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Savaitės komentaras

Nacionalinėje politikoje vyrauja chaosas ir padorumo trūkumas

Algimantas Mikelionis
Nors jau trisdešimt metų esame
laisva, nepriklausoma ir demokratiška šalis, bet šiuo metu tenka
liūdnai konstatuoti, kad nacionalinėje politikoje vyrauja anarchija ir chaosas bei elementaraus
žmogiško padorumo trūkumas.
Juk žinome, kad politikams tenka
padidėjęs visuomenės ir žiniasklaidos dėmesys. Kas gali būti
atleista eiliniam žmogui, tas toli
gražu negali būti atleista politikui. Kai politika stebima ne vieną dešimtmetį, galima palyginti
anksčiau Lietuvą valdžiusius
politikus ir politines partijas su
dabar valdžioje esančiais. Ir tenka
pasakyti, kad palyginimas dažnai
būna dabartinių valdžios žmonių
ir partijų nenaudai.
Paimkime kad ir nuo pernai
jau kelis mėnesius tebesitęsiantį
konfliktą dėl susisiekimo ministro J. Narkevičiaus. Visos šios
istorijos smulkmenų eilinį kartą
minėti neverta, nes žiniasklaida ją
išnagrinėjo itin kruopščiai ir apie
ją buvo jau ne kartą plačiai rašoma ir komentuojama. Kur nors
Vokietijoje, Švedijoje ar Belgijoje

tokių faktų su kaupu pakaktų, kad
ministras atsistatydintų, ir niekam
nekiltų absoliučiai jokių papildomų klausimų. Deja, pas mus šiuo
metu vyrauja tokie žemi politikų
elgesio standartai, kad žemiau
kristi jau nebėra kur. Dar daugiau, jeigu kam nors dar nebuvo
aišku, kad susisiekimo ministras
turi atsistatydinti, tai aiškiai ir ne
vieną kartą pasakė prezidentas
G. Nausėda. Bet ši itin liūdna
istorija tęsiasi jau antras mėnuo,
o ministras J. Narkevičius kaip
niekur nieko ignoruoja žurnalistų
klausimus apie atsistatydinimą ir
pasakoja apie milžiniškus darbus,
kuriuos jis atlieka.
Gal šiuo atveju prezidentas
G. Nausėda pasielgė per švelniai ir nepakankamai griežtai
reikalavo ministro J. Narkevičiaus atsistatydinimo? Tikrai, ne.
Prezidentas net kelis kartus pareikalavo, kad ministras paliktų
savo postą, bet nuo to ponui Jaroslavui nei plaukas nuo galvos
nenukrito. Iš kur jis turi drąsos
prieštarauti pačiam prezidentui?
Atsakymas paprastas: jį užstoja
ne paskutiniai žmonės valstybėje
– premjeras S. Skvernelis ir šiuo
metu valdžioje esančių valstiečių vadas R. Karbauskis. Nors
jie kotiruojami žymiai žemiau
už prezidentą, bet ėmė ir nutarė
jam pasipriešinti, nes yra įžūlios
ir per daug susireikšminusios
personos, bet šiuo atveju tai dar

Adomo Žilinsko piešinys.
ne viskas. Šiuo metu valdantieji
gyvena tokio politinio chaoso
sąlygomis, kad jiems net nekyla
menkiausias noras vadovautis
elementariu žmogišku padorumu. Ramūnas su Sauliumi nutarė, kad čia jiems joks prezidentas
nevadovaus, ir pastatė vežimą
prieš arklį – pasijuto galingesnis už patį prezidentą. Jie turbūt
galvoja, kad jeigu šiuo atveju
nusileis prezidentui, teks nusileisti ir vėliau.

Toks premjero S. Skvernelio
ir valstiečių vado R. Karbauskio
elgesys ir veiksmai ne tik juos
kompromituoja kaip normalius
ir pilnaverčius demokratiškos
ir laisvos šalies politikus, bet
ir įtraukia juos į visiškai elementaraus žmogiško padorumo
neturinčių piliečių tarpą. Jie aiškiai parodo, kad jiems visiškai
nusispjauti į valstybės interesus,
nes asmeniniai jų interesai yra
aukščiau visko. Negi minis-

tras J. Narkevičius yra toks itin
svarbus ponams S. Skverneliui
ir R. Karbauskiui, kad vietoj jo
aukojami normalūs, žmogiški ir
padorūs santykiai su prezidentu
G. Nausėda? Kai valstybėje tiek
svarbių darbų ir problemų, premjeras su valstiečių vadu gaišta laiką ir eikvoja jėgas tuščiagarbėje
ir beprasmėje kovoje dėl eilinio
ministro, kuris jau seniai prarado
visuomenės pasitikėjimą ir turėjo
būti atleistas.

•

Direktorė V. Padimanskienė: „Nelaimė padėjo išsigryninti savo vertybes“
Praėjusių metų pabaiga
Lazdijų rajone buvo pažymėta ne vienu tragišku
nutikimu. Vienas iš jų,
sukrėtęs visą rajono bendruomenę, gaisras Stebulių
mokykloje. Nors po gaisro
Stebulių mokykla iki šiol
neveikia, tačiau mokyklos
vadovybė ir bendruomenė
nusiteikusi optimistiškai ir
stoiškai vertina šio baisaus
įvykio pamokas.

– Ar gaisras nesutrikdys ugdymo proceso?
– Mūsų mokiniai laikinai mokosi Lazdijų r. Šventežerio mokyklos ir Verstaminų universalaus
daugiafunkcio centro patalpose.

– Direktore, ar jau nustatytos
gaisro mokykloje priežastys?
– Gaisro priežastis tiriama, labiausiai tikėtina techninė priežastis – elektros instaliacijos trumpas
sujungimas. Gaisras įvyko valgyklos patalpose, laiku pastebėtas,
neišplito į kitas patalpas.

– Ar sulaukėte pagalbos gaisro
padariniams likviduoti?
– UAB „Pietų Megrame“ suteikė neatlygintiną paramą langams
sudėti, mokyklos paramos ir labdaros sąskaitoje 625 eurai patalpų
remontui (Stebulių ateities bendruomenės, buvusių mokyklos
mokinių aukos).
Kiekvienų metų sausio pabaigoje mokykloje vyksta tradicinė
Geradarės pradžios šventė. Tikimės, remonto darbai bus užbaigti.
Bus nuoširdi mokyklos bendruomenės padėka geradariams. Pagal
seną mokyklos tradiciją, susirinks
visi geradariai ir liks tik prisiminimas apie skausmingą nelaimingą
atsitikimą, kuris įrodė, kad žmonių bendrystė – galinga jėga.

– Kokie gaisro nuostoliai?
– Nuostoliai tikslinami. Gaisro
padariniai šalinami. Aprūkusios
patalpos jau nuplautos, apdažytos. Vyksta valgyklos patalpos
remonto darbai. Reikia pakeisti
sienų gipso plokštes, sudėti pakabinamas lubas, įdėti 3 langus,
sumontuoti vandens šildytuvą,
kriauklę, vidines duris.

– Kas Jus šioje sudėtingoje situacijoje labiausiai nuliūdino, o
kas nudžiugino?
– Supratome, jog visų mūsų
stiprybė yra gebėjimas humaniškai reaguoti į įvairias gyvenimo
aplinkybes, taip pat ir į tas, kurių
negalime numatyti ir negalime
pakeisti. Nelaimingo atsitikimo
atveju išsigryninome savo verty-

Apie gaisro priežastis ir pasekmes,
šios nelaimės pamokas kalbamės
su Stebulių mokyklos direktore
Vilija Padimanskiene.

Mokyklos patalpose triūsė pusšimtis žmonių. Dirbdami nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro, nepabūgę aitrių dūmų
kvapo, žmonės išvadavo patalpas nuo juodų suodžių.
bes. Esame geranoriškų žmonių
tauta, esame bendruomeniški,
gebantys susiburti, padėti, užjausti.
Žmonių elgesyje gaisro metu
išryškėjo tik geri dalykai: operatyvūs ugniagesių veiksmai (nuo
pranešimo įvykio vietoje buvo

per 11 min.). Nuolatinė kaimų
bendruomenių, mokyklų bendruomenių, seniūnijų, Lazdijų
bibliotekos, savivaldybės, Švietimo skyriaus pagalba.
Liūdina gal pavieniai negatyvūs komentarai interneto erdvėje.
Galiu pasakyti, jog mūsų bėdos

atveju nepasitvirtino patarlė, kad
lietuvis džiaugiasi, kai dega kaimyno namas.
– Ačiū už pokalbį, linkime stiprybės Jūsų bendruomenei.
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Nauja atliekų surinkimo tvarka gali smogti ūkininkams į paširdžius
Kiekvienais metais ūkininkų gyvenimas vis sunkėja,
lengvatų mažėja, tyliai
atsiranda naujų mokesčių,
apie kuriuos daugelis ūkininkų neturi informacijos,
tačiau naujovės gali skaudžiai kirsti per ūkininkų
kišenę.

Nebepriima plėvelės
Į redakciją kreipėsi vienas Lazdijų rajono ūkininkas, kuris šiemet
susidūrė su nauja problema. Iki
šiol nebūdavo jokių problemų
atiduodant atliekų surinkėjams
plėvelę nuo šienainio rulonų. Komunalininkai atvažiuodavo ir ją
nemokamai paimdavo. Naujaisiais metais iš ūkininko niekas
nenori tos plėvelės priimti. Kas
atsitiko? Kur ją padėti?
Norėdamos išsiaiškinti situaciją dėl plėvelės tvarkymo, „Dzūkų
žinios“ pateikė klausimus Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centrui:
Kokia yra plėvelės nuo šieno ir šiaudų rulonų tvarkymo
praktika Lietuvoje, Alytaus
apskrityje? Lazdijų rajono
ūkininkai nerimauja, nes šiuo
metu plėvelės niekas nesurenka.
Kas tai turėtų daryti? Kokiu
dažnumu? Kur ūkininkai turėtų kreiptis, norėdami atiduoti
plėvelę?
Gavome UAB Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centro Atliekų
tvarkymo paslaugų ir kontrolės
padalinio vadovo Martyno Krasausko atsakymą:
„Pagal Paslaugos teikėjo teiktą
informaciją, šienainio plėvelė iki
gruodžio 31 d. dienos buvo priimama nemokamai iš ūkininkų.
Pasikeitus antrinių žaliavų supirkimo kainoms, nuo sausio 1 dienos Paslaugos teikėjas rinks ir priims šienainio plėvelę iš ūkininkų
pagal Paslaugos teikėjo nustatytą
įkainį. Šienainio plėvelė nebuvo
įtraukta į pakuočių ir pakuočių
atliekų tvarkymo įstatymą, tad
šiuo metu yra pateiktas pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo
įstatymo projektas, kuriame yra
įtraukta ir šienainio plėvelė iš
ūkininkų“.
Iš šio atsakymo galima suprasti,
jog nuo šių metų plėvelės už dyką
iš ūkininkų jau niekas nebepaims.
Ūkininkams teks sudaryti sutartis
su tam tikrais atliekų tvarkytojais
dėl plėvelės priėmimo, ko gero,
teks sumokėti ir už tai, kad atliekų
tvarkytojas atvyktų plėvelės paimti pas ūkininką į namus.
Visos Lietuvos problema
Pasidomėjome, ką apie šią problemą galvoja Lazdijų rajono savivaldybės Vietinio ūkio skyriaus
vedėja Indrė Adomynienė.
– Kas atsakingas už plėvelės
nuo šieno ir šiaudų rulonų surinkimą?
– Pirmiausia reikėtų paminėti, kad Jūsų minimos šienainio
plėvelės atliekos nėra komunaliniame atliekų sraute susidaranti
pakuočių atlieka. Tai yra ūkinės
veiklos atlieka, todėl jos į įprastus plastiko atliekų konteinerius
dėti negalima. Lazdijų rajono
savivaldybėje komunaliniame

Už plėvelės nuo šienainio rulonų atidavimą ūkininkams teks susimokėti. Anksčiau tai buvo nemokama.
atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų vežimo, paruošimo naudoti ir perdavimo naudotojams paslaugų teikimą vykdo
UAB „Ecoservice projektai“.
Šių plėvelės atliekų surinkimo
paslaugą gali teikti ir kiti atliekų surinkimą vykdantys vežėjai
(veiklą vykdantys Lietuvoje).
Bendradarbiaudami su pakuočių tvarkymo organizacijomis
(pvz.: VšĮ „Pakuočių tvarkymo
organizacija“, VšĮ „Žaliasis taškas“) vežėjai šią paslaugą teikia
savarankiškai.
– Kur turi kreiptis ūkininkai
norėdami tą plėvelę atiduoti?
– Ūkininkai minimą plėvelę
gali pristatyti į atliekų surinkimo
aikšteles arba kreiptis į pasirinktą
vežėją ir suderinti su juo plėvelės pristatymą nurodytu adresu.
Taip pat yra galimybė susitarti
su vežėju dėl šienainio plėvelės
transportavimo į surinkimo vietą
už papildomą mokestį. Atkreipiame dėmesį, kad plėvelė turi būti
tinkamai išvalyta ir išrūšiuota.
– Ar Jums žinomi atiduodamų plėvelių kiekiai Lazdijų rajone?
– Lazdijų rajono savivaldybėje komunaliniame atliekų sraute
susidarančių pakuočių atliekų
vežimo, paruošimo naudoti ir
perdavimo naudotojams paslaugų teikimą vykdančios bendrovės
UAB „Ecoservice projektai“ preliminariais skaičiavimais, 2019
metais buvo surinkta apie 60 tonų
šienainio plėvelės atliekų. Norime
atkreipti Jūsų dėmesį, kad teisės

aktai neįpareigoja nei vežėjų, nei
pakuočių tvarkymo organizacijų
šią informaciją teikti, tad Lazdijų
rajono savivaldybės administracija tikslios informacijos apie surinktų šienainio atliekų kiekius
neturi.
– Kas atsakingas, kai sutrinka
plėvelės surinkimo sistema?
– Teisės aktai (Lietuvos Respublikos Pakuočių ir pakuočių
atliekų tvarkymo įstatymo 7
straipsnis) nustato, kad už pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo organizavimą, paruošimą naudoti, naudojimą atsako
pakuočių gamintojai ir importuotojai.
– Ar rajone nėra problemų dėl
plėvelės surinkimo?
– Dėl tinkamo šienainio plėvelės surinkimo ir sutvarkymo
problemų kyla visoje Lietuvoje.
Lazdijuose taip pat. Problema
išryškėjo nukritus žaliavos (šienainio plėvelės) supirkimo kainai. Kol žaliavos surinkimo kaina
buvo didelė, atliekų vežėjai patys atvykdavo pasiimti šienainio
plėvelės, kurią pardavę gaudavo
pajamų. Žaliavos kainai nukritus tokia veikla tapo nuostolinga,
todėl atliekų vežėjai tik priima
pristatytas šienainio pakuočių
atliekas. Siekiant užtikrinti tinkamą šienainio pakuotės atliekų
tvarkymą Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerija jau inicijavo
Lietuvos Respublikos pakuočių ir
pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 4 dalies pakeitimo
įstatymo projektą.

Apie mokestį nutylėjo
Atliekų tvarkymo įmonės „Ecoservice projektai“ atstovo paklausėme, kokiomis sąlygomis
bus galima atiduoti plėvelę nuo
šienainio rulonų.
„Ecoservice įmonių grupė
nuolat priima šienainio plėvelę į
savo rūšiavimo bazes. Ūkininkai,
sukaupę tam tikrą kiekį, išvalę
nuo šieno ar šiaudų likučių, gali
ją pristatyti į artimiausią bazę.
Jei ūkininkams reikalinga transportavimo paslauga, įmonė gali
ją pasiūlyti taip pat.
Jei plėvelė būtų labai užteršta
žemėmis, turinio likučiais ar kitomis netinkamomis medžiagomis,
ūkininkams tektų apmokėti už
netinkamų atliekų šalinimą.
Rūšiavimo bazėse plėvelė atskiriama nuo tinklelių, išvaloma
nuo buvusio turinio likučių, išrūšiuojama pagal plastiko sudėtį,
spalvą, presuojama ir perduodama
perdirbėjams“, – teigė atsakyme
„Ecoservice“ atstovas, konkrečiai
neatsakęs, ar ūkininkams reiks
mokėti už plėvelės pridavimą.
Dėl tinklelių irgi bėda
„Po Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos (LŽŪBA) raginimo išspręsti šienainio pakavimui
naudojamo presavimo tinklelio
tvarkymo problemas, nes niekas iš žemdirbių perdirbimui jo
Lietuvoje nepriima, Aplinkos
ministerija (AM) nusprendė pasielgti „saliamoniškai“ – pačius
žemdirbius įpareigoti sutvarkyti
šias atliekas. Žemdirbių atstovai
su tuo kategoriškai nesutinka“, –

rašo portalas „Agroeta“.
AM derinimui pateikė Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo
įstatymo (PPATĮ) pataisų projektą, kuriame norima panaikinti šiuo
metu ūkininkams ir žemės ūkio
bendrovėms taikomą išimtį, pagal
kurią jie nėra laikomi gamintojais (pakuočių naudotojais), kai
ūkininkavimo veikloje gamina
ir pakuoja šienainį.
Ši išimtis numatyta atsižvelgiant į Lietuvos ūkininkų sąjungos
ir Žemės ūkio ministerijos pasiūlymus ir įtvirtinta 2011 m. gruodžio 22 d. PPATĮ pakeitime. Dabar šią išimtį numatyta panaikinti
nuo gegužės 1 d. ir ūkininkams
bei žemės ūkio bendrovėms už
šienainio atliekų tvarkymą pradėti
taikyti gamintojo atsakomybės
principą – įpareigoti pačius žemdirbius pasirūpinti, kad pakuotės
būtų tinkamai sutvarkytos.
PPATĮ pataisų projekto lydraštyje aplinkos viceministrė Justina Grigaravičienė aiškina, jog
taip jie siekia užtikrinti tinkamą
šienainio pakuotės atliekų tvarkymą. „Asmenys, gaminantys ar
pakuojantys ūkininkavimo veikloje naudojamą šienainį, galėtų
pasirinkti, kokiu būdu vykdyti
PPATĮ nustatytas pareigas – individualiai atliekas tvarkyti patiems
arba perduoti jas tokią teisę turinčiam tvarkyti atliekų tvarkytojui,
ar kolektyviai – tapti gamintojų
ir importuotojų organizacijos dalyviu ar sutartiniais pagrindais
pavesti pareigas vykdyti jai“, –
aiškino J. Grigaravičienė.
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Ateinantį rugsėjį rajone liks tik keturios mokyklos?
Nuo praėjusių metų vidurio virusios diskusijos,
pasipriešinimas ir nežinomybė dėl planuojamos
rajono švietimo tinklo
reformos perėjo į naują
etapą. Šių metų pradžioje
rajono valdžia oficialiai
paskelbė Bendrojo ugdymo mokyklų steigimo,
reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir
struktūrinių pertvarkymų
2016–2020 metų planą.
Tiesa, šis planas savivaldybės tinklapyje išbuvo labai
trumpai, dingo po dviejų
dienų. Jo negalima surasti
ir savivaldybės naujienų
archyve, tačiau kai kam
pasisekė – jie suspėjo su
šiuo planu susipažinti ir
net jį nusikopijuoti.

Lazdijų r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigas laikinai einantis D. Mockevičius.

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO,
LIKVIDAVIMO, PERTVARKYMO IR STRUKTŪRINIŲ PERTVARKYMŲ 2016–2020 METŲ PLANAS

Eil.
Nr.

Mokyklos pavadinimas,
tipas, vykdomos formaliojo
ir neformaliojo švietimo
programos, savininkas

Mokyklos steigimo, reorganizavimo, likvidavimo,
pertvarkymo ir struktūrinių
pertvarkymų būdai ir etapai

1.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija – gimnazija
(su Šventežerio ir Šeštokų
vidurinio ugdymo skyriais), pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programos, savininkas – Lazdijų rajono savivaldybė

Reorganizuojama prijungiant
Lazdijų r. Kučiūnų mokyklą,
likviduojamas Šventežerio
vidurinio ugdymo skyrius.

2.

Lazdijų r. Kučiūnų mokykla
– pagrindinė mokykla, ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ir pagrindinio ugdymo
programos, savininkas – Lazdijų rajono savivaldybė

Reorganizuojama prijungiant
prie Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos ir tampa jos
pradinio ugdymo skyriumi

Planuojama steigimo, reorganizavimo, likvidavimo,
pertvarkymo ir
struktūrinių pertvarkymų pabaigos
data

Mokyklos pavadinimas,
tipas, po reorganizavimo,
likvidavimo, pertvarkymo
ir struktūrinių pertvarkymų, įsteigimo, vykdomos
programos, savininkas

2020-08-31

Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazija – gimnazija, turinti
Šeštokų vidurinio ugdymo
skyrių ir Kučiūnų pradinio
ugdymo skyrių. Vykdomos
ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programos.
Savininkas – Lazdijų rajono
savivaldybė

2020-08-31

Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijos Kučiūnų pradinio
ugdymo skyrius.
Vykdomos ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio
ugdymo programos.

Plane juodu ant balto sudėliota
mažesniųjų rajono mokyklų prijungimo prie trijų gimnazijų ir
Šeštokų mokyklos schema. Paprastai tariant, visos mažesnės
rajono mokyklos neteks savo
savarankiškumo ir taps didžiųjų
mokyklų filialais.

Apie planuojamą reformą kalbamės su Lazdijų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjo pareigas
laikinai einančiu Daliumi Mockevičiumi.
– Kodėl šių ugdymo įstaigų
optimizavimo reforma nebuvo
įgyvendinta 2019 metais? Kokie
bus nuostoliai dėl reformos nukėlimo? Kokios teigiamybės?
– Švietimas yra prioritetinė
ir labai jautri sritis, tad skubotų
sprendimų priimti neketinome
ir neketiname. Mūsų tikslas ne
reforma dėl reformos, o realūs
ir naudingi pokyčiai švietimo
bendruomenei. Dėl to atidžiai
analizuojame esamą situaciją,
perspektyvas, diskutuojame su
švietimo bendruomene ir sprendimus ketiname priimti remdamiesi
diskusijų metu išsakytais argumentais ir daugumos nuomone.
– Kokia šios reformos esmė?
– Planuojamos reformos tikslas
yra sudaryti mokiniams geresnes
sąlygas mokytis, siekti rezultatų
ir užtikrinti geresnes sąlygas bei
Nukelta į 6 psl.
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Artūras Margelis, Lazdijų
rajono savivaldybės tarybos
narys, opozicijos lyderis:
„Ši reforma rajono žmonėms nežada
nieko gero. Visos mokyklos bus prijungtos prie keturių didžiųjų, jos taps
jų filialais. Akivaizdu, jog didžiosios
mokyklos sieks perimti mokinius iš
filialų ir palaipsniui filialų nebeliks. Po
šios reformos mes prarasime gausybę
savarankiškų mokyklų, kartu rajonas
praras daug pinigų, kurie į rajono biudžetą atkeliauja su klasių komplektais.
Sumažės pinigų, sumažės mokesčių
surinkimas į rajono biudžetą, atsiras
daug bedarbių, tarp jų ir kvalifikuotų
mokytojų. Neabejotinai tai paskatins
dar didesnę rajono žmonių emigraciją
ir į kitus rajonus, ir į užsienį. Tai –
pražūtingas procesas.“

Ieškodami merginų automobiliu įskriejo į Nepriklausomybės aikštę
Vaidotas Morkūnas
Praeitų metų spalio 10 dieną girtam T. M., į Lazdijų
Nepriklausomybės aikštę
įvažiavusiam automobiliu
„Audi A6“ ir priekiniu ratu
įstrigusiam gėlyno žemėje, už tokią „kelionę“ teko
sėsti į teisiamųjų suolą.
Tik dėl laimingo atsitikimo tuomet niekas nenukentėjo ir aikštėje
nebuvo praeivių, kai T. M. automobiliu atlėkė Kauno gatve ir ties
Lazdijų meno mokykla, perėjoje
ir posūkyje į Vilniaus gatvę, nesuvaldė automobilio, užšokęs ant
gatvės bortelio tiesiog skriejo 20
metrų Nepriklausomybės aikšte
ir įklimpo gėlyne. Greitis buvo
nemažas ir girtas vairuotojas nesugebėjo automobilio suvaldyti.
Tad, jeigu šio automobilio kelyje
kas nors būtų pasimaišęs, išveng-

ti skaudžių pasekmių būtų buvę
neįmanoma.
Atliekant ikiteisminį tyrimą
dėl šio įvykio vienas iš policijos
pareigūnų, Š. R., parodė, kad tą
vakarą tarnybiniu automobiliu važiavo Lazdijų mieste Kauno gatve
link Nepriklausomybės aikštės
ir pastebėjo Nepriklausomybės
aikštėje stovintį automobilį „Audi
A6“. Kuomet sustojo pažiūrėti,
kodėl aikštėje stovi minėtas automobilis, jame nieko nebuvo. Iš
automobilio salono rūko dūmai,
automobilio kairys priekinis ratas
buvo išlūžęs, iš po automobilio
buvo išbėgę tepalai. Aikštėje ant
kėdžių sėdėjo du jaunuoliai. Kolega paklausė, ar jie nematė, kas
vairavo automobilį, vyrai atsakė,
kad vairuotojas nubėgo kažkur už
bibliotekos. Vyrai pareigūnams
sukėlė įtarimą, tad buvo atvesdinti prie tarnybinio automobilio.

Buvo akivaizdžiai matyti, kad jie
neblaivūs, su savimi turėjo du
degtinės butelius. Priėjęs prie
tarnybinio automobilio vienas
iš vyriškių pripažino, kad automobilį „Audi A6“ vairavo jis.
Nustatyta, kad tai T. M. Dalinės
T. M. apžiūros metu jo kišenėje
buvo rasti automobilio „Audi A6“
rakteliai. T. M. pripažino vartojęs
alkoholį prieš kelionę ir vairuodamas automobilį, pasakė, kad
neturi vairuotojo pažymėjimo,
nurodė, kad automobilis priklauso
jam. Vairuotojas buvo neblaivus,
pirmą kartą jam nustatytas 1,51
prom. neblaivumas, o kitąkart –
1,70.
Atliekant ikiteisminį tyrimą
kaltinamasis T. M. kaltę pripažino
visiškai. Jis patvirtino, kad tą vakarą su giminaičiu A. V. pradėjo
gerti alų Liudvinavo miestelyje.
Abu išgėrė po 6 stiklinius bute-

lius alaus. Tuomet A. V. pasiūlė
nuvažiuoti į Lazdijus pas jo draugę. T. M. sutiko ir abu nuvažiavo
į Lazdijus. Automobilį vairavo
pats, nors teisės vairuoti neturi.
Automobilį „Audi A6“ jis nusipirko tą pačią dieną, bet jo savo
vardu neįregistravo. Lazdijuose
jaunuoliai išgėrė dar pusę butelio
degtinės dviese ir tuomet T. M.,
važiuodamas pro Nepriklausomybės aikštę, nesuvaldė automobilio
ir atsitrenkė į gatvės bortelį. Išlipo
iš automobilio ir atsisėdo ant suoliuko, o netrukus atvažiavo policija. Įvykio vietoje buvo patikrintas
girtumas, o antrą kartą – nuvežus
į policijos komisariatą. Dėl padarytos nusikalstamos veikos gailisi
ir pažada daugiau nevairuoti, kol
neturės teisės.
Kartu važiavęs A. V. parodymuose teigė, kad tą vakarą su
savo sūnėnu T. M. susitikę su-

galvojo išgerti. Iš pradžių gėrė
alų Liudvinavo miestelyje. T. M.
buvo su savo automobiliu „Audi
A6“. Vėliau pradėjo gerti degtinę. Tiksliai neprisimena, ar jau
buvo išgėrę visą degtinės butelį,
ar dar kažkiek buvo likę, sugalvojo važiuoti į Lazdijus ieškoti
merginų. Į Lazdijus iš Liudvinavo
išvažiavo apie 20 val., tikslaus
laiko nepamena, nes buvo jau
neblaivus. Automobilį „Audi“,
kurio numerių jis neprisimena,
vairavo sūnėnas. A. V. važiavo
kartu su sūnėnu, daugiau jokių
asmenų su jais nebuvo. Tikslaus
laiko neprisimena, bet vakare jie
įvažiavo į Lazdijų mieste esančią
aikštę. Po to, kai įvažiavo į aikštę,
T. M. alkoholio nevartojo. Prisimena ne viską, tik atkarpomis,
tačiau įvykį, kaip atvykę policijos pareigūnai paėmė T. M.
Nukelta į 5 psl.
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Ligoninės vadovo misija: savivaliauti, Dzūkai
pralaimėti teismus ir mokėti kompensacijas kalba, kad...
Įstatymus pažeidžiantis ir
savivaliaujantis Lazdijų ligoninės vadovas toliau taško rajono medikų sunkiu
darbu uždirbtus pinigus. Iš
darbo Vito Šimkonio iniciatyva neteisėtai atleistiems
darbuotojams Lazdijų ligoninė turės sumokėti per
trisdešimt tūkstančių eurų.
O šie pinigai juk galėjo būti
skirti varganiems medikų
atlyginimams. Jei ir toliau
rajono valdžia toleruos
tokį ligoninės vadovo
savivaliavimą ir įstatymų
ignoravimą, ligoninė gali
ir bankrutuoti. Ar neatėjo
laikas kompensacijas už
neteisėtus atleidimus mokėti iš V. Šimkonio asmeninės kišenės?

Ir vėl pralaimėjo bylą
Šią savaitę „Dzūkų žinių“ redakciją pasiekė žinia, kad V. Šimkonis teisme pralaimėjo dar vieną
bylą dėl neteisėto darbuotojo atleidimo. Šiuo atveju prieš V. Šimkonį bylą laimėjo buvęs ligoninės
direktoriaus patarėjas Egidijus
Drėzas.
Redakcijos duomenimis, už priverstines 8 mėnesių pravaikštas,
advokatų ir kitas išlaidas teismas
priteisė iš ligoninės apie 16 tūkst.
eurų.
Praėjusių metų gegužę į darbą
po ligos sugrįžęs V. Šimkonis iš
darbo atleido 0,5 etato ligoninės
direktoriaus patarėju dirbusį Egidijų Drėzą.
Pats Egidijus teigė, jog apie
atleidimą sužinojo tikrindamas
savo banko sąskaitą – pamatė įrašą „galutinis atsiskaitymas“.
„Kadangi dalį laiko dirbau
nuotoliniu būdu, man niekas nepranešė apie atleidimą iš darbo.
Nežinau, kokiu pagrindu buvau
atleistas. Direktorius manęs nepasikvietė, neperspėjo, visiškas
absurdas, su tokiu teisiniu nihilizmu susiduriu pirmą kartą. Įtariu,
jog šioje situacijoje galėjo būti ir

dokumentų klastojimo faktų“, –
sakė E. Drėzas.
Kadangi E. Drėzas dirbo pagal
patvirtintą grafiką tam tikromis
nustatytomis dienomis, V. Šimkonis jį iš darbo atleido būtent tą
dieną, kuri oficialiai buvo nustatyta kaip nedarbo diena. Tai – akivaizdus įstatymų pažeidimas.

Įžvelgia didžiulius
nuostolius
„Man sunkiai suvokiama, kad
savivaldybės kontroliuojamoje
įstaigoje vyksta tokie protu nesuvokiami ir į jokius teisinius rėmus
netelpantys dalykai. Šis samdomas valdiškos įstaigos vadovas
elgiasi kaip nuosavoje įstaigoje.
Tai yra kaimas blogąja šio žodžio
prasme“, – sakė E. Drėzas.
Jo teigimu, dėl neprognozuojamų V. Šimkonio veiksmų Lazdijų ligoninė prarado šansą matyti
Lazdijų ligoninėje dirbantį garsų
profesorių Rimantą Kėvalą ir kai
kuriuos kitus iškilius medikus.
„Jei būčiau likęs dirbti Lazdijuose, ko gero, būtų pavykę pritraukti į Lazdijų ligoninę JAV investicijas. Manau, jog nuostoliai,
kurie susidarė dėl V. Šimkonio
savivaliavimo, yra daug didesni
nei kompensacijos už neteisėtus
darbuotojų atleidimus“, – sakė
E. Drėzas.
Redakcijos duomenimis,
V. Šimkonis turėjo galimybę sudaryti taikos sutartį su E. Drėzu, tuomet ligoninės patiriamas
nuostolis būtų buvęs daug mažesnis, tačiau V. Šimkonis su tuo
nesutiko.
Administratorę irgi atleido
neteisėtai
Praėjusių metų gegužę V. Šimkonio iš Lazdijų ligoninės administratorės pareigų atleista Asta
Pilvinienė Darbo ginčų komisijoje, o vėliau ir teisme sugebėjo įrodyti, jog vadovas buvo neteisus.
Iš darbo ji buvo atleista neteisėtai.
Teismas priteisė jai apie 12 tūkst.
eurų siekiančią kompensaciją. Pi-

nigai turi būti sumokėti iš Lazdijų
ligoninės sąskaitos.
Šešerius metus Lazdijų ligoninėje personalo administratore
dirbusi A. Pilvinienė iš darbo
buvo atleista gegužės 2 dieną.
Ją atleido ką tik po nedarbingumo
į darbą sugrįžęs ligoninės direktorius V. Šimkonis.
Moteris yra įsitikinusi, jog
ją iš darbo atleido dėl politinių
priežasčių, nes ji – didžiausio
V. Šimkonio oponento, buvusio
Lazdijų mero Artūro Margelio
pusseserė.

Moteris patyrė stresą
Kaip pasakojo ponia Asta, jai
per dvi dienas buvo priklijuoti
du darbo drausmės pažeidimai ir
ji buvo skubiai atleista iš darbo už
darbo drausmės pažeidimus. Moteris teigė, jog ji buvo apkaltinta
dėl neva nesutvarkytų ligoninės
direktoriaus patarėjo darbo grafikų ir dėl neva dingusios vieno
darbuotojo asmens kortelės.
Moteris pasakojo, jog didžiausią stresą ji patyrė gegužės 3
dieną atvykusi į darbą. Ji rado
užplombuotas savo kabineto duris
ir pakeistą durų spyną.
„Pamačiau, kad ant durų užklijuota juostelė su ligoninės antspaudu. Bandžiau atrakinti duris ir
nustebau, jog netinka mano raktas. Visi stebėjo mano reakciją,
kad nepavyksta patekti į kabinetą.
Tai labai mane pažemino, paskui
man buvo pranešta, jog nuo šio
ryto esu atleista iš darbo“, – pasakojo A. Pilvinienė.
Moteris yra įsitikinusi, jog jos
atleidimas iš darbo yra kerštas su
politiniais motyvais.
„Visi žino, jog esu buvusio
mero A. Margelio pusseserė.
V. Šimkonis mane atleido iš darbo
dėl to, jog norėjo parodyti lojalumą naujajai valdžiai. Atleisdamas
mane iš darbo, jis, ko gero, norėjo
atkeršyti A. Margeliui“, – sakė
A. Pilvinienė.
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Lazdijų krašto
naujienų
savaitraštis
Savaitės rajono naujienų bankas
Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose,
internete www.prenumerata.lt ir redakcijoje
adresu: Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882

g Elfas, sėdintis princesės
dešinėje, pakuždėjo baltajam
metraštininkui visą tiesą apie
premijų dalybas Lazdijų karalystėje. O šis, persirengęs vyru,
viską ištrimitavo karalystės
valdžialaikraštyje ir sutrikdė
dvaro idilę.
g Naujuosius metus princesė sutiko su Renata ir Deiviu. Kalbos eina, kad kažkur
kažkas nepataikė. Tikėkime,
kad ne princesė, o atlikėjai į
fonogramą.
g Jaunieji Trečiojo amžiaus universiteto studentai
linksmai minėjo Trijų karalių
šventę. Šventės sensacija
tapo spalvingas tortas, ant
kurio užrašyta: „Darbingų,
vaisingų, laimingų“. Kai rajono valdžiai natūraliais būdais
nepavyksta pagerinti rajono
demografinės situacijos, tenka imtis slapto ginklo – TAU
studentų.
g Valdančios karalystės

pilkasis kardinolas Benius
pradeda tyliai reikšti nepasitenkinimą soste sėdinčiu princesės ir elfo duetu. Vedybos iš
išskaičiavimo turi savo kainą
ir negali ilgai džiuginti. Net
akordeonų seklio Beniaus.
g Lazdijų mamyčių klubas supyko ant savivaldybės
vadovų, nes Kalėdų senelis
darželinukams pagailėjo saldainių. Kalbama, kad savivaldybės vadovai visus pinigus
išleido darbuotojų premijoms,
o vaikai saldainių gal gaus per
kitas Kalėdas, kai savivaldybė
sutaupys iš laikraščių prenumeratos.

•

Šioje humoristinėje rubrikoje minimų įvykių ir asmenų sutapimai su tikrove yra
atsitiktiniai.
Žinutes galite siųsti el.
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:
(8 318) 52260, 8 670 38882.

Ieškodami merginų
automobiliu įskriejo į
Nepriklausomybės aikštę
»Atkelta iš 4 psl.

automobilį, o jį sulaikė, prisimena.
Nagrinėdamas šią baudžiamąją
bylą teismas konstatavo, kad T. M.
padarė tyčinį nusikaltimą, kuris
priskiriamas prie nesunkių. T. M.
nusikalto nepraėjus nei šešiems
mėnesiams po bausmės atlikimo
už ankstesnį nusikaltimą, taip pat
jis jau yra baustas daug kartų už
administracinius nusižengimus,
tarp jų ir du kartus už transporto
priemonių (automobilio ir mopedo) vairavimą neturtint teisės

vairuoti.
Teismas T. M. pripažino kaltu dėl padaryto nusikaltimo ir
paskyrė 35 paras arešto, kurį jis
turės atlikti Alytaus pataisos namuose.
Taip pat teismas jam uždraudė naudotis teise vairuoti kelių
transporto priemones 2 metus,
konfiskavo automobilį „Audi A6“
bei priteisė sumokėti 128,26 euro
proceso išlaidų Alytaus apskrities
vyriausiajam policijos komisariatui.

•

Auksinės mintys

.

Atsikratyk poreikio visuomet būti teisus.
Daugelis mūsų negali pakęsti būti neteisūs – visuomet nori būti
teisūs, netgi rizikuodami nutraukti glaudžius santykius ar sukelti
daug streso ir skausmo mums ir kitiems. Tai tiesiog neverta. Kai
tik pajusi „neatidėliotiną“ poreikį įsivelti į kovą siekdamas išsiaiškinti, kas teisus, o kas ne, paklausk savęs šio klausimo: „Ar tau
geriau būti teisiam, ar geram?“ Negi taip svarbu būti teisiam? Ar
tavo egoizmas tikrai toks didelis?
Wayne Dyer
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Ateinantį rugsėjį rajone liks tik keturios mokyklos?
»Atkelta iš 4 psl.

motyvuojantį darbo užmokestį
mokytojams ir kitiems ugdymo
įstaigose dirbantiems darbuotojams.
– Kiek darbuotojų sumažės
įvykdžius reformą – kiek pedagogų bei kito personalo?
– Sprendimas dėl reformos nėra
priimtas, tad atsakyti į klausimus, kiek darbuotojų sumažės ir
ar sumažės, šiuo metu neturime
galimybės.
– Koks efektas bus pasiektas
įgyvendinus reformą?
– Pagrindinis mūsų tikslas –
sudaryti sąlygas vaikams gauti
kuo geresnį išsilavinimą nepriklausomai nuo to, kurioje rajono

vietoje jie gyvena ir kurią mokyklą lanko.

mokinys, iš jų pagal bendrojo ugdymo programas mokysis 1802.

– Ar prognozuojate, kaip pasikeis moksleivių skaičius 2020
metų rugsėjo 1 d.?
– Kad ir kaip būtų gaila, tačiau
mokinių skaičius Lazdijų rajone
nuolat mažėja. Nuo 2010 metų iki
šių mokslo metų bendro ugdymo
mokinių skaičius Lazdijų rajone esančiose ugdymo įstaigose
sumažėjo trečdaliu. Šiais metais
mokinių skaičius taip pat mažės.
Prognozuojama, kad nuo šių metų
rugsėjo 1 d. mokysis 2324 mokiniai, iš jų pagal bendrojo ugdymo
programas – 1852 mokiniai, t. y.
48 mokiniais mažiau nei šiais
mokslo metais. Dar kitais metais
prognozuojamas skaičius – 2281

– Kas pasirūpins dėl reformos
darbo netekusiais ugdymo įstaigų darbuotojais?
– Kaip jau minėjome anksčiau,
šiuo metu vyksta diskusijos ir jokie sprendimai nėra priimti. Taip

KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Kasmet sulaukus Trijų Karalių šventės mane apima palengvėjimas ir sugrįžta kažkokios
šviesios ramybės jausmas. Tikriausiai todėl, kad labai nemėgstu Kalėdų laukimo, visuotinio šurmulio ir tvyrančio
chaoso. Tuo metu, kai gamta
yra pilka ir tamsi, dar nespėjus
prašvisti greitai temsta, o prekybos centruose garsiai plyšauja kalėdinės dainos ir skamba
„džinglbelzai“, ir kažkas prievarta nori man įpiršti, kad turiu
jaustis gerai ir pakiliai.
Kalėdų laukimo, žinoma,
nemėgstu todėl, kad už jį dar
labiau man nepatinka pačios Kalėdų šventės. Per visą blizgantį,
švytintį ir išpuoštą šios šventės laukimą atrodo, kad atėjus
Kalėdoms įvyks kažkas tokio
itin netikėto ir nepaprasto. Deja,
dažniausiai jos pasibaigia eiliniu
apsirijimu. Jau žiūrėdamas Piemenėlių Mišių tiesioginę transliaciją iš Vilniaus arkikatedros
jauti, kaip perpildytas skrandis
apgailestauja, kad iš jo buvo taip
žiauriai pasityčiota. Piemenėlių
mišių iš Vatikano transliacijos
jau dažniausiai nebesulauki,
nes taip norisi išsitiesti ir ramiai
virškinti maistą. Žinoma, labai
šaunu ir pagirtina būtų nueiti į
vietinę bažnyčią ir pačiam savo
akimis išvysti šventą reginį, bet
esu taip vadinamas nepraktikuojantis katalikas ir į bažnyčią einu
tik kai būtinai to reikia. Dažniausiai per giminaičių laidotuves, keturnedėlį ar metines. Gaila, bet tik tokiomis liūdnomis
progomis ir pasimatai su seniai
matytais giminaičiais.
Po apsirijimo per Kūčias,
kurio metu skrandį, prigrūstą
silkės, karpio ir dar kokios nors

žuvies ir mišrainės, užpili be
galo saldžiu aguonpieniu ir
suryji ne vieną tuziną šližikų.
Po tokių vaišių visą naktį neramiai miegi, nes visas maistas,
sugrūstas į skrandį, veržiasi į
viršų norėdamas išsiaiškinti
tarpusavio santykius. Pirmą
Kalėdų dieną vėl prie stalo, o
čia jau laukia rimti ir itin sotūs
bei skanūs mėsiški patiekalai.
Jeigu jau taip ilgai laukei tų
Kalėdų, tai kaip čia vėl neprisikimšus visko iki soties.
Ko gero, Kalėdos man
nepatinka todėl, kad jos, o,
tiksliau, prekeivių paskelbtas
prieššventinis periodas itin ilgai tęsiasi. Be to, Kalėdomis
niekas nesibaigia, nes trumpas tarpušventis ir vėl šventė – dabar jau Naujųjų metų
sutikimas. Ši šventė dabar jau
ne tokia svarbi kaip būdavo
anksčiau.
Prieš Naujus metus pasiduodu masinei tendencijai ir
pats sau dalinu naujametinius
pažadus: mažiau valgyti, valgyti sveikesnius produktus,
valgyti mažiau saldumynų,
valgyti daugiau daržovių ir
vaisių, daugiau judėti, mažiau
sėdėti prie kompiuterio, skaityti daugiau knygų, daugiau
rašyti. Pastebėjau įdomų reiškinį, kad pažadus sau dalinu
prieš kiekvienus Naujuosius
metus ir kai kurių net pavyksta laikytis, deja, trumpai. Kuo
labiau įsibėgėja naujieji metai,
tuo labiau bliūkšta pažadai ir
priesaikai imtis gerų pokyčių
savo gyvenime. Neveltui po
Naujųjų metų į sporto klubus
plūsteli daugybė žmonių, davusių sau pažadus sulieknėti
ir pataisyti kūno formas. Deja,
po poros mėnesių sporto klubai
ištuštėja, ir žmonės vėl gyvena
kaip gyvenę – po senovei.
Šie Naujieji metai netapo
išimtimi. Jau pirmosiomis
naujųjų dienomis viskas nuėjo po senovei: geriu saldžią
kavą, valgau saldumynus, mažai judu, per daug ir per ilgai
sėdžiu prie kompiuterio, per
mažai rašau ir dar nepradėjau
skaityti naujos knygos...

•

pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad
vykstant reformai skirsime daug
dėmesio darbuotojams ir tikimės,
kad, net jei ir pasikeistų sąlygos,
jie turėtų galimybę dirbti rajone.
– Ar po reformos nenukentės
ugdymo proceso kokybė?
– Esame įsitikinę, kad tiek ug-

dymo proceso kokybė, tiek mokinių pasiekimai ir mokymosi
rezultatai pagerės, o mokytojų
ir jų padėjėjų ir kitų darbuotojų
atlyginimai padidės. Tai ir yra
mokyklų tinklo pertvarkos vienas
iš svarbiausių tikslų.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO,
LIKVIDAVIMO, PERTVARKYMO IR STRUKTŪRINIŲ PERTVARKYMŲ 2016–2020 METŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Mokyklos pavadinimas,
tipas, vykdomos formaliojo
ir neformaliojo švietimo
programos, savininkas

Mokyklos steigimo, reorganizavimo, likvidavimo,
pertvarkymo ir struktūrinių
pertvarkymų būdai ir etapai

Planuojama steigimo, reorganizavimo, likvidavimo,
pertvarkymo ir
struktūrinių pertvarkymų pabaigos
data

Mokyklos pavadinimas,
tipas, po reorganizavimo,
likvidavimo, pertvarkymo
ir struktūrinių pertvarkymų, įsteigimo, vykdomos
programos, savininkas

3.

Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ – pradinė mokykla, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio
ugdymo programos, savininkas
– Lazdijų rajono savivaldybė

-

-

-

4.

Lazdijų mokykla-darželis
„Kregždutė“ – pradinė mokykla, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos, savininkas – Lazdijų
rajono savivaldybė

-

-

-

2020-08-31

Lazdijų r. Seirijų Antano
Žmuidzinavičiaus gimnazija
– gimnazija, turinti Seirijų
ikimokyklinio ugdymo skyrių, Šventežerio pagrindinio
ugdymo skyrių, Verstaminų
universalaus daugiafunkcio
centro skyrių, Stebulių pradinio ugdymo skyrių.
Vykdomos ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.
Savininkas – Lazdijų rajono
savivaldybė

2020-08-31

Lazdijų r. Veisiejų Sigito
Gedos gimnazija – gimnazija,
turinti Veisiejų ikimokyklinio
ugdymo skyrių ir Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės
pradinio ugdymo skyrių.
Vykdomos ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos. Savininkas
– Lazdijų rajono savivaldybė.

2020-08-31

Lazdijų r. Veisiejų Sigito
Gedos gimnazijos Kapčiamiesčio Emilijos Pliatrytės
pradinio ugdymo skyrius.
Vykdomos ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio
ugdymo programos.

5.

Lazdijų r. Seirijų Antano
Žmuidzinavičiaus gimnazija –
gimnazija (su Seirijų Antano
Žmuidzinavičiaus gimnazijos
Ikimokyklinio ugdymo skyriumi), ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programos,
savininkas – Lazdijų rajono
savivaldybė

6.

Lazdijų r. Veisiejų Sigito
Gedos gimnazija – gimnazija
(su Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo
skyriumi), ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programos, savininkas – Lazdijų rajono savivaldybė

Reorganizuojama prijungiant
Lazdijų r. Kapčiamiesčio
Emilijos Pliaterytės mokyklą.

7.

Lazdijų r. Kapčiamiesčio
Emilijos Pliaterytės mokykla
– pagrindinė mokykla, ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ir pagrindinio ugdymo
programos, savininkas – Lazdijų rajono savivaldybė

Reorganizuojama prijungiant prie Lazdijų r. Veisiejų
Sigito Gedos gimnazijos ir
tampa jos pradinio ugdymo
skyriumi.

Reorganizuojama prijungiant Lazdijų r. Šventežerio
mokyklą ir
Lazdijų r. Stebulių mokyklą.

8.

Lazdijų r. Šeštokų mokykla
– pagrindinė mokykla, ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ir pagrindinio ugdymo
programos, savininkas – Lazdijų rajono savivaldybė

Reorganizuojama prijungiant
Lazdijų r. Krosnos mokyklą ir
Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos
mokyklą.

9.

Lazdijų r. Krosnos mokykla
– pagrindinė mokykla (su
Krosnos mokyklos Ikimokyklinio ugdymo skyriumi),
ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio
ugdymo programos, savininkas
– Lazdijų rajono savivaldybė

Reorganizuojama prijungiant
prie Lazdijų r. Šeštokų mokyklos ir tampa jos pagrindinio
ugdymo skyriumi.

10.

Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos
mokykla – pagrindinė mokykla, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio
ugdymo programos, savininkas
– Lazdijų rajono savivaldybė

Reorganizuojama prijungiant
prie Lazdijų r. Šeštokų mokyklos ir tampa jos pagrindinio
ugdymo skyriumi.

11.

Lazdijų r. Šventežerio mokykla – pagrindinė mokykla
(su Verstaminų universalaus
daugiafunkcio centro skyriumi), ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio
ugdymo programos, savininkas
– Lazdijų rajono savivaldybė

Reorganizuojama prijungiant
prie Lazdijų r. Seirijų Antano
Žmuidzinavičiaus gimnazijos ir tampa jos pagrindinio
ugdymo skyriumi.

12.

Lazdijų r. Stebulių mokykla
– pagrindinė mokykla, ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ir pagrindinio ugdymo
programos, savininkas – Lazdijų rajono savivaldybė

Reorganizuojama prijungiant
prie Lazdijų r. Seirijų Antano
Žmuidzinavičiaus gimnazijos
ir tampa jos pradinio ugdymo
skyriumi.

2020-08-31

Lazdijų r. Šeštokų mokykla
– pagrindinė mokykla, turinti
Krosnos mokyklos pagrindinio ugdymo skyrių, Krosnos
ikimokyklinio ugdymo skyrių
ir Aštriosios Kirsnos pagrindinio ugdymo skyrių.
Vykdomos ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos.
Savininkas – Lazdijų rajono
savivaldybė.

2020-08-31

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos
Krosnos pagrindinio ugdymo
skyrius.
Vykdomos ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio
ir pagrindinio ugdymo programos.

2020-08-31

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos
Aštriosios Kirsnos pagrindinio ugdymo skyrius.
Vykdomos ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio
ir pagrindinio ugdymo programos.

2020-08-31

Lazdijų r. Seirijų Antano
Žmuidzinavičiaus gimnazijos Šventežerio pagrindinio
ugdymo skyrius.
Vykdomos ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio
ir pagrindinio ugdymo programos.

2020-08-31

Lazdijų r. Seirijų Antano
Žmuidzinavičiaus gimnazijos
Stebulių pradinio ugdymo
skyrius.
Vykdomos ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio
ugdymo programos.
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Nutarta jaunimą piktinančius ženklus palikti, kol įrengs stebėjimo kameras
Vaidotas Morkūnas
Praeitų metų gruodžio 5 dienos „Dzūkų žinių“ laikraštyje rašėme, kad Lazdijų
jaunimas pasipiktino dėl pastatytų kelio ženklų, draudžiančių motorinių transporto priemonių eismą nuo
23 valandos iki 5 valandos
ryto už rajono savivaldybės
pastato esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje.
Jauni žmonės, manydami, kad pažeidžiami jų interesai, protestavo
ir viešame laiške feisbuke išdėstę
savo poziciją kreipėsi į rajono
merę Ausmą Miškinienę ir lazdijiečius. Merė reagavo žaibiškai
ir feisbuke jaunimui atsakė, kad
palaiko jaunimo poziciją ir patvirtino, kad draudžiamieji ženklai
atsirado ne jos ir jos komandos
iniciatyva. Merė tame pačiame
laiške akcentavo, kad jaunimas
aikštelėje už savivaldybės jai
niekad netrukdė. „Dėl to nesusipratimu galiu pavadinti tai, kad
lapkričio 18 dienos protokolu,
kaip matau, be realių argumentų
vienbalsiai savivaldybės Saugaus
eismo komisija priėmė sprendimą
drausti jaunimui rinktis greta savivaldybės. Gaila, kad nei vienas iš
savivaldybės vadovų nesame šios
komisijos nariai ir laiku už jaunimą negalėjome pakovoti, tačiau
dar nevėlu. Jaunimo argumentai
yra pakankamas pagrindas minėtai komisijai nedelsiant susirinkti
dar kartą ir klausimą svarstyti iš
naujo“, – gynėsi merė atsakyme
jaunimui ir pažadėjo imtis priemonių, kad šis klausimas būtų
persvarstytas.
Tuomet „Dzūkų žinios“ išsiaiškino, kad tokį nevienareikšmiškai
lazdijiečių vertinamą sprendimą
savivaldybės Saugaus eismo komisijos paprašė priimti rajono policijos komisariato pareigūnai. Tai
patvirtino ir rajono policijos komisariato viršininkas Vidmantas
Kondrackis, kuris teigė, kad kelerius metus ši automobilių aikštelė
yra karštas taškas, nes čia savaitgaliais, ypač šiltuoju metų laiku,
mėgsta rinktis jaunimas, garsiai
leisti muziką, švęsti, triukšmauti,
šiukšlinti, todėl policija nuolat
kviečiama atkurti ramybei. Remdamasi tokiais argumentais minėta komisija, kuriai pirmininkauja
rajono savivaldybės Vietinio ūkio
skyriaus vyresnysis specialistas
Virginijus Blažauskas, ir priėmė
jaunimui nepatikusį sprendimą
pastatyti aikštelės prieigose eismą

Po diskusijų šios komisijos nariai vienbalsiai nutarė užtikrinant viešąją tvarką, jaunimo, kitų asmenų poreikius ir saugumą, įrengti vaizdo stebėjimo kameras.
,,Įsitikinus, kad įrengtos vaizdo stebėjimo kameros tinkamai veikia ir jomis užtikrinama viešoji tvarka, kelio ženklus, įrengtus automobilių stovėjimo
aikštelėje, esančioje už Lazdijų rajono savivaldybės pastato, adresu Lazdijai, Vilniaus g. 1, pašalinti‘‘, – rašoma rajono savivaldybės Saugaus eismo
komisijos posėdžio protokole.
draudžiančius ženklus.
Taigi, kokia situacija yra dabar,
ar atsižvelgta į jaunimo prašymą ir jų išdėstytus argumentus?
Vakar kalbinti du jaunuoliai neslėpė, jog jie nuolat susitinka su
draugais ir stoviniuoja toje aikštelėje už savivaldybės pastato.
„Juk ši automobilių stovėjimo
aikštelė yra matomoje vietoje,
miesto centre, įrengta ir apšviesta už rajono savivaldybės lėšas.
Mes juokaujam, jeigu jau toje
aikštelėje draudžiamas eismas
nuo 23 valandos iki 5 valandos
ryto, tai gal reikėtų ir apšvietimą
tomis valandomis išjungti, sutaupytume daugiau. Be to, nuo
jos vos už 50 metrų yra policijos
komisariato pastatas, kurį užstoja
tik garažai. Beje, tuose garažuose miesto gyventojai laiko automobilius ir į juos patekti gali tik
pervažiavę per šią aikštelę. Tai jie
irgi formaliai daro nusižengimą,
jeigu iš kažkur vėlai parvyksta
ir po 23 valandos važiuoja per
aikštelę, kad pastatytų automobilį
savo garaže. Tokį nusižengimą
darytų ir elektromobilių savininkai, norėdami tuo metu, kai
aikštelėje eismas draudžiamas,
pervažiuoti per aikštelę link elektromobilių įkrovimo aikštelės ir
įsikrauti savo automobilį. „Gera“
reklama vienintelei elektromobilių įkrovimo stotelei rajone.
„Kai tuos ženklus parodžiau
savo draugams studentams, šie
juokėsi už pilvo susiėmę iš tokių
ribojimų ir klausė, ar jūsų valdžia
neturi ką veikti. Kita vertus, ar

KNYGYNĖLIS

Seinų g. 12, Lazdijai.
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53085

ne geriau, kad jaunimas rinktųsi
joje, o ne kur nors už miesto, tarp
krūmų tarsi į pogrindį, kuo toliau
nuo visų akių. Kodėl suaugusieji
nepasitiki mumis, veja iš tokių
gerai įrengtų vietų vien dėl to,
kad tarp mūsų yra chuliganiškai besielgiančių, nekultūringų
asmenų, kuriuos turėtų dažniau
perspėti ar nubausti policijos
pareigūnai, dažniau pravažiuoti
pro aikštelę, juk jie visad budi
mieste ir visad yra netoli. Juk jų
toks darbas“, – sakė du jaunuoliai, gerai žinantys mūsų miesto
jaunimo poreikius.
Nors merė atsakyme jaunimui
pažadėjo veikti nedelsdama,
kad minėta komisija susirinktų
ir dar kartą šį klausimą svarstytų
iš naujo, tačiau praėjo daugiau
kaip mėnuo, kol Saugaus eismo
komisija visgi susirinko į posėdį
ir pirmadienį vėl diskutavo prie
apskritojo stalo.
Vakar savivaldybės Saugaus
eismo komisijos pirmininkas
Virginijus Blažauskas „Dzūkų
žinioms“ pateikė pirmadienį vykusio komisijos posėdžio protokolo kopiją. Posėdyje kalbėjusieji
tvirtino, kad riboti eismą automobilių stovėjimo aikštelėje reikia,
ir pateikė argumentus. Lazdijų
miesto seniūnė V. Gazdziauskienė pažymėjo, kad po kiekvieno
jaunimo susibūrimo minėtoje
aikštelėje likdavo daug šiukšlių,
buvo gaunama gyventojų, ligoninės personalo ir pacientų nusiskundimų dėl keliamo triukšmo.
Gyventojai nuolat akcentuodavo,

kad dėl pavojingai manevruojančių automobilių, triukšmaujančio ir besilinksminančio jaunimo
buvo nesaugu kirsti šios aikštelės
teritoriją. Įrengus kelio ženklus
situacija pasikeitė: aikštelė yra
švaresnė, sumažėjo gyventojų
nusiskundimų dėl šiukšlinimo,
triukšmo, saugumo ir pan., todėl
pasiūlė kelio ženklų panaikinimo klausimą svarstyti tik įrengus
vaizdo stebėjimo kameras.
Šios komisijos pirmininko
pavaduotojas, rajono policijos
komisariato Reagavimo skyriaus
vyriausiasis tyrėjas Eugenijus
Sušinskas dar kartą supažindino
su Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų
rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnų viešojoje
erdvėje atlikta Lazdijų rajono
gyventojų apklausa „Saugios
aplinkos kūrimas Lazdijų rajone“. Apklausa buvo atlikta 2019
metais I ir II pusmečiais. Lazdijų rajono gyventojai išreiškė
nuomonę, kad viena iš nesaugiausių vietų Lazdijų rajone yra
automobilių stovėjimo aikštelė,
esanti už Lazdijų rajono savivaldybės pastato, adresu Vilniaus
g. 1, Lazdijuose, kur vakarais
renkasi jaunuoliai su transporto
priemonėmis, triukšmauja, garsiai leidžia muziką, chuliganiškai
vairuoja, šiukšlina, vartoja alkoholinius gėrimus, trikdo Lazdijų miesto gyventojų ir ligoninės
pacientų ramybę.
E. Sušinskas šiame posėdyje
informavo, kad įrengus kelio

ženklus situacija yra pasikeitusi: gaunama mažiau pranešimų
ir nusiskundimų dėl viešosios
tvarkos pažeidimų šioje teritorijoje ir taip pat neprieštaravo, kad
įrengus vaizdo stebėjimo kameras
būtų galima svarstyti galimybę
pašalinti kelio ženklus, ribojančius transporto priemonių eismą
nuo 23:00 iki 5:00 val.
Šiame posėdyje dalyvavęs rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas S. Petrauskas susipažinęs su policijos
pareigūnų atliktų apklausų rezultatais informavo, kad siekiant užtikrinti viešąją tvarką ne tik automobilių stovėjimo aikštelėje,
bet ir jos prieigose formuojant
šių metų biudžetą bus ieškoma
finansinių galimybių vaizdo stebėjimo kameroms įrengti.
Po diskusijų šios komisijos
nariai vienbalsiai nutarė užtikrinant viešąją tvarką, jaunimo,
kitų asmenų poreikius ir saugumą įrengti vaizdo stebėjimo kameras. „Įsitikinus, kad įrengtos
vaizdo stebėjimo kameros tinkamai veikia ir jomis užtikrinama
viešoji tvarka, kelio ženklus Nr.
303 „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“ su
papildomomis lentelėmis Nr. 826
„Galiojimo laikas“ nuo 23.00 iki
5.00 valandos, įrengtus automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje
už Lazdijų rajono savivaldybės
pastato, adresu Lazdijai, Vilniaus
g. 1, pašalinti“, – rašoma rajono
savivaldybės Saugaus eismo komisijos posėdžio protokole.

•

Nelinksmos naujienos
Vaidotas Morkūnas

smurtas artimoje aplinkoje
Pirmadienį apie 22 valandą
Šventežerio seniūnijoje, Stebulių kaime, sodybos gyvenamojo namo kambaryje, neblaivus (1,88 promilės alkoholio)
52 metų vyras smurtavo prieš
savo neblaivią (2,23 promilės
alkoholio) 49 metų sutuoktinę. Po kruvinų muštynių jai

reikėjo medikų pagalbos. Nukentėjusiajai medikai konstatavo kairės akies sumušimą,
įtariamas nosies lūžis. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę. Rajono policijos
komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sveikatos
sutrikdymo.

Vagystės
Į rajono policijos komisariatą

kreipėsi 50 metų vyriškis ir pranešė, kad Veisiejų miestelyje iš
kiemo pavogta jam priklausanti
plastikinė valtis. Nuostolis – 800
eurų.
36 metų Lazdijų seniūnijos
Dyviliškių kaimo gyventojas,
grįžęs į savo gyvenamąją sodybą, pastebėjo, kad iš statomo ūkinio pastato yra pavogtos plastikinės durys ir plastikinis langas.
Nuostolis – 400 eurų.

•
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2020 metų horoskopas zodiako ženklams
2020 metų horoskopas žada itin daug permainų, todėl kiekvienam zodiako ženklui vertėtų ruoštis įvykiams, galintiems apversti gyvenimą
aukštyn kojomis. Pagal kinų horoskopą, 2020-ieji metai — Žiurkės metai, galimybių ir teigiamų pokyčių metai. Tai metai, kada įsigalės
kur kas optimistiškesnės nuotaikos. 2020-aisiais palanku sau išsikelti ambicingus tikslus ir, žinoma, atkakliai siekti norimo rezultato.
2020-ųjų sėkmės paslaptis — kantrybė: ir ši savybė turi tapti jūsų stipriąja puse. Jei veiksite su užsidegimu, ateityje sulauksite dosnių
fortūnos dovanų.
Avinas (kovo 21—balandžio 20)
2020-aisiais Avinams vertėtų labiau įsiklausyti į savo vidinį balsą ir nepasikliauti vien
tik dalijamais patarimais iš šalies. Avinai gali supanašėti su
egzotiškosiomis žirafomis. Šie
ilgakakliai gyvūnai pasižymi
savarankiškumu, o jų žvilgsnis
nukreiptas į horizonto platumas,
kas tarsi simbolizuoja tikslų siekimą nesidairant atgal į praeitį.
Puikūs metai lauks Avino
ženklo atstovų, kurie sugebės
įžvelgti šviesą ten, kur kitų akis
gaubs tamsos šydas. Horoskopas prognozuoja, kad pasitikėjimas savimi – neabejotinai leis
suspindėti ir privers aplinkinius
žavėtis jūsų išraiškinga asmenybe kaip niekada anksčiau. Visgi, privalėsite išmokti ne vieną
gyvenimo pamoką. Kartais jausitės pasaulio užkariautojais,
milžinais, o tam tikromis akimirkomis labiau kaip lėtai bei
nerangiai judančios žirafos.
2020-aisiais Avinai tikrai pasireikš daugelyje sričių. Idėjoms
tiesiog bus lemta virsti realybe
ir greičiausiai su kaupu pateisinsite net aukščiausius su jumis
siejamus lūkesčius. Nesunkiai
susirasite bendraminčių, verslo
partnerių, padėsiančių įgyvendinti vizijas, kas Avinams leis
išgyventi tikrą aukso amžių.
Tobulėjimui ribų nėra. Avinams patartina nepamiršti, kad
rytojui šiandienos žinių gali ir
nepakakti.
Pravartu bent retkarčiais užgniaužti prigimtinį išdidumą,
pažaboti ambicijas apie nuolatinį dominavimą. 2020-aisiais
skirkite laiko dvasiniam tobulėjimui, kas padės neprarasti
pusiausvyros tarp žmogiškųjų
vertybių ir materialaus išorės
pasaulio.
2020-ieji nepašykštės ir nesusipratimų. Gali atrodyti, kad
esate situacijos įkaitai ir negalite
pakeisti susiklosčiusių aplinkybių, bet iš tiesų už savo likimą
atsakote tik jūs. Tai supratę,
akimirksniu gausite visus atsakymus ir netikėtai nušvis kelias,
nuvesiantis link sudėtingiausių problemų sprendimo būdų.
Metų pabaigoje trokšite jaustis
laimingi, lengviau pasiduosite
avantiūroms, bet taip pat sugebėsite lanksčiai laviruoti tarp
atsakomybės ir asmeninių poreikių.
2020-aisiais Avinai neturėtų
baimintis pokyčių, naujų pažinčių. Visa tai atneš tik teigiamas
emocijas ir praskaidrins nuotaiką net melancholiškiausią dieną.
Jautis (balandžio 21—gegužės 1)
2020 metų horoskopas Jaučio ženklui numato nepaprastai
didelę sėkmę, suprasite, kas
jums išties svarbu. 2020-ieji
bus itin produktyvūs, tiek sie-

kiant darbinių karjeros aukštumų, tiek apčiuopiamos naudos
iš investicinių projektų. Jei šiuo
metu siekiate aukštojo mokslo,
galimai turėsite progą išvykti į
užsienį, kur įgausite neįkainojamos patirties. Santykiai su šeima ir partneriu žydės tarsi gėlė.
Jaučiui horoskopas pranašauja
daug naudos darbinėje veikloje
atnešiančius metus bei atsiveriančias galimybes realizuoti
asmenines ilgai brandintas idėjas.
Ateinančiais metais Jaučiai
kartais gali pasijusti kiek nestabiliai, tarsi vaikščiojantys ledu.
Jei esate patyręs slidininkas, žinoma, nesunkiai išlaikysite pusiausvyrą. Kitu atveju, kritimas
beveik neišvengiamas. Taigi,
2020-aisiais vertėtų vadovautis
logika ir priimti sprendimus tik
gerai įsigilinus į padėti. Apmąstykite, ką iki šiol darėte neteisingai, o išvados tegul pasitarnaus siekiant tapti geresniais nei
buvote vakar. Įsileiskite pozityvias mintis ir imkitės veiksmų
neatidėliodami gyvenimo kitai
dienai.
Horoskopas prognozuoja,
kad 2020 metais atsiskleis šelmiškoji Jaučio pusė. Jaučiai bent
trumpam pamirš savo konservatyvumą ir tai gali pasireikšti
kiek netikėtomis šiam horoskopo ženklui formomis.
Šiais metais ilgai slėpta šelmiškoji Jaučio pusė prasiverš
tarsi ugnikalnis. Norėsite viską
keisti iš pagrindų, įskaitant ir
aplinką, kurioje leidžiate daugiausiai laiko. Galbūt susigundysite atnaujinti namų interjerą
arba bent jau pasenusį garderobą. Deja, šis staigus sprogimas
gali turėti ir tamsiąja pusę. Kartais menkiausia smulkmena taps
pretekstu sukelti audrą stiklinėje
ar išprovokuoti bereikšmius ginčus su pašnekovais.
2020-aisiais išaugs pasitikėjimas savimi, daugiau dėmesio
skirsite asmeniniams poreikiams. Galimai susirūpinsite
savo fizine forma, sieksite patobulinti kūną ir atsikratyti akis
badančių nereikalingų kilogramų.
Jausdamiesi gerai, laimingais padarysite ir mylimus
žmones, taigi nebūsite apakinti
savanaudiškumo.
Tikriausiai
ignoruosite šiandieniniame pasaulyje išpopuliarėjusią skubėjimo tendenciją bei stengsitės
pažaboti reiklumą. Metai bus
palankūs dirbantiems reklamos
ar žiniasklaidos sferose. Lengvai užsitarnausite patikimo ir
perspektyvaus darbuotojo vardą bei sparčiai kopsite karjeros
laiptais.
2020-aisiais Jaučiai pajus begalinį šeimos ir artimųjų palaikymą. Atsidėkodami už paramą,
būtinai raskite minutėlę brangiausiems žmonėms, su kuriais

praleistos akimirkos kiekvieną
dieną pavers mažyte švente.

Dvyniai (gegužės 22—birželio 21)
Horoskopas 2020 metais
Dvyniams pataria tikslų siekti
remiantis logika bei kontroliuojant impulsyvumą. 2020-aisiais
Dvyniai supras tikrąją draugystės, meilės ir žmonių tarpusavio
santykių prasmę. Galbūt nenustebsite, bet ateinančiais metais
svarbiausia misija taps naujo
gyvenimo pradžia.
Ilgai klaidžioję savigraužos
ir bejėgiškumo labirintuose,
2020 metais pagaliau privalėsite žengti drąsos pareikalausiantį
žingsnį į priekį, pastūmėsiantį
išeiti iš įsivaizduojamos komforto zonos. Tikriausiai dėl tam
tikrų aplinkybių jau buvote primiršę nusiimti melancholiško
stiliaus akinius, pro kuriuos nebeįžvelgėte saulės šviesos.
Horoskopas pataria – liaukitės slėpęsi šešėlyje ir leiskitės
išlaisvinami iš liūdesio žabangų.
2020-ieji Dvyniams taps nauja
aušra. Galimybė atsikratyti slogių minčių ir jaudins, ir paskatins imtis realių veiksmų, bet
tik nuo jūsų pačių priklausys,
ar perprasite likimo siunčiamas
žinutes.
2020 metais vertėtų atkreipti
dėmesį į kelis svarbius aspektus.
Vienas jų – savikritiškumas. Pripažinkite savo paklydimus ir tai
bus pirmasis žingsnis link itin
svarbių pasikeitimų Dvynio gyvenime. Atleiskite sau ir tiems,
kurie jus įskaudino praeityje.
Nelaikykite užantyje neapykantos akmens. Atsikratę sunkios
neigiamų prisiminimų naštos,
būsite pasirengę grįžti į teisingą
kelią. Galiausiai, susigrąžinsite
prarastą savikontrolę, kūrybiškumą bei grandioziniais sumanymais garsėjančios asmenybės
bruožus.
Pasak horoskopo, šie metai
palankūs Dvyniams, mėgstantiems išbandyti naujus dalykus.
Smalsieji Dvyniai degs noru tyrinėti pasaulį, mokytis ir įminti
visatos paslaptis. 2020-aisiais
sukauptą iždą vertėtų skirti kelionėms, nes būtent šis Dvynių
hobis jiems visada padeda pasisemti energijos ir įkvėpimo, atsigauti, kaip atgyja žolė po gero
lietaus.
Dvyniai, tegul išbandymai
neužgesina aistros gyvenimui,
nes tik vidinė stiprybė šiais metais tarsi kelrodė žvaigždė išves
net iš beviltiškiausio akligatvio!
Vėžys (birželio 22—liepos 23)
2020 metų horoskopas Vėžiams pataria išlikti santūriems
ir nepamiršti pozityvumo galios.
Šiais metais Vėžiams koją gali
pakišti irzlumas, nepasitenkinimas esama situacija. Šiuo atveju, blogiausia, ką galite padaryti, pulti į paniką.

Kai šalia kažkas nusičiaudėja, mandagiai pasakome „į
sveikatą“, tačiau vien mandagumo Vėžiams ateinančiais metais
neužteks. Horoskopas prognozuoja, kad turite būti pasiruošę
į jūsų gyvenimą sparčiai atslenkančiai audrai. Tvirtai įsikibkite
savojo „vairo“ ir susikoncentruokite ties finišo tiesiąja. Nepriimkite skubotų sprendimų ir
įsidėmėkite kertines žvaigždžių
pastabas.
Pasak horoskopo, didžioji
metų dalis nusimato pakankamai rami, tačiau galimi bent keli
ryškesni momentai, kai prarasite
tvirtą pagrindą po kojomis. Nešvaistykite energijos grauždamiesi dėl nesėkmių ir nepraraskite humoro jausmo. Taupumas,
santūrumas, gebėjimas įsigilinti
į esmę šiais metais itin pravers
visiems Vėžio zodiako atstovams.
Kad kukurūzo spragėsis iškiltų, jam reikia kaitros. Norint
pagaminti baldus, dažniausiai
prireikia medienos ir nagingų žmogaus rankų indėlio. O
štai, pasak horoskopo, Vėžiams
2020-aisiais sėkmės kokteiliui
prireiks trijų ingridientų – ryžto,
mokėjimo klausytis bei pasitikėjimo intuicija.
Nealinkite savęs, bet atminkite – tinginys derliaus neužaugina. Įsiklausydami į kito
žodžius, išgirsite vertingų patarimų, pasitarnausiančių metų
eigoje. Vadovavimasis intuicija,
savo jausmų suvokimas – neatsiejamos nuo teisingų sprendimų priėmimo sąvokos.
2020-aisiais stenkitės palikti
gerą įspūdį, net jei tai būtų įprastas pasisėdėjimas su draugais.
Atkreipkite dėmesį į mažiausias
smulkmenas, kuriose užšifruoti
visi jums reikalingi atsakymai.
Vėžių nuomonė bus išgirsta, o
kažkam netgi tapsite autoritetu.
Gebėsite numatyti ateities tendencijas, o tai pravers mados industrijoje besisukantiems Vėžio
ženklo atstovams. Puikus skonis, originalios idėjos, išskirs jus
iš konkurentų, todėl bus kur kas
lengviau atskleisti savo talentą,
išlaisvinti kūrybiškumą.
Šiais metais svarbu išnaudoti kiekvieną progą ir būti drąsiems. Kartais pokyčiai gąsdina,
bet 2020-aisiai Vėžiams jie bus
tik į naudą.

Liūtas (liepos 23—rugpjūčio 21)
2020-aisiais Liūtai bus
lankstesni. Horoskopas prognozuoja, kad 2020-ieji Liūtams
žada dvasinį nušvitimą, naujas
perspektyvas bei pasiektą vidinę
harmoniją.
Žvaigždės pataria patausoti
energiją ir susilaikyti nuo šiam
zodiako ženklui būdingo autoriteto ir galios demonstravimo. Ateinančiais metais daugiau laiko
skirkite kultūros pažinimui, vi-

suomeninei veiklai ir kiek įmanoma venkite užsisėdėti namuose.
Pasak horoskopo, tapsite
pavyzdžiu aplinkiniams, 2020aisiais itin pasireikš ugningoji
Liūto pusė. Drąsa būti savimi
įkvėps ir pakerės daugelį sutiktų
žmonių. Tikriausiai nesikratysite sunkaus darbo, kad pasiektumėte užsibrėžtą tikslą. Trykšdami energija, net pamiršite apie
savaitgalio malonumus. Užkrečiantis atsidavimas skatins pasitempti ir kolegas, kurie anksčiau jus pažinojo, kaip vakarėlių
sielą, o ne pavyzdingą mėnesio
darbuotoją. Visgi, atsispirti nuodėmingoms pagundoms nebus
lengva. Teks susidėlioti prioritetus, nes linksmybės ir pareigos
ne visada gali eiti koja kojon.
Pabandykite
įsivaizduoti,
kad ateinantys metai tarsi „sodas“, reikalaujantis rūpesčio
ir nuolatinės priežiūros. Galiausiai, nuoširdžios pastangos
ir kruopštus darbas atsiperka
rezultatais, dėl kurių galėsite
sąžiningai didžiuotis savimi.
Žvaigždės pataria neužmiršti ir
jus supančių žmonių, kuriems
turėtumėte būti empatiškesni nei
iki šiol. Nors Liūtas siejamas su
dominavimu ir valdžia, kartais
būtų ne pro šalį leisti sau pabūti
ir nerūpestingu vaiku, nesigėdijančiu jaustis pažeidžiamu ar
sukritikuotu dėl neatsakingumo.
Atitrūkę nuo kasdienės rutinos,
neabejotinai iš naujo pamilsite
gyvenimą.
2020 metais horoskopas
pataria – būkite kasdieniais herojais. Tikėkite, kad stebuklus
kuria ne tik herojai pasakose,
o ir eiliniai mirtingieji! Būkite
nesustabdomi ir naujus metus
pasitikite kaip šviežiai iškeptą
šansą susikurti ateitį, apie kurią
visada svajojote.

Mergelė (rugpjūčio 22—rugsėjo 23)
Pasak 2020 metų horoskopo, Mergelių šiais metais lauks
virtinė iššūkių. Kiekvieno pasišventusio vegetaro košmaras
– keptuvėje čirškantys kotletai,
bet ar tikrai viena mėsos porcija
būtų tokia didelė nuodėmė, už
kurią nepajėgtumėte sau atleisti? Aišku, kalbame metaforomis,
kurios tampa užuominomis į galimai ne pačius maloniausius,
bet būtinus priimti sprendimus,
kurių ateinančiais metais tikrai
nestigs.
2020-ieji Mergelių ženklo
atstovams neleis atsipalaiduoti, bet pripažinkite, iššūkiai jus
jaudina. Nors iš pirmo žvilgsnio
Mergelės atrodo gležnos ir pažeidžiamos, tikroji ir nematoma
stiprybė, galinti nuversti kalnus,
slypi jų viduje.
Raktas į sėkmę – humoro
jausmas. Ateinantys metai Mergelėms bus geri tiek, kiek šio
zodiako ženklo atstovai mokės
Nukelta į 9 psl.
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pasinaudoti šypsenos galia. Atminkite, optimistams neegzistuoja neišsprendžiamos problemos, o skleisdami šviesą, pačiu
prisidedate prie geresnio pasaulio kūrimo. Atsikratykite giliai
viduje užslėptos pagiežos ir kitų
kankinusių nuoskaudų.
Galbūt praeityje stipriai nusivylėte žmonėmis, bet patikėkite,
2020-aisiais užmegztos pažintys
leis iš naujo atrasti bendravimo
ir draugystės teikiamus privalumus. Būkite tolerantiški, atlaidūs
bei pakantūs skirtingoms nuomonėms. Žinokite, kad nesate bejėgiai, o atvirkščiai, pakankamai
patyrę, kad ištiestumėte pagalbos
ranką ir kenčiančiam šalia.
Horoskopas prognozuoja,
kad 2020-aisiais Mergeles globos pats dangus. Šviesa dominuos prieš iki šiol jūsų gyvenime vyravusią tamsą ir dėl to
pajusite begalinį palengvėjimą,
sugrįžtantį norą mėgautis gyvenimo teikiamais privalumais
bei jo dovanomis. Užduosite
sau daug klausimų, bet patys į juos ir atsakysite. Tačiau
žvaigždės įspėja – Mergelių
kuriami ateities planai gali
būti pakoreguoti iš aukščiau ir
gali tekti strimgalviais ieškoti aplinkkelių, norint išvengti
įstrigimo akligatvyje.
Nepanikuokite, o vadovaukitės racionalumu. 2020-aisiais
Mergelių užduotis – apgaubti
artimuosius meile bei palaikyti
tvirtus ryšius su šeima.

Svarstyklės (rugsėjo 24—spalio 23)
2020 metų horoskopas
Svarstyklėms pataria išlikti
konservatyvioms. 2020-aisiais
Svarstyklės susikoncentruos ties
akiračio praplėtimu ir dar aktyviau bandys atrasti savo vietą
šiame dideliame pasaulyje. Būkite pasirengę ir netikėtumams,
kardinaliai pakeisiantiems nusistovėjusią rutiną. Įkvėpimo šaltiniu ateinančiais metais taps net
menkiausia smulkmena.
Pasipriešinti stipriai pučiančiam vėjui nebus lengva, bet
mokėdami įsiklausyti į vidinį
balsą greitai suprasite, ką turite
daryti, kad pačioje viršukalnėje suplevėsuotų jūsų rankomis
įsmeigta vėliava. Nebandykite išrasti dviračio. Išlaikytas
konservatyvumas, kai to tikrai
reikia, Svarstyklėms garantuos
ilgalaikį stabilumą.
Horoskopas prognozuoja,
kad išaugs poreikis būti nepriklausomiems. 2020-aisiais turėsite visus reikalingus įrankius,
reikalingus itin vertingo deimanto nušlifavimui. Svarbiausia
mokėti jais tinkamai naudotis ir
būti kruopštiems. Jei ateinančius
metus lygintume su švedišku
stalu, tai ant jo Svarstyklės rastų
gausybę gomurį pamaloninsiančių, dievinamų patiekalų.
Didžiausi pasiekimai – metų
viduryje. 2020 metų horoskopas
žada, kad maksimaliai Svarstyklėms sėkmingas periodas
– vasara. 2020-ųjų pradžioje ir
paskutiniame metų ketvirtyje
išaugs rizika prisiimant finansinius įsipareigojimus ar išlai-

daujant brangiems pirkiniams.
Taigi, didžiausių pergalių galite
tikėtis vasaros viduryje, o štai
metams besibaigiant, jausitės
aptingę ir pasyvūs, todėl didesnėms šventėms, ilgoms išvykoms rinkitės būtent 2020-ųjų
vidurį.
Nesikrimskite, jei ne viskas
bus it sviestu patepta! Skirkite
dėmesio šeimai, mylimiesiems
ir visos niūrios mintys jus aplenks iš toli.

Skorpionas (spalio 24—lapkričio 22)
2020 metais Skorpionų gyvenime įvyks rimtos, bet išlauktos permainos, pasak horoskopo,
žadančios jaudinančiai malonius
siurprizus. Sekite likimo siunčiamus ženklus ir pasitikėkite
visata, kuri jus nuves teisingiausia kryptimi.
2020-aisiais pokyčius traktuokite kaip neišvengiamą detalę, be kurios būtų neįmanoma
išbaigti visos mozaikos. Galite
nesijaudinti dėl finansinės gerovės, nes šioje srityje įsivyraus
stabilumas. Didelė tikimybė
sulaukti pelningo pasiūlymo,
todėl nepražiopsokite šanso užsitikrinti sotesnės ateities. Labiausiai numylėti bus su verslu,
sportu bei mokslu savo karjerą
siejantys Skorpionai.
2020-ieji reikalaus konkretumo, pasak horoskopo, tai padės
Skorpionams išskirtinai sužibėti profesinėje veikloje. Galėsite
save lyginti su šveicarišku laikrodžiu, garsėjančiu kokybe bei
neprilygstamu tikslumu, įvertintu viso pasaulio vartotojų. Net
nebūtų teisinga išskirti kažkurio
vieno metų mėnesio kaip sėkmingiausio Skorpiono ženklui,
nes visas dvyliktukas apdovanos
gardaus ir vyliojančio „pyragaičio“ gabalėliu.
Tačiau 2020 metais horoskopas įspėja nepersitempti. Ateinančiais metais Skorpionams
primygtinai rekomenduojama
neatidėlioti poilsio ir visame
įvykių sūkuryje nepamiršti pauzės, reikalingos visiškam kūno
ir minčių atsistatymui. Užsiimkite meditacija, pasivaikščiokite
gryname ore ar kopkite į kalnus
– tai jūsų vaisto 2020-iesiems
receptas.
Išlaikykite balansą tarp išorės ir vidaus. Tai padaryti padės
kultūrų pažinimas, koncertų,
meno galerijų lankymas, gilinimasis į psichologijos mokslą.
Nesielkite lengvabūdiškai,
kai ateina metas nuspręsti dėl
ateities prioritetų, kad laimė netaptų ateities planų tikslu. Horoskopas žada, kad metų pabaigoje
pamatuoti veiksmai atsispindės
pasiektuose rezultatuose.
Šaulys (lapkričio 23—gruodžio 22)
Pasak horoskopo, 2020-aisiais Šauliams reikėtų siekti
tvirtesnio ryšio su šeima, draugais. Nors šio zodiako ženklo
atstovai save priskiria klajojančioms sieloms, draugystė ir šiltas bendravimas su aplinkiniais
taip pat padeda pajusti tvirtesnį
pagrindą po kojomis, o tai ypač
išryškėja Šauliui pasiekus tikrąją brandą.
Šiais metais jūsų galvoje

kirbės ne vienas genialus sumanymas, kils naujų idėjų, tačiau
galimybių sūkuryje nebūtinai
pasieksite visišką pilnatvę.
Greičiausiai žvalgysitės kažko
daugiau nei tik apčiuopiamos
naudos. Nesitaikstykite su vienatve ir šį kartą vietą ant pjedestalo užleiskite visagalei meilei.
2020 metais horoskopas prognozuoja, kad ateinantys metai
Šaulius privers pakeisti ankstesnį požiūrį ir ideologijas. Privalėsite išmokti tramdyti impulsyvumą.
Horoskopas pataria susirūpinti savo emocine bei fizine
būkle, nes 2020-ieji bus itin
palankūs sveikatos stiprinimui,
meditaciniams užsiėmimams,
kokybiškam poilsiui. Visgi
prieš aistrą madai Šaulys nepakovos, nes spalvingas garderobas ir neeilinis stiliaus pojūtis
padeda išvaikyti net tamsiausius debesis.
2020-aisiais Šauliai atsikratys sunkios naštos ir nebesislėps
nuoskaudų kiaute. Per paskutinius kelerius metus įsišaknijusios piktžolės privalo būti
išrautos su šaknimis. Sugrįžti į
įprastas vėžes padėtų aktyvus
laisvalaikio leidimas. Žiūrėkite
mėgstamus filmus, sportuokite,
pasivaikščiokite gamtoje, susiorganizuokite poilsinę išvyką į
kaimo sodybą.
Posakis „sveikame kūne –
sveika siela“ šiais metais Šauliams taps viena pagrindinių
aktualijų. Galbūt pats metas
pakoreguoti šaldytuvo turinį, atsikratant sveikatai nepalankaus
maisto, tapusio jūsų kasdieniniu
meniu.
Pasak horoskopo, 2020-aisiais imkite vadžias į savo rankas ir spręskite metų metus įstrigusius klausimus. Nutraukite
netenkinančius santykius, grąžinkite skolas ar tiesiog skirkite
žadėto laiko artimiesiems.
2020-ieji pasižymės kaip
šansų metai, tačiau mokėkite atskirti pelus nuo grūdų. Jei eisite
tinkamu keliu, būsite brangių
žmonių apsuptyje bei dažniau
darysite tai, kas miela širdžiai,
ateinančiais metais skųstis negalėsite.

Ožiaragis (gruodžio 23—sausio 20)
Nuolatinis sėkmės vaikymasis ar ramus ir komfortiškas
gyvenimas besimaudant šlovės spinduliuose? Horoskopas
prognozuoja, kad 2020 metais
Ožiaragiai išgyvens abu scenarijus. Galbūt naiviai tikėsitės,
kad visi jūsų eksperimentai su
likimu baigsis laimingai, tačiau

žvaigždės įspėja neprarasti sveiko proto, antraip neišvengiamai
nudegsite sparnus.
2020 metų pradžioje Ožiaragį tarsi lavina užlies energija,
jausitės galintys nuversti kalnus. Visgi nešvaistykite energijos sankaupų nepamatuotiems
tikslams, nes persistengus teks
gėdingai sustoti iki finišo likus
paskutiniam kilometrui.
Pasak 2020 metų horoskopo,
Ožiaragius į Olimpo viršūnę pakylės įgimta charizma. Tai stiprioji šio zodiako ženklo pusė,
kurią Ožiaragiai įvaldę be priekaištų. Nebūtina išsišokti, kad
atkreiptumėte kitų dėmesį. Dalelę savęs galite palikti kelionėse, diskutuodami bendraminčių
kompanijoje ar dalindamiesi gyvenimiška patirtimi. Neabejokite, be didelių pastangų daugeliui
tapsite autoritetu.
Žvaigždės pataria: 2020 metais išlikite lojalūs savo puoselėjamoms vertybėms. Jei jausitės
nusivylę, neskubėkite slėptis po
pernykščiais lapais, neužsidarykite savyje. Galbūt jums tik
reikia atostogų, kurios padėtų
atgauti fizinę formą ir išlaisvintų iš įtampos gniaužtų. Tikėtina,
kad išvykų metu sutiksite jus
suprantančią sielą, su kuria užmegsite ilgalaikius ryšius.
Pamilkite save tokį, koks
esate. Nesidrovėkite paprašyti
pagalbos ar patarimo iš šalies,
kai to reikalauja susiklosčiusi
situacija.

Vandenis (sausio 21—vasario 18)
2020-aisiais pasikeisite neatpažįstamai. Pasak horoskopo,
2020-aisiais Vandeniams palanku pradėti naują gyvenimą. Tegul visos praeities klaidos liks
užmarštyje. Leiskite žaizdoms
galutinai užgyti ir judėkite pirmyn. Ateinančiais metais Vandeniai pasižymės profesinėje
veikloje, atras naujų, užslėptų
talentų bei tęs visiško atsivertimo procesą.
Šie metai Vandenio ženklo
atstovus pamalonins su kaupu.
Tačiau nesvajokite užmigti ant
laurų, nes šmėstelėjusios kasdienybės grimasos gali greitai
nugesinti įsisiautėjusią optimizmo ugnį. Žvaigždės žada
intriguojančius nuotykius ar net
slaptus meilės romanus. Vienišiems Vandeniams tokie aistrų
proveržiai nesujauks gyvenimo,
bet jau turintys santuokinių įsipareigojimų turėtų ypač saugotis nekalto, bet grėsmingo flirto,
pagundų nusidėti.
Horoskopas
prognozuoja, kad 2020-aisiais Vandenius

saugantis angelas sargas tikrai
nenuobodžiaus. Žvaigždės pataria ir patiems Vandenio ženklo atstovams nebūti tokiems
užtikrintiems, kad už juos viską
nuveiks šventasis Dievo pasiuntinys. Anaiptol, saugotis turite ir
patys, nes spontaniškas elgesys
prišauks atitinkamas pasekmes,
dėl kurių gali tekti pasigailėti.
Metų pradžia nusimato ganėtinai sudėtinga, taigi išlaikykite budrumą. 2020-aisiais įsiklausykite į nuojautą ir labiau
pasikliaukite proto, o ne širdies
balsu!

Žuvys (vasario 19—kovo 20)
2020-aisiais Žuvys taps tikromis širdžių užkariautojomis. Horoskopas prognozuoja,
kad šiais metais užjausite kenčiančius, lengvai atrasite tinkamiausius žodžius išreikšdami
palaikymą ir daugelį stebinsite
tobulai išbaigtu, itin šarmingu
įvaizdžiu. Nesvarbu, darysite
mažus darbus ar vykdysite misijas – sulauksite tokio pat ypatingo dėmesio ir besąlygiško
paskatinimo. Juk deimantas tik
akmuo ant tikrojo papuošalo –
žmogaus kūno.
Ateinančiais metais Žuvys
gali pastebėti, kad jų ranka iš
ryto siekia žadintuvo tik tam,
kad nustatytų atidėjimo režimą.
Ko gero, 2020-aisiais būtent šis
zodiako ženklas pasižymės ypatybe nepersistengti su darbais.
Galbūt nesužibėsite, kaip „darboholikai“, tačiau draugiškumo,
empatijos ir šypsenos nestigsite
visus metus. Gimusieji po Žuvų
ženklu nesvajos apie Everesto
viršukalnę, bet įdomių egzotinių
kelionių tikrai neatsisakys.
Horoskopas žada, šiais metais Žuvys sugebės kiekvienam
daiktui atrasti jam tinkamiausią
vietą. Jei kas ir bus tinkamas
namų ūkio iššūkiams, lankytinų
vietų sąrašo parengimui ar skrydžio į Marsą organizavimui – tai
tik jūsų ženklo atstovai.
Ateinančiais metais pildysis
daugelis Žuvų svajonių, o analitinis mąstymas padės nepasiklysti tarp iliuzijų ir realybės.
Tačiau 2020 metų horoskopas
įspėja, kad teks susidurti ir su
pavydu, apkalbomis, bandymais
suklaidinti, bet nepasiduokite
spaudimui iš šalies ir tikėkite
savimi iki galo.
2020-aisiais fortūna bus drąsiai save išreiškiančių Žuvų ženklo atstovų pusėje. Atsiribokite
nuo pesimistų, sėjančių negatyvias ateities prognozes ir leiskite
laiką su jus vertinančiais bei palaikančiais žmonėmis!
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Savaitės horoskopas
Avinas (03.21—04.20)
Savaitės pradžioje trokšite gilaus artimo ryšio, tad daugiau laiko praleisite su
mylimu žmogumi nei spręsdami darbinius rebusus. Trečiadienį ir ketvirtadienį
laukia nemalonumai profesinėje srityje.
Galbūt susikivirčysite su autoritetingu
žmogumi? Svarbiausia, nesikarščiuokite.
Penktadienį ir šeštadienį pasiruoškite patirti nepaprastų nuotykių. Labai tikėtina,
kad jums pavyks praskaidrinti kažkieno
gyvenimą ir dėl to patys negalėsite liautis
šypsojęsi.
Jautis (04.21—05.21)
Keletą pirmųjų savaitės dienų jus užplūs
romantiška nuojauta, tačiau tam, kad išvystumėte ryškias asmeninio gyvenimo
permainas, turite būti pasirengę išklausyti
mylimąjį ir įsigilinti į jo poreikius. Nuo
trečiadienio jūsų dėmesį patrauks finansiniai rūpesčiai. Apsišarvuokite kantrybe ir
bent laikinai susilaikykite nuo stambesnių
pirkinių. Iš prigimties esate puikūs strategai, tad tikrai rasite būdų, kaip stabilizuoti
susiklosčiusią situaciją. Savaitgalį būsite
linkę į apmąstymus, tad daugiau laiko
praleisite skaitydami, medituodami, gilindamiesi į savo vidinį pasaulį.
Dvyniai (05.22—06.21)
Savaitės pradžioje norėsite būti bet kur,
tik ne savo kailyje. Nesisielokite ir ieškokite kitokių kūrybiškų būdų praskaidrinti
kasdienybę. Trečiadienis ir ketvirtadienis – ne dovanėlės, tačiau ir čia negalite
nieko pakeisti. Savaitgalį prisiminkite
seniai matytus draugus ar giminaičius.
Paskambinkite jiems ar aplankykite. Tai
padės atsipalaiduoti po išties sudėtingos
ir emociškai įtemptos savaitės.
Vėžys (06.22—07.22)
Šią savaitę Visata apdovanos jus išskirtiniu entuziazmu ir aistra darbui. Viskas,
ko imsitės, teiks begalinio malonumo, tad
atsiduosite šiai veiklai visu kūnu ir siela.
Jausitės kaip niekad energingi, žvalūs,
noriai imsitės iniciatyvos ir nebijosite
rizikuoti net ir visiškai naujoje profesinėje srityje. Ketvirtadienį ir penktadienį
susilaikykite nuo stambių pirkinių – rizikuojate išleisti daugiau nei planavote!
Savaitgalį niekur neskubėkite ir skirkite
daugiau dėmesio savo poreikiams.
Liūtas (07.23—08.23)
Pirmosiomis savaitės dienomis rizikuojate atsikąsti daugiau nei pajėgsite sukramtyti. Saugokitės, kad jūsų metodai aplinkiniams nepasirodytų pernelyg griežti ar
agresyvūs! Nuo trečiadienio turėtumėte
pajusti ryškesnį finansinį pagerėjimą.
Kontroliuokite išlaidas ir jums pavyks
atsidėti šiek tiek pinigų juodai dienai.
Penktadienį ir šeštadienį skirkite daugiau
dėmesio namų reikalams. Turėsite puikią
progą daugiau pabendrauti su jauniausiais
šeimos nariais, nepraleiskite jos!
Mergelė (08.24—09.23)
Visata lems, kad šią savaitę puikiai tvarkysitės su profesiniais reikalais. Palankios aplinkybės gali susiklostyti pačią
netikėčiausią akimirką, taigi būkite joms
pasirengę. Nuo trečiadienio planetos pareikalaus iš naujo pažvelgti į nusistovėjusias taisykles bei darbo metodus – nebijokite permainų. Pačios sėkmingiausios
ir palankiausios darbui dienos nusimato
savaitei baigiantis. Šiuo metu planetos lydės kiekvieną jūsų žingsnį, tad galite būti
ramūs, kad pasirinksite tikrai teisingai!
Svarstyklės (09.24—10.23)
Panašu, kad šią savaitę jausite ypatingą
ryšį su Visata: būsite kupini jėgų ir pasiryžimo nuveikti ką nors jaudinančio bei

neįprasto. Nesisielokite, jeigu kas nors
iš aplinkinių nesupras jūsų džiaugsmo
priežasties ir leiskitės vedini savo širdies.
Ketvirtadienį venkite spontaniškų sprendimų, susijusių su pinigais ir jūsų šeimos
gerove. Šiuo metu rizikuojate išleisti kur
kas daugiau nei planavote. Šeštadienį ir
sekmadienį atsiduokite kūrybai.

Skorpionas (10.24—11.22)
Savaitei prasidedant galite sulaukti netikėto profesinio iššūkio. Nors iš pradžių
susigyventi su naujomis pareigomis pasirodys nelengva, nesijaudinkite, turite gerų
bičiulių, kurie bus pasirengę pagelbėti
net pačiose sudėtingiausiose situacijose.
Nuo ketvirtadienio rizikuojate įsipainioti
į apkalbų voratinklį. Venkite dviprasmiškų situacijų, puoselėkite santykius su
kolegomis ir netrukus galėsite džiaugtis
pirmaisiais savo darbo rezultatais! Savaitgalį skirkite daugiau dėmesio vyresniems
savo šeimos nariams. Aplankykite tėvus,
senelius, paskambinkite tolėliau gyvenantiems artimiesiems.
Šaulys (11.23—12.21)
Šią savaitę jums teks įveikti ne vieną
kliūtį, tačiau dėl to visai nesisielosite.
Priešingai, bandydami susidoroti su vis
nauju iššūkiu, jausitės kaip niekad gyvi
ir svarbūs. Priimdami sprendimus nepamirškite, kad savo charizma pasieksite
kur kas daugiau nei demonstruodami
galią. Ketvirtadienis – jūsų didžiųjų
pergalių diena, tad kartu su jums padėjusiais kolegomis maudysitės pagyrų bei
aplodismentų jūroje. Penktadienį ir šeštadienį turėsite tiek reikalų, kad nebus kada
švęsti pasiekimų. Laimei, sekmadienis
priklausys tik jums, tad paskambinkit
bičiuliams, pasilinksminkite!
Ožiaragis (12.22—01.20)
Planetos lems, kad keletą pirmųjų savaitės dienų sulauksite ypač daug kolegų
dėmesio. Nė vienas jūsų poelgis neliks
nepastebėtas, mat šiuo metu spindėsite
išskirtiniu pasitikėjimu savo jėgomis,
jausitės tikri komandos lyderiai ir visai
nebijosite imtis iniciatyvos. Ketvirtadienį
ir penktadienį jums pasitaikys keletas
galimybių papildyti savo banko sąskaitą
ir susitaupyti juodai dienai, taigi neišlaidaukite! Šeštadienį netikėtai sutiksite
vieną iš senų bičiulių. Niekur neskubėkite
ir mėgaukitės jo draugija.
Vandenis (01.21—02.19)
Nuo pirmųjų savaitės dienų jūsų laukia
begalinis darbų sąrašas. Pasistenkite nedemonstruoti savo apmaudo aplinkiniams,
nes rizikuojate kaip mat užsitraukti autoritetingų žmonių nemalonę. Trečiadienį
planetų padedami sugebėsite atrasti būdų,
kaip atsikratyti susikaupusios įtampos,
tad galiausiai išvengsite nemalonių pokalbių su artimaisiais ar kolegomis darbe. Sekmadienį skirkite daugiau dėmesio
sveikatai, palepinkite kūną. Galbūt neilgas
pasivaikščiojimas gryname ore ar profesionalus masažas būtų pats tas?
Žuvys (02.20—03.20)
Savaitės pradžioje jausitės kiek nusivylę, tačiau iš tiesų turėsite daugiau jėgų
ir galimybių nei numanote. Gali būti,
kad iki trečiadienio jus pasieks žinutė
apie nesumokėtus mokesčius ar skolas.
Nepanikuokite, pasitarkite su labiau patyrusiu draugu. Trečiadienį ir ketvirtadienį
daugiau bendrausite su nepažįstamais
žmonėmis, tad tai puiki galimybė užmegzti naujų pažinčių, praplėsti akiratį. Penktadienį ir šeštadienį praleiskite
daugiau laiko su artimaisiais, susitikite
su seniai matytais draugais. Sekmadienį
skirkite meilei!

Eteris
Ketvirtadienis
, sausio 9 d. Saulė teka 8.39, leidžiasi 16.12, dienos ilgumas
7.33. Pilnatis. Vardadieniai: Bazilė, Julijonas, Algis, Gabija, Marcijona.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
11.10 „Komisaras

Reksas“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno

Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.35 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gyvenk be skolų.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Ištikimybė“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 „Bloga mergaitė“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Vakaras su
Edita.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 „Ištikimybė“.
4.50 Kūrybingumo
mokykla.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
7.25 „Tomo ir Džerio

nuotykiai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
9.45 „Rimti reikalai 2“.
10.15 „Rozenheimo

policija“.
11.15 „Atsargiai –

giminės!“.
11.50 „Būrėja“.
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,

Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Tamsiausia

valanda“.
0.15 „Akloji zona“.
1.05 „Įkalinta“.
2.35 Alchemija XI.

Praktinė magija:
sutartinės.
3.00 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

TV3
6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.
6.55 „Žuvėliokai“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo

nepabėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
13.00 „Parduotas gyve-

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

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

bausmė“.
0.00 „Skubi pagalba“.
0.55 „Makgaiveris.“.
1.45 „X failai“.
2.35 „Tironas“.
3.30 „Skubi pagalba“.
4.20 „Vieniši tėvai“.
4.45 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

11.00 „Gyvybės langelis“.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente“.
13.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
14.00 Oponentai.
15.00 „Pavojingi

jausmai“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Nuodėmė“.
18.30 „Svečiuose pas

Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Pone prezidente“.
21.30 Skyrybos.
22.30 Reporteris.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio

centre.
0.00 „Pavojingi
jausmai“.
1.00 Gyvenimas.
2.00 Oponentai.
3.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
4.00 „Pone prezidente“.
4.20 „Gyvybės langelis“.
5.20 Skyrybos.
6.00 Nauja diena.
Rubrika.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Kaunas Jazz 2019.

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

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

tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Dakaras 2020“.
21.00 „Apgaulė“.
22.50 „Kryžius“.
0.55 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
1.40 „Nusikaltimų
miestas“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Vantos lapas.
7.00 „Moterų daktaras“.
8.00 Nauja diena.
8.30 Nauja diena.

Rubrika.
9.00 Visi savi.
10.00 „Pavojingi

jausmai“.

Daiva Starinskaitė
„Alchemy of 11“.
7.05 Kultūros diena.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Mūšio laukas.
8.50 „Šimtas vaizdų iš
Japonijos. Hiogas“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.40 Veranda.
13.05 Pasaulio Lietuva.
14.00 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Jonas Prapuolenis“.
14.30 Vilniečiai. Albinas
Purys.
15.00 Pasaulio teisuoliai.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Šimtas vaizdų iš
Japonijos. Kiotas“.
17.05 „Ieškok manęs
Paryžiuje“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią
dieną.
19.25 „Kino istorija.
Devintasis dešimtmetis“.
20.05 Laisvės dainos.

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

Vaidybinį filmą
„Šaltasis karas“
pristato kultūros
istorikas Aurimas
Švedas.
21.33 Premjera. „Šaltasis
karas“.
23.00 „Laikinosios
sostinės fenomenas. Architektai
Sprindžiai“.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Kaunas Jazz 2019.
1.40 „B. B. Kingas.
Kelyje“.
3.15 Duokim garo!
4.40 Stop juosta.
5.05 Stambiu planu.

TV1
6.30 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Neklausk meilės

vardo“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
13.00 „Riterių princesė

Nela“.
13.30 „Antinas Gu-

druolis“.
14.00 „Muča Luča“.
14.25 „Ogis ir tarakonai“.
14.45 „Maljorkos bylos“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Maljorkos bylos“.
21.00 PREMJERA. „Ka-

sandra. Klaidinga
nata“.
23.05 „Gyvenimo daina“.
1.00 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.05 „Brokenvudo
paslaptys. Kitas
lavonas“.
4.35 „Tėvas Motiejus“.

TV6
7.25 „CSI kriminalistai“.
8.20 „Kobra 11“.
9.10 „Mikė“.
9.40 Gyvūnų manija.
10.05 „Kulinarijos meis-

tras“.
11.00 „Simpsonai“.
12.00 „Saša ir Tania“.
12.45 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.35 „Mikė“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“.
18.00 „Vedęs ir turi

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

Magikianų“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Už priešo linijos

2“.
22.50 „Rouzvudas 2“.
23.45 „Naša Raša 2“.
2.15 „Grainderis“.
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Eteris
Penktadienis
, sausio 10 d. Saulė teka 8.39, leidžiasi 16.14, dienos ilgumas
7.35. Pilnatis. Vardadieniai: Agatonas, Vilhelmas, Ginvilas, Ginvilė, Vilius.

, sausio 11 d. Saulė teka 8.38, leidžiasi 16.15, dienos ilgumas 7.37.
Pilnatis. Vardadieniai: Marcijonas, Stefanija, Audrius, Vilnė, Palemonas.

LRT Televizija

LRT Televizija

11.30 „Džiunglių knyga

6.00 Lietuvos Respu-

2“.
12.55 „Princesė nuotaka“.
14.55 „Auklė 3“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Uošvių nepasirinksi“.
21.00 „Nematomi
skaičiai“.
23.20 „Krištolinės
kaukolės“.
1.05 „Dronų karai“.
2.35 „Kaip mylėtis
angliškai? “.
4.15 „Makgaiveris“.
5.05 „Atsargiai! Merginos“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Miuncheno kriminalinė policija“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Gyvenimo spalvos.
13.00 Nepažintas meras.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.35 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 „Visuomenės
priešai“.
1.05 „Klubas“.
2.40 Klausimėlis.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Beatos virtuvė.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
7.25 „Tomo ir Džerio

nuotykiai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
9.45 „Rimti reikalai 2“.
10.15 „Rozenheimo
policija“.
11.15 „Atsargiai –
giminės!“.
11.50 „Būrėja“.
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Snaiperis“.
23.30 „Stebėtojų lyga“.
2.30 „Tamsiausia
valanda“.

TV3
6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.
6.55 „Žuvėliokai“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Farai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo
nepabėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Merginos“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.

15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Miegančioji

gražuolė“.
21.00 „Keršytojai“.
23.50 „Kaip mylėtis

angliškai?“.
1.35 „Maksimali

bausmė“.
3.20 „Dešimt su puse

balo. Apokalipsė 1“.
4.50 „Makgaiveris“.

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

geriausia“.
8.40 „Stoties policija“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Gelbėtojai – 112“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Dakaras 2020“.
22.00 „Universalus karys.
Sugrįžimas“.
23.45 „Apgaulė“.
1.25 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
2.10 „Nusikaltimų
miestas“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Pasaulis iš

viršaus“.
7.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
8.00 Oponentai.
9.00 Greiti pietūs.
10.00 „Pavojingi
jausmai“.
11.00 „Gyvybės langelis“.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente“.
13.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
14.00 Mano vieta.
14.30 Kryptys LT.
15.00 „Pavojingi
jausmai“.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Ateik ir numirk“.
18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.25 Orai.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Pone prezidente“.
21.30 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.

„Universalus karys. Sugrįžimas“, 22.00, BTV
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Vantos lapas.
0.00 „Pavojingi

jausmai“.
1.00 Skyrybos.
2.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
3.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
4.00 „Pone prezidente“.
4.20 „Gyvybės langelis“.
5.20 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
6.00 Nauja diena.
Rubrika.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Kaunas Jazz 2019.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Indivizijos.
8.50 „Šimtas vaizdų iš
Japonijos. Kiotas“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.40 7 Kauno dienos.
13.05 Mūsų miesteliai.
Panemunėlis.
14.00 Gimę tą pačią
dieną.
14.55 „Kino istorija.
Devintasis dešimtmetis“.
15.35 Klausimėlis.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Šimtas vaizdų iš
Japonijos. Mijė“.
17.05 „Ieškok manęs
Paryžiuje“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią
dieną.
19.30 Laisvės trajektorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Išsiveržti į laisvę“.
23.00 Dainuok man
tango.
0.10 DW naujienos rusų
kalba.
0.25 Dabar pasaulyje.

0.55 Kaunas Jazz 2019.
1.45 „Šaltasis karas“.
3.15 Lemon Joy – 25.

Gimtadienio
koncertas.
5.05 Nacionalinė ekspedicija.

TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Neklausk meilės

vardo“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
13.00 „Riterių princesė

Nela“.
13.30 „Antinas Gu-

druolis“.
14.00 „Muča Luča“.
14.25 „Ogis ir tarakonai“.
14.45 „Maljorkos bylos“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Maljorkos bylos“.
21.00 „Visa tiesa apie

Hario Kveberto
bylą“.
23.00 „Kovos su
mafija būrys. Bosas
grįžta“.
1.00 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.00 „Kasandra. Klaidinga nata“.
4.40 „Tėvas Motiejus“.

TV6
7.25 „CSI kriminalistai“.
8.20 „Kobra 11“.
9.15 „Mikė“.
9.40 Statybų gidas.
10.05 „Kulinarijos meis-

tras“.
11.00 „Simpsonai“.
11.50 „Saldainiukas“.
12.45 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.40 „Mikė“.
14.05 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Fizrukas“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Kieti bičai“.
0.00 „Žala“.
2.00 „Greislendas“.

šeštadienis
blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Klausimėlis.
7.20 „Perlamutro dažai
ir maži melai“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Metų laikų kaita“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Gyvūnų metropolis“.
13.50 „Džesika Flečer“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Eurovizija 2020“.
Nacionalinė
atranka.
23.10 „Sunkus amžius“.
0.45 „Visuomenės
priešai“.
3.00 „Išeiti iš namų“.
4.10 Kūrybingumo
mokykla.
4.20 „Perlamutro dažai
ir maži melai“.

LNK
7.00 „Tomo ir Džerio

nuotykiai“.
7.25 „Zigis ir Ryklys“.
7.50 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
8.15 „Neramūs ir
triukšmingi“.
8.45 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.15 „Beprotiškos
melodijos“.
9.40 „Tomas ir Džeris.
Paklydėlis slibinukas“.
10.45 „Kiškių mokykla“.
12.20 „Juodasis riteris“.
14.15 „Gyvūnas“.
16.00 „Policininkai ir
Robersonai“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 PREMJERA.
„Pūkuota šnipė“.
21.20 „Nevykėliai po
priedanga“.
23.35 „Norbitas“.
1.30 „Snaiperis“.

TV3
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ančiukų

istorijos“.
8.30 Virtuvės istorijos.
9.00 Gardu Gardu.
10.00 Būk sveikas!
10.30 Penkių žvaigždučių

būstas.
11.00 Mano pinigai.

BTV
6.30 „Varom!“.
7.30 „Muchtaro

sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 „Varom!“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,
televitrina.
10.05 „Varom!“.
10.40 „Gyvenimas.
Pirmieji žingsniai“.
11.40 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.45 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13.45 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
14.45 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15.45 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Juventus“–
„Rytas“.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.00 „Dakaras 2020“.
22.30 „Dakaras 2020.
Savaitės apžvalga“.
23.00 „Garbės reikalas“.
1.05 „Invazija“.

Dzūkijos TV
6.10 „Neprijaukinti“.
6.35 „Pasaulio turgūs“.
7.03 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų šešėlyje. Magdalena
Avietėnaitė“.
7.55 „TV Europa
pristato. Vyrų šešėlyje. Magdalena
Draugelytė-Galdikienė“.
8.30 Nauja diena.
Rubrikos.
9.00 Bušido ringas.
Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK 2020“.
9.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 „Pone prezidente“.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 Gyvenimas.
15.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Kryptys LT.
17.00 Skyrybos.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Vyrų šešėlyje“.
19.00 „Tu esi mano“.
20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
0.00 „Tu esi mano“.
1.00 „Šelesto bylos“.
3.00 „Neprijaukinti“.
3.40 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
4.20 Gyvenimas.
5.00 Kryptys LT.
5.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

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

Knyva.
9.30 Pradėk nuo savęs.
10.00 Į sveikatą!
10.30 Smalsumo genas.
11.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
11.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
13.00 ARTS21.
13.30 Premjera. Indivizijos.
14.00 „Legenda apie
Pilėnus“.
15.30 „Laisvės trajektorijos“.
16.30 Mūšio laukas.
17.00 Klauskite daktaro.
18.00 Stambiu planu.
18.55 Pasaulio teisuoliai.
19.45 „Frenki Dreik
paslaptys“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Visą ilgą naktį“.
22.25 Festivalis
„nowJapan 2019“.
23.45 Stop juosta.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 „Laisvės trajektorijos“.
1.45 Mūšio laukas.
2.15 „Klubas“.
3.50 ARTS21.
4.15 Kelias.
4.45 Auksinis protas.

TV1
6.40 „Akloji“.
7.40 „Pragaro katytė“.
8.40 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.35 „Tėvas Motiejus“.
10.50 „Gordono Ramzio
virtuvės pamokos“.
11.55 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.55 „Akloji“.
14.30 Sveikatos namai.
15.30 Sveikatos namai,
televitrina.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Uždrausto miesto
intrigos“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 PREMJERA. „Paskutinė išdavystė“.
22.45 „Forestas Gampas“.
1.20 „Kovos su
mafija būrys. Bosas
grįžta“.
3.00 „Visa tiesa apie
Hario Kveberto
bylą“.

TV6
6.35 „Rinkis gyvenimą“.
6.45 Jokių kliūčių!
7.40 Iš peties.
8.35 „Simpsonai“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 Lietuvos mokyklų

žaidynės.
11.00 „Besikeičianti

planeta“
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Besikeičianti

planeta“.
14.00 „Išlikimas“.
14.55 „Visureigiais per

Aliaską“.
15.45 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
16.10 Iš peties.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
18.55 Amerikos talentai.
20.35 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
21.00 Žinios.
22.00 „Peržengta
riba“.
23.45 „Kieti bičai“.
1.45 „Nufilmuoti
antgamtiniai
reiškiniai“.
2.35 X Faktorius.

„Pūkuota šnipė“, 19.30, LNK
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Eteris
Sekmadienis
, sausio 12 d. Saulė teka 8.37, leidžiasi 16.17, dienos ilgumas 7.40.
Pilnatis. Vardadieniai: Arkadijus, Cezarija, Cezarijus, Vaigedas, Lingailė, Ernestas, Cezarė, Cezaris.

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

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija.
7.00 Šventadienio

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

Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų
pasakos. Sniego
močia“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Septyni pasauliai,
viena planeta“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Amerika iš
paukščio skrydžio.
Gamtos stebuklai“.
13.45 „Puaro“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Premjera. „Neužmiršti“.
16.30 Gyvenk be skolų.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Atminimo laužų uždegimo ceremonija
Nepriklausomybės
aikštėje Vilniuje.
18.30 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21.30 „Bloga
mergaitė“.
22.30 „Viesulo centre“.
0.20 „Bučinys prie
laužo“.
1.45 Pasaulio dokumentika. „Septyni
pasauliai, viena
planeta“.
2.35 Pasaulio dokumentika. „Amerika iš
paukščio skrydžio.
Gamtos stebuklai“.
3.30 Tėčio reikalai.
4.00 Šventadienio
mintys.
4.25 „Sunkus amžius“.

LNK
6.50 „Tomo ir Džerio

nuotykiai“.
7.15 „Zigis ir Ryklys“.
7.40 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
8.05 „Neramūs ir
triukšmingi“.
8.35 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.00 Sveikatos namai.
10.00 „Alvinas ir burundukai“.
11.50 „Sniego diena“.
13.40 „Naujokė 2“.
15.35 „Nevykėlis“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.

19.30 Lietuvos balsas.
21.45 „Jonukas ir Grytutė.

Raganų medžiotojai“.
23.30 „Somalio piratai“.
1.35 „Nevykėliai po
priedanga“.

TV3

7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Pasaulio turgūs“.
9.30 Nauja diena.

Rubrikos.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Kryptys LT.
11.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.

6.00 Sveikatos medis.
7.15 „Transformeriai. Ki-

12.00 „Šelesto bylos“.
14.00 Kitoks pokalbis su

bernetinė Visata“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Sniego karalienė.
Veidrodžių šalis“.
13.40 „Paauglės
dvasia“.
15.20 „Gatvės šokiai“.
17.25 „Įrodytas nekaltumas“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Piktadarės
istorija“.
21.15 „Karas už beždžionių planetą“.
0.05 „Keršytojai“.
2.40 „Nematomi
skaičiai“.
4.50 „Makgaiveris“.

Edvardu Žičkumi.
15.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Vyrų šešėlyje“.
19.00 „Tu esi
mano“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Tu esi mano“.
1.00 „Detektyvas Linlis“.
3.00 „Neprijaukinti“.
3.40 „24/7“.
4.20 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
5.00 „Pasaulio turgūs“.
5.30 Kaimo akademija.

BTV
6.30 „Ultimate Stron-

gman“ pasaulio
komandinis galiūnų
čempionatas.
7.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Galiūnai. Pasaulio
taurė. Kaunas.
10.05 „Varom!“.
10.40 „Gyvenimas.
Pirmieji žingsniai“.
11.45 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.55 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13.55 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
14.50 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15.50 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL čempionatas. „SintekDzūkija“–„CBet“.
19.30 „Fantomas įsisiautėja“.
21.30 „Dakaras 2020“.
22.00 „Narkotikų prekeiviai“.
23.05 „Gyvi numirėliai“.
0.00 „Universalus karys.
Sugrįžimas“.
1.35 „Invazija“.

Dzūkijos TV
6.20 „Neprijaukinti“.
6.40 „Kitoks pokalbis su

D. Žeimyte“. Valerija Chockevičienė.
7.03 Programa.
7.04 TV parduotuvė.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Dainuok man

tango.
7.15 Poezija. LRT aukso
fondas.
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo
liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Pasaulio Lietuva.
10.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
10.30 Literatūros pėdsekys.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Linija. Spalva.
Forma.
12.30 Mokslo sriuba.
13.00 Premjera. Procesai.
13.45 Klausimėlis.
14.00 Šventadienio
mintys.
14.30 Euromaxx.
15.00 Stilius.
16.00 Šlagerių festivalis
„Palanga 2019“.
17.20 Muzikinis intarpas.
17.30 Veranda.
17.55 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 Poezija. LRT aukso
fondas.
19.00 Koncertas „In
memoriam“.
20.05 Laisvės
dainos.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Skambantys pasauliai su Nomeda

Kazlaus. Svečias
– fortepijono
virtuozas Kevin
Kenner.
21.55 Linksmos Grigorijaus Kanovičiaus
akys.
23.00 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
23.50 „Neužmiršti“.
0.35 „Visą ilgą
naktį“.
2.00 „Viesulo centre“.
3.45 Šventadienio
mintys.
4.10 Kultūringai su
Nomeda.
5.05 Duokim garo!

TV1
6.40 „Akloji“.
7.40 „Pragaro katytė“.
8.40 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.35 „Tėvas Motiejus“.
10.50 „Gordono Ramzio
virtuvės pamokos“.
11.55 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.25 „Džino viešnagė
Italijoje. Saulėtos
salos“.
12.55 „Akloji“.
13.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Uždrausto miesto
intrigos“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Fargo“.
23.05 „Meilės guru“.
0.50 „Forestas
Gampas“.
3.20 „Paskutinė išdavystė“.

TV6
6.45 Jokių kliūčių!
7.40 Iš peties.
8.35 „Simpsonai“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 100% Dakaro.
11.00 „Besikeičianti
planeta“.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Besikeičianti
planeta“.
14.00 „Išlikimas“.
14.55 „Visureigiais per
Aliaską“.
15.45 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
16.10 „Jukono vyrai“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
18.55 Amerikos talentai.
20.35 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „NBA Action“.
22.30 „TIESIOGIAI NBA
rungtynės. Jutos
„Jazz“–Vašingtono
„Wizards“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.28 Telefoninė loterija

Lietuva.
9.15 „Sausio 13-oji“.

Iš ciklo „Lietuvos
valstybės atkūrimo
kronika“.
10.00 Laisvės gynėjų
dienai. Iškilmingas
minėjimas ir
Laisvės premijos
įteikimo ceremonija Lietuvos
Respublikos Seimo
Kovo 11-osios Akto
salėje.
11.10 „Neužmiršti“.
12.00 Valstybės vėliavos
pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje,
Vilniuje.
12.20 Dainuoju Lietuvą.
Patriotinės dainos.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Klausimėlis.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Paramos Ukrainai
koncertas „Kartu iki
pergalės“.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Paramos Ukrainai
koncertas „Kartu iki
pergalės“ (tęsinys).
23.00 Premjera. „Tikrasis
genijus“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 Klausimėlis.
1.00 LRT radijo žinios.
01.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Langas į valdžią.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Tikrasis genijus“.
4.50 Kūrybingumo
mokykla.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.25 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.25 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.45 Gyvūnų pasaulis.
10.15 „Rozenheimo
policija“.
11.15 „Atsargiai –
giminės!“.
11.50 „Būrėja“.
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.

1634.
22.30 „Miestas“.
0.55 „Akloji zona“.
1.45 „Somalio piratai“.

TV3
6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.
6.55 „Žuvėliokai“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 La Maistas.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo

nepabėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Visi mes žmonės.
20.30 „Moterys meluoja

geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Kobra 11“.
23.00 „Ričardas Liūtaširdis. Maištas“.
1.05 „Makgaiveris“.
1.55 „X failai“.
2.50 „Tironas“.
3.40 „Kobra 11“.
4.35 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
5.00 „Atsargiai! Merginos“.

BTV
6.30 „CSI. Majamis“.
7.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Stoties policija“.
9.35 „Paskutinis faras“.
10.30 „Gelbėtojai – 112“.
11.30 „Nusikaltimų

tyrėjai“.
12.35 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Dakaras 2020“.
21.00 „Kapų plėšikė Lara
Kroft“.
22.55 „Garbės reikalas“.
0.50 „Narkotikų prekeiviai“.
1.45 „Gyvi numirėliai“.
2.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos TV
6.29 Programa.
6.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 „24/7“.
9.00 Apie tave.
10.00 „Pavojingi
jausmai“.
11.00 „Gyvybės langelis“.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente“.

13.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
14.00 Nauja diena. Laida
skirta sausio 13ajai.
14.30 Nauja diena.
Rubrika.
15.00 „Pavojingi
jausmai“.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Dzūkijos kultūros
ir tradicijų aidai“.
18.30 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.25 „Tai – sportas“.
19.45 „Gyvenk taupiau“.
20.00 Žinios.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
21.30 Nauja diena. Laida
skirta sausio 13ajai.
22.30 Reporteris.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio
centre.
0.00 „Pavojingi
jausmai“.
1.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
2.00 Nauja diena.
2.30 Nauja diena.
Rubrika.
3.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
4.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
4.20 „Gyvybės langelis“.
5.20 Laikykitės ten su
A. Tapinu.
6.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Kaunas Jazz 2019.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Drakoniukas

Kokosas“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.50 „Šimtas vaizdų iš

Japonijos. Mijė“.
9.15 Labas rytas,

Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų

kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus albumas.
12.40 Linija. Spalva.

Forma.
13.05 Savaitė.
14.00 Gimę tą pačią

dieną.
14.55 Stambiu planu.
15.50 „Džiunglių

knyga“.
16.05 „Drakoniukas

Kokosas“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Neužmiršti“.
17.30 Laisvės gynėjų
diena. Šv. Mišių
tiesioginė transliacija iš Vilniaus
arkikatedros.

18.30 Kultūros diena.
19.00 Mes nugalėjom.
19.25 Dainuoju Lietuvą.
19.40 Dokumentinė

apybraiža „Mes
nugalėjom“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Paskutinė karalystė“.
23.00 „Neužmiršti“.
23.50 Mūšio laukas.
0.15 DW naujienos rusų
kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Indivizijos.
1.30 „Pabandom iš
naujo!“ 2020. Eurovizijos nacionalinė
atranka.
3.30 „Bučinys prie
laužo“.
4.50 Kelias.
5.20 Dainuoju Lietuvą.
5.35 Linija. Spalva.
Forma.

TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Neklausk meilės

vardo“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
13.00 „Riterių princesė

Nela“.
13.30 „Antinas Gu-

druolis“.
14.00 „Muča Luča“.
14.25 „Ogis ir tarakonai“.
14.45 „Maljorkos bylos“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Maljorkos bylos“.
21.00 „Ekstraktas“.
22.50 „Gyvenimo daina“.
0.30 „Senojo Tilto

paslaptis“.
2.30 „Fargo“.
4.05 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Kulinarijos meis-

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

vaikų“.
13.30 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“.
18.00 „Vedęs ir turi

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

Magikianų“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Pagrobtas gyve-

nimas“.
23.00 „Pjūklas 7.

Pabaiga“.
0.45 „Svieto

lygintojai.
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Eteris
Antradienis
, sausio 14 d. Saulė teka 8.35, leidžiasi 16.20, dienos ilgumas
7.45. Pilnatis. Vardadieniai: Feliksas, Teodozijus, Auksė, Hilarijus, Laimis, Lilija.

Trečiadienis
, sausio 15 d. Saulė teka 8.35, leidžiasi 16.22, dienos ilgumas 7.47.
Pilnatis. Vardadieniai: Paulius, Skirgaila, Snieguolė, Meda, Povilas.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

TV3

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Klausimėlis.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė
ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Apgavikai“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 Tėčio reikalai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Neužmiršti“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 „Apgavikai“.
4.50 Kūrybingumo
mokykla.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.25 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.25 „Tomo ir Džerio

nuotykiai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
9.45 „Rimti reikalai 2“.
10.15 „Rozenheimo

policija“.
11.15 „Atsargiai –

giminės!“.
11.50 „Būrėja“.
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Nindzė
žudikas“.
0.25 „Akloji zona“.
1.15 „Miestas“.

Rubrika.

6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.
6.55 „Žuvėliokai“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Visi mes žmonės.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo
nepabėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Merginos“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios“.
16.25 TV3 orai“.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Dešimt su puse
balo. Apokalipsė“.
23.45 „Skubi pagalba“.
0.45 „Makgaiveris“.
1.35 „X failai“.
2.25 „Tironas“.
3.10 „Skubi pagalba“.
4.00 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
4.55 „Atsargiai! Merginos“.

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

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

tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Dakaras 2020“.
21.00 „Mirties kurjeriai“.
23.15 „Kapų plėšikė Lara
Kroft“.
1.10 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
1.55 „Nusikaltimų
miestas“.

Dzūkijos TV
6.29 Programa.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 „Tu esi mano“.
8.00 Nauja diena.
8.30 Nauja diena.

Rubrika.
9.00 Puikūs pralaimė-

jimai.
10.00 „Pavojingi

jausmai“.
11.00 „Gyvybės langelis“.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente“.
13.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
14.00 Nauja diena.
14.30 Nauja diena.

15.00 „Pavojingi

tendės „Filou“.
21.00 Atspindžiai.

jausmai“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Dzūkijos kultūros

ir tradicijų aidai“.
18.30 „Laisvės keliu“.
18.45 „Tai – sportas“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Politiko išpažintis“.
20.00 Žinios.
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
21.30 Oponentai.
22.30 Reporteris.
22.53 Sportas.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Lietuva tiesiogiai.
0.00 „Pavojingi
jausmai“.
1.00 Nauja diena. Laida
skirta sausio 13ajai.
2.00 Nauja diena.
2.30 Nauja diena.
Rubrika.
3.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
4.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
4.20 „Gyvybės langelis“.
5.20 Oponentai.
6.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Drakoniukas

Kokosas“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Į sveikatą!
8.50 „Šimtas vaizdų iš
Japonijos. Kanagava“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.40 Atspindžiai.
13.05 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Festivalis
„nowJapan 2019“.
15.20 Indivizijos.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Šimtas vaizdų
iš Japonijos.
Saitama“.
17.05 „Ieškok manęs
Paryžiuje“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Į sveikatą!
18.55 FIBA Čempionų
lyga. Panevėžio
„Lietkabelis“–Os-

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

Paveldo kolekcija.
21.30 „Paskutinė kara-

6.02 Labas rytas,

Lietuva.

lystė“.
23.30 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas.
Vladas Nagius-Nagevičius“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Mokslo sriuba.
1.15 Kaunas Jazz 2019.
2.00 „Mariupolis“.
3.25 Auksinis protas.
4.40 Vilniečiai. Algirdas
Knyva.
5.05 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– fortepijono
virtuozas Kevin
Kenner.

TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Neklausk meilės

vardo“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
13.00 „Riterių princesė
Nela“.
13.30 „Antinas Gudruolis“.
14.00 „Muča Luča“.
14.25 „Ogis ir tarakonai“.
14.45 „Maljorkos bylos“.
16.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Maljorkos bylos“.
21.00 „Brokenvudo
paslaptys. Žudymo
mašina“.
22.55 „Gyvenimo daina“.
0.45 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.55 „Ekstraktas“.
4.25 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Kulinarijos meistras“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Fizrukas“.
12.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
13.30 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“.
18.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
19.00 „Fizrukas“.
20.00 „Paskutinis iš
Magikianų“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Pranašas“.
22.50 „Rouzvudas“.
23.45 „Svieto
lygintojai“.
0.50 „Greislendas“.
1.35 „Grainderis“.

6.55 „Žuvėliokai“.
7.25 „Kempiniukas

9.20 „Senis“.
10.25 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Klausimėlis.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimo spalvos.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nepažintas meras.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Apgavikai“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 „Bloga mergaitė“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Apgavikai“.
4.50 Kūrybingumo
mokykla.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.25 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.25 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.45 „Rimti reikalai 2“.
10.15 „Rozenheimo
policija“.
11.15 „Atsargiai –
giminės!“.
11.50 „Būrėja“.
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.25 KK2 vaikai.
19.30 KK2.
20.00 „Leo ir Bružo
nuotykiai Madagaskare“.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.30 „Žmogus be
praeities“.
0.20 „Akloji zona“.
1.10 „Nindzė žudikas“.

TV3
6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.

Plačiakelnis“.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo

nepabėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
13.00 „Parduotas gyve-

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

geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Džiunglės“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „Džiunglės“.
0.25 „Skubi pagalba“.
1.20 „Makgaiveris“.
2.10 „X failai“.
3.00 „Tironas“.
3.55 „Skubi pagalba“.
4.45 „Ką mes veikiame

šešėliuose“.
5.10 „Atsargiai! Merginos“.

BTV

18.00 „Gyvenk taupiau“.
18.20 „Politiko išpa-

žintis“.
19.00 Žinios.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
21.30 Gyvenimas.
22.30 Reporteris.
22.53 Sportas.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai.
0.00 „Pavojingi

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

Rubrika.
3.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
4.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
4.20 „Gyvybės langelis“.
5.20 Gyvenimas.
6.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.

LRT Plius

6.35 „CSI. Majamis“.
7.30 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.40 „Stoties policija“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Gelbėtojai – 112“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Dakaras 2020“.
21.00 „Aukšta įtampa“.
22.55 „Mirties kurjeriai“.
1.00 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
1.45 „Nusikaltimų
miestas“.

Dzūkijos TV
6.29 Programa.
6.30 Kryptys LT.
7.00 „Tu esi mano“.
8.00 Nauja diena.
8.30 Nauja diena.

Rubrika.
9.00 Sėkmės gylis.
10.00 „Pavojingi

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

perskambinsiu“.
13.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
14.00 Nauja diena.
14.30 Nauja diena.
Rubrika.
15.00 „Pavojingi
jausmai“.
15.30 „Pavojingi
jausmai“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Gyvybės langelis“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Kaunas Jazz 2019.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Drakoniukas

Kokosas“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Smalsumo genas.
8.50 „Šimtas vaizdų

iš Japonijos.
Saitama“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo
liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
13.10 Procesai.
13.55 Po pamokų.
14.05 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– fortepijono
virtuozas Kevin
Kenner.
15.00 Pasaulio teisuoliai.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Šimtas vaizdų iš
Japonijos. Čiba“.
17.05 Premjera. „Atėnė“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią
dieną.
19.25 Premjera. „8
dienos. Iki Mėnulio
ir atgal“.
20.15 Dainuoju Lietuvą.
Naujametinės
dainos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.25 FIBA Čempionų
lyga. Saragosos
„Casademont“–

Klaipėdos
„Neptūnas“.
23.30 „Laikinosios sostinės fenomenas.
„Lito tėvas“ –
Vladas Jurgutis“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Literatūros pėdsekys.
1.15 Kaunas Jazz 2019.
2.05 Linksmos Grigorijaus Kanovičiaus
akys.
3.15 „Legenda apie
Pilėnus“.
4.40 Į sveikatą!
5.05 Klauskite daktaro.

TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Neklausk meilės

vardo“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
13.00 „Riterių princesė

Nela“.
13.30 „Antinas Gu-

druolis“.
14.00 „Muča Luča“.
14.25 „Ogis ir tarakonai“.
14.45 „Maljorkos bylos“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Maljorkos bylos“.
21.00 „Brokenvudo

paslaptys. Kruvinos
Kalėdos“.
22.50 „Gyvenimo daina“.
0.40 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.45 „Brokenvudo
paslaptys. Žudymo
mašina“.
4.20 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
9.00 „Vienam gale

kablys“.
9.30 „Kulinarijos meis-

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

vaikų“.
13.30 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 Europos taurės

krepšinio rungtynės. Stambulo
„Galatasaray“–Vilniaus „Rytas“.
21.00 „Naša Raša“.
22.00 Eurolygos rungtynės. Belgrado
„Crvena Zvezda“–
Kauno „Žalgiris“.
0.15 „Svieto lygintojai“.
1.00 „Greislendas“.
1.50 „Grainderis“.
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PAR DUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

didelį sklypą statysklypą namo
•bai•Puikų
•statybai
•ŽemėsLazdijų
Lazdijuose.
mieste (30 a,
Tel. 8 686 70841.

centre
sklypą Jūratės g. 10,
•(tvarkingas,
• 3 k. butą5Lazdijų
•Alytus
•Žemės
a., su baldais ir
(12 a, namų valda, puiki
buitine technika), kaina 21 000
Eur. Tel. 8 679 08011.
namų valdos
•sklypus:
•Gretimus
0,27 ha ir 0,46 ha,

Panarvės k., kainos: 2 200 Eur,
3 000 Eur. Šalia – 1,23 ha ir
1,06 ha žemės ūkio paskirties
sklypus, kaina po 4 200 Eur.
Visi sklypai tinkami namų
statybai. Arti Lazdijų miestas
bei miškas.
Tel. 8 679 08011.
Vilniaus g. 11,
•Lazdijai,
•2 k. butą
kaina 9 000 Eur. Dėl
nuomos nesikreipti.
Tel. 8 684 46299.

Brangiai
perka
ĮVAIRIUS
ARKLIUS
Tel. 8 683 00890.

vieta, geri kaimynai, ~1 km iki
PC „Senukai“, arti mokyklos
bei darželiai, sklypo dokumentai tvarkingi, neįkeistas, miesto
komunikacijos (išskyrus
dujas), gatvė įtraukta į miesto
plėtros projektą), kaina 1 000
Eur/a, galima derėtis.
Tel. 8 677 78572.

Tel. 8 656 12800.

Lazdijų
•mieste.
•NamąTel.su815603a sklypu
24679.
namų
•statybai
•Žemėsšaliasklypus
Lazdijų (įvairaus
dydžio, visos komunikacijos,
šalia interneto linija), kaina
sutartinė.
Tel. 8 616 33781.

Vytauto g. 41, Laz•dijai•Namą
(15 a namų valda) ir 15 a

••

Sodybą Lazdijuose arba keičiu į 2 k. butą I arba II aukšte.
Tel. 8 670 61649.

••

3 k. butą Veisiejuose (3
aukštas, netoli pušynas, ežeras), kaina 14 600 Eur.
Tel. 8 686 65095.

••
brangiai perka.

••

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

••

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

sklypą Lazdijų r.,
•šalia•Žemės
ežero. Tel. 8 686 70841.
bendrijoje
rekreacinės
•„Baltasis“
•Sodo namelį
•paskirties
•Nedidelįžemės
(11 a žemės).
sklypą prie

sklypą Sodų g.
Tel. 8 672 05028.

„Sūduvos galvijai“

gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 20 000
Eur. Tel. 8 686 70841.

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

ežero (iki vandens apie 50 m,
sklypą iš vienos pusės riboja
keliukas, iš dviejų pusių juosia
natūralus griovys, einantis iki
ežero, idealus variantas sklype
turėti tvenkinį, patogus privažiavimas), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

••

Gyvenamąjį namą Mikniškių k., Šeštokų sen. (87 kv. m,
63 a sklypas, gera būklė, pakeisti langai, tinkamas gyventi
iš karto, ūkiniai pastatai), kaina
sutartinė. Tel. 8 698 78040.

butą Vartuose, Krosnos
•sen.,•2 k.kaina
sutartinė.
Tel. 8 603 20920.

M. Gustaičio g. 5,
•Lazdijai
•2 k. butą
(3 aukštas, su visais
patogumais), kaina 20 000
Eur. Tel. 8 603 04079.

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

„Opel Zafira“ (važiuojantis).
Tel. 8 606 57346.

GYVULIAI

AUGALAI

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

akmens
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
Ukrainos Lazdijuose.
Tel. (8 318) 52156 (po darbo
valandų ir savaitgaliais).

alksnines ir puši•nes•Beržines,
malkas. Atvežame.

Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Vasiukonio gėlininkystės ••Žemę.
•ūkis•G.prekiauja
viržiais.
Tel. 8 688 80688.
Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8,
Staidarų k., Lazdijų r.
•žemę.
•Žemės ūkio paskirties
kviečius. Didesnį Tel.: 8 615 94920,
•kiekį•Žieminius
atvežame.
8 614 56206.
Tel.: 8 686 19674, 8 612 39931.
(gali būti
•bendraturčių,
•Brangiai mišką
neatidalytas, su
KITI
skolomis) Sutvarkau dokumenNaudotą
ketaus
vonią,
tus. Tel. 8 644 55355.
••
kaina 50 Eur. 2 aliumininius
bidonus, kaina 25 Eur/vnt.
Tel. 8 684 12694.

••

Lapuočių malkas.
Tel. 8 687 86601.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

kokią žemės ūkio tech•niką.•BetPerku
traktorių, priekabą,

sunkvežimį ir jų padargus. Gali
būti neveikianti, su defektais.
Tel. 8 680 77728.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

arba
•mikroautobusą,
•Lengvąjį automobilį
pagamintą

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

nuo 1985 m. Gali būti techniškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus.
Tel. 8 687 89742.

AKCIJA KAPOTOMS ir
pjautoms MALKOMS!
Pušinės malkos (gali būti
kapotos, pjautos arba rąsteliais).
Beržinės ir alksninės malkos
(gali būti kapotos arba pjautos).
Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes
nuolaidas.
Tel. 8 680 29853.

PARDUODA

8 688 80175.

Tel. 8 698 78040.

••
Tel. 8 676 68549.
paršelius.
•Tel.•Mėsinius
•Atvežu.
•Pušines sausuolių malkas.
8 618 15188.
Tel. 8 624 71375.
X
mėsinę
karvę
su
prieau•gliu,• mėsinę telyčaitę.
fasuota
•akmens
•Prekiaujame
anglimi ir baltarusiškų
Tel. 8 687 86601.
durpių briketais. Atvežame.
Ėringas
avis.
UAB „Martas“, Gėlyno g. 17,
•Tel.• 8 642 07624.
Lazdijai.
Veršingą telyčią.
Tel. 8 608 85747.

karves, jaučius, telyčias.
Tvarko subsidijas.
Atsiskaito iš karto.
Moka 6–21 proc.
Sveria, pasiima.

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

radiatorius.
•Tel.•Ketinius
8 614 56206.
•aparatus.
•Palečių vežimėlį, suvirinimo

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

Parduoda
sėklines VINETA
veislės bulves.
Antras atsėlis

Tel. 8 614 80988.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

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

visų markių
•automobilius,
•Superkamekemperius.
Gali

būti nevažiuojantys ar po autoįvykio bei parvežti iš Anglijos.
Pasiimame patys, sutvarkome
reikalingus dokumentus, atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 636 60454.

••

Visų markių automobilių
supirkimas. Gali būti nevažiuojantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

••

GYVULIAI

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

••

KITI

180 Eur/t, skarda – 130–140
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–V 8.00–16.00
val., VI 8.00–12.00.
Tel. 8 698 30902.

DAR BA S

••

SIŪLO

Garantuotas darbas namų
tvarkytojoms (-ams) Anglijoje.
Anglų kalba nebūtina. Uždarbis 1500–2000 Eur/mėn. Be
žalingų įpročių.
Tel. 8 672 41083,
www.superdarbas.com.

NU O MA
SIŪLO

išnuomojamos
•salės-klubo
•Nebrangiaipatalpos
Lazdijų

telyčią nuo
•6 mėn.
•Veršelįiki 3arba
metų tolesniam

gamybines-san•dėliavimo
•Išnuomoju
patalpas Radvilų g.,

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

KNYGYNĖLIS

pianiną.
sen.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.
Tel. 8 688 80688.
laužo supirkimas:
žemės
•juodojo
•Metalometalo
•Šventežerio
•Išsinuomočiau
laužas – 160–
sen. Laiku moku

Įmonė tiesiogiai – galvijus
aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto.
Tel. 8 613 79515.

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

išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų

miesto centre („Holivudas“).
Tel. 8 698 78040.

Veisiejuose. Tel. 8 698 78040.

••

Nuomoju betono maišyklę.
Tel. 8 614 56206.

IEŠKO

sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 671 50589.

PA S L AU G O S

kapoju malkas.
•Tel.•Pjaunu,
8 674 80694.
automatines
•skalbimo
•Taisomemašinas.
Atvykstame į namus.
Tel. 8 615 73404.

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas. Viskas vienoje vietoje. Laukiame Jūsų!

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

„Staigūs sprendi•mai“•UABautoservisas.
Važiuo-

klės remontas, virinimo
darbai, padangų montavimas
ir balansavimas, žemės ūkio
mašinų, sunkvežimių padangų montavimas ir remontas,
tepalų prekyba, keitimas,
įvairios žemės ūkio paslaugos, prekyba naudota žemės
ūkio technika. Alytaus g.,
Krosna.
Tel.: 8 620 68034,
8 614 15051.

stogus iš
•savo•Dengiame
ir užsakovo medžiagų.

Lankstinių gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

žemės ūkio
dažau bei galiu
•paskirties
•Išsinuomočiau
•dirbti
•Glaistau,
žemės. Gali būti
kitus statybinius darapleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau. Tel. 8 680 77728.

bus.
Tel. 8 622 60230.

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt
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KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.: 8 646 71 901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...
Lazdijų krašto
naujienų savaitraštis
Savaitės rajono naujienų bankas

Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose,
internete www.prenumerata.lt ir redakcijoje
adresu: Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882
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Dėmesio!
Kalvarijoje organizuojami
mokymai:
traktorininkų TR1, TR2, SZ kategorijų
mokymo kursai;
vairuotojų A, B, BE, C, CE kategorijų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.
Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

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

Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame:
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.
Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas. ..
Tel. 8 698 50235.

Miško
paslaugos..
• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas
Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
leipalingio.giria@gmail.com

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
ose

alp
pat

e
jos
• Topografiniai ir
geodeziniai matavimai,
• žemės sklypų
formavimo ir
pertvarkymo projektai,
• detaliųjų planų rengimas

Nau

Naujoji g. 56, Alytus
Tel. : 8 678 41222,
8 655 26922

El. p. : geodezinis@gmail. com,
info@ntkarolis. lt,
www. ntkarolis. lt

UAB „Galvijų eksportas“
perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

Tel. 8 612 34503.
Firma brangiai perka
veršelius ir didelius
mėsinius galvijus.
Moka 6 ir 21 proc..

Tel. 8 634 23551.

PERKAME
MIŠKĄ.

su žeme
ir iškirsti.
Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

Parduoda 13 a namų
valdos sklypą Margirio g. 3,
Miklusėnų k., Alytaus r.

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

Tel. 8 682 60899.
• Statybos darbai.
• Betonavimo darbai.
• Stogų, fasadų šiltinimas.
• Mansardų įrengimas.
• Gipso plokščių montavimas.
• Glaistymas, dažymas,
plytelių klojimas.
• Medžiagų pristatymas.

pagal pageidavimus:
skaldytos, pjautos, rąstais,
beržinės, alksninės,
pušinės, drebulinės,
ąžuolinės,
eglinės, atraižos.
Vežame mažais kiekiais.

Tel. 8 657 88458.

VANTOS

Ieškomi pagalbiniai
darbuotojai darbui
Vokietijoje (Berlyne
ir Rostoke).
Visos soc. garantijos.
Apmokama kelionė!
Teirautis tel. +370 636 52171.

VERŠELIŲ
Veršelių
SUPIRKIMAS.
supirkimas.
Tel. 8 684 95050.

.

Įvairioms pirtims.
Įvairiems vanojimams.
Didesnį kiekį galiu atvežti.
Kviečiu susipažinti su
lietuviškos pirties
tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384,
8 686 98223.

Tel. 8 650 54363.

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių
remontas
•
Kompiuterių
tvarkymas

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

programinės

įrangos

• Navigacijų naujinimas

• knygos
• kanceliarinės prekės
• spaudai
• tonerių pildymas
• kompiuteriai ir jų priedai
KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir
tvarkymas
• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas
• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės
technikos priežiūra
• Kompiuterių ir projektorių nuoma

El. p. vitoldas@varle.lt
Tel. +370 698 75597

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

Direktorius
Darius Brindza.
Reklamos vadybininkė
Agnė Sukackienė
Tel. 8 670 38882.

Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos
nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

