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Sausio 13-osios barikadas sustiprino
lazdijietės išsiuvinėta vėliava

V

akar, visiems
lietuviams ypač
svarbią dieną,
minint 30-ąsias
Sausio 13-osios
metines, daugelio namų languose sužibo atminimo ugnelės. Žvakutę ta proga
uždegė ir patriotizmo simboliu
vadinama lazdijietė Aldona Mikalonienė, prisimindama tuos
įvykius, kurių dalyve buvo ir ji
pati. Žinomos lazdijietės išsiuvinėta vėliava anuomet papuošė
prie Parlamento pastatytas barikadas.
Mūsų krašte gerai žinoma Lietuvos patriotė puikiai prisimena
tas lemtingas dienas, kai buvo
iškovota mūsų laisvė, ir sutiko
pasidalinti savo prisiminimų
fragmentais su „Dzūkų žinių“
skaitytojais.

Tulpes paliko prie bokšto
Ponia Aldona pasakojo, kad 1991ųjų sausio 12 dieną, kai Vilniuje
prasidėjo sovietų kariuomenės
puolimas prieš Parlamentą, Spaudos rūmus, Televizijos bokštą, ji
su savo vyru ir giminaičiais iš
Lazdijų išvažiavo į Vilnių.
„Prie Aukščiausiosios Tarybos
pastato buvo gausybė žmonių,
įsiliejome į minią, klausėme
Nukelta į 3 psl.

»

„Visą naktį siuvau vėliavą. Ant balto nailono audeklo juodomis raidėmis išsiuvinėjau frazę „Lietuva — tu man viena“. Susiradau vyro teleskopinę meškerę,
kurią nusprendžiau panaudoti kaip vėliavos kotą, sėdau į autobusą ir išvažiavau į Vilnių. Norėjau būti kartu su visais, ginančiais laisvę, taip pat susirasti
savo vyrą“, — pasakoja ponia Aldona.

Ligoninės medikai paskiepyti nuo koronaviruso ir tapo saugesni
Praėjus dviem savaitėms
po vakcinos nuo COVID-19
atvežimo į Lietuvą, skiepai
nuo šios baisios ligos pasiekė ir Lazdijų medikus. Praėjusį ketvirtadienį pirmuoju
skiepu buvo vakcinuota 90
Lazdijų ligoninės medikų.
Sausio 17 dieną, įgavę imunitetą, jie jau bus saugesni.

Kaip „Dzūkų žinioms“ sakė Lazdijų ligoninės vadovas Valdas Vabuolas, vakcinacijai buvo tinkamai
pasirengta – iš anksto sudaryti prioritetiniai vakcinuojamųjų sąrašai,
atlikti antikūnų testai.
„Galiu pasidžiaugti, jog buvo
paskiepyti visi norintys medikai,
nuskriaustųjų nebuvo. Kiekvienam
prieš vakcinaciją buvo atlikti antikūnų testai, tie, kurių testai rodė
esant antikūnų, skiepijami nebuvo.
Taip pat neskiepijome tų medikų,
kurie tuo metu sirgo, buvo ir tokių,
kurie nepageidavo skiepytis“, –
pasakojo V. Vabuolas.
Jis teigė, jog pats pasiskiepijo

vienas iš paskutiniųjų, kai visi į
sąrašus įtraukti medikai jau buvo
paskiepyti.
„Po skiepo jaučiuosi puikiai,
kiek žinau, ir kiti paskiepyti kolegos jokių neigiamų reakcijų nesulaukė“, – sakė V. Vabuolas.
Pasidomėjus, kokia situacija
ligoninės Paliatyvinės slaugos ir
palaikomojo gydymo skyriuje, kur
prieš Naujuosius metus buvo COVID-19 protrūkis, ligoninės vadovas sakė, jog situacija visai nebloga,
po pakartotinių testų paaiškėjo, jog
COVID-19 šiame skyriuje serga
tik trys skyriaus ligoniai. Vadovas
pastebėjo, jog tarp sirgusiųjų nebuvo sunkių atvejų, nė vieno ligonio
neteko vežti į Alytaus ar Vilniaus
ligoninių sunkių ir ypač sunkių
COVID-19 ligonių skyrius.
„Praėjus dešimčiai dienų po
pirmojo skiepo, medikai įgaus
apsaugą nuo šios ligos, todėl bus
visiems saugiau. Antrasis skiepas
bus atliekamas po trijų savaičių“, –
sakė V. Vabuolas.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

„Po skiepo jaučiuosi puikiai, kiek žinau, ir kiti paskiepyti kolegos jokių neigiamų reakcijų nesulaukė“, — sakė V. Vabuolas.
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Savaitės komentaras

Prieš trisdešimt metų plikomis rankomis apgynėme savo laisvę

Algimantas Mikelionis
Kasmet artėjant Sausio 13-ajai
visi nurimsta ir vis labiau susimąsto apie šią itin svarbią kiekvienam lietuviui datą. Tai, ką
prieš trisdešimt metų padarė
mūsų tauta, yra tikro didvyriškumo stebuklas. Viena yra nepriklausomybę atkurti, o kita laisvę
apginti, nes jeigu nesugebama
apginti to, ką iškovojai, reiškia,
nesi vertas nei nepriklausomybės,
nei laisvės. O jos buvo apgintos
ne kovojant su ginklu, o atsistojus plikomis rankomis prieš iki
dantų ginkluotą ir sužvėrėjusią
sovietinę kariuomenę. Prieš pastarąją stovėjo paprastos minios,
bet kokia meilė tėvynei degė tų
žmonių širdyse, koks ryžtas ir
pasiaukojimas liepsnojo jų akyse!
Net tankai, desantininkai ir kiti
sovietinės armijos monstrai buvo
bejėgiai prieš žmones, kurie stojo
prieš juos. Ryžtas ir pasiaukojimas buvo tokie dideli, kad ant
laisvės aukuro keturiolika lietuvių sudėjo savo gyvybes. Amžina
garbė ir šlovė jiems! Šie mūsų
didvyriai nebus pamiršti tol, kol
gyvuos Lietuva ir bus gyvas bent
vienas tikras lietuvis.
Kaip prastai tuomet gyvenome
materialine prasme palyginus su

dabartimi, bet kokie buvome stiprūs ir neįveikiami savo dvasia.
Nė vienas, tuomet stovėjęs prie
Parlamento, televizijos bokšto, radijo ir televizijos pastato ar kitose
vietose, nesakė, kad šalta, neverkė
ir nedejavo, jog sunku. Pasiryžimas ir noras išlikti laisviems ir vėl
nebūti sukaustytiems grandinėmis
tą naktį darė stebuklus!
Per tuos trisdešimt laisvės ir nepriklausomybės metų mūsų valstybė labai sustiprėjo ir suklestėjo.
Gyvenimo sovietmečiu ir pirmaisiais nepriklausomybės metais
su dabartimi nėra net ko lyginti.
Šiuo metu esame išsivysčiusi Europos valstybė, kurią pripažino
ir į savo tarpą kaip lygiateisius
narius priėmė laisvojo Vakarų
pasaulio valstybės. Žinoma, vis
dar susiduriame su tam tikrais
sunkumais, bet žengiame teisinga
kryptimi. Turime įveikti atsilikimą nuo kitų laisvojo pasaulio
valstybių, kurį lėmė pusę amžiaus
trukusi sovietinė okupacija. Itin
svarbios mūsų šaliai yra narystė
ES ir NATO. Jeigu narystė ES
mums padėjo ir padeda dar tvirčiau atsistoti ant kojų ekonomine
ir finansine prasme, tai narystė
NATO yra mūsų saugumo garantas. Ypač dabar, kai Rusija,
sekdama prasčiausiomis sovietinėmis tradicijomis, vėl perbraižo
valstybių sienas ir reiškia įvairias sveiku protu nesuvokiamas
teritorines pretenzijas. Krymo
okupacija, įsiveržimas į Rytų
Ukrainą ir besąlyginis Minsko šėtono kruvino režimo palaikymas

Adomo Žilinsko piešinys.
– faktai, darantys milžinišką gėdą
Kremliaus valdžiai. Kol Rusijoje
nėra demokratijos, o už jos vairo
stovi diktatorius V. Putinas, tol
normalus ir demokratiškas pasaulis, o kartu ir mes negalime būti
visiškai ramūs dėl savo ateities.
Todėl reikia iš visų galių stiprinti
savo kariuomenę ir tam skirti kuo
didesnį finansavimą. Taip, esame
NATO nariai, bet stengtis turime
ir patys.
Rusija, puoselėjanti savo imperines ambicijas, to, kad atgavome nepriklausomybę ir laisvę
bei išgyvenome be jos, mums
niekada neatleis. Juk kai atkūrėme nepriklausomybę, Kremlius
mums pranašavo greitą ekonominį krachą. Neprapuolėme, net
kai Maskva mums paskelbė blokadą. Kas ta blokada palyginus

su Sausio 13-osios baisybėmis!
Tokia maža Lietuvėlė, o ėmė ir
nepabūgo rusiškos meškos ir net
nušluostė jai nosį! Kaipgi nebus
pikta?! Todėl Rusijoje ir netyla kalbos, kad reikia okupuoti
visas kažkada SSRS priklausiusias respublikas. Bet kas buvo,
to jau nesugrąžinsi, nes pasaulis
neatpažįstamai pasikeitė per tris
dešimtmečius.
Sausio 13-ąją minėdami savo
didžiosios pergalės trisdešimtąsias metines neturime pamiršti,
kad prieš tris dešimtmečius mus
itin palaikė pažangūs Rusijos politikai, intelektualai ir kiti šviesūs žmonės. Iš jų lūpų tuometinis
SSRS vadovas M. Gorbačiovas ir
kiti Kremliaus veikėjai susilaukė
itin aštrios ir griežtos reakcijos.
Deja, mes judame į priekį ir sė-

kmingai vystomės, o Rusija žengia atgal visomis prasmėmis ir vis
labiau grimzta į įvairių problemų
liūną.
Ne tik Sausio 13-ąją, bet ir šiokiomis dienomis, kai pradedame
dejuoti dėl neva prasto gyvenimo ir niurnėti bei skųstis įvairiais dalykais, reikėtų prisiminti
lemtingas ir šlovingas 1991-ųjų
sausio dienas, kai nerūpėjo gyvenimo smulkmenos, o širdyje
degė vienintelis noras – būti
laisviems. Kokie beprasmiški ir
juokingi tuomet mums pasirodys
šios dienos rūpesčiai! Dažniau
prisiminkime keturiolika žuvusiųjų, tūkstantį sužeistųjų ir bent
mintyse padėkokime jiems už tai,
kad dabar esame laisvi, galime
patys kurti savo ateitį ir gyventi
ramiai ir oriai.

•

Dalis onkologinių ligonių pajuto neteisybę dėl skiepų
Lietuvoje per pirmąjį karantiną mirė 10 proc. daugiau žmonių nei per tą patį
praėjusių metų laiko tarpsnį. Išvados skaudžios – tuo
metu, kai Lietuvos medikai
buvo užsiėmę COVID-19 diagnozavimu ir susirgusiųjų
šia liga gydymu, nemaža
dalis žmonių negavo tinkamos medicinos pagalbos ir
iškeliavo anapilin.

Asociacijos „Onkologinė savigalba Lazdijuose“ vadovė Dalė Pupininkaitė
teigė buvusi nemaloniai nustebinta, kai sužinojo, jog tik kraujo
onkologinėmis ligomis sergantys ligoniai bus skiepijami pirmiausia.

Ši situacija ypač paveikė onkologinėmis ligomis sergančius
žmones, kuriems aktualu nuolat
sekti ligos eigą ir skubiai priimti
būtinus sprendimus.
Dabar, kai Lietuvą pasiekė
pirmosios COVID-19 vakcinos
dozės ir buvo nustatyta prioritetinė skiepijimo seka, didžioji dalis
onkologinėmis ligomis sergančių
tautiečių nepateko į tą grupę, kurie bus skiepijami pirmiausia.
Asociacijos „Onkologinė savigalba Lazdijuose“ vadovė Dalė
Pupininkaitė teigė buvusi nema-

loniai nustebinta, kai sužinojo,
jog tik kraujo onkologinėmis
ligomis sergantys ligoniai bus
skiepijami pirmiausia.
„Nežinau, kas priėmė tokį
sprendimą, tačiau tai tikrai neteisinga. Visų organų onkologinėmis
ligomis sergančių ligonių labai
susilpnėjęs imunitetas, todėl jie
daug greičiau nei sveikieji gali susirgti COVID-19 sukeliama liga.
Manau, kad visi onkologinėmis
ligomis sergantys ligoniai turėtų
būti skiepijami prioritetine tvarka“, – sakė D. Pupininkaitė.
Ji teigė, jog onkologinius ligonius vienijančios organizacijos
dėl šios tvarkos jau kreipėsi į
Sveikatos apsaugos ministeriją,
prašydamos ištaisyti šį nesusipratimą.
D. Pupininkaitė teigė, jog onkologiniams ligoniams tenka nuolat
važinėti į procedūras, konsultacijas, daug bendrauti su medikais,
kontaktuoti su kitais ligoniais.
„Mūsų imunitetas silpnesnis, o
tenka dažnai būti medicinos įstai-

gose, todėl labai padidėja tikimybė užsikrėsti COVID-19, skiepai
mums tikrai skubiai reikalingi“,
– teigė D. Pupininkaitė.
Ji pastebėjo, jog yra senjorų,
kurių imunitetas daug stipresnis
nei vidutinio amžiaus onkologinių ligonių, tačiau, pagal nustatytą tvarką, skiepų senjorai sulauks anksčiau nei onkologiniai
ligoniai.
Pasidomėjus, kaip sekėsi asociacijos „Onkologinė savigalba
Lazdijuose“ nariams per pirmąją
pandemiją, D. Pupininkaitė teigė,
jog buvo nelengva.
„Aš pati per pandemiją turėjau
atlikti daug procedūrų, lankytis
pas gydytojus. Džiaugiuosi, kad
man viskas pavyko, gavau būtiną
gydymą ir konsultacijas. Tačiau
kai kuriems kitiems mano likimo
draugams pandemija tapo sunkių
išbandymų laikotarpiu – daugeliui buvo nukeltos konsultacijos,
nebuvo laiku atlikti tyrimai“, –
sakė D. Pupininkaitė.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

— Lazdijų krašto naujienų savaitraštis
Prenumeruoti leidinius galite Lietuvos pašto skyriuose, telefonu 8 700 55 400 bei internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt
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Sausio 13-osios barikadas sustiprino
lazdijietės išsiuvinėta vėliava
»Atkelta iš 1 psl.

Vytauto Landsbergio kalbos. Paskui nuvažiavome prie Spaudos
rūmų. Užlipau ant Spaudos rūmų
laiptelių ir paskaičiau savo kūrybos eilėraštį, už kurį sulaukiau
rusakalbės moters priekaištų“, –
pasakojo ponia Aldona.
Lazdijietė teigė, jog sausio 14
dieną buvo jos mamos gimtadienis, todėl ji Vilniuje nusipirko tulpių ir ketino jas vežti mamai, kuri
tuo metu gyveno Širvintose, pas
Aldonos dukrą.
„Nuvažiavome prie Televizijos bokšto, ten pamatėme sovietų
kareivių sudarkytą aplinką, išlaužytas tvoras. Prie tvoros stovėjo
jaunas sovietų armijos kareivis.
Pradėjau jį gėdinti, kodėl jie taip
elgiasi. Kareivukas tik skėstelėjo
rankomis ir pasakė: „Aš noriu
namo“. Nusprendžiau nebevežti
tų tulpių mamai ir įkišau jas į prie
Televizijos bokšto esančią tvorelę“, – pasakojo ponia Aldona.

Per naktį pasiuvo vėliavą
Lemtingąją sausio 13-osios naktį
ponia Aldona su vyru praleido pas
dukrą Širvintose, sekdami naujausią informaciją. Aldonos vyras
iš paties ryto su grupe širvintiškių
išvažiavo į Vilnių ginti Aukščiausiosios Tarybos, o ponia Aldona
patraukė į namus, į Lazdijus.
„Visą naktį siuvau vėliavą. Ant
balto nailono audeklo juodomis

raidėmis išsiuvinėjau frazę „Lietuva – tu man viena“. Susiradau
vyro teleskopinę meškerę, kurią
nusprendžiau panaudoti kaip vėliavos kotą, sėdau į autobusą ir
išvažiavau į Vilnių. Norėjau būti
kartu su visais, ginančiais laisvę, taip pat susirasti savo vyrą.
Vaikščiojau su ta ant meškerykočio iškelta vėliava minioje,
tikėjau, jog vyras ją pamatys ir
mudu susitiksime. Kalbėjausi su
žmonėmis, minioje vis sutikdavau tą pačią moterį, apsirengusią
smėlio spalvos paltu, dėvinčią
tos pačios spalvos kepurę. Sužinojau, jog ji ieško savo sūnaus.
Tik vėliau, kai buvo laidojamos
Sausio 13-osios aukos, pamačiau
tą pačią moterį ir tada sužinojau,
kad tai buvo sovietų agresijos
aukos, aštuoniolikmečio Dariaus
Gerbutavičiaus mama“, – pasakojo Aldona.
Savo išsiuvinėtą vėliavą ponia
Aldona tąkart pakabino ant šalia
Aukščiausiosios Tarybos pastatą
juosiančių barikadų. Moteris netrukus pasidarė tos vėliavos kopiją, tik vietoj juodų raidžių ten
buvo raudonos spalvos ta pati frazė „Lietuva – tu man viena!“.
„Po Sausio 13-osios mes su
vyru Vilniuje buvome dar bent dvi
savaites, kartu su kitais žmonėmis
gyvenome bendrabutyje, visur
nešiojausi šią vėliavą, o vėliau
ją perdaviau Lazdijų muziejui“,

– pasakojo A. Mikalonienė.

Vėliavos likimas neaiškus
Pasidomėjus, koks buvo pirmosios jos pasiūtos vėliavos likimas,
ponia Aldona pripažino, jog jai
tai irgi įdomu.
„Artėjant Sausio 13-osios trisdešimtmečiui, Lietuvos televizija
pakvietė žmones atnešti su šiais
įvykiais susijusius daiktus. Labai
norėjau sužinoti, kur galėtų būti
mano per naktį pasiūta vėliava.
Kreipiausi į muziejų, kuriame
sukaupti tuos įvykius menantys
eksponatai, tačiau muziejaus
vadybininkė patikino, jog mano
vėliavos ten tikrai nėra. Arba ją
kas nors paėmė ir priglaudė kaip
atminimą, arba nedori žmonės
sumindė ar suplėšė“, – svarstė
Aldona.
Moteris teigė, jog Sausio 13-oji
jai yra šventa diena, kurią būtina
švęsti: „Turime nusilenkti tiems
žmonėms, kurie tomis lemtingomis dienomis padėjo galvas
ant mūsų laisvės aukuro, turime
nepamiršti išskirtinio Vytauto
Landsbergio vaidmens, reikia pasidžiaugti, kad palyginti nedaug
kraujo buvo pralieta dėl mūsų
laisvės, ir džiaugtis, kad puikiai
gyvename. Ta proga noriu pakartoti tai, ką lemtingomis dienomis
su meile išsiuvinėjau vėliavoje:
„Lietuva – tu man viena!“.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Minėdami Laisvės gynėjų dieną, pateikiame šviesios atminties
poeto Justino Marcinkevičiaus pasakytą kalbą Katedros aikštėje
Vilniuje, atsisveikinant su žuvusiaisiais 1991 m. sausio 16 d.:
Prieš daugelį metų čia stovėjo didžiojo kunigaikščio Vytauto karstas. Dabar čia guli mūsų vaikai, ir mes apraudam jų
žūtį, suprasdami, kad jie jau priklauso istorijai, kad jie dabar
šildosi sužvarbusias rankas prie Amžinosios ugnies kartu su
didžiaisiais mūsų tautos vyrais. Lietuva pasilenkia prie jų ir
užkloja juos amžina laisve. Tai pirmieji tikrai laisvi Respublikos
piliečiai ir pirmosios mūsų Nepriklausomybės aukos. Pasaulis
mato – pasiekta smurto ir žiaurumo viršūnė: nužudyti, tankų
vikšrais sutraiškyti beginkliai žmonės, kurie niekam negrasino,
niekam nekėlė jokio pavojaus. Savo rankomis jie laikė apglėbę
ne svetimą, ne užgrobtą, o SAVO žemę, jų akys buvo pakeltos į
SAVO dangų, o į automatų šūvius jie atsakė skanduodami: Lie
– tu – va! Jie ir krito su šiuo žodžiu lūpose, nunešdami jį prie
Dievo kojų. Nedidelė Lietuva šiomis dienomis tapo vėl didelė.
Ją iškėlė ir išaukštino žuvusių didvyriškumas, dvasios tvirtybė,
laisvės meilė. O Lietuva iškelia ir išaukština savo gynėjus, dar
sykį patvirtindama, kad nemirtingumą ir amžiną šlovę suteikia
tiktai Tėvynė.
Ne keršto šaukiasi mūsų širdys. Teisingumo šaukiasi, jeigu
jis dar yra šiame pasaulyje. Žmoniškumo, jeigu jis dar visiškai
nesutryptas. Tegu žino Nepriklausomybės priešai, kad savo
tikėjime ir kovoje mes dar labiau sutvirtėjome, nes mūsų žuvusieji niekada neapleidžia mūsų, jie pasilieka kartu su mumis, jie
paremia ne tik mus, jie paremia laisvę, teisingumą, demokratiją,
visuotinius tiesos ir humanizmo principus. Sakau, kokie mes
stiprūs, kai mano ranka tavo rankoje, o tavo ranka – jo rankoje. Šitoje visą Lietuvą apkabinusioje rankų grandinėje amžinai
jausime ir jų, žuvusiųjų rankas, jie stovės kartu su mumis, kaip
tą sausio 13-osios naktį, prieš tankus ir automatus, prieš tamsą
ir smurtą, prieš begėdišką melą ir šmeižtą.
Mūsų Nepriklausomybės augalas gausiai palaistytas šventu
jos gynėjų krauju. Amžinam gyvenimui ant Lietuvos patekėjo
jų širdys. Gyvensime ir kovosime jų šviesoje.

Lietuvos laisvei — 30
Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos
laimės ir gerovės šaltinis.
Daugelis karų, nesutarimų,
ginčų kildavo ir tebekyla
būtent dėl noro apriboti ar
visiškai panaikinti laisvę.
Viena didžiausių bausmių
žmogui – laisvės atėmimas,
nes, prarasdamas laisvę,
asmuo tarsi netenka ir savo
galių, savo balso, savojo
„aš“. Netekti laisvės – netekti
galimybės augti ir tobulėti.
Vergija ne tik žemina tautos
vardą, bet menkina jos valią
ir dvasią.

Sausio 13-ą dieną prisimename
Laisvės gynėjus, kurie 1991 metais
šią dieną taikiu protestu pasipriešino Sovietų Sąjungos vadovybės
bandymui jėga perimti Vilniaus
televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento
pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Nors
užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, galutiniai operacijos tikslai
(užimti Parlamentą, išprovokuoti
nesantaiką tarp įvairių tautybių Lietuvos piliečių, pateikti šiuos įvykius
kaip dviejų ginkluotų pusių kovą)

nebuvo pasiekti ir gana greitai Sovietų armijai teko iš užimtų objektų
pasitraukti.
Kas nutiko 1991 metais sausio 13
dieną, geriausiai mena tų tragiškų
Lietuvai įvykių liudininkai. Tarp
jų – ir Lazdijų krašto žmonės, aktyviai prisidėję prie Lietuvai svarbių
objektų gynybos. 2012 m. sausio 20
d. Lazdijų rajone įsteigta Lazdijų
rajono Sausio 13-osios Gynėjų draugija. Draugijai vadovauti išrinktas
Remigijus Barauskas. Idėja sukurti patriotiškai mąstančius žmones
kilo lazdijiečiui Marijonui Kubiliui.
Jis yra šios Draugijos iniciatorius,
įkvėpėjas, gerai prisimenantis sausio
13-osios įvykius. Į Draugijos gretas
tuomet įstojo 24 nariai. Kelerius
pastaruosius metus Draugijai vadovauja Valdas Ribinskas, kuris yra
vienas iš Lazdijų rajono Sausio 13osios Gynėjų draugijos steigėjų.
Lietuvių tautos laisvė išpirkta
tauriausių Lietuvos žemės vaikų
gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame
prieš Juos galvas ir, gėrėdamiesi jų
žygiais, visam pasauliui skelbiame: niekada nebevergausime ir
visomis jėgomis ginsime Tėvynės
laisvę.
Jūratė Paciukonienė,
Laisvės kovų muziejaus vyr. muziejininkė

•

Nuotraukoje matote Lazdijų rajono gyventojus, 1991 m. sausio 13 d. gynusius Parlamentą.

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą
Tel. (8 318) 53085.
El. p. dzukuzinios@gmail.com
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Savivaldybės komandoje — spalvingos patirties žmogus
gistro diplomą. Beveik penkiolika
metų dirbau komercinėse radijo
stotyse, vedžiau laidas ir renginius, dirbau žinių redaktoriumi,
įvairiose organizacijose ėjau
atstovo ryšiams su visuomene
pareigas, konsultavau bei rašiau
kalbas politikams. Nors vis dar
esu registruotas Vilniuje, galima
sakyti, dabar daug laiko praleidžiu Dzūkijoje.
– Kiek Jums pažįstamas Lazdijų kraštas, ar turite kokių nors
ryšių su juo?
– Gražiose Lazdijų rajono savivaldybės vietose bei pačiuose
Lazdijuose teko lankytis daugybę kartų, o nuo studentiškų laikų
turiu ir pažįstamų, kilusių iš šių
kraštų. Kita vertus, Dzūkijai jaučiau sentimentų, nes iš Varėnos
yra kilęs mano šviesios atminties
senelis.

Neseniai Lazdijų rajono savivaldybės administracijos komandą papildė iš sostinės į Dzūkiją gyventi persikėlęs
specialistas, turintis spalvingos patirties įvairiose veiklos srityse — jis ne tik gerai valdo žodį, bet ir gitarą. Nuo šiol
už savivaldybės komunikaciją bus atsakingas Tomas Šileika.
Dabar, kai vis daugėja
žmonių, kurie, palikdami
gyvenimą didmiesčiuose,
keliasi į periferiją ir įsidarbina pagal savo specialybę
įvairiose regionų institucijose, nuo didmiesčių nutolusioms savivaldybėms
atsiranda unikali galimybė
papildyti administracijos
ar savivaldybės įstaigų
darbuotojų gretas aukštesnio lygio ir nacionalinės
veiklos patirties turinčiais
žmonėmis.

Neseniai Lazdijų rajono savivaldybės administracijos komandą
papildė iš sostinės į Dzūkiją
gyventi persikėlęs specialistas,
turintis spalvingos patirties įvairiose veiklos srityse – jis ne tik
gerai valdo žodį, bet ir gitarą. Nuo
šiol už savivaldybės komunikaciją bus atsakingas Tomas Šileika,
apie kurį viešojoje erdvėje galima
surasti daug įdomios informacijos.
„Dzūkų žinios“ nusprendė, jog

bus įdomiau, jei naująjį specialistą pristatysime ne pagal viešą
informaciją, bet pagal jo paties
pasakojimą.
Skaitytojams pateikiame interviu su komunikacijos specialistu T. Šileika.
– Kodėl nusprendėte įsidarbinti Lazdijų rajono savivaldybėje?
– Tinkamiausias žodis, kodėl mano keliai ėmė ir atvedė į
Lazdijus, matyt, yra atsitiktinumas. Pastaruoju metu su šeima
gyvenau Ispanijoje ir visi kartu
daug keliavome po kitas Pietų
Europos valstybes, sėmėmės
naujų žinių ir atradimų džiaugsmo. Važinėdami po nuostabaus
kraštovaizdžio ir draugiškų žmonių miestelius, supratome, kad
gyventi kokybiškai ir laimingai
galima ne tik didmiesčiuose. Po
klajonių sugrįžę į Lietuvą, nebenorėjome grįžti į nuolat bėgantį
ir visur vėluojantį Vilnių, kuris,
tiesą sakant, man nebeatrodo itin
patraukli vieta gyventi ir auginti

vaikus. Tad su šeima nusprendėme įsikurti Alytaus rajone.
Džiaugiamės šiuo sprendimu.
Čia gera būti, turime viską, ką turėjome Vilniuje. Be to, daug kas
čia net geriau, pigiau ir stebinančiai patogiau. Nepasigendame ir
socialinio gyvenimo, nes dabar
visas pasaulis gyvena telefone ar
kompiuterio ekrane. O Lazdijų
rajono savivaldybėje įsidarbinau
pamatęs darbo skelbimą ir nutaręs dalyvauti konkurse. Džiugu, kad pavyko laimėti. Pirmieji
įspūdžiai – puikūs.
– Papasakokite apie save: iš
kur esate kilęs, kokius mokslus
baigęs, kur dirbote, kur gyvenate?
– Gimiau Molėtuose ir iki 5-erių augau Molėtų rajone, o kaip
asmenybė susiformavau daugiakultūrėje Vilniaus ir jo rajono
bendruomenių terpėje. Vilniaus
universitete esu įgijęs istorijos
bakalauro ir magistro laipsnius.
Vėliau toje pačioje Alma Mater
gavau ir ryšių su visuomene ma-

– Esate tam tikrą laiką užsiiminėjęs muzika. Grojote grupėje, kurios vienas iš kūrinių
„Nimfomanė“ buvo populiarus
tam tikruose melomanų sluoksniuose. Ar dar muzikuojate? Gal
Lazdijuose ketinate tęsti savo
muzikinę veiklą?
– Taip, su grupe „Skyders“ esame nemažai nuveikę. Koncertuodami aplankėme daugybę vietų,
esame groję ir Lazdijuose, ir stabtelėję pakeliui į užsienį. Išleidome tris albumus, kurių dainos,
mano nuostabai, iki šiol muzikinėse platformose yra neįtikėtinai
dažnai klausomos. Jūsų minima
daina yra tik viena iš gausybės
ir tikrai, mano įsitikinimu, nėra
pati geriausia. Manau, kad esu
sukūręs žymiai geresnių kūrinių.
Kita vertus, žmonėms patinka, o
man belieka tik pasidžiaugti.
Žinote, muzikos grupė visada
buvo hobis, toks, kaip kažkam
laisvalaikio pomėgiu „numeris
vienas“ yra žūklė, medžioklė ar
gandų rinkimas. Šiuo metu grupė
nebekoncertuoja, bet gitara karts
nuo karto dar pabrazdinu.
– Kai pasibaigs karantinas,
baigsis ir nuotolinis darbas. Ar
ketinate apsigyventi Lazdijuose?
– Artimiausiu metu gyvensiu
ten, kur ir gyvenu, o ateityje bus
matyti.
– Viešojoje erdvėje laikote
save socialdemokratu. Ar esate
partijos narys, ar tik rėmėjas, ar
tiesiog simpatikas? Kaip Jums
atrodo, ar priklausymas politinei
partijai netrukdo darbui valsty-

binėje institucijoje?
– Jokiai partijai nepriklausau,
nors savo laiku teko būti: dalyvauti socialdemokratinio jaunimo
sąjungos veikloje, patarinėti Seimo nariams. Socialdemokratija ar
socializmu, kaip tai yra įprasta
vadinti Vakaruose, susidomėjau
studijuodamas Vilniaus universitete. Tai buvo viena įdomiausių
mano tyrinėtų problemų. Ten radau gausybę atsakymų, priimtinų idėjų ir vertybių, kurios, deja,
daugeliui socdemų Lietuvoje nei
rūpėjo, nei rūpi.
Ar priklausymas politinei partijai netrukdo darbui valstybinėje
institucijoje? Žinoma, kad trukdo.
Ir ne tik valstybės institucijoje jis
trukdo, ypač jei priklausai ne tai
partijai, kuriai reikia priklausyti.
Kaip ir žurnalistų bei redaktorių
flirtas su tam tikrais politikais,
partijomis ar judėjimais trukdo
žiniasklaidai išlikti objektyviai ir
nešališkai. Kita vertus, ir politikų
duona nėra tik tviskantis pyragas
su pabarstukais, tai sudėtingas
darbas, apie kurį dažnai turime
gana ribotą suvokimą.
– Lazdijų rajono savivaldybėje
būsite atsakingas už oficialios
informacijos viešinimą. Ką, Jūsų
manymu, reikia daryti, kad Lazdijų rajono savivaldybės darbai
būtų geriau matomi rajono ir
šalies gyventojams?
– Norėčiau Jus patikslinti, kad
Lazdijų municipaliteto organizacijoje būsiu tik vienas iš puikios
komandos narių. Savivaldybės
informacijos viešinimas yra reikalingas darbas ir ypač svarbus
gyventojams. Todėl, manau, svarbu ne tik patiems skleisti žinias
apie savivaldybę, bet ir girdėti
gyventojų lūkesčius, įtraukti juos
ir kviesti kiekvieną, pagal savo
galimybes, prisidėti prie savivaldybės kūrimo ir bendrųjų reikalų
sprendimo. Iki šiol savivaldybė,
kiek teko stebėti, tą darė gerai. Ir
toliau, viliuosi, siekdami įvairiapusio bendravimo, komunikuosime su visais, kuriems Lazdijų
rajono savivaldybės informacija
reikalinga ir svarbi.
– Kaip, Jūsų nuomone, savivaldybės veikla turėtų būti
atspindima rajono žiniasklaidoje?
– Nešališkai, objektyviai ir
konstruktyviai.
– Dėkojame už Jūsų atsakymus.

•

• Politinės aktualijos • Kultūrinių renginių anonsas
• Bendruomenių naujienos • Dzūkai kalba, kad...
„Dzūkų žinių“ informacija

Tai ne tik aktualios žinios, atkeliaujančios į Jūsų
namus ir biurus, bet ir originali bei praktiška dovana
bet kokia proga.
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Nuomonė

Kovokite, kad patys geriau gyventumėte

Architektas
Ričardas Vyšniauskas
Šias mano mintis išdėstyti paskatino Antikorupcijos komisijos posėdis, vykęs praėjusių metų
gruodžio 29 dieną, apie jame
svarstytus klausimus sužinojau iš
informacijos viešojoje erdvėje.
Posėdyje buvo paprašyta atkreipti dėmesį į Ričardo Vyšniausko skundą ir pasiūlyta
administracijai ir tarybai įsivertinti poreikį ir susiplanuoti lėšas
teisės paslaugoms, kad taryba
ateinantiems metams skirtų lėšų
naujiems teisininkų etatams. Neva
vienas Kęstutis Jasiulevičius visko negali atlikti, yra būtina už
tokį darbo krūvį jam pakelti algą.
Už tokį milžinišką darbą turi būti
ir materialinis užmokestis. Nėra
normalu, Juridiniame skyriuje
nėra teisininkų ir t. t.
Tada iškyla klausimas, o kaip
yra su Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriumi, kur nedirba
nė vienas architektas ir nė vienas
urbanistas / planuotojas, kai viskam vadovauja specialistai, kurie
neturi supratimo apie planavimą,
urbanistiką ir pastatų architektūrą,
kas daro tiesioginię žalą savivaldybei, architektūros ir planavimo
sritims. Ar tai yra normalu, kodėl
niekas nekelia šito klausimo? Ar
galėtų tinkamai funkcionuoti, pavyzdžiui, Apskaitos skyrius be
buhalterių? Koks tada būtų tokio
darbo rezultatas?
Antikorupcijos komisija atkakliai visą posėdį bandė įteigti,
kad tiek Juridinio skyriaus vedėjas, tiek kiti skyriaus darbuotojai
yra perkrauti darbu, dirba ir veža
nepakeliamą krūvį, už kurį reikia
skubiai pakelti atlyginimus ar išmokėti premijas, kartu pasakydami, kad visiškai suprantama,
kad esant tokiai situacijai, reikia
savivaldybei samdyti privačią
advokatų kontorą „Ellex Valiūnas“, be kurios neįmanoma kovoti
su vyr. architektu R. Vyšniausku,
ir visai nesvarbu, kiek tai kainuos
ir kad jie yra brangiausi advokatai
Lietuvoje. Nieks taip ir neįvardino, kokia gi suma buvo ir bus
skiriama advokatų kontorai „Ellex Valiūnas“, kad šie įveiktų vyr.
architekto pasipriešinimą. Ligšiol
jau sumokėta gal 10.000 Eur, gal
dar daugiau, nežinia, kiek ta suma
išaugs iki teismo procesų pabaigos? Dar pridėkime skiriamas
premijas juristams ir dar priimkime keletą juristų – visa tai tam,
kad kovotų su vyr. architektu ir jo
veikla? Ar visos problemos atsirado ir susiformavo atsiradus vyr.
architektui, o anksčiau jų nebuvo
arba niekas to nepastebėjo?
Tačiau nieks nepasidomėjo,
kaip iš esmės dirba Juridinio
skyriaus vedėjas ir jo vadovaujamas skyrius, ar tikrai jie gerai
ir nepriekaištingai vykdo savo
pareigas, kodėl niekas neiškėlė
šio klausimo? Gal tai paranku
savivaldybės direktorei ir vadovybei?
Ar nėra taip, kad visa šita susidariusi situacija dėl saulės elektrinių SLD išdavimo neteisėtumo ir visa tai, kas dabar vyksta
savivaldybės ginčuose teisme su
Valstybine teritorijų planavimo

ir statybos inspekcija (VTPSI),
kas tikrai jau reikalauja labai
daug laiko ir dėmesio, pradžioje
galėjo būti išspręsta paprastai,
išvengiant viso šito liūno? Ar tai
nėra būtent Juridinio skyriaus ir
pirmiausia skyriaus vedėjo K. Jasiulevičiaus nekompetencija ir
nepajėgumas teisingai įvertinti
priimamų dokumentų ir įsakymų
rezultatų, kuriuos pasirašinėja ir
tvirtina direktorė?
Kas atsakingas už tai, kad savivaldybės tarybai buvo parengtas
nekompetentingas potvarkis dėl
Bendrojo plano (BP) spragos užtaisymo – tas, kas liepė tai daryti,
ar tas, kas rengė? Kas būtų atsitikę, jei šis potvarkis būtų pateiktas
tarybai ir jis būtų priimtas? Jei yra
daroma viskas, kas yra liepiama iš
viršaus, visai neįsigilinant į įstatymus, nežiūrint į rezultatus ir pasekmes, ar tai galima vadinti darbu?
Ar tai nėra vedėjo tiesioginė atsakomybė kaip specialisto, kuris
rengė šį potvarkį ir teikė tarybai?
Jei ne Vyriausybės atstovas ir dar
kiti asmenys, šis potvarkis dėl BP
sprendinių spragos panaikinimo
būtų priimtas jau 2020-11-20 arba
2020-11-27. Tačiau tai neįvyko.
Žinoma, ne dėl Juridinio skyriaus,
ne dėl vedėjo pastangų...
Kaip bus su 2021-01-15 tarybai
teikiamu potvarkiu dėl BP spragos ištaisymo, kuriam dokumentus taip pat rengė ir ruošė K. Jasiulevičius, kur dabar prašoma
jau ne 5000 kW, o tik 3000 kW?
VTPSI, atsakydama į Vyriausybės atstovo, Prokuratūros ir mano
užklausas dėl praeitiems posėdžiams teiktų potvarkių tarybai,
paaiškino aiškiai, kad:
„Inspekcijos nuomone, nurodytoje 7 punkto dalyje nepakankamai aiškiai reglamentuota, kokia
yra saulės šviesos energijos elektrinių, kurių galia nuo 500 kW iki
5000 kW, statybos galimybė BP
nustatytose funkcinėse zonose,
gali būti interpretuojama įvairiai,
nėra schemų, brėžinių ir t. t.“
Tokių faktų galima išvardinti
labai daug...
Tame pačiame Antikorupcijos
komisijos posėdyje buvo išsakyta
komisijos nario Romo Leščinsko
mintis, kad asmuo, išdavęs neteisėtą statybos leidimą, turėtų būti
įvertintas ir nubaustas. Bet ar taip
yra daroma? Kaip žinia, šiuo metu
tai daro VTPSI. Labai keistai atrodo, kad komisijos narys nežino realios padėties savivaldybės
teisminiuose procesuose ir apie
nuobaudas, skirtas pažeidėjams,
kurie atsisako mokėti baudas už
padarytus pažeidimus, o už tai
gauna dar didesnę baudą.
Noriu pacituoti tai, kas užfiksuota komisijos posėdžio protokole:
„Posėdyje kalbėjusi administracijos direktorė I. Šaparauskienė dar akcentavo, be samdytų
teisininkų pagalbos tikrai nebuvo
galima apsieiti, nes R. Vyšniauskas savivaldybės administraciją
tikrai labai apjuodino. Direktorė
sakė, kad leidimą saulės elektrinei
statyti jis pats ir išdavė, o po to
pats ir apskundė. Direktorė apie
išduotą leidimą sužinojo daug
vėliau.“

Buvęs savivaldybės architektas Ričardas Vyšniauskas.
Komentuodamas man mestus
kaltinimus ir apjuodinimą, galiu
tai paneigti, remdamasis VTPSI, STT, Prokuratūros rengtais
aktais ir dokumentais, kurių yra
tikrai daug. Pripažįstu, jog tikrai
atidaviau daug jėgų tam, kad savivaldybės įstatymų pažeidimų
grandinę iškelčiau į viešumą.
Štai tik keletas faktų:
VTPSI 2020-10-30 Alytaus
apylinkės teismo Lazdijų rūmams pateikė ieškinį Nr. (2.34
E)-2D-15833 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
2020-03-24 statybą leidžiančio
dokumento Nr. LSNS-14-20032400007 galiojimo panaikinimo ir
neteisėtos statybos padarinių pašalinimo“ atsakovėms Lazdijų
rajono savivaldybės administracijai, UAB „Energetikos projektavimo institutas“, UAB „Egrupė“.
Teisme pradėta civilinė byla Nr.
e2-7331-393/2020.
VTPSI Teritorijų planavimo
valstybinės priežiūros departamentas patikrino savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019-11-29 įsakymo atitiktį teisės
aktų reikalavimams bei 2020-1124 surašė administracinio sprendimo atitikties teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimams patikrinimo aktą
Nr. TP6-15, kuriuo nustatė, kad
įsakymas priimtas pažeidžiant
teritorijų planavimą reglamentuojančius teisės aktus. Taip pat
VTPSI 2020-12-11 teismui pateikė patikslintą ieškinį byloje
Nr. e2-7331-393/2020, taip pat
ir dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019-11-29 įsakymo Nr. 10V1069 „Dėl pagrindinės žemės
naudojimo paskirties keitimo“
panaikinimo. Patikslintas ieškinys byloje priimtas, byla šiuo
metu dar neišnagrinėta.
Inspekcijos TPVPD patikrino
savivaldybės administracijos
direktorės 2019-11-29 įsakymo
atitiktį teisės aktų reikalavimams
bei 2020-11-24 surašė administracijos sprendimo atitikties teritorijų planavimą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimams pati-

krinimo aktą Nr.TP6-15.
Apie ketinamą išduoti statybos
leidimą ir elektrinės statybą rajono valdžia žinojo dar iki mano
atėjimo į užimamas pareigas,
kadangi aš į šias pareigas atėjau
dirbti 2019-12-20, o įsakymas dėl
žemės paskirties keitimo buvo jau
pasirašytas ir direktorės išduotas
2019-11-29.
Mano iniciatyva buvo sustabdytos statybos, SLD ir kitų dokumentų išdavimas 5000 kW elektrinei Panarvės kaime. Ar kas nors
apskaičiavo ir įvertino galimus
nuostolius, jei ir Panarvėje jau
būtų stovėjusi elektrinė, kurios
pažeidimai yra identiški kaip
Buktos kaime, tik investicijos,
atitinkamai ir nuostoliai būtų 5
kartus didesni?
Manau, kad šiuo metu dauguma žmonių savivaldybėje žino
visos šitos situacijos esmę ir kaip
ji klostėsi nuo pirmos mano atėjimo į savivaldybę dienos, apie
mano pasipriešinimą daromiems
įstatymų pažeidimams ir to paviešinimą, kovą prieš direktorės
ir merės savivaliavimą, ginant
architekto profesinę garbę ir principus, visuomenės interesus, ką aš
ir dariau iki paskutinės minutės
atlikdamas pareigas.
Protokole direktorė kalba apie
5 mėnesių mano prašytą išeitinę
išmoką, prieš išmetant mane iš
darbo – nesuprantamas teiginys,
kadangi iš darbo išėjau ne savo
noru ar susitarimu, o tartasi ir nebuvo. Tad iš kur tokios mintys ir
kokie gi čia siekiai slypi už šitų
įvardintų skaičių?
Visai nesuprantama komisijos
nario R. Leščinsko pastaba: „Kad
išlaidų galėjo ir nebūti, jeigu Ričardui Vyšniauskui neatsakingai
žiūrint į savo pareigas būtų iš
karto pastebėta, užfiksuota ir jis
būtų nubaustas.“
Išsakyta mintis, lyg būtų pirmą
kartą išgirsta ir sužinota apie situaciją su saulės elektrinėmis Lazdijų rajono savivaldybėje, Buktos
kaime ir Panarvės kaime, galima
pagalvoti, kad komisijos narys
nedalyvavo prieš tai vykusiuose
keturiuose Antikorupcijos komi-

sijos posėdžiuose dėl elektrinių
statybos pažeidimų, kur buvo pažymėta, kad galimos korupcijos
apraiškos...
Keistai atrodo Antikorupcijos
komisijos svarstymai apie vyr.
architekto kompetenciją, kai yra
sprendžiamas galimos korupcijos
ir neteisingas savivaldybės pinigų
panaudojimo klausimas.
Dėl galimos korupcijos ir neteisingų savivaldybės pinigų panaudojimo taip ir liko nepaminėta
Valstybės tarnybos departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos vyr. patarėjo
Aisčio Rusteikos išsakyta pozicija šiuo klausimu, kurią aš buvau
persiuntęs komisijos nariams.
Apjuodinimas, kurį minėjo
administracijos direktorė, mano
supratimu, yra tada, kai žmogų ar
įstaigą apkaltina ir primeta kažką
bloga, iškreipta, prasimanyta, ko
jis nėra realiai padaręs. Visi mano
atlikti paviešinimai dėl nelegalių
statybų ir SLD išdavimų yra pagristi ir šiuo metų įrodyti įvairių
valstybinių įstaigų.
Labai apgailestauju, kad visuomenės klaidinimas ir faktų iškraipymas jau atliekamas bendromis
pajėgomis, ko nebuvo anksčiau,
per pirmuosius Antikorupcijos
komisijos posėdžius, išlaikant
padorumą ir etiketą, tačiau žalą
darote ne man, o sau.
Jūs liksite su tuo, kokią Lazdijų
krašto žmonių gyvenimo aplinką
pasirinksite – švarią gamtą arba
įsileisite tik privačiam kapitalui
naudingus objektus, su Kapčiamiesčio rekonstruota aikšte, kuri
po rekonstrukcijos yra vėl gėdingos vaizdinės išraiškos, su paminklais, kurie neteisingai statomi, su
autobusų stoties, Sporto centro ir
kitais projektais, su saulės elektrinėmis, teisingai / neteisingai
pastatytomis, su pinigų švaistymu, korupcija ir t. t.
Nereikia kovoti su manimi ir
tam švaistyti pinigus. Kovokite, kad geriau gyventumėte patys.

•

Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa
su skaitytojo nuomone.
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Vaiko dienotvarkė:
kiek laiko leisti jam naudotis kompiuteriu?
Gyvename XXI amžiuje, kur kiekviena diena
yra tarsi nauja pradžia ir
nauja istorija. Atradimų ir
išradimų kupinas pasaulis
keičiasi nesustabdomu greičiu, prie kurio ritmo turime
prisitaikyti visi – ir maži, ir
dideli.
Dienos režimas yra puikiai
pažįstamas nuolat skubantiems ir lekiantiems suaugusiesiems, kurie stengiasi
suderinti darbą ir šeimą,
tačiau neretai vaikų dienos
režimas yra paliekamas
natūraliai tėkmei, tikimasi, kad jis susiformuos savaime, tačiau dėl tokio nusistatymo ateityje gali kilti
problemų.
Apie tai, kodėl svarbu vaikams nuo mažens formuoti
dienos režimą ir kontroliuoti technologijų naudojimosi
laiką, pasakoja vaikų psichologė Emilija Baltrūnaitė.
Režimas reikalingas ne tik
suaugusiesiems
Dienotvarkė ir jos laikymasis
sustato žmogaus gyvenimą į
savotišką rutiną, dėl to galima sulaukti didžių rezultatų
– atsiranda stabilumas, tikslumas, padidėja pozityvumas,
koncentracija ir valia. Neretai
galvojama, kad režimas, apsaugantis nuo pasyvaus laiko
leidimo, reikalingas tik suaugusiesiems, tačiau tai taip pat
reikalinga ir vaikams.
Pradėti pažindinti vaikus
su disciplina ir dienos režimu reikėtų dar tuomet, kai
jų gyvenimo įpročiai nėra
susiformavę. Vaikai turėtų
aiškiai suvokti mokyklos ir
popamokinės veiklos prasmę, suprasti ir atskirti, kada

Vaikų psichologės E. Baltrūnaitės teigimu, tėvams su vaikais vertėtų
aptarti kiekvienos dienos planą, nepamirštant įtraukti laiko, skirto fiziniam
aktyvumui ir kokybiškam poilsiui. (Nuotr. Martynos Bakaitės)

yra laikas mokytis ir ilsėtis,
ir žinoti, kas yra kokybiškas
poilsis.
Vaikų psichologės E. Baltrūnaitės teigimu, norint sukurti
saugią aplinką, tėvams reikėtų su vaikais pakalbėti apie
tai, kokia diena vaiko laukia,
aptarti dienos planą, veiklas,
jų trukmę ir prasmę. Tokiu
būdu pavyktų išvengti daugelio konfliktinių situacijų ir į
vaiko gyvenimą būtų įnešama
konkretumo ir tikslumo.
Reikia kontroliuoti
naudojimąsi
technologijomis
Šiandieninio pasaulio kasdienybė yra neįsivaizduojama be
technologijų, kurios suaugusiesiems dažniausiai yra darbo, o vaikams – laisvalaikio
praleidimo priemonė, todėl
labai svarbu su vaikais aptar-

ti, kokiu tikslu ir kiek laiko jie
galės praleisti prie išmaniųjų
įrenginių.
Dažnu atveju informacinės
technologijos yra tarsi saugi
vaikų zona, kurioje jie yra atsipalaidavę, jaučiasi patogiai
ir nejaučia streso. Kad ir kaip
būtų, tai neturėtų būti nuolatinė
ir vienintelė vaikų laisvalaikio
veikla, todėl patariama įtraukti vaikus į užklasinių būrelių
veiklą, skirti jiems daugiau
dėmesio, kalbėtis, išsiaiškinti jų poreikius ir kurti geresnį
tarpusavio ryšį leidžiant laiką
kartu.
Anot specialistės E. Baltrūnaitės, iki 3 metų vaikai pasaulį pažįsta ropodami, liesdami,
bėgiodami ir žaisdami, todėl
naudotis kompiuteriais, telefonais ar planšetiniais kompiuteriais jiems nėra patartina. Vyresniems, 3–5 metų, vaikams

rekomenduojama praleisti iki
1 valandos laiko prie išmaniųjų įrenginių, tačiau augančiam
ir jau tėvų žodžius suvokiančiam vaikui reikėtų formuoti
tinkamą mąstymą apie tai,
jog technologijos yra skirtos
darbui ir mokymuisi, o ne žaidimams.
Vyresni nei 5 metų vaikai
gali daugiau laiko praleisti
prie išmaniųjų technologijų,
stebint ir kontroliuojant tėvams. Atliekami tyrimai rodo,
kad ekranuose matomi vaizdai
užkerta kelią natūraliam vaikų vaizduotės vystymuisi, nes
viskas yra atliekama už juos.
Dėl šios priežasties itin svarbu
ne tik sekti laiką, bet ir stebėti
veiklos pobūdį, kad praleistas
laikas prie išmaniųjų įrenginių
būtų naudingas, o po to – aptarti šias patirtis kartu su vaikais, pasidalyti nuomonėmis
ir paprašyti vaikų atpasakoti
regėtus vaizdus.
Svarbu laiku pastebėti
signalus ir palaikyti fizinį
aktyvumą
Riba tarp pomėgio ir priklausomybės yra itin maža, kadangi
ekranuose egzistuojantis gyvenimas, žaidimai ir kitos virtualios pramogos gali vaikus
stipriai įtraukti ir tapti pačiu

mėgstamiausiu pomėgiu, kuris dažnu atveju išsivysto ir į
priklausomybę.
Pasak specialistės, vieni
dažniausiai pasitaikančių priklausomybės signalų yra nereagavimas ir tėvų raginimų
atsitraukti nuo kompiuterio
ignoravimas, sumažėjęs arba
visai dingęs domėjimasis aplinkiniu pasauliu ir sutrikęs
miegas. „Dėl to atsiranda savikontrolės sunkumų, elgesio
problemų, socialinių įgūdžių
stagnacija ir savivertės sumažėjimas“, – priklausomybės
pasekmes vardija psichologė.
Be to, pernelyg ilgai prie
kompiuterio sėdintys vaikai
bėgant laikui gali pradėti
skųstis galvos, sprando, pečių
juostos ir nugaros skausmais,
gali padidėti jų dirglumas ir
atsirasti laikysenos ar regos
sutrikimų. Siekiant išvengti
išvardintų ir kitų sveikatos
problemų, yra būtina teisingai organizuoti vaikų laiką
prie kompiuterių: paruošti
tinkamą įrangą, prižiūrėti
laikyseną, daryti pertraukas
ir mankštas, skirtas pailsinti
akis ir kūną.
Vaikų psichologės nuomone,
sureguliuotas miego režimas ir
tikslus jo laikymasis leis ne
tik išvengti miego sutrikimų,
bet ir kokybiškai pailsėti po
dienos veiklų. Taip pat vertėtų palaikyti vaikų fizinį aktyvumą ir kartu su jais atlikti
mankštas, išeiti pasivaikščioti,
sportuoti ar šokti.
Užs. Nr. 01

Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS
Prenumeruokite visuose Lietuvos pašto skyriuose,
telefonu 8 700 55 400,
internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt.
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Ar bažnyčios tvora svarbiau
už pagarbą Nepriklausomybės
kovų savanoriams?
DŽ redakcijos nuomonė
Nežinia, ar tai sutapimas,
ar suplanuota akcija, kad
artėjant Laisvės gynėjų
dienai, rajono valdžia tėškė visuomenei akibrokštą,
pranešdama, jog atminimo
lentos, skirtos Nepriklausomybės kovų savanoriams
ir Vyties kryžiaus savanoriams, perkeltos nuo Šv.
Onos bažnyčios tvoros,
kur prieš kelerius metus
buvo iškilmingai atidengtos, į „aikštę“ prie Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijos.
Apie šį atminimo lentų perkėlimą netruko pasigirti vicemeras
Audrius Klėjus, teigdamas, jog
buvo nuspręsta Nepriklausomybės gynėjų atminimą įamžinti
garbingesnėje ir labiau tam tinkamoje vietoje. „Visi vienbalsiai
sutarėme, kad geriausia vieta yra
būtent ši aikštė. Čia plevėsuoja
pirmoji rajone iškelta nepriklausomos Lietuvos vėliava, šalia
stovi gimnazija, todėl pirmoji
Lietuvos vėliava kartu su simboliniais paminklais turės įtakos
patriotiniam jaunimo ugdymui“, –
sakė Lazdijų rajono savivaldybės
vicemeras, darbo grupės laisvės
kovoms įamžinti narys.
Vicemeras gal nežino, jog
atminties įamžinimo vietų parinkimas, architektūros detalių
ir urbanistikos elementų bei
kraštovaizdžio konteksto suderinimas vyksta pagal specialistų
parengtą projektą, bet ne „grupei draugų“ nusprendus. Tiesa,
Lazdijuose nėra nei vyriausiojo
architekto, nei urbanisto bei kraštovaizdžio architekto, tačiau juk
galima prašyti pagalbos iš kitų
rajonų ir miestų. Tačiau panašu,
jog kai kurie Lazdijų inžinieriai,
medicinos seserys ir pedagogės

šiuos klausimus geriau išmano
už specialistus.
Nemažai lazdijiečių buvo nemaloniai nustebinti, kai sužinojo,
jog atminimo lentos buvo tyliai
perkeltos į laukymę, kurią skambiai bandoma vadinti „aikšte“.
Ar nebuvo galima paklausti šiuo
klausimu lazdijiečių nuomonės,
kuri vieta tinkamiausia atminimo
lentoms? Rajono valdžia gyrėsi,
jog, prieš priimdama visai bendruomenei svarbius sprendimus,
atsiklaus žmonių nuomonės.
Paradoksalu, bet, kai valdžia
sprendė niekinį klausimą, ar pirkti
elektrinį autobusą, buvo suorganizuota gyventojų apklausa, o kai
reikėjo nuspręsti, kuri vieta geriausia Lietuvos patriotų atminies
įamžinimui, apklausos neprireikė,
viską nusprendė labai „profesionalių“ specialistų komanda.
Kažin, ar čia ne ta pati komanda, kuri trukdė Seirijų centre atsirasti paminklui mūsų krašto
partizanams? Ar čia ne tie patys „specialistai“, kurie siekė šį
paminklą iš miestelio centrinės
aikštės iškelti į pakraštį? Kas tai
buvo – sabotažas ar visažiniškumo iliuzija? Gerai, kad tąkart
„specialistų“ komanda buvo ryžtingai išvaikyta.
Tai vis dėlto, kokia tikroji Lazdijų atminimo lentų perkėlimo
priežastis? Apie tai paklausta
savivaldybė pateikė labai netikėtą atsakymą: „Šių metų vasarą
buvo tvarkoma Lazdijų Šv. Onos
bažnyčios aplinka ir perstatomos
dalis akmeninių tvorų. Bažnyčios
klebonas Nerijus Žvirblys savivaldybę informavo, kad tvora,
ant kurios pritvirtintos atminimo
lentos, bus griaunama, ir paprašė
jas nukabinti. Su klebonu kiek
vėliau buvo aptarta nauja, tinkamesnė atminimo lentų pastatymo
vieta.“
Štai ir visa problemos esmė –

lentos trukdė klebonui, todėl jis
paprašė jas iškelti. Pasirodo, klebonas, o ne rajono valdžia sprendžia, kur turi būti įamžinamas
visų kraštiečių gerbiamių žmonių
atminimas.
Mūsų kraštietis, žinomas žurnalistas Vilius Kavaliauskas,
kurio iniciatyva visoje Lietuvoje
buvo atidengtos 275 atminimo
lentos Nepriklausomybės kovų
savanoriams, puikiai prisimena iškilmingą lentų atidengimą
Lazdijuose, ant bažnyčios tvoros,
šalia partizanų vado memorialo.
Jis teigė, jog šios lentos įvairose
Lietuvos vietose buvo įrengiamos
labai įvairiai. Kai kur buvo į tai
pasižiūrėta labai profesionaliai
– buvo parengti projektai, o kai
kur tas veiksmas vyko saviveiklos
principu. Jo numone, parenkant
vietą atminimo lentoms, būtina įvertinti vietos lankomumą,
prestižiškumą. V. Kavaliausko
pastebėjimu, dažniausiai tokios
lentos būdavo įrengiamos garbingiausioje miestelio vietoje.
Panašu, jog Lazdijai, perkeldami atminimo lentas, pasirinko
saviveiklinį modelį – sovietmečiu
tai buvo vadinama „samodielka“,
o mūsų laikais – savadarbiu.
Ar tikrai kai kurie rajono politikai ir dvasininkai yra išmintingesni už specialistus? Ar tikrai
bažnyčios tvora svarbiau už didvyrių atminimą?
REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) – redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai
nenurodant konkretaus autoriaus,
rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius
nors įvykius, paaiškėjusius faktus,
tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams straipsniams apimtis, glaustas
minčių dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės
retorikos elementai. Įprasta pateikti
išvadas, apibendrinimus, atspindinčius
redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos
enciklopedija /

Didelis biuro popieriaus
pasirinkimas

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

veikiant trims savivaldybės
komisijos nariams išvien, buvo
iškeldintos į niekam nežinomą
aikštelę, kuri miesto žemėlapyje
neturi net pavadinimo. Lentos
perkeltos nepasitarus su žmonėmis ir su tinkama pagarba to
perkėlimo nepaminėjus.
g Penktadienį taryba vėl
užsiims spragos naikinimu,
tikriausiai jau trečią kartą. Gal
šįkart ir pavyks – sprendimas
tarybai parengtas, klausimas
į darbotvarkę įtrauktas, įstatymai ignoruojami. Kai kurie
politikai net nesuvokia, kad
yra kviečiami pažeisti Lietuvos
Respublikos įstatymus. O gal
kai kam Lazdijuose šie įstatymai
negalioja?

•

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.

Auksinės mintys

•

Nukelta į 5 psl.

KNYGYNĖLIS,

g Viena buvusi bibliotekininkė akivaizdžiai pademonstravo,
kad skaitydama patį paprasčiausią tekstą susiduria su rimtomis
teksto suvokimo problemomis.
Horoskopą supranta kaip rimtą
dalyką, o perkeltine prasme ir
su humoru pateiktus žodžius
priima už gryną pinigą. Gal todėl taip nori, kad laikraščiuose
būtų spausdinamos pasakos,
kurias bibliotekininkei vis dar
pavyksta suprasti.
g Lazdijų gyventojams savivaldybės FB paskyroje paskelbus Lazdijų sporto centro ateities projektą, buvo pateiktas tik
vienas iš trijų variantų. Jei valdžiai svarbi žmonių nuomonė,
galėtų pateikti visus specialistų
siūlomus variantus ir sužinoti
liaudies nuomonę. O gal nesitikima šį grandiozinį projektą
įgyvendinti?
g Atminimo lentos, skirtos
1919–1920 metų Lazdijų valsčiaus Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanoriams ir Vyties
kryžiaus kavalieriams atminti,

»

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

T

aip, ištraukti maisto atliekų konteinerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra
numeruojami, tad vežėjai ant konteinerio užklijuoja numerį. Kita vertus,
rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, kurias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos,
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankšluosčiai, bulvių lupenos, vaisių žievelės ir kt., yra visuose
namuose. Tik daugelis jas
vis dar meta į mišrių atliekų
konteinerius, o jie tikrinami
ir aptikus netinkamų atliekų
netuštinami. Tad kam jums
tos problemos?

Rūšiuokite!

Asmeniniai skelbimai nemokamai!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882,
el. p. dzukuzinios@gmail.com
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Ypatingi „Tele2“ pasiūlymai: nuolaidos išmaniesiems
įrenginiams ir akcija rekomendavus draugą
Nauji metai – nauji
išskirtiniai „Tele2“ pasiūlymai. Jais jau dabar
galite pasinaudoti internetinėje parduotuvėje
www.tele2.lt.

„Šiuo metu didžiausią dėmesį
skirkite savo saugumui, o visas
prekes užsisakykite neišėję iš
namų. Saugiai ir patogiai apsipirkite „Tele2“ internetinėje
parduotuvėje ir savitarnoje arba
paskambinę telefonu 117“, – sakė
Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius Baltijos šalims.

Apsipirkite saugiai ir
greitai
Internetinėje parduotuvėje arba
savitarnoje galima įsigyti šias
operatoriaus siūlomas prekes
bei paslaugas: telefonus, kompiuterius, išmaniuosius įrenginius, modemus arba pokalbių ir
interneto planus. Užsakytos prekės bus pristatytos nemokamai.
Užsakytas prekes atsiimti dar tą
pačią dieną galėsite ir „Tele2“
salonuose, kurie šiuo metu tapę
prekių atsiėmimo punktais. Jų
sąrašą rasite www.tele2.lt.
„Tele2“ savitarnoje taip pat
galite pratęsti sutartis, apmokėti
sąskaitas, nustatyti kredito limitą, užsisakyti daugiau duomenų,

peržiūrėti mėnesio apžvalgą ir
rasti kitą svarbią informaciją.
Privatiems „Tele2“ klientams
informacija teikiama 07.00-23.00
val. Skambinti galima trumpuoju
numeriu 117 (skambinant tik iš
„Tele2“ tinklo, nemokamai) arba
+370 684 00 117 (skambinant
iš užsienio ar kito operatoriaus,
kaina pagal mokėjimo plano
tarifus).

Išmanieji laikrodžiai su
eSIM technologija
Palikite telefoną namuose – atsiliepkite laikrodžiu. Tai padaryti leis „Samsung“ išmanieji
laikrodžiai su eSIM technologija. „Samsung Galaxy“ išmaniųjų
laikrodžių su eSIM kaina prasideda vos nuo 8,81 Eur/mėn. (su
37 Eur pradine įmoka ir 24 mėn.
sutartimi).
Kartu su išmaniuoju laikrodžiu galėsite užsisakyti planą
„Neriboti GB laikrodžiui“. Plano su neribotais duomenimis,
pokalbiais ir SMS kaina – vos
4,90 Eur/mėn. Jis bus pridėtas
prie jūsų jau turimo telefono
abonemento.
Įsigiję šį planą, galėsite aktyvuoti „Vieno numerio paslaugą“ išmaniesiems įrenginiams.
Ji susieja telefoną ir laikrodį
– skambučius, telefone esančių

programėlių pranešimus ir SMS
gausite į abu įrenginius tuo pačiu metu. Paslauga galima naudotis net tada, kai telefonas yra
toli, nes laikrodis palaiko eSIM
technologiją.

Išmaniųjų telefonų
išpardavimas
Šiuo metu daugybę pamėgtų telefono modelių galite įsigyti su
pradine įmoka nuo 1 Eur ir vos
nuo 9,91 Eur/mėn. Telefonus
galite įsigyti mokant visą sumą
iš karto arba nurodytomis įmokomis su bet kuriuo www.tele2.
lt skelbiamu „Tele2“ planu ir 24
mėn. sutartimi.
Nuolaidos taikomos populiariems „Apple“, „Samsung“ ir
„Xiaomi“ gamintojų telefonų
modeliams. Nepraleiskite progos įsigyti savo svajonių išmanųjį pigiau.

mųjų kompiuterių ir iš darbui,
mokslams bei pramogoms tinkamų „Samsung“ ir „Lenovo“
planšečių.
Pavyzdžiui, vos su 1 Eur pradine įmoka ir 24 mėn. sutartimi dabar galite įsigyti ryškią ir
sparčią planšetę „Lenovo Tab
M10 4G (32 GB)“. Mėnesinis
įrangos mokestis – vos 6,58
Eur/mėn.

Planšetiniai ir nešiojamieji
kompiuteriai su pradine
įmoka nuo 1 Eur
Puikūs pasiūlymai laukia ir tų,
kurie ieško naujos planšetės ar
nešiojamojo kompiuterio. Juos
šiuo metu galite įsigyti su pradine
įmoka vos nuo 1 Eur.
Rinkitės iš patikimų ir kokybiškų „Apple“, „Dell“, „Lenovo“, „Asus“ ar „MSI“ nešioja-

Televizoriai nuo
2,63 Eur/mėn.
Šiuo metu užsisakant televizorių
su 24 mėn. neribotu „Laisvo interneto“ planu ir „Go3“ išmaniąja
televizija, televizoriaus įsigijimo
kaina yra nuo 2,63 Eur/mėn. Interneto ir televizijos paketo kaina prasideda vos nuo 21,64 Eur/
mėn. Galite rinktis iš „Xiaomi“,
„Samsung“, „Philips“ ir „LG“

televizorių modelių.

Rekomenduok draugą
– gauk 25 Eur nuolaidą
paslaugų sąskaitai
Kiekvienam, pakvietusiam draugą naudotis „Tele2“ paslaugomis,
operatorius siūlo 25 Eur nuolaidą
paslaugų sąskaitai, o jo draugui
dovanoja 100 GB duomenų metams. Akcijoje gali dalyvauti visi
privatūs „Tele2“ klientai. Pasiūlymas galioja pakviestam draugui
sudarius bent 12 mėn. terminuotą
sutartį.
Daugiau informacijos apie
pasiūlymus ir akcijas sužinosite
www.tele2.lt arba paskambinę
telefonu 117. Įrenginiams papildomai taikomas vienkartinis
laikmenos mokestis. Pasiūlymų
laikas ir įrenginių skaičius ribotas.
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Vidas Rachlevičius. Mane apima svetimos gėdos jausmas
Déjà vu… Pastarosiomis
dienomis, po Vašingtono
įvykių, FB vyksta įdomūs
dalykai žmonių elgsenos
ir masių psichologijos
požiūriu.

Virtualioje arenoje aktyviai reiškiasi dauguma mūsų iškilių propagandistų, smegenų plovyklos
mašinų operatoriai, savo pažiūrų
teisingumu įsitikinę žmonės ir
visas eurokomjaunimo aktyvas,
uoliai dalyvaujantis skaitmeninio
konclagerio statyboje ir raginantis
skųsti, užčiaupti ir baninti visus
kitaminčius.

„God bless J. Biden!“ – galutines ir neskundžiamas tiesas
skelbiantis žinomas apžvalgininkas savo įrašu šlovina vieną iš
Vašingtono politinės korupcijos
ir melagysčių čempionų.
Kai matai, ką savo profiliuose
platina ne kokie nors spuoguoti
paaugliai, o mūsų iškilūs visuomenininkai, vadinamieji politikos
mokslininkai, profesoriai, studentams smegenis plaunantys dr. ir
doc., apima svetimos gėdos jausmas. Pirmas į galvą atėjęs žodis
– mūsų tėvų ir senelių vartotas
„sarmata“…
Tai – žemiausio lygio memai

REIKIA
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų
atliekų kompostavimo aikštelėse.

Vienos tonos kaina —
19,97 Eur (su PVM).
Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje,
Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės sen., Alytaus rajone.
Tel. (8 315) 50331.
Aikštelės darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

ir fotomontažai, bet pastebėtina,
dauguma su baltarusiško arba rusiško konteksto elementais. Jei
kam nors neaišku, tai bet kuris
geras psichoanalitikas paaiškins,
ką tai reiškia, kur glūdi meilės
tokiam „humorui“ ištakos, ir kaip
jos lemia dabartinius šių individų
pasirinkimus bei elgseną.
Tačiau nereikia būti profesionaliu psichologu, kad pastebėtum
ir kitą niuansą. Tų postų pobūdis,
prierašai ir komentarai rodo ir kitą
visiškai akivaizdų dalyką. Tai,
kas įvyko Amerikoje, arba siekis
informuoti savo sienos dalyvius
tiems autoriams yra tik antraeilės ar trečiaeilės svarbos dalykas.
Svarbiausias ir pagrindinis pasąmonėje glūdintis tų postų tikslas
yra pažeminti kitaminčius, išlieti
pagiežą ir tai daroma su neslepiamu pasitenkinimu.
Žvelgdamas į visa tai priminiau
seną sovietinį anekdotą. Susitinka
rusas ir amerikonas, ir jie diskutuoja apie žodžio laisvę. Amerikonas sako: „Aš galiu nueiti prie
Baltųjų rūmų ir šaukti, ką tik noriu, apie savo prezidentą“.
Rusas nepasimeta ir atsako:
„Aš irgi galiu nueiti į Raudonąją
aikštę, atsistoti priešais Kremlių
ir šaukti, ką tik noriu, apie tavo
prezidentą“.
Déjà vu… Būtent tai dabar ir
vyksta, bet niekam nerūpi, kad su
žodžio laisve Amerikoje baigta.

Vidas Rachlevičius.
Tačiau visa ta kiškių narsuolių
kariauna sėdi kaip vandens į burną prisisėmusi, kai reikalai liečia
esminius Lietuvos vidaus ar ES
reikalus.
Niekam nerūpi, kad Lietuva nebeturi savarankiškos užsienio politikos, o užsienio reikalų ministro
mentalitetas yra kaip paklusnaus
viduriniosios grandies Briuselio
aparatčiko.
Štai tik vienas visai šviežias
pavyzdys. A. Merkel pardavė
Europą komunistinei Kinijai.
Kažkas FB anksčiau nedrąsiai
svarstė, kad gal Lietuvai reikėtų vetuoti šį susitarimą… Net
ir eurofanatikas EP narys Guy
Verhofstadtas perspėjo, kad
„Comprehensive Agreement on
Investment“ nebus ratifikuotas
Europos Parlamente tol, kol Kinija nepateiks aiškių įsipareigoji-

mų ir įrodymų, kad bus pagerinta
žmogaus teisių padėtis Honkongo gyventojams, uigūrams ir tibetiečiams. Panašiai kalba įvairių
EP frakcijų atstovai.
Tuo tarpu, anot G. Landsbergio,
Lietuvos Vyriausybė iš esmės pritaria, kad susitarimas yra naudingas ekonominiu požiūriu…
O šiuo, kaip ir kitais esminiais
mus visus tiesiogiai liečiančiais
klausimais, visa ta kariauna, kuri
taip uoliai rūpinasi „laisve ir demokratija Amerikoje“, nei mykt,
nei pypt… Todėl man visa šita
teisuolių kompanija vis labiau
primena vadinamuosius Kremliaus propagandonus, kurie be
perstojo loja ant Amerikos, Europos, Ukrainos, Lenkijos, Baltijos
šalių, bet niekada nepyptels ant
savo bosų.
pozicija.org
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Žemė lietuviui — ir turtas, ir vargas
Dalia Byčienė
Kelmės krašte ūkininkaujantis 33 metų Paulius
Astrauskas be žemės ūkio
rūpesčių dar pasinėręs į
mokslinę veiklą. Paulius
tiria, ar įmanoma palydovinius duomenis pritaikyti
Lietuvos ūkiuose. Tyrimams pagrįsti ūkininkas
su kolegomis įkūrė technologijų kompaniją, tapo Žemės ūkio rūmų technologijų skyriaus konsultantu.
Gilinasi ir į Lietuvos žemės
ūkio politiką.
P. Astrauskas teigia, kad ūkininkavimas dabar jam kaip niekada
reikalingas. Iš kur žinotų, kaip
naujos technologijos veikia praktikoje. Kartu su tėčiu Paulius 60yje hektarų augina grūdines kultūras. Vyras pripažįsta, nors ūkis
– jo, bet laikosi ant tėvo pečių.
Padeda jam daugiausia darbymečiu, o tėvas padeda įgyvendinti
mokslinius tyrimus. „Pasitelkę
technologijas, mes pasiekiame
gana neblogų rezultatų. Priėjome
išvadą, kad didžiausią įtaką ūkio
atsiperkamumui turi informacijos
valdymas“, – didžiuojasi tyrėjas.
Anot P. Astrausko, žemės ūkyje
esama labai daug decentralizuotos informacijos. Metrologiniai
duomenys, dirvožemio tyrimai,
duomenys apie veisles, atsėlius,
tręšimą tam tikromis sąlygomis –
viską aiškintis reikia atskirai. Paprastai ūkininkui tam neužtenka
nei laiko, neretai ir sugebėjimų.
Surinkti visus tuos duomenis į
vieną „langelį“, struktūrizuoti,
atlikti analizes ir taikyti praktikoje – tokia esanti jo, pradedančio
mokslininko, ateities vizija.

Tebedirba senoviškai
Pasak P. Astrausko, nuolat tenka
girdėti ūkininkus skundžiantis,
esą vieni metai jiems buvo geri,
kiti – prasti. Kontrastai nebūtų
tokie dideli, jei žemdirbiai gebėtų sau padėti. Niekas nevertina
savo ūkinių duomenų, nemato
reikalo jų rinkti, sisteminti ir iš
to mokytis. Patirtys, informacija tiesiog dingsta. „Kol dar
gyvename, vaizdžiai sakant,
laukinių Vakarų sąlygomis, kol
įstatymai veikia gana liberaliai,
galime daryti beveik viską, ką
norime, be didelių suvaržymų,
nesinaudojame galimybe kaupti informaciją apie kasdieninėje
veikloje vykstančius procesus. Po
20–30 metų sąlygos ūkininkauti
nebebus tokios palankios, todėl
sukaupta patirtis labai praverstų.
Gal kiekvienas kažką ir bando
daryti, rašosi į savo knygutę, bet
ta knygutė neišlieka tiek ilgai,
kiek turėtų“, – svarsto žemės ūkio
technologijų tyrėjas. P. Astrausko
manymu, didesnė perspektyva
būtų asmenines patirtis surinkti
vieningame duomenų centre ir
naudoti informaciją bendriems
tikslams.
Technologijų vertintojas pripažįsta, jog apie tai tenka kalbėti
ateities laiku. Nėra dar tų centrų,
informacijos kaupimo technologijų, ūkininkai net nesvarsto, apie
tokios informacijos reikalingu-

mą. Tebėra labai konservatyvūs,
įpratę dirbti taip, kaip buvo dirbama iš kartos į kartą. Išmoksta
vieną technologiją ir stengiasi
ją atkartoti. „Dėl to ir kalbame,
kaip svarbu yra surinkti objektyvią informaciją. Pagal ją sukūrus
technologiją, kartais žemės ūkyje
galėtų įvykti proveržis. Labiausiai
tos žinios praverstų ten, kur dirvos
prastesnės. Nemaža ūkininkų dar
naudoja pačių užaugintą sėklą,
nepaiso atsėlių, veislių. Trūksta žinių, pinigų, laiko“, – teigia
jaunas žemės ūkio technologijų
ekspertas.
Pasak P. Astrausko, jo kompanijos sukurtomis žemės ūkio technologijomis naudojasi vos kelios
įmonių grupės. „Dideli ūkiai greičiau supranta technologijų naudą.
Kai apyvarta didelė, didelė ir rizika. Bet koks blogas sprendimas
kainuoja didelius pinigus. Blogas
sprendimas kainuoja ir mažam
ūkiui, tik proporcija skiriasi“, –
teigia P. Astrauskas.

Kooperatyvai nevilioja
Nors aišku, kad sėkmė neateis
nieko nedarant, kooperacija įsibėgėja per lėtai. Taip, P. Astrausko
manymu, yra dėl kelių priežasčių. Pirma, trūksta gerosios kooperacijos pavyzdžių, antra, dar
neišsisklaidžiusi sovietinio palikimo baimė. Žmonės tebesitiki,
kad gali išgyventi vieni, nori būti
savarankiški, turėti visą techniką, nors neturi tam galimybių.
Labai stiprus individualizmas –
aš noriu viską turėti, tik duokit
man pinigų. Kita vertus, padėtį
sunkina nežinojimas. O žmogus
negali pradėti nežinodamas. Kažkas turi jam padėti susigaudyti,
kaip kooperatyvą administruoti,
kaip turėtų būti perkama technika,
apskaitomas jos nusidėvėjimas,
paaiškinti daug kitų dalykų. Už
viską sumokėjus, ūkininkui daug
ir neliks. Tai taip pat nepatrauklu.
Vis dėlto pagrindinė problema,
kodėl kooperacija buksuoja, yra
lyderių trūkumas.

Kaip gyventi, kad
nežlugtum?
„Neabejotinai, reikia ekonominio
vertinimo. Esu atlikęs skaičiavimus, koks turėtų būti ūkis, kad
ūkininkas išgyventų. Išgyventi
– vadinasi, gauti pajamų, atmetus
sąnaudas ir investicijas“, – sako
ūkininkaujantis mokslininkas. Jo
manymu, dabartinėmis sąlygomis išlikimo galėtų tikėtis ūkininkas, auginantis grūdines kultūras
150–170 hektarų. Mažesnių ūkių
gaunamos pajamos yra mažesnės
už galimybę išgyventi. O, norint
investuoti, pirkti techniką, pinigų
nebeužtenka.
Į Lietuvos žemės ūkio ateitį
besigilinantis ūkininkas įsitikinęs, kad nieko nedarant Lietuva
turės nemažų problemų. Ūkiai tik
stambės. Atsiras didesnė konkurencija tarp stambiųjų, prasidės
žemių karai. Olandijos, Vokietijos, Kinijos žemės ūkio politika parodė, kad vienintelis tokių
ūkių išsigelbėjimas yra kooperacija arba bendradarbiavimas. Tik
taip europinėse programose galima įsigyti moderniausios žemės
ūkio technikos, padargų, samdyti
brangius konsultantus, kelti savo
ūkio pridėtinę vertę. Kooperacija
kai kuriuose žemės ūkio sektoriuose vyksta. Daugiausia kooperuojasi daržovių augintojai.
Yra ir grūdininkų kooperatyvų,
valdančių net 100–150 tūkst.
hektarų. Randasi ir kooperatyvus kooperuojančių struktūrų.
Vis dėlto, anot jaunojo žemės
ūkio politikos tyrėjo, kooperacijos vežimas juda per lėtai. Kuo
daugiau laiko prabėgs lūkuriuojant, tuo sąlygos sunkėsiančios.
Maži ūkiai, net gaudami paramą,
nepajėgs investuoti.
Bet, atrodo, ir anksčiau maži
ūkiai skųsdavosi paramos beveik
nematydavę? „Daug ar mažai, bet
gaudavo. Investicijos jiems kiek
padėdavo, palengvindavo darbą,
bet esmės nepakeitė. Nepakėlė
pelningumo tiek, kad smulkus
ūkininkas galėtų išlaikyti šeimą,
investuoti ir stiprėti“, – mažų ūkių
nesėkmes vertino jaunas žemės
ūkio ekspertas P. Astrauskas.

Pamokos — išeitys
Savarankiškai ūkininkaujančių
jaunų ūkininkų Lietuvoje tėra apie
10 proc. Ką daryti, kad būtų daugiau? Pasak P. Astrausko, norint,
kad jaunimas ateitų dirbti į kaimą,
jis turi matyti perspektyvą.
„Jaunas žmogus turi turėti tiek
pajamų, kad galėtų iš savo veiklos išlaikyti šeimą. Žemdirbys,
turintis 50 hektarų žemės, nulį
patirties, bet labai daug noro ir
idėjų, greičiausiai po 10–15 metų
turės kapituliuoti. Išsilaikyti galėtų tik tokio dydžio daržininkystės,
uogininkystės ar sodininkystės
ūkis. Turint tiek žemės iš grūdininkystės ir gyvulininkystės
uždirbti neįmanoma. Apskritai,
gyvulininkystės situacija yra
apgailėtina. Auginti mėsinius
galvijus agituojama, bet paskaičiavus, kiek galvijų reikia turėti,
kad galėtum išgyventi, nusvyra
rankos. Galviją užauginti iki 700
kilogramų trunka pusantrų metų.
Pardavęs jį, gali tikėtis apie 1400
eurų pajamų. Padalijus pajamas,
mėnesiui tenka 100 eurų, o dienai – 3–3,5 euro. Tai pajamos,
ne pelnas. Kiek galvijų reikėtų
auginti, kad padengtume išlaidas
ir uždirbtume?“ – klausia ūkininkas.
Ar nenutiks, kad dėl to kaimas
taps didele poilsiaviete, vieta grįžti nakvynės, o visas gyvenimas
vyks mieste? Jaunasis ūkininkas
sutinka, kad tai ir vyksta. Anot
P. Astrausko, galime pasamprotauti. Kaime gyvenantis žmogus
važinėja į miestelį dirbti ir uždirba per metus apie 8–9 tūkst.
eurų. Kiek reikia įdėti darbo ir
investicijų, kad gautum tiek iš
gyvulininkystės? Dėl to, pradėję
ūkininkauti iš idėjos, bet pamatę tikrąjį rezultatą, jauni žmonės
labai greitai nusivilia ir renkasi
samdomą darbą.
Yra ir kita medalio pusė. Žmonės sensta. Kas pakeis pavargusius ūkininkauti ar neturinčius
kam perleisti ūkį? Anot P. Astrausko, labai gera galimybė būtų
franšizė. Nenorėdami prarasti
viso gyvenimo įdirbio, žemės,
ūkininkai gali ją išnuomoti arba,

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro doktoranto Pauliaus Astrausko
prognozės šalies žemės ūkiui nėra džiuginančios. (Asmeninio archyvo
nuotr.)
tam tikrai kompanijai prižiūrint,
leisti valdyti jaunesniems. Nuoma
senatvėje ūkininkui būtų stabilus
pajamų šaltinis, o jaunam – išeitis. Galbūt ateityje jis galėtų tą
ūkį nusipirkti.

Išparduosime
Bet ūkiai, ypač stambūs, gardus
kąsnelis dar stambesniems. Tik
ar jiems garantuota ateitis? Jauno
žemės ūkio eksperto P. Astrausko
manymu, kuo didesnė korporacinė struktūra, tuo ji trapesnė. Turi
būti labai stiprūs vadovai, įdiegtos labai tvirtos rizikos valdymo
technologijos. Pasitaikius iš eilės
keleriems nepalankiems žemės
ūkiui metams, dėl finansinių sunkumų pirmiausia žlugtų stambieji ūkiai. Aišku, jeigu neturėtų iš
šalies sukaupto didelio kapitalo.
Net ir vieno tūkstančio hektarų
ūkis, jo savininkui praradus iniciatyvą, tampa labai trapus. Yra
ne vienas pavyzdys, kai žmogus
daug dirba, o kai suveda galus,

naudos nematyti.
Anot P. Astrausko, stambūs
ūkiai dėl nesėkmių arba susmulkėja, arba parduodami. Kuo
ūkis didesnis, tuo patrauklesnis
investuotojams. Ypač užsienio
kapitalui. „Mitas, kad užsieniečiai negali nusipirkti žemės
Lietuvoje. Tam sukurtos sąlygos.
Investiciniai fondai perka žemę
kaip investuotojai, o tas fondas
– kažkoks uabas, kurio didžiąją
dalį akcijų valdo užsieniečiai.
Kol kas apie tai vėlgi nekalbama. Esu susidūręs su ne vienu
fondu, kuris sėkmingai investuoja
į derlingiausias lietuviškas žemes.
Apskritai bendras Lietuvos žemės
ūkio vaizdas – neaiškus, kad ir
kaip dėliotum. Neturėjome gerų
žemės ūkio ministrų ir kol kas
nesimato aiškios strategijos, kur
link einame“, – sako mokslininko karjerą pradedantis ūkininkas
P. Astrauskas.

•

respublika.lt

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Kas parenka vietas naujoms konteinerių aikštelėms įrengti?

Vietas konteineriams įrengti parenka, derina jas su gyventojais ir kitus
būtinus veiksmus atlieka savivaldybės. Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centras rūpinasi tik šių aikštelių įrengimu. Gyventojai, pageidaujantys,
kad jų gyvenamoje aplinkoje atsirastų konteinerių aikštelė, turi kreiptis
į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.
Pastaraisiais metais visose Alytaus regiono savivaldybėse buvo
įrengtos naujos, modernios požeminės ir pusiau požeminės konteinerių
aikštelės. Šiemet įgyvendinant antrąjį projekto etapą bus įrengta dar
103 požeminės, pusiau požeminės ir antžeminės konteinerių aikštelės.
Antžeminėse aikštelėse taip pat bus įrengti stacionarūs, į gruntą įkasami
konteineriai. Naujų konteinerių aikštelių įrengimas šiais metais numatytas visose Alytaus
regiono savivaldybėse. Rūšiuokime!
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KETVIRTADIENIS SU AIDU
(apysaka „Lyno uodega“, 1 dalis)

Aidas Kelionis
Dviračio ratai sunkiai riedėjo per sausą
ir birų miško keliuko smėlį. Kartais
priekinis ratas pakrypdavo ir reikėdavo nemenkų pastangų tiesiai išlaikyti
vairą. Dviračiu važiavo vienuolikos
metų berniukas, apsivilkęs šviesiais
baltiniais, tamsesnėmis trumpomis
kelnėmis, ant galvos užsimaukšlinęs
vasarinę kepuraitę nuo saulės. Dviratis
jam buvo kiek per didelis. Sėdėdamas
ant sėdynės basomis kojomis vos siekė pedalus. Tad neretai turėdavo juos
mindamas atsistoti. Nors prieš savaitę
buvo Žolinė ir rugpjūtis persirito į antrą
pusę, vyravo dideli karščiai. Termometro stulpelis vidurdienį rodydavo
daugiau kaip trisdešimt laipsnių. Ant
dviračio bagažinės buvo pritvirtinta
didelė pintinė. Šiandien anksti ryte atsikėlęs berniuko tėtė valtimi išplaukė
žvejoti – gaudyti lynų, o dabar sūnus
pintinėje, išklotoje dilgėlėmis, vežė
juos parduoti į Druskininkus rusėms
poilsiautojoms. Nuo namų iki Nemuno miško keliuku buvo apie aštuonių
kilometrų atstumas. Berniukui labai
patikdavo važinėti dviračiu. Vos tik
pramokęs stengdavosi kuo dažniau juo
palakstyti. Norėjo kuo greičiau paaugti,
kad galėtų važinėti dideliu dviračiu.
Tačiau tėtė jau dabar jam leisdavo vežti parduoti žuvį. Beveik pusiaukelėje
berniukas sustojo, dviratį atrėmė į storą pušį ir nuėjo prie iš žemės gelmių
tekančio šaltinio. Nors dviračiu buvo
numynęs apie keturis kilometrus, bet
vėlyvo ryto karštis greitai atėmė jėgas
ir vertė gausiai prakaituoti. Jis nusiėmė

kepurėlę ir padėjo ant žolės. Tada šaltu
ir gaiviu vandeniu nusiprausė rankas.
Pasisėmė pilnas rieškučias ir godžiai
atsigėrė. Kelis kartus nusiprausė veidą, šlapiais delnais perbraukė plaukus.
Paskui išgėrė dar kelis gurkšnius tyro ir
vėsaus, krištolinio vandens. Pakėlęs akis
pabandė žvilgtelėti į akinančią saulę ir
ant galvos užsidėjo kepurę. Nuėjęs prie
dviračio išgirdo šlamėjimą pintinėje.
Atidengęs pažvelgė į kelis lynus, besivartančius dilgelėse. Vėl sėdęs ant dviračio keliuku nuriedėjo tolyn. Keliuko
pakraščiuose augo senos pušys, kurios
ošė paliestos gana stipraus ir šilto vėjo.
Miškas kvepėjo, kaip kvepia po kelių
savaičių sausros. Samanos ir šakelės
buvo tokios sausos, kad užmynus traškėdavo ir tereikėjo menkiausios ugnelės
kilti gaisrui. Kol jautė gaivinantį šaltinio vandens poveikį, berniukas jautėsi
žvalus, bet po keliolikos minučių vėl
apsipylė lipniu prakaitu. Kai pasitaikydavo kietesnio smėlio keliuko atkarpos
ir būdavo lengviau važiuoti, berniukas
dairydavosi į šalikelės kalveles, apaugusias jau plonomis pušelėmis. Nors ir
gimė vienkiemyje, vidury miško, jam
miškas niekada neatsibosdavo. Jame
grybavo, uogavo ir rinko riešutus, eidavo vienas pasivaikščioti, žaisdavo su
broliu ir seserimis, jo keliukais traukdavo į mokyklą ir iš jos. Artėjant prie
Nemuno pakilo dar stipresnis vėjas. Visa
laimė, pūtė jis į nugarą, tad berniukas
lėkė dar greičiau. Pagaliau miško keliukas baigėsi ir jis privažiavo paupio
krūmus. Juose kruopščiai paslėpė ir
užmaskavo dviratį. Prieš tai nuo bagažinės nuėmė pintinę su žuvimis. Lėtai
nusileido takeliu nuo kalvos ir atsidūrė
prie pat Nemuno. Atsisėdęs ant vieno
iš kelių suoliukų ir ant žemės pastatęs
pintinę pradėjo žiūrėti į tekančią upę.
Ši nuo sausros buvo nusekusi ir matėsi
atsitraukusio vandens plotai. Taip pat
kur ne kur buvo išlindę didelių akmenų
viršūs. Atrodė, kad upė nelyg žmonės
pavargo nuo tvyrančių karščių ir sulėtinusi savo tekėjimą nutarė atsipūsti. Tik
saulės atspindžiai raibuliavo ir tviskėjo
tingiame vandenyje.

•

(bus daugiau)

Eteris
Ketvirtadienis
, sausio 14 d. Saulė teka 8.35, leidžiasi 16.20, dienos
ilgumas 7.45. Jaunatis. Vardadieniai: Feliksas, Teodozijus, Auksė, Hilarijus, Laimis, Lilija.
LRT TV
2021.01.14
6.00 Lietuvos Respu-

TV3
6.25 „Transformeriai. Ki-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Gimę tą pačią
dieną.
13.00 Pasaulio puodai.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios
pamokos. Būkim
drauge.
16.40 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Pra)rasta karta.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Nematoma
Lietuvos istorija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kai nusėda
dulkės“.
24.00 „Alpių detektyvai“.
0.45 Laisvė ir kūryba. 30
nepriklausomybės
metų. Vizualieji
menai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 (Pra)rasta karta.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Vakaras su Edita.
5.00 Klausimėlis.lt.
5.15 „Ponių rojus“.

bernetinė Visata“.
6.55 „Ilgo plauko
istorija“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Gražuolė Lialia“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Gražuolė Lialia“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Farai.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Įstatymus
gerbiantis pilietis“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Įstatymus
gerbiantis pilietis“.
0.10 „Rezidentas“.
2.00 „24 valandos.
Palikimas“.
2.55 „Moderni šeima“.
3.20 „Rezidentas“.
4.10 „Rouzvudas“.
5.05 „Atsargiai! Merginos“.

LNK
6.20 „Svaragini. Amžina

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

draugystė“.

BTV
6.35 „Strėlė“.
7.35 „Mano virtuvė

reindžeris“.

dentas“.

10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena

12.40 „CSI. Majamis“.
13.40 „Mano virtuvė

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

mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Dakaras 2021.
19.25 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Išvadavimo
planas“.
0.15 „Narkotikų prekeiviai“.
1.20 „Aš esu legenda“.
2.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.20 Alchemija. VDU
karta.
4.50 RETROSPEKTYVA.

namuose“.
20.20 Premjera. „Kuršių

agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Oponentai.
18.00 „Tai – sportas“.
18.20 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Norim žinoti“.
19.50 „Skinsiu raudoną

rožę“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.20 „Jaunimo banga“.
21.00 Transliacijos

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

istorija“.
3.20 Oponentai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Kaimo akademija.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Klaipėdos pilies

geriausia“.

8.00 „Volkeris, Teksaso

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

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

dentas“.
20.30 „Dakaras 2021“.
21.30 „Niekada nepasi-

duok“.
23.45 „Los Andželo

katastrofa“.
1.25 „Fortitudas“.
3.05 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 #NeSpaudai.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
9.00 Deutsche Welle

pristato. Keliautojo
dienoraštis.
9.30 Kaimo akademija.
10.00 „Vieno nusikaltimo

džiazo festivalis
2018.
6.55 Pirmą kartą.
7.00 „Mija ir aš“.
7.25 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.35 Kūrybingumo
mokykla.
8.45 LMŽ.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.40 Lietuva mūsų
lūpose.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Euromaxx.
14.30 Į sveikatą!
14.55 „Gyvenimas su
ugnikalniais. Ugnikalnių sergėtojai“.
15.50 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.05 Veranda.
19.35 „Devintasis dešimtmetis. Technologijos kiekvienuose

Nerija“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Premjera. „Sonja.

Baltoji gulbė“.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2018.
1.35 Pirmą kartą.
1.40 Duokim garo!
3.05 Klausimėlis.
3.20 Lietuva mūsų
lūpose.
3.45 7 Kauno dienos.
4.10 Procesai. Amžizmas.
4.40 Veranda.
5.05 Legendos. Šiandien
ir visados. Smuikininkė Kornelija
Kalinauskaitė.
TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.30 „Mentalistas“.
13.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.20 „Stebuklas“.
15.30 „Sugrįžimas į salą“.
16.30 „Mano vienintelė“.
18.00 „Akloji“.
19.00 „Stebuklas“.
20.00 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 „Brokenvudo
paslaptys. Fondas“.
22.55 „Paskolinta meilė“.
0.45 „Našlaitės“.
2.20 „Midsomerio
žmogžudystės XX.
Kostono liūtai“.
TV6
6.30 „Einšteinas“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

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

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

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

bendrikas“.
18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
19.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Kraujo tėvas“.
22.50 „Gelbėtojai“.
0.40 „Rouzvudas“.
2.20 Nuogi ir

įbauginti.
3.10 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Eteris
Penktadienis
, sausio 15 d. Saulė teka 8.35, leidžiasi 16.22, dienos ilgumas 7.47.
Jaunatis. Vardadieniai: Paulius, Skirgaila, Snieguolė, Meda, Povilas.

LRT TV
2021.01.16
6.00 Lietuvos Respu-

13.00 „Parduotas gyve6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 (Pra)rasta karta.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios
pamokos. Būkim
drauge.
16.40 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Eurolyga per LRT.
18.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Sankt
Peterburgo
„Zenit“–Kauno
„Žalgiris“.
21.00 Auksinis protas.
22.25 Premjera. „Stingdantis šaltis“.
23.50 „Bėgam iš Berlyno“.
1.20 „Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“.
2.50 „Diena po rytojaus“.
3.35 Klausimėlis.
4.05 Nematoma
Lietuvos istorija.
5.00 Klausimėlis.lt.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena
naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Dakaras 2021.
19.25 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Užkratas“.
23.10 „Misionierius“.
1.00 „Nesava“.
2.40 „Išvadavimo
planas“.
4.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.25 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
6.55 „Ilgo plauko

istorija“.
7.25 „Kempiniukas

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

čiai“.
12.00 „Gražuolė Lialia“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Gražuolė Lialia“.

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Kung Fu Panda 3“.
21.15 „Legenda apie
Heraklį“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Legenda apie
Heraklį“.
23.10 „Vienas šūvis. Dvi
kulkos“.
1.35 „Brangus krovinys“.
3.15 „Apgaulinga
aistra“.
5.05 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.35 „Strėlė“.
7.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.45 „Stoties policija“.
9.45 „Pėdsakas“.
10.40 „Mentalistas“.
11.40 „Atsarginis prezidentas“.
12.40 „CSI. Majamis“.
13.40 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Dakaras 2021“.
22.30 „Dakaras 2021.
Savaitės apžvalga“.
23.00 „Dugnas“.
0.50 „Niekada nepasiduok“.
2.40 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
3.25 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
6.00 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Oponentai.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
9.00 Deutsche Welle
pristato. Greitis.
9.30 Vantos lapas.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Mūsų gyvūnai.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
18.00 „Valkauskas“.
18.13 „Skinsiu raudoną
rožę“.
18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.

šeštadienis

, sausio 16 d. Saulė teka 8.34, leidžiasi 16.24, dienos ilgumas 7.50.
Jaunatis. Vardadieniai: Marcelis, Norgailas, Norgailė.

blikos himnas.
6.02 „Dainų dainelės“

akimirkos.

„Kung Fu Panda 3“, 19.30, TV3
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Svečiuose pas

Marceliutę“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.20 „Dainuok, Dzūkija“.
21.00 Transliacijos
pabaiga.
21.30 „Dvaro rūmai“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Dvaro rūmai“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 Bušido ringas.
4.25 Vantos lapas.
4.50 „Reali mistika“.
5.35 Kaimo akademija.
6.00 Deutsche Welle
pristato. Keliautojo
dienoraštis.
6.30 Deutsche Welle
pristato. Greitis.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2018.
6.55 Pirmą kartą.
7.00 „Mija ir aš“.
7.25 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.35 Kūrybingumo
mokykla.
8.45 Ekologiška.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.40 Stop juosta. Druskininkai.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Pasivaikščiojimai.
14.30 Procesai. Amžizmas.
14.55 „Devintasis dešimtmetis“.
15.40 Pirmą kartą.
15.50 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.05 Stop juosta. Druskininkai.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.

6.20 Išpažinimai.
6.50 „Sugrįžimas į

21.30 Premjera. „Čia

buvo Brita Marija“.
23.05 Švęskime laisvę.
0.30 DW naujienos rusų

kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.10 Sausio 13-oji. Iš

ciklo „Lietuvos
valstybės atkūrimo
kronika“.
2.35 „Sonja. Baltoji
gulbė“.
4.25 „Kuršių Nerija“.
4.35 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
5.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.30 „Mentalistas“.
13.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.20 „Stebuklas“.
15.30 „Sugrįžimas į salą“.
16.30 „Mano vienintelė“.
18.00 „Akloji“.
19.00 „Stebuklas“.
20.00 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 PREMJERA.
„Aklasis detektyvas. Mirusios
Vienos merginos“.
22.55 „Paryžiaus paslaptys. Sorbonos
paslaptis“.
0.50 „Našlaitės“.
2.25 „Brokenvudo
paslaptys. Fondas“.

paslaptingą sodą“.
8.30 LMŽ.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
11.00 Beatos virtuvė.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Florida. Saulėtoji
valstija“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Neaprėpiama
Afrika. Luangva“.
13.50 Kuršių Nerija.
14.00 „Frenki Dreik
paslaptys“.
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.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Pabandom iš naujo!
2021.
22.40 „Bosė“.
0.20 „Stingdantis šaltis“.
1.45 „Čia buvo Brita
Marija“.
3.20 Langas į valdžią.
3.50 „Frenki Dreik
paslaptys“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.35 „Stivenas Visata“.
7.20 „Nuotykių metas“.
7.45 „Ogis ir tarakonai“.
8.05 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
8.30 „Tomo ir Džerio

nuotykiai“.
9.00 „Šaunusis Skū-

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

9.30 „Neramūs ir

bendrikas“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Atsargiai! Merginos“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
12.30 „Pasmerkti“.
13.30 „Havajai 5.0“.
14.30 „Mikė“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Einšteinas“.
17.00 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
18.00 „Atsargiai! Merginos“.
19.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Toras. Tamsos
pasaulis“.
0.10 „Kraujo
tėvas“.
1.50 „Patruliai“.

11.50 „Stebuklų

triukšmingi“.
9.55 „Peliuko Gambos

nuotykiai“.
namai“.
13.30 „Žalioji širšė“.
15.50 „Mamos eina į

trasą“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Dakaras 2021.
19.25 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Monstrų vieš-

butis“.
21.20 „Tu esi čia“.
23.35 „Nebaigti reikaliukai“.
1.20 „Užkratas“.
TV3
6.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.00 „Žmogus voras“.
7.30 „Monstrų vieš-

butis“.
8.00 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
8.30 Virtuvės istorijos.
9.00 Gardu Gardu.

10.00 Tėvų darželis.
10.30 Būk sveikas!
11.00 Penkių žvaigždučių

būstas.
11.30 „Tylūs geradariai.

Tvarumo istorijos“.
12.00 „Didysis Igvasu

krioklys“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Didysis Igvasu

krioklys“.
13.00 „Aladinas“.
14.50 „Robinzonas

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

Smaugliai“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Gaujų karai.

Smaugliai“.
22.40 „Širdys“.
1.00 „Nusikaltėlis“.
2.55 „Vienas šūvis. Dvi

kulkos“.

teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Vyrų šešėlyje.
Aleksandra Volfgangaitė“.
19.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai.
21.30 Oponentai.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Netikėtas teisingumas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 Gyvenimas.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
5.40 Vantos lapas.
6.00 Lietuvos kūrėjai.

5.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
BTV
6.35 „Pragaro virtuvė“.
7.30 „Snaiperis“.
8.30 „Kvailiai šėlsta“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas

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

Paskutiniai
milžinai“.
12.00 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12.55 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
13.55 „Pragaro virtuvė“.
14.55 „Nepaaiškinami
įvykiai su Viljamu
Šatneriu“.
15.55 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.10 „Kvailiai šėlsta“.
17.40 „Pono Septimo
restoranas“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Snaiperis“.
21.30 „Menas vogti“.
23.20 „Kaubojai ir
ateiviai“.
1.30 „Dugnas“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 Skonio reikalas.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Birutė
Mažeikaitė-Ramanauskienė“.
8.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle
pristato. Keliautojo
dienoraštis.
11.00 Gyvenimas.
12.00 „Netikėtas

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

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

Skliutauskaitė.
8.00 Premjera.

„Didingas gamtos
grožis. Mūsų nacionaliniai parkai. Jūrų
gamtosauga. Bonifacijaus sąsiaurio
tarptautinis jūrų
parkas. Prancūzija
ir Italija“.
8.30 Premjera. „Susipažink su mano pasauliu. Suleimanas
lekia per bangas“.
9.00 Į sveikatą!
9.30 Ekologiška.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Pasivaikščiojimai.
11.00 Kas geresnio,
kaimyne?
11.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
13.00 Išpažinimai.
13.30 Mūšio laukas.
14.00 Euromaxx.
14.30 Gražiausios poetų
dainos.
16.05 LMŽ.
16.35 Klausimėlis.
16.55 Karaliaus Mindaugo krepšinio
taurė. Ketvirtfinalis.
Vilniaus „Rytas“–
Utenos „Juventus“.
18.55 Karaliaus Mindaugo krepšinio
taurė. Ketvirtfinalis. Panevėžio
„Lietkabelis“–
Prienų „CBet“.
21.00 „Išpirka už negyvėlį“.

22.35 Monique. „Virš

vandens“ su
orkestru.
24.00 Mano tėviškė. Antanas Baranauskas
ir Antanas Vienuolis-Žukauskas.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Bėgam iš Berlyno“.
2.10 Vilniečiai. Ada
Skliutauskaitė.
2.40 „Didingas gamtos
grožis. Mūsų nacionaliniai parkai. Jūrų
gamtosauga. Bonifacijaus sąsiaurio
tarptautinis jūrų
parkas. Prancūzija
ir Italija“.
3.10 Pasivaikščiojimai.
3.40 Pirmą kartą.
3.45 Mūšio laukas.
4.15 Euromaxx.
4.45 Auksinis protas.
TV1
7.00 „Mentalistas“.
8.50 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.50 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Laukiam svečių su
Reičele Alen“.
12.00 „Džinas Italijos
pakrantėje“.
13.00 „Akloji“.
14.45 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Baudžiauninkė“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Kapitonė Marlo.
Apgaulingas
įspūdis“.
23.15 „Nusikaltimo
vieta – Hamburgas.
Medžioklė su
varovais“.
1.05 „Paryžiaus paslaptys. Sorbonos
paslaptis“.
2.45 „Aklasis detektyvas. Mirusios
Vienos merginos“.
TV6
6.00 Jukono vyrai.
7.00 „Atšiaurioji

Aliaska“.
9.00 Nematoma pusė.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 „Žydrosios pla-

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

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

su Ellen“.
20.00 „Antinų

dinastija“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Kung Fu

Joga“.
0.05 „Toras. Tamsos

pasaulis“.
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LRT TV

7.00 „Žmogus voras“.
7.30 „Monstrų vieš6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Daiktų istorijos.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime
gera.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų
pasakos. „Mėlyna
švieselė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Gamina vaikai.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Didžiųjų kačių
epocha“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Girdykla. Afrikos
gyvūnų oazė“.
13.50 „Kernavės archeologinė vietovė“.
14.00 „Mis Marpl.
Čimnizo pilies
paslaptis“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Pasivaikščiojimai.
17.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Černobylis“.
22.05 „Ana Karenina“.
0.10 „Išpirka už negyvėlį“.
1.45 „Bosė“.
3.20 Gyventi kaime
gera.
3.45 „Mis Marpl.
Čimnizo pilies
paslaptis“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.35 „Stivenas Visata“.
7.20 „Nuotykių metas“.
7.45 „Ogis ir tarakonai“.
8.05 „Obuolys ir

Svogūnas“.
8.35 „Tomo ir Džerio

nuotykiai“.
9.05 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
9.35 „Neramūs ir
triukšmingi“.
10.00 „Balerina“.
11.50 „Ateivis vardu
Aidas“.
13.40 „Rembo sūnus“.
15.35 „Neteisingai
apkaltintas“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Dakaras 2021.
19.25 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Lietuvos balsas.
21.50 „Tamsos riterio
sugrįžimas“.
1.00 „Gyvatės lėktuve“.
2.45 „Tu esi čia“.
TV3
6.00 Sveikatos medis.

6.00 Lietuvos Respu-

butis“.
8.00 „Kempiniukas

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

moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Kumba“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Kumba“.
13.45 „Jausmų vande-

nynas“.
15.25 „Princesė nuotaka“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Princesė nuotaka“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Pelenė“.
21.40 „Šaltas kraujas“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Šaltas kraujas“.
0.00 „Legenda apie

Heraklį“.
1.50 „Įstatymus
gerbiantis pilietis“.
BTV
6.30 Lietuvos galiūnų

čempionato II
etapas. Šilalė.
7.30 „Snaiperis“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų
čempionato III
etapas. Kražiai,
Kelmės r.
10.00 „Pakvaišusi porelė“.
10.55 „Diena laukinėje
gamtoje“.
12.00 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12.55 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
13.55 „Pragaro virtuvė“.
14.55 „Nepaaiškinami
įvykiai su Viljamu
Šatneriu“.
15.55 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.15 „Ateiviai“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Snaiperis“.
21.30 „Legendų biuras“.
22.40 „Gyvi numirėliai“.
23.35 „Menas vogti“.
1.15 „Kaubojai ir
ateiviai“.
Dzūkijos TV
7.00 Lietuvos miestai.
8.00 Vantos lapas.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Vyrų šešėlyje.

Aleksandra Volfgangaitė“.
9.30 Skonio reikalas.
10.00 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle
pristato. Greitis.
11.00 Lietuvos ženklai
prie Laptevų jūros.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.

pirmadienis
, sausio 18 d. Saulė teka 8.31, leidžiasi 16.27, dienos ilgumas 7.56.
Jaunatis. Vardadieniai: Gedgaudas, Jogailė, Liberta, Jolita.

„Rembo sūnus“, 13.40, LNK
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Gyvenimas.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 E. Šimkūnaitė

„Žolinčių takais“.
21.15 Laikykitės ten.

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

20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Žiemojimas su

opera. Dmitrijus
Šostakovičius.
Opera „Ledi
Makbet iš Mcensko
apskrities“.
23.50 „Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“.
1.20 „Ana Karenina“.
3.25 Pirmą kartą.
3.30 Lietuva mūsų
lūpose.
4.00 Kelias.
4.30 Duokim garo!

Pokalbiai.
0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 Lietuvos ženklai
prie Laptevų jūros.
3.55 Mūsų gyvūnai.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Kaimo akademija.
5.20 Mažos Mūsų
Pergalės.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Kuršių Nerija.
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Širdyje lietuvis.
9.55 Pirmą kartą.
10.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
10.30 Lietuva mūsų
lūpose.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Videniškių Šv. Lauryno
bažnyčios.
13.40 Šventadienio
mintys.
14.15 „Sugrįžimas į
paslaptingą sodą“.
15.55 Karaliaus Mindaugo krepšinio
taurė. Ketvirtfinalis. Klaipėdos
„Neptūnas“–Šiaulių
„Šiauliai“.
18.00 „Didingas gamtos
grožis. Mūsų nacionaliniai parkai. Jūrų
gamtosauga. Bonifacijaus sąsiaurio
tarptautinis jūrų
parkas. Prancūzija
ir Italija“.
18.30 Stambiu planu.
19.25 Pirmą kartą.
19.30 Žiemojimas su
opera. „Geidulinga
žudikė sovietinėje
operos scenoje“.

TV1
6.05 „Mentalistas“.
8.50 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.50 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
12.00 Vaikystės langas.
12.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Baudžiauninkė“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Prie amžinybės
vartų“.
23.10 „Bernvakaris
Australijoje 2“.
0.55 „Nusikaltimo
vieta – Hamburgas.
Medžioklė su
varovais“.
2.35 „Kapitonė Marlo.
Apgaulingas
įspūdis“.
TV6
6.00 Jukono vyrai.
7.00 „Atšiaurioji

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Savaitė.
13.00 Beatos virtuvė.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios
pamokos. Būkim
drauge.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Komanda“.
24.00 „Alpių detektyvai“.
0.45 Laisvė ir kūryba. 30
nepriklausomybės
metų. Kinas.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Daiktų istorijos.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 LRT forumas.
5.00 Klausimėlis.lt.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

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

naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė

Aliaska“.

varguolė“.

8.00 Visureigiais per

14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai –

Aliaską.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 „Žydrosios pla-

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

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

su Ellen“.
20.00 „Antinų
dinastija“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 NBA rungtynės. Čikagos „Bulls“–Dalaso „Mavericks“.
0.30 NBA Action.

mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Didysis meistras“.
0.55 „Narkotikų prekeiviai“.
2.00 „Tamsos riterio
sugrįžimas“.
4.35 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.25 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.

6.55 „Ilgo plauko

istorija“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
9.55 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Gražuolė Lialia“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Gražuolė Lialia“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
14.30 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Karštai su tv3.lt.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Kaip išsirinkti
vyrą“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Kaip išsirinkti
vyrą“.
0.00 „Rezidentas“.
1.00 „Rouzvudas“.
1.50 „24 valandos.
Palikimas“.
2.40 „Moderni šeima“.
3.10 „Rezidentas“.
4.00 „Rouzvudas“.
4.50 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.35 „Strėlė“.
7.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.45 „Stoties policija“.
9.45 „Nepaaiškinami
įvykiai su Viljamu
Šatneriu“.
10.40 „Mentalistas“.
11.40 „Nepaaiškinami
įvykiai su Viljamu
Šatneriu“.
12.40 „CSI. Majamis“.
13.40 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Atsarginis prezidentas“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Naktinis reisas“.
22.40 „Akloji zona“.
0.30 „Legendų biuras“.
1.35 „Gyvi numirėliai“.
2.20 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
6.00 Bušido ringas.
6.30 Vantos lapas.
7.00 „Paprasti
rinkimai“.
8.00 Mūsų gyvūnai.
8.30 Partizanų keliais.
9.00 „24/7“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.

11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo

agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
18.00 Paskutinė instan-

cija.
18.30 „Svečiuose pas

Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.20 „Tai – sportas“.
19.45 „Pasakėlės“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.20 „Dainuok, Dzūkja“.
21.00 Transliacijos

pabaiga.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Dvaro rūmai“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.

18.05 „Kostiumuotieji“.
18.55 Karaliaus Min-

daugo krepšinio
taurė. Ketvirtfinalis.
Kauno „Žalgiris“–
Pasvalio „Pieno
žvaigždės“.
21.00 7 Kauno dienos.
21.30 Justas Tertelis.
„Sudie, idiotai!“.
23.10 Pasivaikščiojimai.
23.40 Klausimėlis.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Pabandom iš naujo!
2.15 Švęskime laisvę.
3.40 „Didingas gamtos
grožis. Mūsų nacionaliniai parkai. Jūrų
gamtosauga. Bonifacijaus sąsiaurio
tarptautinis jūrų
parkas. Prancūzija
ir Italija“.
4.10 „Susipažink su
mano pasauliu.
Suleimanas lekia
per bangas“.
4.40 Mokslo sriuba.
5.05 Širdyje lietuvis.

0.30 „Teisingumo

agentai“.
1.30 „Dvaro rūmai“.
2.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.20 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Partizanų keliais.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 XXVI Klaipėdos

pilies džiazo
festivalis.
6.50 „Dainų dainelės“
akimirkos.
7.00 „Mija ir aš“.
7.25 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.35 Kūrybingumo
mokykla.
8.45 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kas geresnio,
kaimyne?
12.40 Krikščionio
žodis.
12.55 Mano tėviškė. Antanas Baranauskas
ir Antanas Vienuolis-Žukauskas.
13.10 Kultūros diena.
14.05 LMŽ.
14.30 XVII vaikų ir
jaunimo muzikos
festivalis „Mes –
Pasaulis“. Ar žinai,
kad...
15.45 Pirmą kartą.
15.50 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 „Dvynukės“.

TV1
7.15 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.30 „Mentalistas“.
13.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.20 „Stebuklas“.
15.30 „Sugrįžimas į salą“.
16.30 „Mano vienintelė“.
18.00 „Akloji“.
19.00 „Stebuklas“.
20.00 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 „Džesmina“.
23.00 „Paskolinta
meilė“.
0.55 „Našlaitės“.
2.30 „Prie amžinybės
vartų“.
TV6
6.30 „Einšteinas“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

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

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

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

bendrikas“.
18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
19.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
20.00 Nuogi ir

įbauginti.
22.00 „Universalus

karys“.
0.10 „Kapų ieškotojai“.
1.55 „Rouzvudas“.
3.30 Nuogi ir

įbauginti.
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Eteris
Antradienis
, sausio 19 d. Saulė teka 8.30, leidžiasi 16.29, dienos ilgumas 7.59.
Jaunatis. Vardadieniai: Kanutas, Marijus, Morta, Raivedys, Gedvilė, Marius.

Trečiadienis
, sausio 20 d. Saulė teka 8.29, leidžiasi 16.31, dienos ilgumas
8.02. Priešpilnis. Vardadieniai: Fabijonas, Sebastijonas, Daugvydas, Nomeda.

LRT TV
2021.01.19
6.00 Lietuvos Respu-

LRT TV
2021.01.20
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Daiktų istorijos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios
pamokos. Būkim
drauge.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Laukinis rajonas“.
23.45 „Alpių detektyvai“.
0.30 Šventadienio
mintys.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 (Ne)emigrantai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
5.00 Klausimėlis.lt.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

6.55 „Ilgo plauko

istorija“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Karštai su tv3.lt.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Lialios sugrįžimas“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Lialios sugrįžimas“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Ledas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Ledas“.
0.00 „Rezidentas“.
1.00 „Rouzvudas“.
1.50 „24 valandos.
Palikimas“.
2.40 „Moderni šeima“.
3.05 „Rezidentas“.
4.00 „Rouzvudas“.
4.50 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.35 „Strėlė“.
7.35 „Mano virtuvė

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

draugystė“.

dentas“.

8.00 „Volkeris, Teksaso

12.40 „CSI. Majamis“.
13.40 „Mano virtuvė

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

naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Druska“.
0.30 „Narkotikų prekeiviai“.
1.35 „Didysis
meistras“.
3.35 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
5.00 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.

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

dentas“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Pasmerktieji 2“.
22.45 „Naktinis reisas“.
0.25 „Didžiojo sprogimo

teorija“.
1.10 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
8.00 Lietuvos miestai.
9.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.

14.00 „Teisingumo

agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
18.00 „Vanagai“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Tai – sportas“.
19.40 „Pasakėlės“.
20.00 Žinos.
20.20 „Jaunimo banga“.
21.00 Transliacijos
pabaiga.
21.30 „Dvaro rūmai“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Dvaro rūmai“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 „Vyrų šešėlyje.
Aleksandra Volfgangaitė“.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 XXVI Klaipėdos
pilies džiazo
festivalis.
6.45 „Dainų dainelės“
akimirkos.
7.00 „Mija ir aš“.
7.25 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.35 Kūrybingumo
mokykla.
8.45 „Susipažink su
mano pasauliu.
Suleimanas lekia
per bangas“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.40 Kelias.
13.10 Išpažinimai.
13.35 Mūšio laukas.
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.
14.50 „Didingas gamtos
grožis. Mūsų nacionaliniai parkai. Jūrų
gamtosauga. Bonifacijaus sąsiaurio
tarptautinis jūrų
parkas. Prancūzija
ir Italija“.
15.20 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
15.50 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Gustavo enciklopedija.

17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.05 Ekologiška.
19.30 Premjera. „Paslap-

tingoji Melania
Trump“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Tikrasis genijus“.
22.55 „Černobylis“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2018.
1.30 Kuršių Nerija.
1.40 Auksinis protas.
2.50 Veranda.
3.20 Kultūringai su
Nomeda.
4.10 Į sveikatą!
4.40 Stop juosta.
5.05 Stambiu planu.
TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.30 „Mentalistas“.
13.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.20 „Stebuklas“.
15.30 „Sugrįžimas į
salą“.
16.30 „Mano vienintelė“.
18.00 „Akloji“.
19.00 „Stebuklas“.
20.00 „Sugrįžimas į
salą“.
21.00 „Midsomerio
žmogžudystės
XX. Kol mirtis mus
išskirs“.
22.55 „Paskolinta
meilė“.
0.50 „Našlaitės“.
2.25 „Džesmina“.
TV6
6.30 „Einšteinas“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Atsargiai! Merginos“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
12.30 „Pasmerkti“.
13.30 „Havajai 5.0“.
14.30 „Mikė“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Einšteinas“.
17.00 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
18.00 „Atsargiai! Merginos“.
19.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
20.00 Nuogi ir
įbauginti.
21.00 „Eragonas“.
23.00 „Gelbėtojai“.
1.00 „Rouzvudas“.
2.30 Nuogi ir įbauginti.
3.25 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
13.00 (Ne)emigrantai.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios
pamokos. Būkim
drauge.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Speciali laida.
JAV prezidento
inauguracija.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Nuostabioji
draugė“.
24.00 „Alpių detektyvai“.
0.45 Laisvė ir kūryba. 30
nepriklausomybės
metų. Drama.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Pasaulio puodai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Gimę tą pačią
dieną.
5.00 Klausimėlis.lt.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

Kibernetinė
Visata“.
6.55 „Ilgo plauko
istorija“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Lialios sugrįžimas“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Lialios sugrįžimas“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Ledas“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Ledas“.
23.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
23.18 „Ledas“.
0.05 „Rezidentas“.
1.05 „Rouzvudas“.
1.55 „Tironas 3“.
2.55 „Moderni šeima“.
3.20 „Rezidentas“.
4.10 „Rouzvudas“.
5.00 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.35 „Strėlė“.
7.35 „Mano virtuvė

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

draugystė“.

dentas“.

8.00 „Volkeris, Teksaso

12.40 „CSI. Majamis“.
13.40 „Mano virtuvė

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena
naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 VIDO VIDeO.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Čapis“.
0.50 „Narkotikų prekeiviai“.
2.00 „Druska“.
3.35 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.25 „Transformeriai.

geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 Betsafe–LKL

čempionatas.
21.00 „Keršto kraujas“.
22.40 „Pasmerktieji 2“.
0.25 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
1.10 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 „Vyrų šešėlyje.
Aleksandra Volfgangaitė“.
8.30 Mūsų gyvūnai.
9.00 „Netikėtas teisingumas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Reali mistika“.

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

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

pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
0.30 „Teisingumo

agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.20 #NeSpaudai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Mūsų gyvūnai.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2018.
6.50 „Dainų dainelės“
akimirkos.
7.00 „Mija ir aš“.
7.25 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.35 Kūrybingumo
mokykla.
8.45 Į sveikatą!
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.40 Mokslo sriuba.
13.10 Širdyje lietuvis.
14.20 Vilniečiai. Ada
Skliutauskaitė.
14.50 „Paslaptingoji
Melania Trump“.
15.50 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 LMŽ.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.05 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
19.35 Premjera. „Mokslo
ir terorizmo
akistata. Ateities
karys“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 3 minutės iki
muzikos.

21.33 „Taika ir popmu-

zika“.
23.20 Kuršių Nerija.
23.30 Veranda.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 „Susipažink su

mano pasauliu.
Suleimanas lekia
per bangas“.
0.40 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2018.
1.30 Gražiausios poetų
dainos.
3.10 Stambiu planu.
4.05 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
4.10 Ekologiška.
4.35 Vilniečiai. Ada
Skliutauskaitė.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.
TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.30 „Mentalistas“.
13.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.20 „Stebuklas“.
15.30 „Sugrįžimas į salą“.
16.30 „Mano vienintelė“.
18.00 „Akloji“.
19.00 „Stebuklas“.
20.00 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 „Midsomerio
žmogžudystės XX.
Cirkas atvažiavo“.
22.55 „Paskolinta
meilė“.
0.50 „Našlaitės“.
2.25 „Midsomerio
žmogžudystės
XX. Kol mirtis mus
išskirs“.
TV6
6.30 „Einšteinas“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Atsargiai! Mer-

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

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

bendrikas“.
17.30 „Univeras“.
18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
19.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
20.00 Nuogi ir

įbauginti.
21.00 „Broliai Sistersai“.
23.25 „Gelbėtojai“.
1.20 „Rouzvudas“.
2.55 Nuogi ir

įbauginti.
3.45 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Savaitės horoskopas

Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Avinas (03.21–04.20)

Svarstyklės (09.24–10.23)

Savaitės pradžioje apsupkite save „teisingais“
žmonėmis ir viskas bus gerai. Pirmadienį ir
antradienį teks pažaboti savo natūralų polinkį
pirmauti ir „įjungti“ savo asmenybės žavesį.
Tik tokiu būdu pavyks pasistūmėti pirmyn.
Trečiadienį ir ketvirtadienį praleisite paskendę mintyse ir, deja, ne visos jos bus malonios.
Tikėkitės, kad teks su kažkuo nesutikti arba
įsivelti į ginčą, nors būtų geriausia kurį laiką
niekur nesikišti. Penktadienį ir šeštadienį grįšite į jums įprastą optimistišką būvį ir būsite
pasirengę naujoms patirtims. Sekmadienį ne
tik pasikliaukite savo sugebėjimais, bet taip
pat sugebėkite paprašyti aplinkinių pagalbos,
kai to reikės.

Nuo pat pirmadienio niekas nesugebės atsispirti
jūsų flirtuojančiai šypsenai ir nerūpestingai
povyzai. Trečiadienį ir ketvirtadienį taip pat
būsite sotūs aplinkinių dėmesiu ir meile, tačiau
to nebus galima pasakyti apie jūsų finansinę
situaciją. Ši situacija gali išeiti jums į naudą,
jei įsigilinę į jos priežastis sukursite gudrų
finansinį planą. Penktadienį ir šeštadienį bus
sunku nulaikyti liežuvį už dantų, nes turėsite
daug ką papasakoti, o ir klausytojų netrūks.
Sekmadienį pabūkite vieni.

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

(sausio 18—24 d.)

Jautis (04.21–05.21)
Jei savaitės pradžioje tikitės panuobodžiauti,
pasiruoškite maloniai nusivilti. Pirmadienį ir
antradienį veiklos tikrai nepritrūks, ypač jei
nepraleisite galimybių pasidžiaugti gyvenimu
(net jei tai reiškia, kad darbą kurį laiką teks
atidėti į šalį). Trečiadienį ir ketvirtadienį,
jei tik įmanoma, skirkite savo pomėgiams
ir aistroms. Be abejo, pasirūpinkite, kad tai
nepridarytų jums bėdos. Penktadienį ir šeštadienį galėsite išdidžiai stebėti, kaip jūsų
firminė kantrybė atsiperka. Tai bus puikus
laikas atsipalaiduoti, net jei daugelis kažkur
skuba. Sekmadienį būkite malonūs ir atidūs
savo artimiesiems – mainais kažkuris iš jų
atskleis jums dar negirdėtų faktų.

Dvyniai (05.22–06.21)
Štai šitaip turėtų prasidėti visos savaitės
– pirmadienį ir antradienį būsite kupini energijos ir entuziazmo, kuriuo užkrėsite visus
namuose ar darbe. Trečiadienį ir ketvirtadienį
tempas šiek tiek sulėtės, nes būsite linkę
daugiau analizuoti nei veikti. Neįprastai aštrus įžvalgumas lydės jus ir penktadienį bei
šeštadienį. Skirtumas tas, kad dabar savo
išmąstytas idėjas galėsite paleisti į gyvenimą,
o tai padaryti jums padės bendraminčiai.
Sekmadienį stenkitės būti lankstesni, nes
gali pasitaikyti netikėtų situacijų, kuriose
reikės žaibiškai prisitaikyti.

Vėžys (06.22–07.22)
Saugokitės konfliktų namuose, ypač pirmadienį ir antradienį. Labiausiai tikėtina,
kad jus išgelbės laiku parodyta empatija ir
supratingumas. Trečiadienį ir ketvirtadienį
karaliaus emocijos. Patirsite jaudinančių
akimirkų meilės ir santykių fronte, tačiau,
jei leisite jausmams jus valdyti, viskas gali
baigtis finansinėmis ar teisinėmis pasekmėmis. Penktadienį ir šeštadienį, pasimokę iš
kitų dienų patirties, pasistenkite į nieką aštriai nebereaguoti ir skirkite daugiau laiko
sau. Jei sekmadienį iškiltų kokia problema,
išspręskite ją kūrybiškai.

Liūtas (07.23–08.23)
Savaitės pradžioje žmonės jus palaikys – o kaip
gi kitaip? Pirmadienį ir antradienį žinosite visus
atsakymus į jums svarbius klausimus, tad linksminkitės ir mėgaukitės populiarumu. Trečiadienį ir
ketvirtadienį galėsite imtis naujo įdomaus tyrimo
ar analizės. Savaitgalį, kai jau turėsite rezultatus,
galėsite vėl mėgautis pagyromis ir plojimais visur, kur pasirodysite. Sekmadienį geriausia skirti
nesavanaudiškai, labdaringai veiklai.

Mergelė (08.24–09.23)
Parodykite nors kiek dėmesio finansiniais
klausimais. Tikriausiai nėra geros dienos
impulsyviam apsipirkinėjimui, bet pirmadienis ir antradienis – pačios blogiausios,
kokias galima sugalvoti. Užtat šios dienos
yra labai palankios kurti spontaniškas idėjas.
Trečiadienį ir ketvirtadienį palepinkite savo
intelektą tenkindami smalsumą rūpimais
klausimais ir leisdamiesi į ilgus ir prasmingus
pokalbius. Penktadienį ir šeštadienį nepasiduokite pagundai kažkur skubėti. Jūsų laukia
retas atvejis, kai verta pasyviai rizikuoti –
palikti viską savieigai, ir sekmadienį beliks
susirinkti laurus.

Skorpionas (10.24–11.22)
Savaitė prasidės nelengva nata: pirmadienį ir
antradienį jūsų širdies troškimai ir proto balsas
niekaip nesugebės sutarti tarpusavyje, todėl
šiuo metu geriau daugiau mąstyti ir nesiimti
veiklos, nes jūsų vidiniai prieštaravimai gali
persiduoti su jumis dirbantiems žmonėms.
Trečiadienį ir ketvirtadienį jūsų požiūris kardinaliai keisis. Gerai žinosite, ko norite ir kaip
to pasiekti, todėl būsite ypač charizmatiški ir
pasitikintys savimi. Penktadienį ir šeštadienį
jus netikėtai užklups įtikinėtojai, suinteresuoti,
kad dalyvautumėte jų sumanymuose. Čia galite
pasikliauti tik nuojauta – ji jums pasakys, ar
verta prasidėti, ar ne. Sekmadienį neskubėdami
imkitės kažko naujo.

Šaulys (11.23–12.21)
Pirmadienį ir antradienį visi jus mylės ir nešios ant rankų, todėl būtų apdairu subtiliai
užsiminti, ko norite – turėsite itin atidžių
klausytojų. Trečiadienį ir ketvirtadienį noras
dominuoti tarp žmonių virs drovumu. Gal
atėjo laikas pabūti ramiai ir atgauti jėgas?
Penktadienį ir šeštadienį vėl grįšite į jums
įprastas vėžes, būsite genialūs pramuštgalviai, kurių iš pusiausvyros nesugebės išvesti
jokia situacija. Sekmadienį nuveikite ką nors
iš tiesų unikalaus ir originalaus.

Ožiaragis (12.22–01.20)
Pirmadienis ir antradienis – puikios dienos
jūsų sumanymui „startuoti“. Ne visiems tiks
jūsų spartus tempas, bet, laimei, jums nepadedantys žmonės susipras, kada reikia trauktis iš
kelio. Trečiadienį ir ketvirtadienį skirkite laiko
šiek tiek atsitraukti ir susivokti, kokiame etape
dabar esate. Jei kyla neaiškumų, paprašykite
pagalbos draugų – jie mielai padės. Penktadienį ir šeštadienį likite atidūs detalėms, bet
kartu pamėginkite susidaryti bendrą vaizdą.
Sekmadienį, jei tik norėsite, galėsite savo
šedevrą galutinai užbaigti.

Vandenis (01.21–02.19)
Ši savaitė skirta tam, kad užmegztumėte kuo
daugiau tamprių ir naudingų ryšių. Pirmadienį ir antradienį palanku išaiškinti savo idėją
bičiuliams ir gal net susirasti naujų bendraminčių. Trečiadienį ir ketvirtadienį šiek tiek
sulėtinkite tempą ir pamėginkite įsivaizduoti
bendrą vaizdą, kaip turėtų veikti jūsų idėja.
Ar pakankami daug padaryta? Penktadienį ir
šeštadienį bičiuliai jums pateiks linksmą iššūkį.
Suorganizuokite išvyką ar vakarėlį (saugiu ir
įstatymams neprieštaraujančiu būdu) su senais
ir naujais draugais. Jei kažko nespėjote iki sekmadienio, visiškai dėl to nesijaudinkite. Atėjo
laikas pailsėti ir pasidžiaugti diena.

Žuvys (02.20–03.20)
Savaitės pradžioje kaip įmanydami pasistenkite
su niekuo nesipykti. Tiesa ta, kad pirmadienį ir
antradienį bus sunku įtikinti aplinkinius savo
idėjomis, sulauksite daug kritikos ir abejingumo. Kaip bebūtų, neliūdėkite, nes jau nuo
trečiadienio reikalai ims taisytis. Tikėtina, jog
imsitės įdomaus, kūrybiško požiūrio reikalaujančio projekto, kuris padės atskleisti jūsų
užslėptus talentus ir padrąsins išbandyti save
naujuose amplua. Taigi, daugiau entuziazmo ir
nesižvalgykite atgal. Penktadienis ir šeštadienis
– puikios dienos planuoti ateitį. Žvaigždės jums
šypsosi, tad daugeliui jūsų vizijų bus lemta
išsipildyti netolimoje ateityje. Sekmadienį aplinkiniai noriai seks paskui jus į pasaulio kraštą.
Pasinaudokite šia įtaka išmintingai!

PA RD UODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Gervėnų k., Lazdijų
•r. sav.
•Sodybą
(70 a, medinis namas,

ūkinis pastatas, svirnas, du garažai, galima papildomai pirkti
10 ha žemės).
Tel. 8 614 04094.

••

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

••

Sklypą namo statybai Lazdijų mieste.
Tel. 8 686 70841.

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

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

••

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

•priekabą.
•Lengvojo automobilio
Tel. 8 698 78040.

distancinius pultelius, SCART
laidą, mob. telefono „Nokia“
įkroviklį ir ausinukus, kaina nuo
2 Eur. Pakabinamus šviestuvus
(2 vnt.), kaina nuo 5 Eur. CD
metalinį stovelį (aukštis 65 cm,
talpa 37 diskai), kaina 4 Eur.
Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.

Golf III“ (1997 m.) ir
neapdirbtas labrado•„VW•„VWPassat“
•rito•Pigiai
skardinių ratlanakmens plokštes Lazdikių plastikinius gaubtus (R14,
4 vnt.), kaina po 2 Eur. Plastikines slenksčių juostas, kaina
8 Eur už vnt. „Audi A6“ (2002
m.) dvejas priekinio bamperio
groteles, kaina 5 Eur už vnt.
Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

••

AUGALAI

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

juose.
Tel. 8 686 70841.

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

•Tel.•Žemę.
8 688 80688.
•žemę.
•Žemės ūkio paskirties
Tel.: 8 615 94920,
8 614 56206.

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

g. 41, Lazdi•juose,
•Namą(15 Vytauto
••Bulves.
a namų valda) ir 15 a Tel. 8 623 04363.
•karto.
•Žemę. Atsiskaitau iš
sklypą Sodų g.
Tel. 8 672 05028.
••Daugiamečių žolių sėklas. Tel. 8 614 80988.
Auginame dobilus, motiejukus,
svidres, eraičinus, turime ir
Lazdijuose arba
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
•keičiu
•Sodybą
į 2 k. butą I arba II aukš- žolių mišinių gyvuliams, piete. Tel. 8 670 61649.
voms ir ganykloms, žaliosioms ••Bet kokią žemės ūkio
techniką: traktorių, priekabą,
trąšoms, vejoms. Galime suSodybą
Gudelių
k.
(30
a
ir jų padargus. Gali
daryti
mišinį
pagal
jūsų
norimą
•namų
• valda, 2,25 ha žemės sudėtį. Konsultuojame pievų ir sunkvežimį
būti neveikianti, su defektais.
ūkio paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.

••

Žemės sklypą namo
statybai Lazdijų mieste (30 a,
gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 550 Eur
už a. Tel. 8 686 70841.

ganyklų įrengimo klausimais.
Pristatome nemokamai.
Tel. 8 600 25710.

Tel. 8 680 77728.

••

arba
•mikroautobusą.
•Lengvąjį automobilį
Gali būti tech-

Kvietrugius, kaina 6 Eur
(yra galimybė atvežti).
Tel. 8 600 16438.

••

Rugius ir šiaudus rulonais,
kaina sutartinė.
Tel. 8 684 12694.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

niškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 687 89742.

sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
a, žemės ūkio paskirtis, su ••Šienainio rulonus.
tvenkiniu ir nedideliu statiniu), Tel. 8 682 48657.
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

KITI

baltarusiškais
rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
•durpių
•Prekiaujame
sklypą šalia
briketais ir akmens
ežero (iki vandens apie 50 m,
sklypą iš vienos pusės riboja
kelias, iš dviejų pusių juosia
natūralus griovys, einantis iki
ežero, idealus variantas sklype
turėti tvenkinį, patogus privažiavimas), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

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

Tel. 8 657 88458.

anglimis. UAB „MARTAS“,
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 51721, 8 652 51721.

– kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.

UAB „Rividė“
parduoda ir pristato.
• Medžio briketus.
• Medžio granules (sertifikuotos).
• Durpių briketus didmaišiuose po 500 kg.
• Plautas aukščiausios rūšies akmens anglis (palaidos arba fasuotos po 25 kg).
• Granulines akmens anglis.

Tel. 8 652 71212.

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai.
Tel. (8 318) 53085.
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Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
perka
TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

Superkame visų markių automobilius: „Mazda“, „Audi“,
BMW, „Mitsubishi“, „Renault“,
„Volkswagen“, kemperius ir
kt. Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus,
atsiskaitome iš karto. Dirbame savaitgaliais ir šventinėmis
dienomis. Tel. 8 681 20546.

pianiną.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.

PASLAUGOS

automatines
•skalbimo
•Taisomemašinas.
Atvykstame
į namus.
Tel. 8 615 73404.

••

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

automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
••Glaistau, dažau bei galiu
Gali būti nevažiuo- dirbti kitus statybos darbus.
jantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, pasiimame, sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

••

GYVULIAI

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

Tel. 8 622 60230.

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

NU O MA
SIŪLO

betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.
nestandar•tinio•Išnuomojamas
išplanavimo butas Lazdijų
miesto centre (autonominis
šildymas).
Tel. 8 698 78040.

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

IEŠKO

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

Mirus Virgaudui Šerėnui, nuoširdžiai užjaučiame jo
žmoną Aldoną Šerėnienę, dukrą Eglę ir sūnų Rytenį.
Lina ir Artūras Margeliai
Nuoširdžiai užjaučiame Daivą Povilanskienę mirus mylimai
sesei Dalei.
Lina ir Artūras Margeliai
Mirus Virgaudui Šerėnui nuoširdžiai užjaučiame žmoną
Aldoną Šerėnienę, dukrą Eglę ir sūnų Rytenį.
Daiva ir Gintas Ambrazevičiai

Turite naujieną, nuotrauką –
siųskite dzukuzinios@gmail.com

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

Parduodamas
antikvarinis
traktoriukas
„McCormick
D-326“, puikiai
veikiantis. Padargai
— kultivatorius,
vartomas dviejų
korpusų plūgas.
Jei domina,
skambinkite tel.
8 615 39794.

apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.

išnuomojamos
išsinuomočiau
•salės-klubo
•Nebrangiaipatalpos
•žemės
•Brangiai
Lazdijų
Krosnos, Šeštokų
miesto centre („Holivudas“).
Tel. 8 698 78040.

sen.
Tel. 8 688 80688.

pas Radvilų g., Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 671 50589.

– galvijus
•aukščiausiomis
•Įmonė tiesiogiai
ŽŪKB „Kreke- ••Išnuomoju arba parduodu
••Išsinuomočiau žemės
gamybines sandėliavimo patal- Šventežerio sen. Laiku moku
navos mėsa“ kainomis. Moka

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

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas.

Viskas vienoje vietoje!
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Informuojame žemės sklypų (kadastro Nr. 5930/0002:22) savininkės O. B. P turto paveldėtojus ir (kadastro Nr. 5930/0001:232)
savininkės G. V. turto paveldėtojus, kad UAB „Tikslinta“ matininkas Tomas Klenauskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.
2M-M-1244) 2021-01-26 vykdys žemės sklypų Nr. 905M ir Nr.
900M, esančių Lazdijų r., Kapčiamiesčio sen., Menciškės k., ribų
ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome
kreiptis į UAB „Tikslinta“, adresu R. Kalantos g. 34-208, Kaunas,
el. p. klenauskas @gmail.com arba telefonu 8 699 54565.

ta Vineta

KNYGYNĖLIS. Tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt, www.dzknygynelis.lt

t

ne

230 Eur/t, skarda – 170–190
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–V – 8.00–16.00
val., VI – 8.00–12.00 val.
Tel. 8 698 30902.

Vi

Vi

laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 200–

in

a
et

a

••

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

KITI

Prekiaujame šviežiomis „Vineta“ veislės bulvėmis

eta Vine
ta
Vi n

arba telyčią nuo 6
•mėn.•Veršelį
iki 3 metų auginti. Taip

a
et

iš karto. Tel. 8 613 79515.

614
8
.
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Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS
Prenumeruokite visuose Lietuvos pašto skyriuose,
telefonu 8 700 55 400,
internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt.
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Dėmesio!
Kalvarijoje organizuojami
mokymai
TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkų
mokymo kursai;
A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Virtuvės baldai, sofos, lovos,
kampai, lentynos, komodos,
kėdės, prieškambariai, šaldytuvai, šaldikliai, trimeriai.
Atvežame. Galima išsimokėtinai.

Ulonų g. 16 ir
Naujoji g. 50, Alytus.
Telefonas 8 674 05844

Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

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

Pasiilgsime jūsų!
Reikia knygos, biuro popieriaus, spaudo,
užpildyti tonerį? Susisiekite:

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

Tel. 8 646 71901.

UAB „Galvijų eksportas“

E. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

FACEBOOK, MESSENGER
.
Lazdiju, knygynelis

Tel. 8 612 34503.

Laukiame Jūsų!

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
El. p. leipalingio.giria@gmail.com

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
ose

alp
pat

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

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

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

PERKAME
MIŠKĄ.

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

„Sūduvos galvijai“

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

brangiai perka.

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

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

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

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

Tel. 8 682 60899.
PARDUODA

Brangiai perka
įvairų mišką.
Gali būti bendraturčių,
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

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

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

• 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

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