaltinius. Įmonei reiktų 
dengti tik 20 proc. saulės ar vėjo 
jėgainių įrengimo sąnaudų.

„Pastačius 2 megavatų vėjo 
jėgainę, mes suvartotume apie 
trečdalį jos pagamintos energi-
jos, būtų galima kooperuotis su 
„Lazdijų vandeniu“. Abi įmonės 
ir Lazdijų gyventojai iš to išloštų. 
Pasidengtų elektros vartojimas, 
atpigtų šiluma. Per metus mes 
naudojame nemažai elektros 
energijos – 320 tūkst. kilovatva-
landžių. Reikia skubiai ieškoti 
alternatyvos, nes prognozuojama, 
kad  elektros kaina gali nukristi 
tik 20 proc.“, – kalbėjo R. A. Vi-
niarskas.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Lazdijų 
„KNYGYNĖLIS“

(Seinų g. 12, Lazdijai)

Jus 
aptarnauja 
kiekvieną 

darbo 
dieną!

 Šilumos gamybos procesas Lazdijuose vyksta sklandžiai ir ekonomiškai. Jei ne tas kuro ir elektros pabrangimas, tai
Lazdijai, anot R. A. Viniarsko, gyventų visai neblogai. 

Du viename – ir restoranas, ir vieta gražių nuotraukų 
mėgėjams!

Restoranas su ežeru viduje, kuris pilnas didžiausių pasaulyje 
vandens augalų – amazoninių viktorijos lapų. O aplink jį 
tradiciniai tailandietiški raudoni nameliai!

Aistei, Lukui ir Benui norint pasidaryti tokią įspūdingą 
šeimynišką nuotrauką reikėjo pakloti nei daug nei mažai – 
apie 27 eurus. 

Didžioji Buda Pukete (Tailande) yra 45 metrų aukščio balto 
marmuro statula, matoma iš bet kurios pietinės Puketo dalies. 
Šis orientyras iš tikrųjų yra įspūdinga vieta, o panoraminiai 
vaizdai nuo jos tiesiog užburia. Kitas Tailando miestas, Koh 
Samui, visada turėjo labai populiarią Milžinišką Budą, bet 
Puketas norėjo turėti dar didesnę. Pasistatė, tik statybų vis 
dar neužbaigė – ieško rėmėjų!

Norint pasiekti Didžiąją Budą, reikia užlipti 94 laiptelius, 
o lipti jais gana lengva.

Kornvalis, Anglija.
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KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53 085.

Pasikeitė COVID-19 valdymo priemonės. Ką būtina žinoti?
Dėl omikron atmainos 
plitimo pirmadienį Lietu-
voje pradėjo galioti nau-
jos COVID-19 valdymo 
priemonės, daugiausia 
paliesiančios veido apsau-
gos priemonių dėvėjimą 
renginių metu ir saviizolia-
ciją. Štai kas pasikeitė nuo 
praėjusio pirmadienio.

Respiratoriai. Uždarose erdvėse 
vyksiančiuose renginiuose visi 
vyresni nei šešerių metų žiūrovai 

ir dalyviai, personalas privalės 
renginio metu dėvėti ne žemes-
nio kaip FFP2 lygio respiratorius. 
Nuo to atleidžiami tik neįgalumą 
turintys žmonės, kurie to daryti 
negali dėl savo sveikatos būklės. 
Tokiu atveju rekomenduojama 
dėvėti veido skydelį. Renginio 
organizatoriai privalės užtikrinti 
respiratorių dėvėjimo kontrolę 
viso renginio metu ir neaptarnauti 
respiratorių nedėvinčių žmonių. 
Be to, rekomenduojama žiūro-
vams dalyti respiratorius, apie 

naują taisyklę juos informuoti 
prieš renginį ir per jo pertraukas. 
Respiratorius arba medicinines 
kaukes dėvėti rekomenduojama ir 
per renginius atvirose erdvėse, kai 
neišlaikomas saugus, ne mažesnis 
kaip dviejų metrų, atstumas. SAM 
pataria renginius organizuoti nuo-
toliniu būdu arba lauke.

Izoliacija po kontakto. Iki 
septynių dienų sutrumpintas izo-
liacijos terminas gyventojams, 
turėjusiems sąlytį su COVID-19 
liga sergančiu asmeniu. Izoliuotis 

Lazdijuose vėl dirbs „reindžeris“: ir kontroliuos, ir patarinės 
„Svarbiausia, kad žmonės 
suprastų“, – sako Juozas 
Rasimavičius, pradedantis 
eiti „reindžerio“ pareigas. 

Oficialiai jos vadinasi konteine-
rių aikštelių priežiūros specia-
listas, kuris kontroliuoja, kad į 
bendro naudojimo konteinerius 
atliekas metantys gyventojai jas 
išrūšiuotų, nepaliktų prie kontei-
nerių, stebi, kad konteineriai būtų 
laiku ištuštinami, ir informuoja 
vežėjus, jeigu jie būna perpildy-
ti. „Reindžeris“ taip pat tikrina, 
ar atliekos tinkamai išrūšiuotos, 
ir, nustatęs pažeidimą bei pažei-
dėją, surašo aktą, kurį perduoda 
savivaldybės specialistams toles-
niems sprendimams priimti. 

Aikštelių priežiūros specialistai 
prižiūri visose Alytaus regiono 
savivaldybėse esančias bendro 
naudojimo konteinerių aikšteles. 
Pastebėta, kad dirbant prižiūrėto-
jams, konteinerių aikštelės būna 
tvarkingesnės, žmonės geriau 

išrūšiuoja atliekas. 
„Žmonės rūšiuoja atliekas, bet 

kartais vis dar reikia priminti, kad 
didelių atliekų neneštų prie kon-
teinerių, o vežtų jas į rūšiavimo 
centrus, atsakyti į klausimus, jei 
žmogus nežino, kaip rūšiuoti“, – 
įsitikinęs J. Rasimavičius. 

Jis prižiūrės daugiau kaip 100 
Druskininkų savivaldybėje ir 
32 Lazdijų rajono savivaldybė-
je eksploatuojamas konteinerių 
aikšteles, bendraus su gyventojais 
ir įmonėmis, teikdamas informa-
ciją atliekų rūšiavimo ir tvarkymo 
klausimais. 

Įmonės, kaip ir gyventojai, 
privalo rūšiuoti atliekas. Tad dar 
neturinčioms būtina įsigyti rū-
šiavimo konteinerius ir nemesti 
visko į mišrias atliekas, kurios, 
kontrolieriams konteineryje apti-
kus pakuočių ar gamybos atliekų, 
gali likti neišvežtos.•
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro inf. Lazdijų konteinerių aikšteles vėl tikrins „reindžeris‘‘. (ARATC nuotr.)

privalės visi, nepaisant imuni-
zacijos statuso, tai yra ir paskie-
pyti žmonės. Išimtis taikoma tik 
ne anksčiau kaip prieš 90 dienų 
COVID-19 liga persirgusiems 
asmenims, kuriems liga patvir-
tinta teigiamu PGR ar greitojo 
antigeno tyrimo, atliekamo la-
boratorijoje, rezultatu. Darbo 
vietoje sąlytį turėjusiems asme-
nims izoliacija bus taikoma tik 
tuo atveju, jeigu jie su sergančiu 
asmeniu buvo uždaroje patalpo-
je ilgiau nei keturias valandas ir 
kontaktavo mažesniu nei metro 
atstumu. Tokių asmenų sąrašą 
NVSC turės pateikti darbdaviai. 
Izoliuotis nereikės socialinėje 
aplinkoje ar mažesnės trukmės, 
arba per didesnį atstumą kontaktą 
turėjusiems gyventojams, tačiau 
jiems bus rekomenduojama per-
eiti prie nuotolinio darbo ir tris 
kartus atlikti savikontrolės tyri-
mą arba greitąjį antigeno testą: iš 
karto sužinojus apie turėtą kon-
taktą, po 48–72 valandų ir dar 
po 48 valandų. Jeigu gyventojas 
turėjo sąlytį su kartu gyvenan-
čiu asmeniu, izoliacijos laikas 
bus skaičiuojamas nuo asmens, 
kuriam patvirtinta COVID-19 
liga, teigiamo PGR tyrimo at-
likimo dienos. Turėjusiesiems 
sąlytį darbo vietoje ar ugdymo 
įstaigoje izoliacijos laikas bus 
skaičiuojamas nuo paskutinio 
kontakto dienos. Jeigu izoliacijos 
po kontakto laikotarpiui gyven-
tojui reikalingas nedarbingumo 
pažymėjimas, nuo pirmadienio 
dėl jo reikės kreiptis ne į šeimos 
gydytoją, o į NVSC. Prašymą 
galima pateikti per elektroninius 
valdžios vartus www.epaslaugos.
lt, registruotu paštu ar atstovui 
atvykus į NVSC departamentą 
ar teritorinį jo skyrių.

Po izoliacijos. Visiems sąlytį 
turėjusiems asmenims pasibai-
gus izoliacijos terminui ar tais 
atvejais, kai izoliacija netaikoma, 
kol praeis dešimties dienų nuo 

paskutinės sąlyčio su sergančiuo-
ju dienos bendraujant su kitais 
asmenimis, privaloma dėvėti me-
dicinines kaukes ar respiratorius 
be vožtuvo. SAM nurodo, kad 
tokie asmenys negali dalyvauti 
renginiuose, masinio susibūrimo 
vietose, rekomenduojama riboti 
bendravimą, stebėti sveikatos bū-
klę, matuotis kūno temperatūrą, 
laikytis fizinio atstumo nuo kitų 
asmenų, užtikrinti tinkamą rankų 
higieną, kosėjimo ir čiaudėjimo 
etiketą.

Izoliacija sergant besimpto-
me forma. Besimptome COVID-
19 forma susirgusiems žmonėms 
izoliacija galės būti nutraukta ne 
po dešimties, kaip buvo iki šiol, 
o po septynių dienų nuo mėginio 
paėmimo dienos. Besimptome 
forma laikoma, kai nėra jokių 
COVID-19 infekcijos simptomų 
– karščiavimo, kosulio, gerklės 
skausmo, bendro silpnumo, gal-
vos skausmo, raumenų skausmo, 
pykinimo, vėmimo, viduriavimo, 
uoslės ir skonio praradimo.

Izoliacija keliautojams. Iki 
septynių dienų vietoj dešimties 
trumpėja iš užsienio atvykstan-
tiems nepasiskiepijusiems ir ne-
persirgusiems keliautojams priva-
loma izoliacija. Kaip ir anksčiau, 
prieš kelionę jiems reikės atlikti 
tyrimą dėl COVID-19 ligos.

Taip pat nuo pirmadienio re-
komenduojamas PGR tyrimas 
atvykstantiems iš raudonos, gel-
tonos arba pilkos zonos šalių ne-
bus atliekamas mobiliuose punk-
tuose ir jam nebus registruojama 
Karštąja linija 1808. Asmenimis, 
turėjusiais sąlytį, kuriems taikomi 
su kelionėmis susiję reikalavi-
mai, nuo šios laikomi asmenys, 
grįžę ar atvykę iš šalių, įtrauktų 
į COVID-19 ligos paveiktų šalių 
sąrašą, arba keliavę per paveiktas 
šalis dešimt dienų iki atvykimo į 
Lietuvą, išskyrus keliavimą oro 
transportu, kai neišeinama iš oro 
uosto tranzito zonos.•

Naujausias sveikatos apsaugos ministro A. Dulkio 
įsakymas: „Uždrausta gerti ir valgyti renginiuose“ 

– Vyresni nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai bei renginį aptarnaujantis personalas viso renginio 
uždarose erdvėse metu privalo dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius, kurie priglunda 
prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – respiratoriai).

– Renginio organizatoriai privalo užtikrinti respiratorių dėvėjimo kontrolę viso renginio uždaroje 
erdvėje metu ir neaptarnauti respiratorių nedėvinčių asmenų.

– Neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės respiratorių dėvėti negali ar 
jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

– Iki renginio ir per pertraukas leisti vaizdo ar garso įrašą apie privalomą respiratorių dėvėjimą, 
saugaus atstumo laikymąsi, rankų dezinfekcijos būtinybę bei draudimą valgyti ir gerti salėje.

– Renginio vietoje dalinti žiūrovams respiratorius.

– Rekomenduoti vyresniems nei 6 metų asmenims renginiuose atvirose erdvėse, kai nėra iš-
laikomas saugus, ne mažesnis kaip 2 metrų, atstumas nuo kitų asmenų, išskyrus šeimos narius 
(sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), 
įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės 
sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus), dėvėti respiratorius arba medicinines 
kaukes, kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną.

– Nustatyti, kad prie įėjimo į renginio vietą renginio organizatorius privalo pateikti informa-
ciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) paslaugų gavėjui apie tai, kad šis renginys 
organizuojamas tik asmenims, atitinkantiems vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų 
kriterijų ir kad renginio metu privaloma dėvėti respiratorius, jei renginys organizuojamas 
uždaroje erdvėje.

Įsakymas galioja nuo 2022 metų sausio 17 d. 

»Atkelta iš 1 psl. 
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Ar žuvienės virimas svarbiau už 
atlaidą ir paminklo atidengimą?
Juozas Vytautas 
Janulevičius,
Krikštonys

Gyvenimo dėsniai, kaip ir vi-
sas pasaulis, sukasi ratu, tik tas 
sukimosi greitis nevienodas, 
kai kas pasikartoja kas keleri 
metai, kai kas kas šimtą metų. 
Kaip pavyzdys socializmas ir 
komunizmas, Lietuvą aplan-
kę 1918–1921 metais, bet jais 
buvo labai sunkiai atsikratyta. 
Partinis socializmas ir komu-
nizmas, tik jau kitos formos, 
tarybinių laikų komjaunuolių 
pavidalu. Žmonėms tenka ilgai 
aiškinti, kas čia jau per nauja 
gadynė, bet palaipsniui viskas 
išaiškėja, pasirodo tarybinio 
komjaunimo mokyklos auklė-
jimo bruožai. 

Ir žmonės per eilinius Seimo 
rinkimus vis nepataiko, tik yla 
iš maišo išlenda vėliau. Taip 
nutiko ir su Lazdijų rajono 
mere: iš pradžių angliškas 
kalbas sakė, dėl savo parodo-
mojo darbingumo, dėl spaudos 
vos į rekordų knygą nepateko. 
Bet laikas daro savo ir komjau-
nuoliško auklėjimo rezultatai 
paima viršų: „Aš dalyvauju tik 
ten, kur esu pirmas asmuo, kur 
mano nudailintos fotografijos 
turi būti pirmame arba antrame 
rajoninio laikraščio puslapyje. 
Jei šios dvi sąlygos neįvykdo-
mos, avansu aš nedalyvauju“.

Tai pasitvirtino ir rugsėjo 
pirmąjį sekmadienį Krikšto-

daug žuvo, nedera su kultūros 
namų vadovės elgesiu ir tokia 
darbuotoja negali toliau dirbti 
tose pareigose ir komunistiškai 
auklėti šio krašto moksleivių 
ir jaunimo!

Na, o rajono merė nebūdama 
svarbiausiu asmeniu Krikšto-
nių šventėje ne tik nedalyvavo, 
bet savo užsiėmimą pakeitė žu-
vienės virimu respublikinėje 
šventėje Šilutėje, kur jos va-
dovaujama komanda iškovo-
jo prizinę pirmąją vietą. Valio 
komjaunuoliams, čia merė 
buvo pirmu asmeniu. 

Tačiau visos šventės baigia-
si, reikia dirbti, tik kur ir kam? 
Tai ilgai svarstė rajono merė ir 
nutarė iš dirbančių žemdirbių 
vežimo su kuinais peršokti į 
Skvernelio vairuojamą karietą 
su žirgais. 

Valio Skvernelio karietai 
su žirgais, tik neaišku, į kokią 
geldą merė peršoks prieš dar 
kitus rinkimus. Normaliai mąs-
tančiam protui nesuprantama, 
kaip rinkėjų išrinkta merė su 
savo pažiūromis, nuostatomis 
įpusėjus kadencijai pereina į 
kitą partiją, pažemindama ir 
nuvildama savo rinkėjus. Merė 
keisdama partijas, nuostatas, 
įsitikinimus, tik parodo savo 
nebrandą ir vėjavaikiškumą. 
Atsivėrė užslėpta komjaunuo-
liško auklėjimo mokykla, tad 
dabartinei merei geriau virti 
žuvienę Šilutėje.•

nyse per garsiuosius Mergelės 
Marijos sveikatos atlaidus, kurie 
kasmet į Krikštonis sutraukia 
šimtus apylinkių gyventojų ir šio 
krašto išeivių. Į renginį atvyko 
Jo Eminencija kardinolas Sigitas 
Tamkevičius, Jo Ekscelencija 
Vilkaviškio vyskupas Rimantas 
Norvila, Seirijų ir Krikštonių 
klebonas kanauninkas Vytauta 
Prajara ir kiti kunigai, Alytaus 
miesto savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo ir sporto sky-
riaus vedėjas Vytuolis Valūnas. 
Pirmą kartą Krikštonių istorijo-
je dalyvavo politinių kalinių ir 
tremtinių choras „Atmintis“ ir 
Alytaus miesto bendruomenės 
centro mišrus choras „Putinas“. 
Reikia pažymėti, kad šventė-
je nedalyvavo Lazdijų rajono 
merė, Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vedėjas ir nei 
vienas krikštoniškis. Krikšto-
nių bendruomenės pirmininkė 
Lena Švetkauskienė pasisakė 
prieš paminklo partizanams 
statybą pačiuose Krikštonyse. 
Jos žodžiais, „pristatėte visas 
pamiškes paminklų ir šitą tenais 
statykite“. Nežinau, kur žiūri 
Lenos Švetkauskienės, Krikš-
tonių kultūros namų vedėjos, 
tiesioginiai viršininkai ir ati-
tinkamos instancijos. Manau, 
kad peticijos su Krikštonių 
bendruomenės parašais miesto 
centre nestatyti atminimo pa-
minklo partizanams, kurių iš 
Krikštonių ir aplinkinių kaimų 

Politinės partijos kiša pagalius į rinkimų komitetų ratus
BNS sakė Kauno miesto meras, 
buvusio visuomeninio rinkimų 
komiteto „Vieningas Kaunas“ 
lyderis Visvaldas Matijošaitis. 
Anot jo, draudžiant komitetams 
naudoti judėjimų pavadinimus 
naikinamas organizacijos iden-
titetas. „Partijos viena ranka ge-
rina sąlygas sau, o kita dar labiau 
suvaržo visuomenininkus. Matyt, 
nori, kad kuo mažiau jų dalyvautų 
savivaldos rinkimuose“, – tvirtino 
V. Matijošaitis.

Sunkiai suprantama tai, jog rin-
kimų komitetų neleidžia pava-
dinti jų lyderių vardais, judėjimų 
pavadinimais. Gal jie bijo, jog 
rinkimuose bus žinomas regiono 
lyderis ir jis nukonkuruos politi-
nių partijų atstovus“, – svarstė 
A. Margelis. 

R. Malinauskas teigė nesu-
prantąs, kodėl norima priversti 
steigti naują juridinį asmenį – 
komitetą, jeigu tie patys žmonės 
jau yra įkūrę tokių pačių siekių ir 
tikslų turintį judėjimą. „Jeigu yra 
judėjimai, kodėl neleidus jiems 
dalyvauti rinkimuose? Kam da-
bar reikia naujai steigti komitetą, 
kuriam dar pasako, kad negali 
būti to judėjimo, kuris suburia 
žmones, pavadinimo? Būtinai 
turi būti naujas, ir dar pasako, kad 
negali būti nei vardo, nei pavar-
dės. Ar jie kam nors konkrečiai 
taiko, ar kažką blogo apskritai 
mato?“ – svarstė Druskininkų 
meras. 

reikės įrodyti, ar tebeturi rinkėjų 
palaikymą. Tuo metu „Vieningas 
Kaunas“, nors turi rekordiškai 
didelį atstovų skaičių taryboje 
ir dirba trečią kadenciją iš eilės, 
bus priverstas vėl rinkti parašus, 
kad būtų leista dalyvauti“, – BNS 
teigė V. Matijošaitis. 

Skaitydamas Rinkimų kodekso 
projektą R. Malinauskas tvirti-
no pasigendantis aiškumo, koks 
meras bus renkamas – atstovauja-
mosios ar vykdomosios valdžios 
atstovas. 

Pasak jo, gyventojai turėtų ži-
noti, už kokių įgaliojimų parei-
gūną balsuoja. Rinkimų kodek-
so projekte numatyti tiesioginiai 
merų rinkimai, tačiau jų įgalioji-
mus turėsiančios nustatyti Vietos 
savivaldos įstatymo pataisos dar 
tik pradėtos rengti. „Sprendžiant 
apie tiesioginius merų rinkimus 
tas klausimas turi būti atsakytas. 
(...) Jeigu nebus tarybos narys, 
negalės balsuoti, ką jis dar veiks? 
Sekretorę juokins? Tai numatoma 
didžiausia funkcija“, – ironizavo 
Druskininkų meras. 

Šiaulių meras, vertindamas 
Rinkimų kodekso ir Politinių 
organizacijų įstatymo projektus, 
teigė, kad jie abu nukreipti prieš 
savivaldą. „Bandoma užspausti 
savivaldos gyvybės arteriją, nes 

per komitetus, kuriems nereikėjo 
perteklinių registracijų, į savival-
dą atėjo daug laisvų, atsakingų 
žmonių ir pasipylė rezultatai“, – 
apie siūlomus pokyčius kalbėjo 
jis. „Kitaip tariant, pažanga labiau 
nei akivaizdi ir ji išsivystė todėl, 
kad į savivaldą buvo įleista švie-
žio vandens. O buvo įleista per 
labai gerą mechanizmą, kurį buvo 
patvirtinęs tas pats Seimas. Labai 
norisi, kad tas mechanizmas liktų, 
nes jis yra geriausias pasaulyje“, 
– sakė A. Visockas. Jis atkreipė 
dėmesį, kad rinkimų komitetų 
veiklą varžyti imasi partijos, ku-
rių populiarumas visuomenėje 
yra vienas mažiausių.

partijos bijo komitetų 
konkurencijos
A. Margelis įsitikinęs, jog politi-
nėms partijoms tie komitetai yra 
nenaudingi, todėl partijos stengia-
si, kad būtų mažiau konkurencijos 
ir stato įvairias kliūtis. 

„Kuo mažiau konkurentų, tuo 
partijoms geriau, ypač valdančia-
jai konservatorių. Yra demokra-
tijos reikalavimai, bet jie patys 
bando sugriežtinti tuos dalykus, 
kad komitetams apsunkintų da-
lyvavimą rinkimuose, kad partijų 
nariams būtų lengviau patekti į 
savivaldą ir Europarlamentą“, – 

sakė A. Margelis. 
Pagal darbo grupės projektą, 

siūloma, kad rinkimų komitetai 
būtų steigiami kaip juridiniai 
asmenys. Iki šiol norint įsteig-
ti komitetą užtekdavo suburti 
būtiną skaičių tos savivaldybės 
gyventojų ir jų sąrašą su pagrindi-
niais asmens duomenimis pateikti 
Vyriausiajai rinkimų komisijai. 
Anot projekto, ir komitetai, ir 
rinkimuose dalyvauti norinčios 
partijos turėtų būti įsteigti ne ma-
žiau kaip pusę metų iki politinės 
kampanijos laikotarpio pradžios. 
Kaip ir dabar, komitetai galėtų 
būtų kuriami atskirose savival-
dybėse ar Europos Parlamento 
rinkimams nacionaliniu lygiu. 

„Gerai, kad tai dar tik projektas, 
jis bus svarstomas Seime, nežinia, 
koks bus galutinis variantas, gal 
dar pasuks į kitą pusę. Partijoms 
norima mažiau konkurencijos, bet 
visuomenei, rinkėjams komitetų 
dalyvavimas yra naudingas, nes 
jie turi didesnį pasirinkimą. At-
siranda nepartinių žmonių, kurie, 
rinkimus laimėję su rinkimų ko-
mitetais, įrodo, jog geba puikiai 
spręsti savivaldos klausimus. Sa-
vivaldoje juk vyrauja ne politika, 
bet ūkinių reikalų sprendimas“, – 
kalbėjo A. Margelis. •
„Dzūkų žinių“ ir BNS informacija

sukuria biurokratinę naštą
Pasak Šiaulių miesto mero A. Vi-
socko, į kodekso ir įstatymo pro-
jektus surašyti reikalavimai tik 
sukuria papildomą biurokratinę 
naštą komitetams, o jų veiklos 
turinio negerina. 

„Visa šita sistema pridės for-
malumo – formos, o ne turinio. 
Įsisteigs tie komitetai juridiškai 
formaliai ir jie pateiks ataskaitą 
per metus vieną, kad jokių finansi-
nių srautų nebuvo, jokios veiklos 
šitas juridinis asmuo nedarė. Jie 
privers atlikti tuščią juridinį aktą 
dėl savo ambicijų, o to privertimo 
tikslas – tiesiog apsunkinimas. 
Tikisi, kad tam tikri žmonės į są-
rašą neis, nes pagalvos, kad yra 
beveik kaip partija“, – BNS sakė 
Šiaulių meras. 

V. Matijošaitis stebėjosi ir 
reikalavimu visuomeniniams 
komitetams rinkti parašus, kad 
galėtų iškelti savo kandidatus, o 
partijoms tokio reikalavimo siūlo-
ma atsisakyti. Anot projekto, per 
savivaldos rinkimus kandidatų 
sąrašą ir kandidatą turi paremti 
ne mažiau kaip 20 proc. savi-
valdybės rinkėjų. Tačiau ši nor-
ma negaliotų partijos keliamam 
kandidatui ir kandidatų sąrašui, 
jeigu anksčiau ši partija jau kėlė 
savo kandidatus toje savivaldybė-
je. „Kauno atveju paradoksaliai 
skamba ir faktas, kad partijoms, 
kurių atstovų šiandien išvis nėra 
miesto taryboje, prieš artėjančius 
kitus savivaldos rinkimus nė ne-

»Atkelta iš 1 psl. 

g Vienas Lazdijų savivaldy-
bės įstaigos viršininkas, nepa-
sitikėdamas Lazdijų medikais, 
siunčia darbuotojus sveikatos 
tikrintis į Kauno ligoninę. Maža 
to, jis ieško „draugų“ ne tik Laz-
dijuose, bet ir už jų ribų, kad šie 
pateiktų jam informaciją apie 
darbuotojų ligas, jų duome-
nis patikrinę e-sveikatoje. Ar 
viršininkas galvoja, kad ir kitų 
įstaigų darbuotojai nesilaiko 
Duomenų apsaugos įstaty-
mo, ar mano, kad yra už kitus 
gudresnis? Juk jis neva dirba 
pagal teisės aktus. Tai kaip yra 
iš tikrųjų?
g Per Laisvės kovų muzie-

jaus atidarymą merė atsisakė 
tradicinės juostelės perkirpi-
mo ceremonijos, kad nereiktų 
vykdyti savo pažado – juostelę 
kartu kirpti su šio muziejaus 
sumanytoju A. Margeliu. Ir ko 
tik nesugalvosi, kai nesinori 
vykdyti pažadų. 
g Vienoje Lazdijų įstaigoje 

nelaimingo atsitikimo darbe 

kalba, kaD...
Dzūkai

metu nukentėjus pavaldiniui, 
viršininkui teisės aktai negalio-
ja? Įdomu, kaip šioje situacijoje 
pasielgs atsakingos instituci-
jos?
g Viena Lazdijų rajono se-

niūnė, išėjus į pensiją jos deši-
niajai rankai, kuri nudirbdavo 
dokumentinius darbus už ją, 
dabar nesugeba atlikti savo 
darbo funkcijų. Seniūnė per 20 
metų darbo stažo taip ir nesu-
gebėjo įsigilinti į dokumentų 
valdymo sistemą. O kam gi-
lintis ir kažką dirbti, jeigu visi 
darbai už ją būdavo nudirbami 
uolios „šešiukės“. O seniūnei 
lieka kitas svarbus „darbas“ – 
gerai liežuviu pamalti.•

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.

Seinų g. 12, Lazdijai
Tel. 

(8 318) 53085.
El. p. 

dzukuzinios@gmail.com

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą
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Garsaus dzūko atminimą įprasmins ir literatūrinė premija
Rita Krušinskaitė
Alytaus regiono plėtros 
taryba, pagerbdama talen-
tingo kraštiečio – rašytojo, 
literatūros klasiko Vin-
co Krėvės-Mickevičiaus 
atminimą ir skatindama 
šiandienos kūrėjus, įsteigė 
Dainavos krašto V. Krėvės-
Mickevičiaus literatūrinę 
premiją. 

Garbinga literatūrinė premija 
įsteigta Varėnos rajono savivaldy-
bės iniciatyva. 5 tūkst. eurų  pre-
mija bus skiriama už naują, per 
praėjusius dvejus kalendorinius 
metus išleistą, meniškai vertingą 
literatūros (prozos ar dramos) kū-
rinį, atspindintį žymaus rašytojo 
V. Krėvės-Mickevičiaus kūrybos 
dvasią.

„Atmintis“ – nepaprastą pras-
mę turintis žodis, kurį išraižytą 
lazdelės vidinėje pusėje V. Krėvė 
nešiojosi su savimi, o šiandien 
šis žodis kaip labai svarbus sim-
bolis mums atveria ir praeities 
archyvą“, – sakė Varėnos rajono 
savivaldybės meras Algis Kašėta, 

džiaugdamasis, kad literatūros 
klasiko legenda dar kartą atgis 
su jo vardo premija.

Rašytojas V. Krėvė-Mickevi-
čius pasirinktas neatsitiktinai. 
Anot mero A. Kašėtos, būtent 
jis savo sukurtomis istorijomis, 
legendomis ir padavimais ne tik 
nutiesė literatūrinius tiltus tarp 
praeities ir dabarties, bet įtvirtino 
ir dzūkiškąją tapatybę. Todėl ypač 
svarbu įprasminti šio unikalaus 
kūrėjo atminimą Dainavos krašte. 
„Juk atmintis ir yra tai, į ką nuolat 
galime remtis gręždamiesi į pra-
eitį“, – kalbėjo Varėnos rajono 
savivaldybės vadovas. 

Pirmasis konkursas bus skelbia-
mas 2022 metų gegužės 1 dieną 
Alytaus regiono plėtros tarybos 
ir Dzūkijos krašto savivaldybių 
(Alytaus miesto, Druskininkų ir 
Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajo-
nų) interneto svetainėse. Kūrinius 
premijai gauti galės siūlyti leidy-
klos, menininkų organizacijos, 
bibliotekos ir patys autoriai. 

Devynių narių komisija išrinks 
profesionaliai parašytus groži-
nės literatūros kūrinius (knygas), 

skiepijančius meilę Lietuvos 
gamtai ir V. Krėvės-Mickevičiaus 
gimtinės aplinkai, atskleidžian-
čius etninius motyvus, žmogaus 
ir gamtos dvasinį ryšį, lietuviš-
kąsias tradicijas ir istorinę tau-
tos atmintį. Vertindama kūrinius, 
komisija atsižvelgs į šiuolaikinės 
lietuvių prozos ir dramaturgijos 
estetines ir problematines kryp-
tis, jų atvirumą pasaulio tautų 
literatūroms. Bus vertinama 
kūrinio raiška, žanro plėtra, pa-
sakojimo įdomumas, personažų 
charakteriai – lietuvių prozos ir 
dramaturgijos estetinės vertybės, 
prie kurių formavimosi prisidėjo 
V. Krėvė-Mickevičius.

Premijos teikimas vyks šių 
metų spalį rašytojo memorialinio 
muziejaus kiemelyje Subartonių 
kaime, minint V. Krėvės-Micke-
vičiaus 140-ąsias gimimo metines 
ir Tautosakos dieną.

Prozininkas, dramaturgas, 
lietuvių literatūros klasikas, 
profesorius ir  politinis veikė-
jas V. Krėvė-Mickevičius gimė 
1882 metais Subartonių kaime, 
Varėnos rajone. Mirė 1954 metais 

Lietuvių literatūros klasikas Vincas Krėvė-Mickevičius. (Varėnos rajono 
savivaldybės nuotr.)

JAV. Prabėgus 38 metams, 1992-
siais, jo palaikai buvo parvežti į 
gimtinę ir palaidoti Subartonių 
kapinaitėse.

Žymiausi V. Krėvės-Mickevi-
čiaus kūriniai – „Dainavos senų 
žmonių padavimai“, apsakymų 
rinkinys „Šiaudinėj pastogėj“, 
apysaka „Raganius“, dramos „Ša-
rūnas“, „Skirgaila“, „Žentas“.

„V. Krėvė-Mickevičius – di-
džiojo stiliaus rašytojas, savo 
kūryba apėmęs daug klausimų, 

problemų, svarbių ne tik lietu-
viams, aprėpęs mitinius, biblinius 
ir istorinius laikus, didelę erdvę 
– nuo Dainavos šalies iki Biblijos 
žemės, sukūręs įspūdingą veikė-
jų galeriją – nuo kaimo bobulės, 
skerdžiaus iki senovės karžygių, 
Lietuvos kunigaikščių, Rytų že-
mės išminčių ir paklydėlių“, – 
apie V. Krėvę- Mickevičių rašė 
Lietuvos literatūros tyrinėtoja, 
habilituota humanitarinių mokslų 
daktarė Viktorija Daujotytė.•Rašytojo gimtinė Subartonių kaime, Varėnos rajone.
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„Žinių laidas“: įžeminimo 
strypai – pats laikas pirkti    

Roges ruošk vasarą, o ratus žiemą. Taip byloja liaudies išmintis. 
Tad įžeminimo strypus, kuriuos montuosite greičiausiai pavasarį, 
geriausia pirkti žiemą. Nes dabar prekę įsigysite ypač gera kaina! 
Tad neverta laukti vasaros. 

„Elvertos“ elektros prekių parduotuvėje rasite vokiškų OBO 
įžeminimo strypų. Strypai pagaminti iš plieno, karšto oro būdu 
padengti cinku, todėl atsparūs korozijai, juos galima kalti į žemę. 
Į žemę griežtai draudžiama kalti aliumininius strypus. 

Vienas su kitu OBO cinkuoti strypai jungiami specialiai kalibruotu 
galu ir kiauryme. Kalimo metu viršutinio strypo kaištis susikala ir 
užsifiksuoja apatinio strypo kiaurymėje. Šios konstrukcijos pra-
našumas – patikimas mechaninis sujungimas. Jokio papildomo 
darbo, pavyzdžiui, susukimo, užveržimo, nereikia. 

Kiek reikia kalti cinkuotų įžeminimo strypų? Jų skaičius priklauso 
nuo grunto savybių. Jeigu molis,  gali užtekti 4–6 strypų, jeigu 
smėlis, žvyras, bus sunku išgauti reikiamą varžą, todėl reikės dau-
giau nei 6 strypų. Kalant cinkuotus įžeminimo strypus, gruntas 
ne pašalinamas aplink strypą, o sutrombuojamas, taip gaunamas 
geresnis elektrinis kontaktas su gruntu.

„Elvertos“ elektros prekių parduotuvėje taip pat galite įsigyti 
įžeminimui skirtų kitų komponentų: juostų, įvairių sujungimo 
elementų. Visi jie yra cinkuoti, t. y. apsaugoti nuo korozijos, ilga-
amžiai.

OBO įžeminimo strypo ilgis 1.5 m, skersmuo – 20 mm. 
Sausio mėnesį OBO įžeminimo strypas tik 11 eurų!!!
Turite daugiau klausimų dėl įžeminimo? Užeikite pasitarti – San-

taikos g. 10, Alytuje. 
Įdomu. Žaibas dažniausiai susidaro kamuoliniuose lietaus de-

besyse. Literatūroje rašoma, kad daugiausia dienų su perkūnijo-
mis būna Pietų Lietuvoje, nes čia šiurkštus miškingas paklotinis 
paviršius skatina konvekcinių procesų formavimąsi. Perkūnijos 
dažniausiai pasitaiko birželio ir liepos mėnesiais. Daugiausia per-
kūnijų būna popietinėmis ir vakarinėmis valandomis – nuo 12 iki 23 
val. Rečiausiai pasitaiko ryte, nuo 6 iki 12 val. Aukštumose žaibuoja 
dažniau nei žemumose.

eteris
ketvirtaDienis, sausio 20 d. Saulė teka 8.29, leidžiasi 16.31, dienos ilgumas 
8.02. Pilnatis. Vardadieniai: Fabijonas, Sebastijonas, Daugvydas, Nomeda.

LRT TV
2022. 01.20 
 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 Eurolyga per LRT. 
 19.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Stambulo 
„Fenerbachce“–
Kauno „Žalgiris“. 

 22.15 „Kelionių atvirukai. 
Kenija. Kesselio 
liūtas“.

 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Projektas „Mėly-

noji knyga“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Greičiau, aukščiau, 

stipriau. Rytdienos 
technologijos. 
Vilkikai su aukšto-
siomis technologi-
jomis greitkelyje“.

 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.
 4.05 Klauskite daktaro.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Magijos mokslas. 

Skraidančios 
raganos.

 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.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Amerikietis 

žudikas“.
 0.45 „Snaiperis“.
 1.40 „Skundikas“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.15 Alchemija. VDU 

karta. 
 4.45 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 „Karališkos širdys“.
 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 Farai.
 20.30 „Skirtingai nuos-

tabūs“.
 21.00 „Medikai parame-

dikai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Kietas riešutėlis. 

Kerštas su kaupu“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Kietas riešutėlis. 

Kerštas su kaupu“.
 1.05 „Bulis“.
 2.05 „Gerasis daktaras“.
 4.05 „Tai – mes“.
 5.05 „Bulis“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „Nilas. Didingoji 

upė“.
 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.25 „Šuo“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Trintukas“.
 23.15 „Karo menas. 

Atpildas“.
 1.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.55 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Partizanų keliais. 
 7.00 „Siaubingosios 

gamtos stichijos“.
 8.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 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 Oponentai. 
 17.30 „Zoologijos sodas“.
 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. 
 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.
 3.00 „Dvaro rūmai“.
 3.55 Oponentai. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Pasaulio puodai.
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 7.35 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 8.15 Kūrybingumo 

mokykla. 
 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 Mūsų miesteliai. 

Kriūkai. 
 14.45 „Kokybiška prie-

žiūra. Katastrofų 
prevencija“.

 15.35 „Jonas Mekas. 
Avangardinio kino 
imperija“.

 15.45 „Peliukai Muškieti-
ninkai“.

 16.00 „Džiunglių knyga. 
Iškyla į gamtą“.

 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“.
 19.00 Veranda.
 19.30 Premjera. „Tadas 

Kosciuška. Šiuolai-
kiškas gidas“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Neišski-

riami“.
 23.10 Čia – kinas.
 23.35 Indivizijos. TV 

galerija. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 1.40 Duokim garo!
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Šventadienio 

mintys.
 4.35 Gimę tą pačią 

dieną.
 5.30 Mūšio laukas.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Šeimyninės 

melodramos“.
 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“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 „Rokas Skjavonė“.
 23.05 „Legendų biuras“.
 0.15 „Svajoklė“.
 1.15 „Paskolinta meilė“.
 3.00 „Kasandra. 

Pamokos baigtos“.
 4.35 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „Kobra 11“.
 8.50 Praeities žvalgas.
 9.20 „Šaunioji įgula“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Vedęs ir turi 

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

ginos“.
 13.50 „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 „Bado žaidynės. 

Strazdas giesmi-
ninkas. 1 dalis“.

 23.25 „Gelbėtojai“.
 0.10 „Naktinė pamaina“.
 1.10 „Skorpionas“.
 2.00 „X mutantai“.
 2.50 „Baradač'ius“.
 3.45 „Antinų  

dinastija“.

Delfi
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 7.00 Ugnikalnių takais.
 8.00 Sveikatos receptas.
 9.00 Delfi rytas.
 10.00 Kaip pas žmones.
 11.00 Delfi rytas.
 12.00 Lietuviškos atos-

togos.
 12.30 Kasdienybės 

herojai.
 13.30 Orijaus kelionės.
 14.00 Gimę ne Lietuvoje.
 14.30 Marketingas 360.
 15.00 Delfi diena.
 17.00 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 18.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 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 Gyvenimas inkile.
 22.00 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 23.00 Delfi diena.
 1.00 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 2.00 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.
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eteris
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LRT TV
2022. 01.21 
 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 Čia mano sodas.
 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.
 19.30 Beatos virtuvė.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Auksinis protas.
 22.55 „Prancūziška 

siuita“.
 0.40 „Virėjas, vagis, 

jo žmona ir jos 
meilužis“.

 2.40 „Kelionių atvirukai. 
Kenija. Kesselio 
liūtas“.

 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Mano geriausias 

draugas.
 4.05 Išpažinimai.
 4.30 Šventadienio 

mintys.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Muzikinis intarpas.
 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 „Klaidingi įro-

dymai“.
 23.05 „Nakties įkaitas“.
 1.30 „Kitos 48 va-

landos“.
 3.15 „Amerikietis 

žudikas“.

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 „Vyro šešėlyje“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Tarp mūsų  

mergaičių“.
 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 „Ponas Kūdikis“.
 21.20 „Deadpool 2“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Deadpool 2“.
 23.50 „Tamsos baikeris. 

Keršto demonas“.
 1.45 „Fenikso skrydis“.
 4.00 „Vestuvių metai“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „Šuo“.
 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.25 „Šuo“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Artimi priešai“.
 23.15 „Trintukas“.
 1.30 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Vyrų šešėlyje.
 7.00 „Siaubingosios 

gamtos stichijos“.
 8.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 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 Laisvės TV valanda. 
 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.
 0.30 „Triguba apsauga“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 3.00 „Dvaro rūmai“.
 3.55 Laisvės TV valanda. 
 4.35 „Reali mistika“.

 6.00 „Daktarė Koval-
čiuk“.

LRT+
 6.05 Klauskite daktaro.
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 7.35 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 8.15 Kūrybingumo 

mokykla. 
 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 „Tadas Kosciuška. 
Šiuolaikiškas 
gidas“. 

 15.45 „Peliukai Muškieti-
ninkai“.

 16.00 „Džiunglių knyga. 
Iškyla į gamtą“.

 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“.
 19.00 Kultūros diena. 
 19.30 Fokusas.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Tuščia karūna“.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Neišskiriami“.
 2.15 Čia – kinas.
 2.40 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 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 „Šeimyninės 

melodramos“.
 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 „Stažuotoja“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 PREMJERA. 

„Midsomerio 

žmogžudystės. 
Ruoškis mirti“.

 23.05 „Kovos su 
mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 1.10 „Rokas Skjavonė“.
 3.05 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „Kobra 11“.
 8.50 Statybų gidas.
 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 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.55 Orai.
 22.00 „Romo dieno-

raštis“.
 0.20 „Bado žaidynės. 

Strazdas giesmi-
ninkas. 1 dalis“.

 2.30 „Išbadėjusių 
žaidynės“.

Delfi
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 7.00 Orijaus kelionių 
archyvai.

 8.00 Gimę ne Lietuvoje.
 8.30 Orijaus kelionės.
 9.00 Delfi rytas.
 10.00 Į pasaulio kraštą.
 10.30 Gyvenimas inkile.
 11.00 Delfi rytas.
 12.00 Lietuviškos atos-

togos.
 12.30 Alfas vienas 

namuose.
 13.30 Lietuviškos atos-

togos.
 14.00 Ateities karta.
 15.00 Delfi diena.
 17.00 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 18.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 19.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 20.00 Ateities karta.
 21.00 Jūs rimtai?
 21.30 Automobilis už 0 

eurų.
 22.00 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 23.00 Delfi diena.
 1.00 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 2.00 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.

„Ponas Kūdikis“, 19.30, TV3

šeštaDienis, sausio 22 d. Saulė teka 8.27, leidžiasi 16.35, dienos ilgumas 8.08. 
Pilnatis. Vardadieniai: Anastazas, Gaudentas, Vincentas, Aušrius, Skaistė, Džiugas, Vincas.

LRT TV
2022. 01.22 
 6.02 Vartotojų kontrolė.
 7.00 „Minčiukų palėpė“.
 7.30 Premjera. „Fosų 

šeimos nuotykiai“.
 8.45 „Kelionių atvirukai. 

Omano smilkalai“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 „Mažyliai laukinėje 

gamtoje“.
 12.55 „Gyvenimo 

kelias. Partnerio 
paieškos“.

 13.45 „Kelionių atvirukai. 
Senegalas, 
Senghoro tėvynė“.

 14.00 „Hadsonas ir 
Reksas“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas.
 17.30 Klauskite daktaro.
 18.30 Žinios.
 19.00 Langas į valdžią.
 19.30 Kaunas – Europos 

kultūros sostinė 
2022. 

 20.30 Panorama.
 21.00 „Pabandom iš 

naujo!“ 2022.
 22.40 „Kartą Niujorke“.
 0.35 „Prancūziška 

siuita“.
 2.20 „Greičiau, aukščiau, 

stipriau. Rytdienos 
technologijos. 
Žmogaus svajonė 
skraidyti“.

 2.50 „Mažyliai laukinėje 
gamtoje“.

 3.40 „Gyvenimo 
kelias. Partnerio 
paieškos“.

 4.30 „Hadsonas ir 
Reksas“.

LNK
 6.40 „Zigis ir Ryklys“.
 7.30 „Moko nuotykiai“.
 8.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
 8.30 Sveikas!
 9.00 Sėkmė tavo 

rankose. 
 9.30 „Stebuklų namai“.
 11.10 „Zatura. Nuotykiai 

kosmose“.
 13.15 „Ponas Bynas“.
 13.45 „Akistata su laukine 

gamta. Kelionė su 
drambliu“.

 15.40 „Po vienu stogu“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.30 „Didžiapėdžio 

vaikis“.
 21.20 „Už borto“.
 23.35 „Blogas senelis“.
 1.25 „Klaidingi įro-

dymai“.

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 „Besikeičianti 
planeta“.

 12.30 „Legendinis 
kovotojas“.

 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Legendinis 

kovotojas“.
 14.55 „Karštos galvos! 2“.
 16.45 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 galvOK.
 19.40 Eurojackpot.
 19.45 galvOK.
 21.30 „Drugelis“.
 22.45 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
 22.48 „Drugelis“.
 0.10 „Diatlovo perėja. 

dingusi ekspedi-
cija“.

 2.10 „Kietas riešutėlis. 
Kerštas su kaupu“.

 4.45 „Tarp mūsų mer-
gaičių“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

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

televitrina.
 10.00 „Varom!“.
 10.30 „Kova už būvį“.
 11.40 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 12.35 „Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi. 
Įžymybės“.

 13.45 „Pragaro viešbutis“.
 14.45 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 17.00 Betsafe–LKL čem-

pionatas. Pane-
vėžio „Lietkabelis“–
Prienų „Labas Gas“. 

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.00 „Kartuvės“.
 0.05 „Operacija „Over-

lord“.
 2.05 „Artimi priešai“.

Lryto
 7.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 8.00 „Vyrų šešėlyje. Elza 

– žvalgybininkė 
Marcelė Kubiliūtė“. 

 8.30 Eko virusas. 
 9.00 „Zoologijos sodas“.
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Vilniaus Babilonas. 
 11.00 „TV Europa pristato. 

Nepriklausomybės 
kovų verpetuose. 
Nepriklausomybės 
kovų krikštas“.

 11.30 Grįžtantys. 
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Pėdsakas“.
 16.00 Žinios.
 16.30 Lietuvos miestai. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 Žinios.
 18.30 Bušido ringas. 
 19.00 „Gyvenimo linija“.
 20.00 Žinios.
 20.30 „Siaubingosios 

gamtos stichijos“.
 22.30 Žinios.

 23.00 „Teisingumo 
agentai“.

 1.00 „Pėdsakas“.
 2.50 „Gyvenimo linija“.
 3.35 Lietuvos miestai. 
 4.20 „Zoologijos sodas“.
 5.10 „TV Europa 

pristato. Nepri-
klausomybės 
kovų verpetuose. 
Nepriklausomybės 
kovų krikštas“.

 5.35 Vantos lapas. 
 6.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.

LRT+
 6.05 Auksinis protas.
 7.05 Euromaxx.
 7.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 8.00 Čia mano sodas.
 8.30 Gamtininko užrašai.
 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 Mano geriausias 

draugas.
 14.30 „Fosų šeimos 

nuotykiai“.
 15.45 „Kelionių atvirukai. 

Havajai ir Jackas 
Londonas“.

 16.00 „Dizainas. „Braun“ 
grotuvas „Phono-
super“.

 16.30 „Dizainas. Kavi-
nukas „Conica“.

 17.00 Veranda.
 17.30 Žmogiškas 

mastelis. „Kodėl 
važinėjame 
dviračiu“.

 18.30 Žmogiškas mas-
telis. „Gimę nardyti. 
Vandens ritualai“.

 19.30 Premjera. Vizionie-
riai. Evaldas Jansas.

 19.35 Premjera. „Nuosta-
bios mintys“.

 20.00 Čia – kinas.
 20.30 Panorama.
 21.00 „Driskius“.
 22.35 LRT OPUS ore.
 23.40 Pasivaikščiojimai.
 0.10 Dabar pasaulyje.
 0.35 Panorama.
 1.05 „Virėjas, vagis, 

jo žmona ir jos 
meilužis“.

 3.05 Euromaxx.
 3.30 „Kodėl važinėjame 

dviračiu“.
 4.30 „Gimę nardyti. 

Vandens ritualai“.
 5.30 Čia mano sodas.

TV1
 6.20 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.50 100 metų propa-

gandos. 
 7.20 „Akloji“.
 9.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 „Danė Lovinski“.
 12.00 „Džeimio ir 

Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 13.00 „Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos“.
 14.00 „Akloji“.
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Raudonas kam-

barys“.
 18.45 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vera. Naujas 

gyvenimas“.
 23.00 „Priešnuodis 

gyvenimui“.
 1.55 „Kovos su 

mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 3.40 „Midsomerio 
žmogžudystės. 
Ruoškis mirti“.

TV6
 6.15 Jukono auksas.
 7.00 Pragaro kelias.
 7.55 „Vienas“.
 9.00 Lombardų 

žvaigždės.
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 Gazas dugnas.
 11.00 100% Dakaro.
 11.30 „Skraidantys nasrai. 

Naktiniai persekio-
tojai“.

 12.35 „Kalnai. Pasaulis 
virš debesų“.

 13.55 Išlikimas.
 14.55 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 „Robinas Hudas“.
 0.10 „Pagrobti vaikai“.
 1.55 „Už priešo linijos“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 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 Gyvenimas inkile.
 12.00 Čepas veža.
 12.30 Šiandien kimba.
 13.30 Meistro dieno-

raštis.
 14.00 Gimę ne Lietuvoje.
 14.30 Į pasaulio kraštą.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 16.00 Egzotiniai keliai.
 17.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 18.00 Orijaus kelionės.
 18.30 Jūs rimtai?
 19.00 Ateities karta.
 19.30 Gyvenimas inkile.
 20.00 Lietuviškos atos-

togos.
 21.00 Kaip pas žmones.
 22.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.
 0.00 Egzotiniai keliai.
 1.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 2.00 Mano pramogos 

veidai.
 2.30 Kitokie pasikalbė-

jimai.
 4.30 Kasdienybės 

herojai.
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eteris
pirmaDienis, sausio 24 d. Saulė teka 8.24, leidžiasi 16.39, dienos ilgumas 
8.15. Pilnatis. Vardadieniai: Pranciškus, Vilgaudas, Gaivilė, Artūras, Felicija.

LRT TV
2022. 01.24 
 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.
 21.30 LRT forumas.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Projektas „Mėly-

noji knyga“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „TV daktaras. 

Žmogaus mikro-
bioma: naudingos 
bakterijos dovanoja 
sveikatą“.

 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 Muzikinis intarpas.
 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 „Gynybos kodas“.
 0.20 „Snaiperis“.
 1.15 „Loganų sėkmė“.
 3.30 „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 „Karališka meilė“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Tarp mūsų, 

mergaičių“.

 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Karštai su tv3.lt.
 20.30 Skirtingai nuos-

tabūs.
 21.00 „Medikai parame-

dikai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Laiko polici-

ninkas“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Laiko polici-

ninkas“.
 0.35 „Bulis“.
 1.35 „Gerasis daktaras“.
 3.30 „Tai – mes“.
 4.25 „Bulis“.
 5.15 „Tarp mūsų, 

mergaičių“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.30 „Kova už būvį“.
 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 Betsafe–LKL čem-

pionatas. Klaipėdos 
„Neptūnas“–Jo-
navos „CBet“. 

 21.00 „Stebuklas virš 
Hadsono“.

 22.55 „Juodasis sąrašas“.
 23.55 „Kondoras“.
 1.00 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.10 „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 Kaimo akademija. 
 7.30 „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 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 17.30 Negaliu tylėti. 
 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 „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 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 8.15 Kūrybingumo 

mokykla.
 8.25 „Dizainas. „Braun“ 

grotuvas „Phono-
super“.

 8.55 „Dizainas. Kavi-
nukas „Conica“.

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.50 Kas geresnio, 
kaimyne?

 12.20 Čia mano sodas.
 12.45 Fokusas.
 13.40 Duokim garo!
 15.00 Istorijos detektyvai.
 15.45 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 16.00 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 „Minčiukų palėpė“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“.
 19.00 Pasivaikščiojimai.
 19.30 Premjera. „Trumpos 

kelionės su Johnu 
Adamsu“.

 20.15 Premjera. Jonas 
Mekas. Rašytojas, 
poetas. 

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

muzikos.
 21.33 „Backstreet Boys“. 

Parodyk jiems, iš ko 
esi drėbtas“.

 23.20 Indivizijos. TV 
galerija.

 23.50 Vytautas Mačernis. 
„Prasmės“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Pabandom iš 

naujo!“ 2022.
 2.15 „Kelionių atvirukai. 

Havajai ir Jackas 
Londonas“.

 2.30 Nežinomi žmonės.
 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 „Šeimyninės 

melodramos“.
 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 „Stažuotoja“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 PREMJERA. 

„Komisaras 
Diupenas. Bretanės 
pasididžiavimas“.

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

žmogžudystė. 
Nerimą keliantis 
dingimas“.

 4.20 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Gelbėtojai“.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „Kobra 11“.
 8.50 Gazas dugnas.
 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 „Už priešo linijos 

2“.
 23.10 „Grobis“.
 0.40 „Skorpionas“.
 1.35 „X mutantai“.
 2.20 „Baradač'ius“.
 2.50 „Antinų dinastija“.

Delfi
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 7.00 Mano pramogos 
veidai.

 8.00 Lietuviškos atos-
togos.

 8.30 Į pasaulio kraštą.
 9.00 Delfi rytas.
 10.00 Egzotiniai keliai.
 11.00 Delfi rytas.
 12.00 Gyvenimas inkile.
 12.30 Jūs rimtai?
 13.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 14.00 Šiandien kimba. 
 15.00 Delfi diena.
 17.00 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 18.00 Egzotiniai keliai.
 19.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 20.00 Krepšinio zona.
 20.30 Šaro Barsa.
 21.00 Kasdienybės 

herojai.
 22.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 22.30  Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 23.30 Delfi diena.
 1.30 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 2.00 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.

sekmaDienis, sausio 23 d. Saulė teka 8.25, leidžiasi 16.37, dienos ilgumas 8.12. 
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 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. 

Teisybės valanda“.
 12.55 Premjera. „Šiaurės 

Ispanija iš paukščio 
skrydžio“.

 13.55 „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“.
 21.55 „Kamerdineris“.
 0.20 „Driskius“.
 1.55 „Kartą Niujorke“.
 3.50 Euromaxx.
 4.15 „Kelionių atvirukai. 

Omano smilkalai“.
 4.30 „Puaro“.

LNK
 6.35 „Zigis ir Ryklys“.
 6.55 „Žvėrelių būrys“.
 7.25 „Moko  

nuotykiai“.
 7.55 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
 8.25 „Tomas ir Džeris“.
 8.55 „Ponas Magu“.
 9.25 „Ogis ir  

tarakonai“.
 9.55 „Kiškių  

mokykla“.
 11.30 „Meškiukas  

Jogis“.
 13.10 „Ištikimoji“.
 15.05 „Užkandinė ant 

ratų“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 

Kartos. 
 21.30 „Loganų sėkmė“.
 23.55 „Išvarymas 2“.
 2.30 „Už borto“.

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 „Besikeičianti 

planeta“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Besikeičianti 

planeta“.
 13.10 „Heida“.
 15.25 „Karaliaus Salia-

mono kasyklos“.
 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 „Princesės dieno-

raštis“.
 21.55 „Pagrobimas 2. 

Neišvengiamas 
kerštas“.

 22.45 „Jėga“ ir „Keno-
loto“.

 22.48 „Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas 
kerštas“.

 23.45 „Deadpool 2“.
 2.10 „Drugelis“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 Tarptautinis galiūnų 

turnyras „Pasaulio 
taurė 2021“. 

 8.00 Miško atspalviai. 
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Lietuvos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas. Žagarė.

 10.05 „Kova už būvį“.
 11.15 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 12.15 „Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi. 
Australija“.

 13.45 „Pragaro vieš-
butis“.

 14.45 „Ekstrasensų 
mūšis“.

 17.00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. Vilniaus 
„Rytas“–Kauno 
„Žalgiris“. 

 19.30 „Juodasis sąrašas“.
 20.30 „Atsarginis prezi-

dentas“.
 22.25 „Kondoras“.
 23.25 „Narkotikų prekei-

viai“.
 0.35 „Kartuvės“.

Lryto
 7.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 8.00 „Vyrų šešėlyje. 

Julija Beniuševi-
čiūtė Žymantienė-
Žemaitė“.

 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“.

 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“.
 1.00 „Pėdsakas“.
 2.50 „Gyvenimo linija“.
 3.35 „24/7“. 
 4.20 „Zoologijos sodas“.
 5.10 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.05 Duokim garo!
 7.30 Krikščionio žodis.
 8.00 Kelias.
 8.30 Menora.
 9.00 Širdyje lietuvis.
 10.00 Nežinomi žmonės. 

Lėto gyvenimo 
vaizdų programa.

 10.30 Daiktų istorijos.
 11.30 7 Kauno dienos.
 12.00 Mokslo sriuba.
 12.30 Šv. Mišios iš Vil-

niaus Šv. Vyskupo 
Stanislovo ir Šv. 
Vladislovo arkika-
tedros bazilikos. 

 13.40 Šventadienio 
mintys.

 14.10 „Vaikystė  
paikystė“.

 15.40 „Minčiukų  
palėpė“.

 16.10 XI tarptautinis 
Balio Dvariono 
jaunųjų pianistų 
ir smuikininkų 
konkursas.

 17.25 Vytautas Mačernis. 
„Kelionės“.

 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 „Jean-Philippe 

Rameau. Galantiš-
kosios indijos“.

 24.00 Panorama.
 0.22 Sportas. Orai.
 0.30 „Kamerdineris“.
 2.55 Stambiu planu.
 3.50 „Jonas Mekas. 

Avangardinio kino 
imperija“.

 4.00 „Vaikystė paikystė“.
 5.30 Gamtininko užrašai.

TV1
 6.20 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.50 100 metų propa-

gandos. 
 7.20 „Akloji“.
 9.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 „Danė Lovinski“.
 12.00 „Merės meilė 

virtuvei“.
 12.30 Sveikinimai. 
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Raudonas kam-

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

žmogžudystė. 
Nerimą keliantis 
dingimas“.

 22.55 „Tikslas – ves-
tuvės!“.

 0.40 „Priešnuodis 
gyvenimui“.

 3.15 „Vera. Naujas 
gyvenimas“.

TV6
 6.10 Jukono auksas.
 7.00 Pragaro kelias.
 7.55 „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 „Džiunglių ryklys“.
 12.35 „Kalnai. Pasaulis 

virš debesų“.
 13.55 Išlikimas.
 14.55 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono auksas.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 20.00 NBA rungtynės 

Los Andželo 
„Clippers“–Niujorko 
„Knicks“.

 22.30 Sportas. NBA 
Action.

 23.00 Žinios.
 23.55 Orai.
 0.00 „Robinas Hudas“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 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 Egzotiniai keliai.
 17.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 18.00 Automobilis už 0 

eurų.
 18.30 Gyvenimas inkile.
 19.00 Kasdienybės 

herojai.
 20.00 Lietuviškos atos-

togos.
 21.00 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 22.00 Kitokie pasikalbė-
jimai.

 0.00 Egzotiniai keliai.
 1.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 2.00 Mano pramogos 

veidai.
 2.30 Kitokie pasikalbė-

jimai.
 4.30 Kasdienybės 

herojai.

„2 ginklai“, 21.30, LNK
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LRT TV
2022. 01.25
 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!“ 2022.
 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 „TV daktaras. 

Embolizacija 
mikrodalelėmis – 
švelni alternatyva 
chirurgijai“.

 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 Jonas Mekas. 

Avangardinio kino 
imperija. 

 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 „Ant ribos“.
 0.35 „Snaiperis“.
 1.30 „Gynybos kodas“.
 3.05 „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 „Susižadėję, įsimy-

lėję, susipainioję“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Tarp mūsų, 

mergaičių“.
 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 „Ledas“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Ledas“.
 0.25 „Bulis“.
 1.30 „Gerasis daktaras“.
 3.25 „Tai – mes“.
 4.25 „Bulis“.
 5.15 „Tarp mūsų, 

mergaičių“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „Šuo“.
 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.25 „Šuo“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Karo kiaulės“.
 22.45 „Stebuklas virš 

Hadsono“.
 0.40 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 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 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 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. 
 20.50 „Aiškiaregė“.
 21.25 „Juvelyrų klanas“.

 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 #NeSpaudai. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 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 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 8.15 Kūrybingumo 

mokykla.
 8.25 Mūsų miesteliai. 

Kriūkai.
 9.15 Vytautas Mačernis. 

„Prasmės“. 
 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 „Trumpos kelionės 

su Johnu Adamsu“.
 15.30 Jonas Mekas. 

Rašytojas, poetas. 
 15.45 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 16.00 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 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 Premjera. „Mirtina 

kova dėl valdžios. 
Anglijos karalius 
Eduardas II“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Spec. Žvėrynas“. 
 23.05 Stilius.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019.

 1.30 Auksinis protas.
 2.30 Išpažinimai.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Kelias.
 4.35 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 5.30 Pasivaikščiojimai.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Šeimyninės 

melodramos“.
 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 „Stažuotoja“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 „Kasandra. Amži-

nasis sniegas“.
 22.55 „Legendų biuras“.
 0.05 „Svajoklė“.
 1.05 „Paskolinta meilė“.
 2.55 „Komisaras 

Diupenas. Bretanės 
pasididžiavimas“.

 4.25 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „Kobra 11“.
 8.50 E– gazas dugnas.
 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 „Pranašas“.
 23.00 „Gelbėtojai“.
 23.55 „Naktinė pamaina“.
 0.55 „Skorpionas“.
 1.45 „X mutantai“.
 2.35 „Baradač'ius“.
 3.00 „Antinų dinastija“.

Delfi
 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 Egzotiniai keliai.
 11.00 Delfi rytas.
 12.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 12.30 Alfo didysis šou.
 13.30 Kasdienybės 

herojai.
 14.30 Gyvenimas inkile.
 15.00 Delfi diena.
 17.00 Iš esmės su 

A. Peredniu.
 18.00 Krepšinio zona.
 18.30 Šaro Barsa.
 19.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 20.00 Verslo požiūris.
 20.30 Radikalus smal-

sumas.
 21.00 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 22.00 Dviračiu per Indo-
nezijos džiungles.

 22.30 Iš esmės su 
A. Peredniu.

 23.30 Delfi diena.
 1.30 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 2.00 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.

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

LRT TV
2022. 01.26 
 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 „TV daktaras. 

Gydytojai – de-
tektyvai, sekantys 
paslaptingų ligų 
pėdomis“.

 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 Kaunas – Europos 

kultūros sostinė 
2022. Atidarymo 
ceremonija. 

 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Muzikinis intarpas.
 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 „Šalutinis efektas“.
 0.35 „Snaiperis“.
 1.30 „Ant ribos“.
 3.20 „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 „Susirašinėjimo 
draugas“.

 11.45 „Midsomerio 
žmogžudystės“.

 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Tarp mūsų, 

mergaičių“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 Skirtingai nuos-

tabūs.
 21.00 „Medikai parame-

dikai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Ledas“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Ledas“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Ledas“.
 0.30 „Bulis“.
 1.30 „Gerasis daktaras“.
 3.25 „Tai – mes“.
 4.25 „Bulis“.
 5.15 „Tarp mūsų, 

mergaičių“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „Šuo“.
 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.25 „Šuo“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Dvigubas smūgis“.
 23.15 „Karo kiaulės“.
 1.00 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.50 „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 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 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 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 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 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 8.15 Kūrybingumo 

mokykla.
 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 „Mirtina kova dėl 

valdžios. Anglijos 
karalius Eduardas 
II“.

 15.45 „Peliukai Muškieti-
ninkai“.

 16.00 „Džiunglių knyga. 
Iškyla į gamtą“.

 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Mano geriausias 

draugas.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Kelionių atvirukai“.
 18.25 Krepšinis. Europos 

taurė. A grupė. 
Krasnodaro 
„Lokomotiv 
Kuban“–Panevėžio 
„Lietkabelis“. 

 20.30 Eurolyga per LRT. 
 20.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Atėnų 
„Panathinaikos“–
Kauno „Žalgiris“.  
Per pertrauką – 
Eurolyga per LRT. 

 23.00 Į sveikatą!
 23.30 Gamtininko užrašai.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 1.30 „Jean-Philippe 
Rameau. Galantiš-
kosios indijos“.

 4.35 Lietuva kalba.
 5.30 Euromaxx.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Šeimyninės 

melodramos“.
 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 „Stažuotoja“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 „Kasandra. Sukrė-

timai“.
 23.05 „Legendų biuras“.
 0.15 „Svajoklė“.
 1.15 „Paskolinta meilė“.
 3.10 „Kasandra. Amži-

nasis sniegas“.
 4.40 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „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 „Dredas“.
 23.00 „Gelbėtojai“.
 23.50 „Naktinė pamaina“.
 0.50 „Skorpionas“.
 1.40 „X mutantai“.
 2.30 „Baradač'ius“.
 3.25 „Antinų dinastija“.

Delfi
 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 Krepšinio zona.
 10.30 Šaro Barsa.
 11.00 Delfi rytas.
 12.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 12.30 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 13.30 Į pasaulio kraštą.
 14.00 Sveikatos receptas.
 15.00 Delfi diena.
 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 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 22.30 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 23.30 Delfi diena.
 1.30 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 2.00 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.
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Kitkinį presą, lyginimo len- •tą, grūdų malūną.  
Tel. 8 687 10518. 

Kultivatorių (tinka prie trak- •toriaus MTZ), arklinį ąžuolinį 
vežimą mediniais ratais, ratus, 
drobynas, savadarbį tralą, prie-
kabas, 3 korpusų plūgą, naują 
3 korpusų linginį „Kverneland“ 
plūgą.  
Tel. 8 657 59635.

Giluminį skutiką „Lemken“  •(11 kojų, tinka prie „Belarus“), 
kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 605 42540. 

MTZ traktoriaus radiatorių  •ir traktoriaus T40 paleidžia-
mąjį varikliuką su starteriu ir 
reduktoriumi.  
Tel. 8 617 26534.

Savadarbį pakabinamą kul- •tivatorių ir kauptuvą (tinka T16 
ir T25 traktoriams), sunkiąsias 
akėčias (3 vnt.) su prikabinimo 
traukėmis, T25 traktoriaus 
priekinio tilto detales.  
Tel. 8 617 50327.

Arklinį grėblį, roges, plūgelį,  •ravėtuvą, ratelį.  
Tel. 8 612 51133.

Kitkinį presą, lyginimo lentą  •su akėčiomis, trikampį padar-
gams prikabinti, 40 cm pločio 
siją.  
Tel. 8 687 10518. 

Grūdų malūną, el. pjūklą su  •stalu malkoms pjauti, obliavi-
mo stakles, 40 l bidoną, nerū-
dijančio plieno indą kopūstams 
raugti.  
Tel. 8 687 69264.

Trijų peilių akselinę meta- •liniu korpusu, arklinius pa-
kinktus bei arklinį inventorių: 
vežimą guminiais ratais su 
naujomis drobynomis, varty-
tuvą, akėčias, plūgą, grėblį, 
ravėtuvą, kultivatorių.  
Tel. 8 611 26122.

Trivagį plūgą (lenkiškas),  •kaina 250 Eur.  
Tel. 8 611 17254.

Dviejų korpusų plūgą  •mažam traktoriui, elektros 
variklius, vienfazį ir trifazį 
suvirinimo aparatus, elektrinį 
pjūklą su stalu, kalvio žaizdrą.  
Tel. 8 608 85413.

GYVULIAI

Sukergtą kumelę.   •Tel. 8 695 25786.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

7 metų sukergtą kumelę.  •Kaina sutartinė.  
Tel. 8 695 25786.

6 pieninių veislės telyčias,  •trys yra veršingos.  
Tel. 8 689 70774.

Aviną. Tel. 8 620 80690. •
Rudas ir juodas kalakutes.  •Kaimiškus gaidžius ir vištaites.  

Tel. 8 687 27103.

Kiaulę (apie 150 kg), kaina  •sutartinė. Simnas,  
Tel.: 8 678 54431,  
8 610 08065.

8 mėnesių eržiliuką ir 7  •metų kumelę.  
Tel. 8 695 25786.

AUGALAI

Ūkininkas parduoda dau- •giamečių žolių sėklas. Augi-
name dobilus, motiejukus, 
svidres, eraičinus, turime ir 
žolių mišinių gyvuliams, pie-
voms ir ganykloms, vejoms, 
žaliosioms trąšoms. Galime 
parinkti žolių mišinį pagal 
jūsų poreikius. Konsultuoja-
me pievų ir ganyklų įrengimo 
klausimais. Pristatome visoje 
Lietuvoje NEMOKAMAI.  
Tel. 8 600 25710.

Visureigį „Volvo X-T70“  •(rudos spalvos, labai geros bū-
klės, daug privalumų). Galimas 
keitimas. Tel. 8 618 43737.

„Opel Meriva“ (2005 m.,  •techniškai tvarkingas, TA iki 
2023 m.), kaina 1 400 Eur.  
Tel. 8 614 15210.

Motorolerį „Sym Orbit“  •(2012 m., 50 kub. cm, raudona 
spalva).  
Tel. 8 692 44465.

Padangas (R14, M+S).   •Tel. 8 647 34577.

„Mercedes Benz Sprinter“  •galinį tiltą (su defektu, 46-11).  
Tel. 8 698 29910.

Naują GAZ-53 starterį.   •Tel. 8 652 68031.

„Renault Megane Scenic“  •(minivenas, 2003 m., 1,6 l, 
benzinas, 122 000 km rida, 
žalia spalva), kaina sutartinė.  
Tel. 8 692 44465.

„Nissan Navara“ (2007 m.  •liepos mėn., 2,5 l, CDI, 126 kW, 
pilka spalva), kaina sutartinė.  
Tel. 8 679 80789.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

MTZ 50 traktorių, trivagį  •plūgą, kultivatorių ir volus.  
Tel. 8 693 06995.

3 peilių akselinę, dideles ir  •mažas akėčias, volus grums-
tams  lyginti, runkelių tarkavi-
mo mašiną, plūgą, ravėtuvus, 
traktorinį vežimą guminiais 
ratais arba ratus atskirai.  
Tel. 8 605 51469.

Traktoriaus priekabą ir  •mėšlo kratytuvą (4 t).  
Tel. 8 620 80690.

Vežimą, arklinius žemės  •dirbimo padargus, skysto kuro 
krosnelę.  
Tel. 8 617 19108.

Traktoriaus MTZ priekinių  •varomųjų ratų ratlankius.  
Tel. 8 617 26534.

GAZ24 „Volgos“ detales.   •Tel. 8 610 36406.

Kultivatorių, šieno grėblį- •vartytuvą, šiferį, silikatines 
plytas, šiferį, arklinį inventorių: 
šienapjovę, grėblį-vartytuvą, 
plūgą, elektros skaitiklius.  
Tel. 8 680 85040.

Kultivatoriaus dantis (nauji,  •S raidės formos, 10 vnt.), kaina 
5 Eur/vnt. Naudotus kelio bor-
tus (tinka šiltnamio pamatams, 
40 vnt.), kaina 2 Eur/vnt.  
Tel. 8 686 06761.

Trivagį plūgą.   •Tel. 8 673 26083.

PrEKIAujAME 
           chrIzANTEMOMIs 
                           Ir vIržIAIs
 Telefonas pasiteirauti

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

Lazdijų r. sav.

Valome 
žemės ūkio paskirties 

sklypus (nuo 1 ha), 
apaugusius medžiais 

ir krūmais. Už didelius 
ir tankiai apaugusius – 

mokame pinigus.
Tel. 8 603 30577.

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

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, Lazdi- •juose, (15 a namų valda) ir 15 a 
sklypą Sodų g.  
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.

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.

2 k. butą Lazdijų miesto  •centre (II aukštas).  
Tel. 8 617 22806. 

Namų ūkio valdą su ūkiniais  •pastatais, 10 ha žemės Kučiū-
nų sen.  
Tel. 8 611 49771.

4,9 ha žemės sklypą  Lazdi- •jų rajone su vandens telkiniu.  
Tel. 8 695 25786.

Sodybą Miroslavo sen.,  •Zizėnų k.  
Tel. 8 652 07331. 

3,5 ha žemės Alytaus r. (iš  •jų 1,5 ha miško).  
Tel. 8 610 44651.

Butus Dauguose: 2 k. (su- •remontuotas, su baldais, šalia 
ežero) ir 1 k. (suremontuotas, 
su baldais) arba keičia į butą 
arba sodybą prie Vilniaus, Kau-
no, Alytaus. Ir vasarnamį.  
Tel. 8 609 60017. 

Namą Merkinės g., Alytuje  •(žemės sklypas 0,1048 ha, 
elektra, vanduo, nuotekos, yra 
du garažai, ūkiniai pastatai), 
kaina 80 000 Eur.  
Tel. 8 600 16007.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„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.

„VW Transporter“ (1993  •m., 1,9 l), „Audi 80“ (1990 m., 
automatinė pavarų dėžė).  
Tel. 8 687 86601.

Naują GAZ53 dinamą ir tri- •fazį elektros variklį (4 W, 1300 
apsukų per min.).  
Tel. 8 610 36406.

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901. 
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Du dujų balionus, naudotą  •čiužinį (160x200 cm), naujus 
molinius koklius, šaldytuvo 
„Snaigė“ varikliuką, 3 m ilgio 
ąžuolinę virtuvinę indaują.  
Tel. 8 686 73993.

Kabelį (300 m, viengyslis,  •su izoliacija, 3 kvadratų), kaina 
0,60 Eur už m. Vinis (80 mm ir 
140 mm), kaina 0,50 Eur už kg.  
Tel. 8 647 34577. 

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

1–2 k. butą Lazdijuose.   •Tel. 8 617 77007.

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.

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

Brangiai perkame mišką,  •gali būti su bendraturčiais, 
neatidalintas, su skolomis. Su-
tvarkome paveldėjimo ir kitus 
dokumentus.  
Tel.: 8 644 55355,  
8 660 66466. 

Butą Alytaus rajone.   •Tel. 8 610 43002. 

Sklypą arba apleistą sodybą  •(Alovės arba Daugų seniūnijo-
se), mokėsiu iki 10 000 Eur.  
Tel. 8 610 43002. 

Garažą Alytuje, Putinuose.   •Tel. 8 647 34577.

AUGALAI

Nedidelį kiekį pašarinių bul- •vių. Tel. 8 674 42704.

Vasarinius ir žieminius  •kvietrugius.  
Tel. 8 687 12532.

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. 

Mėsinių veislės veršelį arba  •telyčaitę auginti.  
Tel. 8 687 12532.

Kiaulienos skerdieną puse- •lėmis, lietuviška, svilinta, kaina 
2,65 Eur už k. Puselė sveria 
apie 50–60 kg. Pateikiame 
kokybės sertifikatą, kad mėsa 
lietuviška. Atvežimas nemoka-
mas. Tel. 8 607 12690.

Šienainio ritinius, kaina 10  •Eur/1 vnt., ir šieno kitkas, kaina 
0,50 Eur/1 vnt.  
Tel. 8 650 14427.   

Šieną kitkomis, kaina 1 Eur  •/1 vnt. Tel.8 611 58702.

Metalinę cisterną (4x1,1  •m, tinka kurui, kanalizacijai), 
kaina 150 Eur.  
Tel. 8 686 06761. 

Šienainio (20 Eur/vnt.) ir  •sauso šieno (10 Eur/vnt.) rulo-
nus. Tel. 8 623 00696.

Lauko akmenis, šieną, šie- •nainį, šiaudus.  
Tel. 8 674 55293.

Filingines duris (naudotos,  •be staktos). Tel. 8 698 29910.

Parduotuvės lentynas.   •Tel. 8 689 29910.

Šieną ritiniais, kaina 10  •eurų. Kvietrugius, kaina 50 
kg – 10 eurų. Šiaudų rinktuvą 
dalimis. Tel. 8 672 80758.

Elektros variklius, bulvių  •tarkavimo mašinėlę, šaltkalvio 
spaustuvą, varinę 3 mm storio 
skardą, 40 l aliumininį bidoną.  
Tel. 8 614 07851.

Šieno kitkas, kaina 0,80  •Eur. Šiaudų kitkas, kaina 0,50 
Eur. Tel. 8 671 59829.

Geros būklės minkštą dalį.   •Tel. 8 621 40082.

Senovinius kelio grindinio  •akmenis. Tel. 8 640 38353.

Klevo kamieną, 6 m ilgio ir  •65 cm storio.  
Tel. 8 611 26122.

Jukas: 2 m aukščio, 3 šakos;  •1,7 m aukščio, vieno stiebo, 
kaina sutartinė.  
Tel. 8 615 28102.

Dujinę viryklę „Mora“  •(veikianti, tinkama gamtinėms 
dujoms), kaina 30 Eur.  
Tel. 8 610 26682.

Kailinius (vyriški, 52 dydis).   •Tel. 8 633 09262.

Viengulę lovą (kušetę) su  •patalynės dėže.  
Tel. 8 616 46516. 

Elektros šildymo lempas  •(315 vatų). Tel. 8 610 36406. 

Svetainės kampą.   •Tel. 8 609 99716.

PARDUODA
AUGALAI

Pašarinius runkelius.   •Tel. 8 606 94580.

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

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

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

Žieminius kviečius, kaina 8  •Eur už 50 kg.  
Tel. 8 674 42704. 

Šieno kitkas, kaina 1 euras.  •Kviečius, kaina 50 kg – 8 eurai.  
Tel. 8 696 47260.

Vikius, vikių mišinį, raudo- •nųjų dobilų sėklas.  
Tel. 8 622 79495.

Pašarinius runkelius, grū- •dus, šiaudus ir šieną rulonais, 
bekoną.  
Tel. 8 673 55408.

Žieminius kviečius, kaina 10  •Eur/50 kg.  
Tel. 8 611 29727.

KITI

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 (aštuoni-
akampis, keraminių plytelių 
paviršius, plotis 100 cm, 
aukštis 55 cm), kaina 25 Eur. 
Vaikišką maniežą, kaina 25 
Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

TV priedėlius ,,TV Star  •1020p“ (kaina 18 Eur) ir ,,Vido“ 
(kaina 12 Eur). Seno modelio 
mobiliojo telefono ,,Nokia“ 
įkroviklius ir ausinukus, kaina 
po 2 Eur. SCART (tulpes) laidą, 
kaina 4 Eur. Pakabinamus 
šviestuvus butui ar sodui, kai-
na 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 – labradorito akmens  •plokštes Lazdijuose.  
Tel. 8 686 70841.

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

Naudotą akumuliatorinį  •suktuvą.  
Tel. 8 652 68031.

Naują dviejų cilindrų kom- •presorių. Tel. 8 652 68031.

Naudotas arba naujas  •vinitražines slides, kaina nuo 
5 iki 15 Eur. Rogutes, kaina 10 
Eur. Reduktorinius dantračius 
(35*15), kaina 70 Eur. Ledo 
rutulio lazdas, kaina 4 Eur. 
Vaikiškas slides, kaina 5 Eur. 
Veikiančius spaustuvus, kaina 
nuo 15 iki 35 Eur.  
Tel. 8 650 77194.

Sauskelnes suaugusiems (L  •ir M dydis).  
Tel. 8 606 27933.

Šaldytuvą „Snaigė“ (kame- •ra viršuje) ir šaldiklį „Electro-
lux“ (4 stalčiai), kaina po 50 
Eur. Tel. 8 611 08021. 

Kreizą malkoms pjauti,  •plūgelį ravėtuvą, ratelį.  
Tel. 8 612 51133.

Prieškambario komplektą,  •kaina 80 Eur. Elektrinę viryklę 
su orkaite, kaina 100 Eur. 

200 l metalinę statinę, 100  •l medinę statinę, aliumininius 
bidonus, svetainės stalą, dvi 
virtuvės spinteles: pastatomą 
ir pakabinamą.  
Tel. 8 611 26122. 

Naujas medžio apdirbimo  •stakles (2,4 kW variklis).  
Tel. 8 655 61532.

Vienfazį suvirinimo apara- •tą, kaina sutartinė.  
Tel. 8 652 68031.

Elektrinį variklį (5,5 kW,  •2800 aps.), obliavimo staklių 
veleną. Tel. 8 664 37330.

Svetainės kampą (geros  •būklės), kaina 130 Eur.  
Tel.: 8 621 40082,  
(8 315) 36010.

Naujas baltarusiškas me- •džio apdirbimo stakles.  
Tel. 8 655 61532. 

Skalbimo mašiną „Goren- •je“ (naudota), kaina 40 Eur. 
Mikrobangų krosneles, bulvių 
tarkavimo mašinėles.  
Tel. 8 607 23302.

Medžio apdirbimo stakles:  •frezavimo, obliavimo ir reismu-
są. Tel. 8 608 85413.

Naudotą dujinį katilą „Via- •drus“ (18 kW, automatizuo-
tas), kaina 100 Eur.  
Tel. 8 650 16758.

Didelę kambarinę gėlę ir 5  •metų alijošių, tinkamą vais-
tams.  
Tel. 8 618 43737.

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Bulvių sodinamąją.   •Tel. 8 650 99523.

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

Šieno šiaudų rinktuvą.   •Tel. 8 620 80690.

UAZ su kėbulu arba auto- •busiuką. Tel. 8 650 27489. 

Ekskavatoriaus „Jumz“  •greiferinius kaušus.  
Tel. 8 617 26534.

Traktorių MTZ, naujesnio  •modelio. Tel. 8 622 92400.

MTZ 82 dvitiltį traktorių  •(gali būti nevažiuojantis, be 
dokumentų). Tel. 8 605 42540.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Visų markių automobilius:  •„Mazda“, „Audi“, BMW, „Mitsu-
bishi“, „Renault“, „Volkswagen“, 
kemperius  ir kt. Pasiimame 
patys, sutvarkome reikiamus do-
kumentus, atsiskaitome iš karto. 
Dirbame savaitgaliais ir šventinė-
mis dienomis. Išrašome utilizavi-
mo pažymą. Tel. 8 681 20546. 

Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti ne-
važiuojantys, be techninės 
apžiūros, po autoįvykio. At-
siskaitome vietoje, pasiima-
me, sutvarkome dokumen-
tus. Tel. 8 686 94982. 

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

IŽ 49, A750, „Jawa“ seno  •modelio dalis, UAZ 469 dalis,  
Tel. 8 606 14389.

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.
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Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 5913/3:31) savininkę 
D. S.-Š., žemės sklypo (kad. Nr. 5913/3:258) sav. J. V. turto 
paveldėtojus, žemės sklypų (kad. Nr.: 5913/3:219 ir 5913/3:219) 
savininkę D. U., esančių Lazdijų r., Noragėlių sen., Vosbūčių k., 
kad matininkė Viktorija Kašelionienė (kval. paž. Nr. 2M-M-2034) 
2022-01-30 10 val. vykdys žemės sklypų (pr. Nr.: 854P; 853P; 
1060N) ribų ženklinimo darbus. 

Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 5913/3:124), esančio 
Lazdijų r., Noragėlių sen., Juozapavičių k., sav. A. B. turto pa-
veldėtojus, kad matininkė Viktorija Kašelionienė (kval. paž. Nr. 
2M-M-2034) 2022-01-30 12 val. vykdys žemės sklypo (pr. Nr. 
1061N) ribų ženklinimo darbus. 

Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 5913/4:250), esančio 
Lazdijų r., Noragėlių sen., Onciškių k., savininkę M. M. Ž., kad 
matininkė Viktorija Kašelionienė (kval. paž. Nr. 2M-M-2034) 
2022-01-30 14 val. vykdys žemės sklypo (pr. Nr. 1064N) ribų 
ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į Viktoriją 
Kašelionienę, Šaltinių g. 12-28, Alytus, el. p. kaselioniene.vikto-
rija@gmail.com arba tel. 8 674 37519.

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

savaitės horoskopas 
(sausio 24—30 d.)

avinas (03.21–04.20)
Rasite atsakymą į jus seniai varginusį 
klausimą, todėl gyvenimas nušvis kur 
kas ryškesnėmis spalvomis. Žvaigždės 
pataria daugiau bendrauti – net ir tada, 
jei norėsite tiesiog nuo visų pasislėp-
ti ir pabūti vienumoje, nepamirškite, 
kad draugai ir artimieji jums visada 
gali pagelbėti. Dažniau apsidairykite 
aplink – gali būti, kad kažkas jau kurį 
laiką laukia jūsų dėmesio.

jautis (04.21–05.21)
Šiuo laikotarpiu žvaigždės pataria per 
ilgai nesvarstyti ir atsiradus naujoms 
galimybėms jomis nedelsiant pasinau-
doti. Jei dvejosite, likimo siunčiamas 
dovanas gali priimti kiti asmenys, 
todėl jūs galite likti prie suskilusios 
geldos. Kad taip nenutiktų, pasisten-
kite būti budrūs ir išnaudoti visus jums 
siunčiamus šansus – atminkite, kad 
visada geriau gailėtis dėl to, ką pada-
rėte, bet ne dėl to, ko paprasčiausiai 
atsisakėte.

Dvyniai (05.22–06.21)
Nenuvertinkite savo galimybių: šiuo 
laikotarpiu žvaigždės jums žada tikrai 
nemažai iššūkių, tačiau baimindamie-
si dėl nesėkmių galite juos atmesti. 
Vis dėlto, vertėtų nepamiršti, kad jūs 
patys esate savo likimo kalviai, todėl 
pagalvokite, kokius privalumus jums 
gali suteikti naujos galimybės. Jei 
būsite drąsūs ir nebijosite rizikuoti, 
labai greitai jums bus už tai atlyginta, 
ir pokyčiai tikrai džiugins.

vėžys (06.22–07.22)
Gali tekti priimti rimtus sprendimus, 
kurie turės didelį poveikį jūsų neto-
limai ateičiai. Nors juos priimdami 
norėsite kuo geriau viską apgalvoti, 
tačiau žvaigždės pataria nedelsti ir 
pasistengti, kad nepraleistumėte savo 
šanso. Veiklos, kuria norėsite užsi-
imti, tikrai netrūks, ir tai nebūtinai 
bus susiję su darbu. Vis dėlto, tai gali 
turėti neigiamą poveikį jūsų finansinei 
situacijai.

liūtas (07.23–08.23)
Šią savaitę pasistenkite susiimti, ir 
darbo metu visą savo dėmesį sutel-
kite tik į vieną veiklą. Jei per daug 
blaškysitės, tai neliks nepastebėta, 
ir galite užsitraukti viršininko nema-
lonę. Antroje savaitės pusėje jums 
bus sunku apsispręsti, ko iš tiesų 
norite: įvairių galimybių šiuo metu 
turėsite kaip niekad daug, todėl rasti 
tinkamiausią sprendimą nebus labai 
paprasta.

mergelė (08.24–09.23)
Jei jaučiate, kad dabartinė veikla jūsų 
nedžiugina, palanku ryžtis pokyčiams, 
kurie jums bus tikrai į naudą. Artimiau-
siu metu žvaigždės jums žada finansi-
nės situacijos pagerėjimą, tačiau turtų 
gali tikėtis tik patys darbščiausi. Nesi-
jauskite nuskriausti, jei teks šiek tiek 
daugiau padirbėti – tai tikrai neliks 

nepastebėta, ir jūs galėsite džiaugtis 
papilnėjusia pinigine.

svarstyklės (09.24–10.23)
Jei turite neužbaigtų darbų, šiuo lai-
kotarpiu žvaigždės pataria jų neati-
dėlioti ir imtis ryžtingų veiksmų. Jei 
draugams ar giminaičiams prireiktų 
jūsų pagalbos, pasistenkite jiems 
padėti – net ir tuomet, jei neturėsite 
pakankamai laiko. Turėsite šansų išpil-
dyti nedideles artimųjų svajones, todėl 
pasinaudokite likimo siunčiamomis 
progomis.

skorpionas (10.24–11.22)
Kurį laiką ramybės nedavė nesutarimai 
šeimoje, tačiau panašu, kad jie liks už-
marštyje. Jei svarstote apie tam tikrus 
gyvenimo pokyčius, žvaigždės pataria 
šiek tiek palaukti, nes šiuo metu įdė-
tos pastangos gali neatsipirkti. Savo 
energiją nukreipkite ne į naujų idėjų 
įgyvendinimą, bet į fizinę veiklą, kuri 
užtikrins dar geresnę savijautą.

šaulys (11.23–12.21)
Šią savaitę žvaigždės pataria kuo 
mažiau veltis į intrigas, o apkalbas 
praleisti negirdomis. Jei jums tektų 
išgirsti kaltinimus, pasistenkite iš-
likti ramūs ir neužsiplieksti. Antroje 
savaitės pusėje galite būti maloniai 
nustebinti artimos aplinkos žmonių 
geranoriškumu, todėl bendradarbiau-
dami galėsite pasiekti kur kas daugiau. 
Jei kurį laiką vis pasvajodavote apie 
atostogas, dabar palankus metas pra-
dėti jų planavimą.

ožiaragis (12.22–01.20)
Dabar tinkamas metas daugiau laiko 
skirti sau. Nors gali atrodyti, kad pro-
blemų daugėja ne dienom, o valandom, 
tačiau žvaigždės pataria pasistengti 
atsipalaiduoti ir daugiau dėmesio 
skirti vidinės ramybės paieškai. An-
troje savaitės pusėje žvaigždės žada 
palankų metą trumpoms išvykoms ir 
susitikimams su giminaičiais – tikėti-
na, kad būtent dabar pavyks išspręsti 
senus kivirčus ir užkasti karo kirvį.

vandenis (01.21–02.19)
Norėsite tiesiog plaukti pasroviui, ta-
čiau dėl šviesesnio rytojaus gali tekti 
pakovoti. Laimei, tikrai nestokosite 
energijos, todėl užsibrėžti tikslai bus 
pasiekiami ranka. Nors kurį laiką dar-
binė veikla neteikė jokio džiaugsmo, 
tačiau dabar situacija pasikeis. Žvaigž-
dės žada ne tik sėkmingą projektų įgy-
vendinimą, bet taip pat ir piniginės 
papilnėjimą.

žuvys (02.20–03.20)
Šią savaitę energijos netrūks, tačiau 
pasistenkite nepersitempti – laikykitės 
optimalios darbo ir poilsio pusiausvy-
ros. Asmeniniame gyvenime žvaigždės 
žada malonias permainas – didelė ti-
kimybė, kad jūsų antroji pusė parengs 
įspūdingą staigmeną, kuri praskaidrins 
jūsų kasdienybę.

PERKA
KITI

Vyriško dviračio „Kellys“  •užpakalinių stabdžių komplek-
tą. Tel. 8 671 55660.

Naminį tabaką.   •Tel. 8 671 55660.

Šaligatvio plyteles (naudo- •tos, mažesnio diametro).  
Tel. 8 610 26682.

Automobilinius dujų balio- •nus. Tel. 8 623 00696. 

Kalvio priekalą.   •Tel. 8 650 27489.

Pūkuotą ilgaplaukį katiną.   •Tel. 8 672 56486.

Rusiškos grūdų sėjamosios  •žolių dėžes. Tel. 8 616 97929.

Nebrangiai – bėginį dviratį  •(gali būti ir moteriškas).  
Tel. 8 600 80816.

Senovišką automobilį arba  •motociklą.  
Tel. 8 670 84589.

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

Tel. 8 638 98886. 

Sodų bendrijoje „Berželis“  •stiklinį šiltnamį nusikelti.  
Tel. 8 615 96161.

2 mėnesių šuniukus (augs  •nedideli). Tel. 8 601 88102.

Du medžius: uosį ir klevą,  •nusipjauti Simno seniūnijoje. 
Yra leidimai.  
Tel. 8 612 51133.

DARBAS
IEŠKO

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. 

SIŪLO

Pensinio amžiaus mote- •riai prižiūrėti senolę ir kartu 
gyventi kaime.  
Tel. 8 698 29910.

Perkame miškus 
didžiausiomis kainomis 

Lietuvoje.

Mokame avansus. 
Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 656 79029.

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 pas- •tatų sienas, oro tarpus, uždaras 
ertmes ir perdangas ekologiška 
termoizoliacine ekovata. Dirba-
me  visoje Lietuvoje su specialia 
nauja įranga, kokybiškomis 
medžiagomis ir už patrauklią 
kainą. Medžiagoms ir darbams 
suteikiame garantiją. rinkitės 
greitą, pigų ir efektyvų šiltinimo 
būdą jau dabar skambindami 
tel. 8 637 08726.

Galiu sutvarkyti garažą,  •sandėliuką, nereikalingus daik-
tus išvežu. Tel. 8 650 27498.

Remontuoju visų modelių  •automatines skalbimo maši-
nas. Atvažiuoju į vietą nuo Aly-
taus 30 km atstumu, suteikiu 
garantiją. Tel.: (8 315) 75 445,  
8 610 75472.

Remontuoju šaldytuvus ir  •automatines skalbimo maši-
nas. Prijungiu skalbimo maši-
nas. Tel. 8 699 68550.

Taisau įvairius baldus:  •keičiu gobeleną, spyruokles, 
vatiną, poroloną. Taisau kėdes. 
Surenku naujus baldus.  
Tel. 8 616 46516.

Remontuoju šaldytuvus,  •skalbimo mašinas, elektrines 
orkaites, kaitlentes.  
Tel. 8 687 41291.

NUOMA
SIŪLO

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

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.

Išnuomojamas garažas  •Alytuje, Putinuose (didelis, 
mūrinis, 4,60x6 m). Nuoma 
mokama į priekį.  
Tel. 8 655 61532.

Išnuomojamos patalpos  •nuosavame name (Alytus).  
Tel. 8 618 43737.

IEŠKO

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

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

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

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

KEIČIA
Garažą Alytuje, Putinuose,  •Kalniškės gatvėje, į garažą Aly-

tuje, Vidzgirio mikrorajone.  
Tel. 8 677 28728.

Mašiną GAZ52 į traktoriaus  •priekabą su dokumentais.  
Tel. 8 620 80690.

PAŽINTYS
Vyras ieško gyvenimo drau- •gės iki 65 metų.  

Tel.  8 673 88272.
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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. 

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.

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

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,

grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS,

ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ

Tel. 8 620 65577.

MALKOS, MALKOS, MALKOS
pagal pageidavimus.

Skaldytos, pjautos, rąstais, 
beržinės, alksninės, pušinės, 

drebulinės, ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
Tel. 8 657 88458.

MALKOS, MALKOS, MALKOS
pagal pageidavimus.

Skaldytos, pjautos, rąstais, 
beržinės, alksninės, pušinės, 

drebulinės, ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
Tel. 8 657 88458.

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

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą


