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Per antrąjį karantiną — kas ketvirtas lazdijietis be darbo

N

edarbas – viena
iš opiausių Lietuvos problemų,
o per karantiną
tai tampa dar didesne problema.
Bedarbių skaičiumi Lazdijai visais laikais lenkė daugelį šalies
savivaldybių, tačiau per pirmąjį
ir santrąjį karantiną mūsų rajonas tapo vienu iš nedarbo lygio
lyderių.
Per pavasarinį karantiną Lazdijai
kartu su Ignalina tapo nedarbo
lyderiais, šiuose rajonuose nedarbo lygis viršijo 17 proc. ribą.
Tuomet Lazdijų rajono valdžia
numatė priemonių planą, kaip
pagerinti šią situciją. Tačiau nedarbo situacija per rudens–žiemos
karantiną tapo dar sudėtingesnė.
Sausio 1 dienos duomenimis, nedarbo lygis Lazdijuose pasiekė
neregėtas aukštumas, darbo neturi
24,6 proc. darbingų žmonių, tai –
beveik kas ketvirtas galintis dirbti
lazdijietis.
Situacija kitose Alytaus regiono savivaldybėse yra šiek tiek geresnė. Lietuvos nedarbo vidurkis
2021 metų sausio 1 dieną buvo
16,1 proc. Druskininkuose nedarbo rodiklis – 18,9 proc., Alytaus
rajone – 18,1 proc., Alytaus mieste – 18 proc. Geriausia situacija
yra Varėnos rajono savivaldybėje,
kur nedarbo rodiklis žemesnis nei
Lietuvos ir sudaro 15,6 proc.
„Dzūkų žinios“ pateikė klausimus savivaldybei dėl nedarbo
lygio:
Nukelta į 2 psl.
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Lazdijuose nedarbas pasiekė neregėtas aukštumas, darbo neturi 24,6 proc. darbingų žmonių, tai — beveik kas ketvirtas galintis dirbti lazdijietis.

Skiepai nuo koronaviruso
jau pasiekė ir Lazdijus

Sveikinam Tėvelį Nazarijų, kuris sausio 20 d.
šventė savo 100-ąjį gimtadienį.
Gyvenimas nubėgo su vėjais žvarbiais, patyręs visko:
vargo, ašarų, džiaugsmo tais tyliais vakarais.
O kurgi tu, jaunyste, nuskubėjai, palikai?
Sustok, atsidusk ir tyliai atsakyk!
O, Dieve, kaip tai buvo neseniai.
O, Tėveli brangus, kodėl taip pravirkai, kad tas 100-as
metų prabėgo greitai ir nelauktai, gyvenimas yra vienintelis ir vienas, jis ėjo, bėgo ir nuskubėjo.
O mes Jums linkim Dievo paguodos, tvirtybės, ramybės
ir džiaugtis anūkų ir proanūkių apsuptyje.
Jus sveikina karštai mylintys dukra Milda
su vyru Vytautu

Ne „troikos” turi
spręsti rajono žmonėms
svarbius klausimus
Nuomonė

Lazdijų rajonas gavo 360 „Pfizer-BioNTech“ vakcinos nuo COVID-19 dozių.

Skaitykite 3 psl. »

Benius Rūtelionis,
rajono savivaldybės tarybos narys,
„Valstiečių” frakcijos seniūnas

Manau, jog nėra normalu, kai
visiems rajono žmonėms svarbūs sprendimai kai kurių savivaldybės darbuotojų yra priimami, nesuderinus jų su tarybos
nariais, neatsiklausus rajono
žmonių nuomonės. Kodėl apie
juos sužinome iš spaudos, kai
jau būna šaukštai po pietų?
Šiuo atveju kalbu apie
Nukelta į 3 psl.

»
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Savaitės komentaras

Eidamas pas velnią obuoliauti, turi žinoti, kad tai gali liūdnai baigtis

Algimantas Mikelionis
Baltarusijai priklausančios
sanatorijos „Belorus“ vadovas I. Epifanovas pranešė, kad
„Swedbank“ bankas įšaldė jos
sąskaitas, todėl įstaiga negali išmokėti atlyginimų darbuotojams.
Tokius savo veiksmus minėtas
bankas motyvavo ES įvestomis
sankcijomis Baltarusijos prezidento A. Lukašenkos režimui ir
sanatorijai „Belorus“, kuri yra
Baltarusijos prezidento reikalų
valdybos dalininkė. I. Epifanovo
duomenimis, ES sankcijų sąraše
sanatorijos „Belorus“ nėra, tačiau
į jį gruodžio mėnesį įtraukta Baltarusijos prezidento administracijos Vyriausioji ūkio valdyba.
I. Epifanovas kreipėsi į Lietuvos
institucijas, kad galėtų išmokėti
atlyginimus darbuotojams, kurių
didžioji dalis, t. y. 350 asmenų iš
visų 393 sanatorijos darbuotojų,
yra Lietuvos piliečiai. Įstaigos
vadovas teigė, kad sanatorija
dirba sėkmingai, aprūpina darbu daug žmonių, nuolat ir sąžiningai moka visus mokesčius,
palaiko Lietuvos valstybę, todėl

sąskaitos įšaldymas jam yra nesuprantamas.
Dėl galimybės sanatorijos „Belorus“ darbuotojams išmokėti algas I. Epifanovas kreipėsi į Lietuvos valdžios institucijas, į užsienio
reikalų ministrą G. Landsbergį, į
Seimo Užsienio reikalų komiteto
pirmininką Ž. Pavilionį, į Vidaus
reikalų ministeriją, į centrinį banką. Juolab, kad įprastai atlyginimai „Belorus“ darbuotojams
mokami iki mėnesio 4 d., o už
gruodį – dar prieš Naujuosius.
Šįkart direktorius tikėjosi, kad
už darbą gruodį pavyks sumokėti
sausio pradžioje.
Į ES sankcijas „Belorus“ sanatorijos sąskaitoms atsiliepė ir
Baltarusijos opozicijos atstovas,
jos lyderės S. Cichanouskajos
patarėjas F. Viačorka, BNS naujienų agentūrai pareiškęs, kad
nuo sankcijų nukentėjusi Druskininkuose įsikūrusi sanatorija
„Belorus“ yra A. Lukašenkos
režimo korumpuotos sistemos
dalis. „A. Lukašenkos valstybė
tapo mafijine valstybe. Prezidento
administracijos įmonei priklauso
daugybė kompanijų, restoranų,
prekybos centrų, privačių medicinos centrų ir netgi sanatorijų“, – BNS sakė F. Viačorka.
„Ši organizacija atsidūrė sankcijų
sąraše, o sąskaitų blokavimas yra
A. Lukašenkos valstybės mafijinės struktūros rezultatas“, – teigė

jis, pridūręs, kad opozicija kovoja
ne tik dėl laisvų rinkimų, bet ir
prieš korupciją.
Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Ž. Pavilionis
žiniasklaidai teigė, kad Druskininkuose veikiančios „Belorus“ sanatorijos darbuotojai turi
suprasti, kad, įsidarbinę tokioje
įstaigoje, prisiima didžiulę riziką.
„Tiek jie, tiek bet kokios įmonės,
kurios įeina į darbo santykius ar
sudaro darbo sutartis su Baltarusijos režimu ar bet kokiais
kitais autokratiniais režimais,
darbuotojai turi suprasti, kad jie
prisiima didžiulę riziką“, – BNS
sakė Ž. Pavilionis. Paklaustas,
ką darytų sanatorijos darbuotojo
vietoje, jis teigė, kad visų pirma
nesidarbintų į tokią sanatoriją.
„Savo ruožtu tie piliečiai, kaip
ir bet kurie Lietuvos piliečiai,
nukentėję vienaip ar kitaip, galbūt ir dėl savo kaltės, dėl savo
apsisprendimo, turi teisę kreiptis į mūsų Socialinės apsaugos
ir darbo ministeriją ir Užsienio
reikalų ministeriją, ieškoti tos
teisybės“, – teigė Ž. Pavilionis.
Jo teigimu, sanatorijos darbuotojai turėtų suprasti, kad „Belorus”
sanatorija nėra Lietuvos įmonė.
Lietuvos ir Baltarusijos susitarimu sanatorijos „Belorus“ teritorija Druskininkuose buvo išnuomota Baltarusijai devyniasdešimt
devyneriems metams.
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Adomo Žilinsko piešinys.

Per antrąjį karantiną — kas ketvirtas lazdijietis be darbo
»Atkelta iš 1 psl.

1. Pagal naujausius statistikos
duomenis, nedarbas Lazdijų rajone pasiekė beveik 25 proc. ribą.
Kokias matote šios situacijos
priežastis, kaip galima pagerinti
situaciją?
2. Ar per pandemiją Lazdijų
savivaldybės teritorijoje buvo
masinių atleidimų iš darbo?
3. Ar tokia nedarbo situacija neturės neigiamos įtakos mokesčių
surinkimui į rajono biudžetą? Ar
yra numatyta amortizacinis šios
situacijos planas?
Savivaldybė neatsakė į pirmuosius du klausimus, siūlydama atsakymų ieškoti kitose įstaigose –
Užimtumo tarnyboje, Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijoje.
Sulaukėme atsakymo tik į trečiąjį
klausimą:
„Didėjant nedarbo lygiui, didžiausia grėsmė kyla, kad savivaldybės biudžetas 2021 m. gali
nesurinkti gyventojų pajamų mokesčio. Taip atsitiko ir 2020 m.,
kuomet gyventojų pajamų mokesčio planas buvo neįvykdytas
640 tūkst. eurų, tačiau valstybė
suteikė paramą savivaldybei suteikdama trumpalaikę paskolą,
kurios grąžinimas bus kompensuotas. Tikėtina, kad ir 2021 m.,
jeigu nebus vykdomas gyventojų pajamų mokesčio planas, bus
galima gauti tokią paskolą, kad
laiku būtų užtikrintas atsiskaity-

REIKIA
KOMPOSTO?

mas su savivaldybės biudžetinių
ir viešųjų įstaigų darbuotojais,
valstybės biudžetu bei prekių ir
paslaugų teikėjais. Taip pat kiekvieną ketvirtį bus peržiūrimas
biudžeto priemonių vykdymas
ir prioritetai.“
Prieš pusmetį, kai nedarbo lygis
Lazdijuose siekė 17 proc., savivaldybės administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė, „Dzūkų
žinių“ paklausta, kokias programas, susijusias su nedarbo mažinimu, vykdo Lazdijų savivaldybė,
pateikė optimistinį atsakymą:
„Lazdijų rajono savivaldybėje, siekdami paskatinti šio krašto
verslo plėtrą, patvirtinome naują Lazdijų rajono savivaldybės
verslo rėmimo programą. Šiuo
sudėtingu karantino laikotarpiu
savivaldybės taryba taip pat pritarė siūlytam COVID-19 ligos
sukeltų padarinių Lazdijų rajono
savivaldybėje poveikio mažini-

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.

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

mo trumpalaikių veiksmų planui,
kuriame numatytos lengvatos bei
kompensacijos Lazdijų krašte įsikūrusiems verslininkams. Lazdijų
rajono savivaldybės moksleivių
ir studentų užimtumo didinimo
programa taip pat prisidės prie
verslininkų skatinimo, nes išlaidas padengs savivaldybė. Taip
pat informuoju, kad Lietuvos
Respublikos Vyriausybė ženkliai
prisideda prie situacijos sprendimo – dėmesys regionams iš-

skirtinis, o Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija, Žemės ūkio
ministerija bei Ekonomikos ir
inovacijų ministerija rengia bei
tvirtina įvairias priemones ir programas, kurios skatina verslumą
ir padeda nedarbo lygį mažinti
visoje šalyje“.
Veiksmų planų būta daug, tik
ar jie įgyvendinti? Nedarbas per
pusmetį rajone padidėjo beveik
8 proc. Kas toliau?
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Ar karantino metu dar tinkamus naudojimui
daiktus galima pristatyti į daiktų mainų punktus
„Mainukas“ bei jų centrą „TikoTiks“?
Pakartotiniam naudojimui
tinkamus daiktus galima pristatyti ir į „Mainukus“, ir į
„TikoTiks“. Tačiau dėl karantino metu taikomų apribojimų asmenų lankymasis
juose yra draudžiamas, todėl
atvežę daiktų į „TikoTiks“
centrą, praneškite apie tai
telefonu 8 636 46564, o
daiktus palikite prie durų.
Atnešę gerų daiktų į rūšiavimo centrus, palikite juos prie „Mainukų“
durų ir informuokite apie tai rūšiavimo centro darbuotoją. Rūšiavimo
centrų kontaktiniai telefonų numeriai skelbiami https://www.aratc.lt/
kontaktai.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
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Aktyvi bendruomenės pirmininkė neria į naujos veiklos vandenis
Kai kurios aktyvios ir
visuomeniškos rajono moterys, nuveikusios nemažai darbų bendruomenės
labui, nebijo naujų iššūkių
ir išbandymų. Naujosios
Kirsnos kaimo bendruomenės pirmininkė Neringa
Apolskienė neseniai dalyvavo savivaldybės paskelbtame Socialinės paramos ir
sveikatos skyriaus vedėjo
pavaduotojo konkurse ir jį
laimėjo. Netrukus, atlikus
būtinus formalumus, ponia
Neringa pradės darbą naujose pareigose.

Nori tobulėti
Neblogai socialines problemas
išmananti moteris pripažino, jog
naujasis darbas jai tikrai nebus
nepažįstama sfera, tačiau teigė,
jog iš vienų pozicijų socialinės
problemos gali atrodyti vienaip,
o iš kitų, tai yra pradėjus dirbti
Socialinės paramos ir sveikatos
skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigose, viskas gali pasirodyti šiek
tiek kitaip. Apie būsimąjį darbą,
įgyvendintus projektus ir nemotyvuotus rajono bedarbius „Dzūkų žinios“ kalbėjosi su Neringa
Apolskiene.
Paklausta, kodėl ji, šiuo metu
dirbanti Šeštokų seniūnijos socialine darbuotoja, nusprendė dalyvauti savivaldybės paskelbtame
konkurse, ponia Neringa atsakė,
jog šiam žingsniui pastūmėjo no-

ras tobulėti. „Ateina laikas keisti
darbą, norisi naujos veiklos, naujų
patirčių ir išbandymų“, – tvirtino
N. Apolskienė. Moteris pastebėjo,
jog ji iki šiol irgi dirbo panašaus
profilio darbą, tik buvo kitos apimtys ir sprendimų galimybės.
Tai, kad N. Apolskienė yra
kvalifikuota socialinio darbo
specialistė, patvirtina ir jos studijos kolegijoje, universitete ir
magistro diplomas.
„Rūpintis žmonėmis man yra
svarbu, turiu gausybę idėjų, kaip
tai daryti“, – sakė N. Apolskienė.

Nenori nieko keisti
Paklausta, kodėl tiek daug rajono žmonių neturi darbo, skursta,
sunkiai gyvena, ponia Neringa
galvoja, jog dėl susidariusios
situacijos yra daug priežasčių,
bet svarbiausios – susisiekimo
problemos, motyvacijos dirbti
trūkumas, nenoras ką nors keisti
savo gyvenime.
„Daugelį žmonių tenkina tai,
kaip jie gyvena, užtenka to, ką
turi. Nieko nenori keisti – gauna
pašalpą, greitai ją perleidžia per
gerklę ir toliau vargsta. Manau,
kad būtų teisinga pašalpas mokėti
ne pinigais, bet kortelėmis, už
kurias būtų galima įsigyti maisto
produktų“, – svarstė N. Apolskienė.
Jos vadovaujama Naujosios
Kirsnos bendruomenė dalyvavo
projekte „Bendruomeninio vers-

lo kūrimas“ ir užsiėmė maisto
ruošimu.

Bendruomenė maitino
senolius
Praėjusį rudenį bendruomenė
kreipėsi į savivaldybę, siūlydama maisto gamybos ir tiekimo
paslaugą garbaus amžaus ir sunkiai gyvenantiems Lazdijų rajono
žmonėms.
„Mes žinome, jog kituose miestuose ir rajonuose varguoliais pasirūpina įvairios ten veikiančios
nevyriausybinės organizacijos,
gaila, bet jų mūsų rajone nėra.
Todėl mes pasiūlėme savivaldybei teikti maisto gaminimo ir
pristatymo paslaugą rajono senoliams ir varguoliams“, – pasakojo
N. Apolskienė.
Savivaldybė pritarė tokiai Naujosios Kirsnos kaimo bendruomenės iniciatyvai ir pasirašė su ja
paslaugų teikimo sutartį dviem
mėnesiams, iki 2021 metų sausio
31 d.
Pagal šią sutartį bendruomenė
įsipareigojo per du mėnesius pagaminti 2000 porcijų karštos sriubos ir ją išdalinti šimtui sunkiai
gyvenančių rajono gyventojų.
„Labai džiaugiamės šiuo projektu – galėjome bent šiek tiek
palengvinti sunkiai gyvenančių
žmonių kasdienybę. Senoliai,
kuriems atveždavome sriubos,
mums nuoširdžiai dėkojo, jie
laukdavo ne tik sriubos, bet ir
mūsų žmonių, kurie tą sriubą at-

Skiepai nuo koronaviruso
jau pasiekė ir Lazdijus
Ilgai laukta vakcina nuo
COVID-19 jau paskiepyta per pusketvirto šimto
Lazdijų krašto žmonių.
Po trijų savaičių pirmuosius skiepus gavę lazdijiečiai bus skiepijami
pakartotinai, tuomet jie
įgaus imunitetą ir bus saugūs. Tam, kad būtų įgytas
kolektyvinis imunitetas,
Lazdijams dar reikia per
4 tūkst. vakcinos dozių.

Savivaldybės gydytoja Lina
Džiaukštienė teigė, jog praėjusią
savaitę Lazdijų rajono savivaldybė gavo 360 „Pfizer-BioNTech“
vakcinos nuo COVID-19 dozių.
Pasidomėjus, kaip buvo paskirstyta vakcina, kas buvo
vakcinuojami, ar persirgusieji
COVID-19 gavo vakcinos, L.
Džiaukštienė atsakė, jog VšĮ
,,Lazdijų ligoninė“ gavo 90 dozių, kurias pristatė ir darbuotojus
suvakcinavo Santaros klinikos,
VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros cen-

tras“ ir UAB ,,Lazdijų sveikatos
centras“ gavo 270. Gautomis
vakcinomis buvo suvakcinuoti
dializuojami ligoniai, visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, Lazdijų, Veisiejų
ir Kapčiamiesčio senelių globos
namų darbuotojai ir gyventojai, Lazdijų socialinių paslaugų
centro socialiniai darbuotojai,
lankantys asmenis namuose.
„Buvo vakcinuojami nesirgusieji asmenys, taip pat COVID-19 liga persirgę asmenys,
jei prieš skiepijimą antikūnų
testas jiems buvo neigiamas ir
tarp nustatytos COVID-19 ligos
ir antikūnų tyrimo buvo praėjusios ne mažiau kaip 3 savaitės.
Sąrašai buvo derinami su Nacionaliniu visuomenės sveikatos
centru“, – sakė savivaldybės
gydytoja.
Paklausta, kiek dar vakcinos
reiktų Lazdijams, kad būtų paskiepytos prioritetinės grupės, L.
Džiaukštienė teigė, jog, norint
įgauti kolektyviniį imunitetą,
turėtų būti paskiepyta 70 proc.

populiacijos. „Ne paslaptis, kad
yra asmenų, kurie atsisako skiepytis. Preliminariai prioritetinėms grupėms paskiepyti mūsų
rajone reiktų apie 4260 vakcinos
dozių“, – sakė savivaldybės gydytoja.
L. Džiaukštienė sakė, kad
povakcininių reakcijų buvo
labai nedaug ir jos buvo labai
nežymios – rankos skausmas,
lengvas galvos skausmas ir kitos, kurios gali būti ir po kitų
vakcinų įvedimo į organizmą.
Į klausimą, kada planuojama
gauti skiepų partiją antrajai injekcijai, L. Džiaukštienė teigė,
jog VšĮ ,,Lazdijų ligoninė“ personalas antrą dozę gaus sausio
28 d.
„Apie antros dozės skiepus
prioritetinėms grupėms Sveikatos apsaugos ministerija informuos, kai vakcina bus gauta
iš tiekėjų ir suformuota siunta
Lazdijų rajono savivaldybei“, –
sakė savivaldybės gydytoja.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Asmeniniai skelbimai nemokamai!

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

„Rūpintis žmonėmis man yra svarbu, turiu gausybę idėjų, kaip tai daryti“, —
sakė N. Apolskienė.
veždavo“, – pasakojo N. Apolskienė.
Paklausta, ar bendruomenė
užsiims panašia veikla ir tada,
kai ji dirbs atsakingose pareigose savivaldybės administracijoje,

N. Apolskienė teigė, jog naujų
projektų jos galvoje netrūksta, o
tuos projektus vykdys bendruomenės žmonės.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Nuomonė

Ne „troikos” turi
spręsti rajono žmonėms
svarbius klausimus
»Atkelta iš 1 psl.

istorinės atminties įamžinimą.
Iš spaudos sužinojau, kad atminimo lentos Nepriklausomybės
kovų didvyriams keleto žmonių
sprendimu buvo nukabintos nuo
bažnyčios tvoros ir perkeltos į
niekam nežinomą lauką.
Mane tai ypač skaudina, nes
mano diedulis buvo Nepriklausomybės kovų dalyvis ir kovojo už
Lietuvą kaimyniniame Kalvarijos
krašte. Mes šiomis lentomis prie
bažnyčios deramai pagerbėme Lazdijų krašto kovotojų atminimą.
Atminimo lentos su kovotojų
pavardėmis prieš kelerius metus
buvo garbingai atidengtos ir kunigo pašventintos tikrai tinkamoje vietoje – prie bažnyčios,
ten, kur visada daug žmonių. O
dabar sužinome, jog kažkieno
sprendimu jas perkelė į istorijos
šiukšlyną.
Kodėl apie lentų perkėlimo
planus nebuvo informuoti tarybos nariai? Jei kilo minčių iškelti šias lentas nuo bažnyčios
tvoros, kodėl nebuvo pasitarta
su rajono žmonėmis? Kartais dėl
kokio š... klausimo surengiama
rajono žmonių apklausa, o da-

bar, sprendžiant istorinės atminties simbolių klausimą, užtenka
trijų žmonių sprendimo? Kas tie
žmonės, kad gali savavališkai
priimti tokius sprendimus? Man
tai primena Stalino laikus, kai
visus klausimus, tarp jų – ką sušaudyti, spręsdavo „troikos“.
Jei teisybė, jog prie šios akcijos prisidėjo ir klebonas, tai
noriu pasakyti, kad ne jis vadovauja rajonui ir Lietuvai.
Mes nematėme projekto, pagal kurį naujojoje vietoje buvo
„numestos“ garbingą atmintį
įamžinusios lentos. Ar tai padaryta be projekto? Negali būti,
juk dabar be projekto negalima
pastatyti net šuns būdos. O čia
juk ne šiaip kas, bet istorinė atmintis.
Kiek žinau, tų atminimo lentų
atsiradimą suorganizavo mūsų
žemiečiai – Valdas Vasiliauskas
ir Vilius Kavaliauskas. Ar, prieš
nukabinant jas nuo bažnyčios
tvoros, buvo atsiklausta šių fundatorių nuomonės? O gal kai kas
galvoja, jog yra labai gudrūs ir
viską išmano geriau už kitus?
Tai labai pavojingas ir kenksmingas įsivaizdavimas.

•
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Vis daugiau vartotojų šviežių produktų ieško ūkiuose
Vis daugiau gyventojų ir maitinimo įmonių šviežių kaimiškų
produktų nusipirkti
šiandien dairosi ne
įprastose parduotuvėse, o tiesiai iš ūkininkų
bei kitų gamintojų.
Tokioms vadinamosioms trumposioms
maisto tiekimo grandinėms kurti ir populiarinti pasitarnauja
Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 m. programos (KPP) parama. Ja
siekiama, kad ūkininko ūkyje užaugintas
ar pagamintas šviežias
ekologiškas produktas
pasiektų vartotojus
trumpiausiu keliu.
Įsteigė naujas darbo
vietas
Šia galimybe pasinaudojo ir
Prienų rajone veikianti kepykla „Du Medu“. Jos vadovas
Vytautas Račickas atviravo,
kad rašyti projektą ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai
teikti paraišką paskatino
galimybė už paramos lėšas
įsteigti naujų prekybos vietų. Tad įmonės kepykloje iš
verslininko tėvo Jono Račicko laukuose užaugintų
ekologiškų grūdų kepama ir
per laiką spėjusi išpopuliarėti
„Ruginė duona“, pyragai ir
sausainiai, aplenkdami tarpininkus, šiandien jau keliauja
ir į Vilniuje bei Klaipėdoje
atidarytas krautuvėles. Įsisavinus apie 117 tūkstančių
eurų paramos lėšų, atsirado
galimybė padengti dalį ten
esančių patalpų nuomos mokesčio, taip pat kompensuoti
darbuotojų atlyginimą.
Bendrovė „Du Medu“ gyvuoja nuo 2007-ųjų. Atvertęs
šį istorijos lapą, kad metai
bėga taip greit, nustebo ir
pats jos vadovas V. Račickas.
„Atrodo, neseniai pirmąją ruginę duoną savo kepykloje
paragauti išsikepėm sau, po
to vaišinom šeimos pažįstamus ir draugus, šiems padrąsinus, toliausiai nuveždavom
parduoti į Prienų turgelį, o
dabar tapom žinomi gerokai toliau ir už savo regiono
ribų“, – pasidžiaugė jis.
Kepykla garsėja ne tik ekologiška „Rugine duona“, kurios per savaitę čia iškepama
iki 1 tūkst. 500 kilogramų,
bet ir konditerijos gaminiais.
Jų asortimentą papildo nauji, taip pat kepami be jokių
cheminių priedų. Bet būtent
senasis vartotojų pamėgtas
„Medaus pyragas“, kuriam
iškepti naudojamas tik ekologiškas verslo partnerio „Me-

117 tūkst. eurų parama įmonei „Du Medu“, kuri prekiauja ekologiškais
kepiniais, tapo didele paspirtimi ir paskatino atidaryti parduotuves
Klaipėdoje ir Vilniuje. (Nuotrauka iš asmeninio archyvo)

daus namai“ medus, lėmė įmonės pavadinimą – „Du Medu“.
Kaip ir daugelio verslininkų,
didžiausia V. Račicko svajonė
– kad greičiau baigtųsi koronaviruso pandemijos sukeltas
chaosas ir kad investuoti projekto pinigai duotų kuo geresnį
efektą.
Sąlyga – turėti partnerį
Norintiems gauti paramą pagal
KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti
vietos lygmeniu“ keliama
sąlyga: pareiškėjai turi turėti
partnerį ir bendradarbiauti, tai
yra du ūkio subjektai turi būti
pasirašę jungtinės veiklos sutartį. Paraiškų skaičius auga:
2016-aisiais gauta vos viena,
2017-aisiais – nė vienos, 2018aisiais – 5, 2019-aisiais – 16.
Praėjusiais metais paraiškos
buvo priimamos tris kartus, jų
gauta 27, tiesa, kelios „nubyrėjo“, liko 20. Iš viso šiam kvietimui buvo skirta 2 881 134
mln. Eur paramos lėšų.
Manoma, kad prie išaugusio
priemonės populiarumo galėjo
prisidėti ir koronaviruso pandemija, kada tiek vartotojai,
vengiantys dažniau vaikščioti
po parduotuves, aktyviau pradėjo ieškoti ūkininkų ūkiuose
išaugintos ar pagamintos produkcijos, tiek patys ūkininkai
ar smulkūs gamintojai vartotojams tapo atviresni – pasiūlė
galimybes prekes saugiai išvežioti į užsakovų namus.
Praėjusiais metais dažniausiai buvo prašoma paramos
prekybai vietos ūkyje, tiesioginiam produktų pristatymui
vartotojams, mobiliai parduotuvei įrengti, internetinei parduotuvei sukurti. Daugiausia
paraiškų buvo teikiama iš daržininkystės bei gyvulininkys-

tės sektorių. Iš viso šiai veiklos
sričiai KPP 2014–2020 m. laikotarpiui skirta daugiau kaip 4
mln. eurų paramos suma.
Kas gali kreiptis paramos
Parama paremta bendradarbiavimu žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje,
todėl paraišką būtina teikti
su partneriais, t. y. projekte
turi dalyvauti ne mažiau kaip
2 subjektai. Pareiškėjais ir
partneriais gali būti ūkininkai, užsiimantys žemės ūkio,
maisto produktų gamyba ir
(arba) perdirbimu ir (arba)
rinkodara, privatūs juridiniai
asmenys, užsiimantys žemės
ūkio, maisto produktų gamyba
ir (arba) perdirbimu ir (arba)
rinkodara, privatūs juridiniai
asmenys, užsiimantys žemės
ūkio ir maisto produktų prekyba, viešieji juridiniai asmenys,
veikiantys žemės ūkio, maisto
ūkio ir kaimo plėtros srityse
(gali būti partneriais ir tarpininkais).
Pareiškėjo ir partnerių bendradarbiavimas privalo būti
įtvirtintas jungtine veiklos
sutartimi, pasirašyta prieš
paraiškos pateikimą. Pareiškėjai ir partneriai projektą
įgyvendins kartu kaip vienos
projekto grandinės dalyviai.
Pareiškėjas per vieną kvietimą
gali pateikti tik vieną paraišką
gauti paramą. O pareiškėjo ir
partnerio dalyvavimas kitose
KPP priemonėse, pateikus paraišką pagal priemonės veiklos
sritį, neribojamas. Projektui
įgyvendinti gali būti paskirtas arba įdarbintas projekto
vadovas.

sandėliavimu, statyba, nuomotis prekybos patalpas, pirkti
pakavimo ir fasavimo bei
perdirbimo įrangą, mobiliąją
„parduotuvę ant ratų“, mokėti už transportavimo išlaidas:
kurą, nuomą, paslaugas, taip
pat mokėti darbo užmokestį
pardavėjui ir projekto vadovui.
Vienam projektui galima
gauti iki 120 tūkst. Eur be
PVM, nepriklausomai nuo
partnerių skaičiaus. Numatytas
paramos intensyvumas – 60
proc. tinkamoms finansuoti
verslo plano įgyvendinimo
išlaidoms, 100 proc. – tinkamoms finansuoti projekto
bendrosioms (bet ne daugiau
kaip 10 proc. kitų tinkamų
finansuoti projekto išlaidų
sumos, išskyrus einamąsias
bendradarbiavimo išlaidas),
einamosioms bendradarbiavimo (bet ne daugiau kaip 20
proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus
projekto bendrąsias išlaidas),
einamosioms projekto įgyvendinimo bei skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios
tiekimo grandinės plėtra (bet
ne daugiau kaip 20 proc. kitų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos, iš jų – ne daugiau
kaip 50 proc. gali būti skirta
pardavimų skatinimo reklamos
išlaidoms), išlaidoms.
Pareiškėjai ir partneriai turi
prisiimti įsipareigojimą sukurti
ne mažiau kaip vieną prekybos
vietą ir išlaikyti ją iki projekto
kontrolės laikotarpio pabaigos,
vykdyti prekybą ir aptarnauti
ne mažiau kaip 3 tūkst. (stacionariose prekybos vietose)
arba 1 tūkst. (laikinose prekybos vietose) pirkėjų per metus,
tvarkyti buhalterinę apskaitą ir
rengti finansines ataskaitas.
Paramos gavėjas gali pateikti iki 6 mokėjimo prašymų
(įskaitant avanso mokėjimo
prašymą) arba, jei projekte
numatytas turtas (visa įranga ir
įrengimai) bus įgyjamas finansinės nuomos (lizingo) būdu,
iki 10 mokėjimo prašymų
(įskaitant avanso mokėjimo
prašymą).
Projekto įgyvendinimo trukmė nuo paramos sutarties
pasirašymo dienos negali
būti ilgesnė kaip iki 2023 m.
birželio 30 d.
Atrankos kriterijai
Pareiškėjų projektai pagal KPP
veiklą „Parama trumpoms tie-

kimo grandinėms ir vietos
rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ bus vertinami pagal
atrankos kriterijus ir balus.
Jei projekto grandinės dalyvių, gaminančių ir (arba)
perdirbančių žemės ūkio ir
maisto produkciją, skaičius
(skaičiuojami visi projekto
grandinės dalyviai, nurodyti
veiklos įgyvendinimo taisyklių 11 punkte) yra 5 ir daugiau, suteikiama 20 balų, jei
nuo 3 iki 4, – 15 balų. Jei
produktai vartotojams pristatomi tiesiogiai, – 15 balų,
jei pardavimai ūkiuose, – 10
balų, jei naujos prekybos vietos steigiamos ne ūkiuose,
– 15 balų.
Kai projekto grandinės
dalyviai yra žemės ūkio kooperatyvas arba tokio kooperatyvo narys (atitiktis šiam
kriterijui vertinama paraiškos
teikimo metu, jei bent vienas
projekto grandinės dalyvis
atitinka šį kriterijų), suteikiami 5 balai. Kai yra suplanuotų prekybos vietų skaičius,
suteikiama ne daugiau kaip
20 balų (atrankos balai suteikiami pagal paramos paraiškoje numatytą prekybos vietų
skaičių): 1 prekybos vieta – 4
balai, 2 prekybos vietos – 8
balai, 3 prekybos vietos – 12
balų, 4 prekybos vietos – 16
balų, 5 ir daugiau prekybos
vietų – 20 balų. Jei projekto grandinės dalyviai rinkai
tieks skirtinguose žemės ūkio
sektoriuose pagamintus ir
(ar) perdirbtus produktus,
suteikiama 10 balų: už 3 tiekiamus produktus – 5 balai,
už daugiau kaip 3 produktus
– 10 balų. Jei projektas įgyvendinamas be tarpininkų,
suteikiami 5 balai.
Privalomas mažiausias
projektų atrankos balų skaičius – 30. Projektų atrankos
vertinimo metu nustačius,
kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų
skaičiaus, paramos paraiška
nepriimama. Jei paraiškos surinks vienodą atrankos balų
skaičių, bet joms finansuoti
nepakaks lėšų, bus atliekami
KPP administravimo taisyklėse nurodyti veiksmai. Papildomas šių paraiškų atrankos vertinimas bus atliktas,
sudarius pareiškėjų eilę pagal
mažiausią prašomą paramos
sumą.
Užs. Nr. 02

Ką ir kiek finansuoja
Paramos lėšomis galima kurti
logistikos centrą – remiama
statinių, susijusių su žemės
ūkio produkcijos gamyba ir

— 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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Kodėl Lazdijų gatvėse slidinėja Dzūkai
kalba, kad...
automobiliai ir žmonės?
g Mūsų savivaldybės vicemeras Sausio 13-osios trisdešimtmetį pažymėjo nusifotografuodamas miesto aikštėje.
Toks „patriotizmas“ jam gali
kainuoti nuo 500 iki 1500 eurų.
Paklausite, kodėl? O todėl, kad
nusifotografavo nedėvėdamas
kaukės viešoje vietoje. O juk
viešas asmuo turi rodyti rajono
žmonėms pavyzdį.
g Lazdijuose pasirodė naujas Rajono Veidas. Išeina, kad
Veidas, atvykęs iš Alytaus rajono savivaldybės ir Lazdijuose
įdarbintas valdininku, pakeis
Lazdijų rajono merę, kuri iki šiol
buvo laikyta Lazdijų Veidu? Ar
ne per aukštai šoktelėjo bulvarinės spaudos vaizduotė?
g Lazdijų užimtumo tarnyba
neturi kada ilsėtis, registruoja
iki šiol nematytą bedarbių armiją. Kas ketvirtas Lazdijų rajono

gyventojas neturi darbo. O gal
jo ir nenori turėti? Tai pamatysime po karantino.
g Aktualia tema tampa ir
vidurinės baigimo atestatai.
Neseniai paskirtas KAM viceministeris, kuris bandė Lazdijuose patekti į Seimą, gaudydamas jam skirtus sveikinimus
ir linkėjimus, sulaukė bjauraus
klausimo: „Kur jūsų vidurinės diplomas“? Būtų gražu jį pamatyti, nes niekas jo iki šiol nematė.
Parodyk, viceministeri, ir nutiltų
nemalonios kalbos mūsų mylimoj Dzūkijoj.
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

Praeitą savaitę „Dzūkų žinių“ redakcija gavo ne vieną Lazdijų miesto gatvių fotografiją — gyventojams atrodo, kad
gatvės valomos ir prižiūrimos prastai.
Prasidėjus snieguotai žiemai, daugelis Lazdijų miesto gyventojų – pėsčiųjų ir
ratuotųjų – pastebėjo, jog
kai kurios Lazdijų gatvės ir
šaligatviai visiškai nevalomi, slidūs ir pavojingi.
Mūsų savaitraščio feisbuko paskyroje skaitytojai
ne vieną dieną dalinosi
apsnigtų, slidžių miesto
gatvių fotografijomis.

Už miesto gatvių priežiūrą atsakingai Lazdijų miesto seniūnijos
seniūnei Vaidai Gazdziauskienei
pateikėme keletą klausimų šia
tema.
– Lazdijų gyventojai reiškia
nepasitenkinimą gatvių valymo
situacija. Kas valo miesto gatves?
– Pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymą keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių
eismo pralaidumą, socialinę ir
ekonominę jų reikšmę, skirstomi
į valstybinės ir vietinės reikšmės
kelius. Už valstybinės reikšmės
kelių, kurie sutampa su Lazdijų
m. Vilniaus, Kauno, Dariaus ir
Girėno, Vytauto, Turistų ir Ežero gatvėmis, priežiūrą atsakinga
AB „Kelių priežiūra“. Lazdijų
rajono savivaldybė atsakinga už
vietinės reikšmės kelių (gatvių)
priežiūrą.
– Ar yra sudaryta sutartis su
kuria nors bendrove dėl Lazdijų

gatvių valymo?
– Lazdijų rajono savivaldybės
skelbtą konkursą dėl vietinės
reikšmės kelių priežiūros žiemą
paslaugų atlikimo laimėjo ir sutartis yra sudaryta su AB „Kelių
priežiūra“. Konkursą laimėjusi
įmonė AB „Kelių priežiūra“ yra
atsakinga už reikiamą technikos
kiekį paslaugoms atlikti pagal savivaldybės pateiktą užsakymą.
– Kokia yra miesto gatvių ir
šaligatvių valymo tvarka?
– Šaligatvius valo seniūnijoje
dirbantys 3 žmonės. 1 žmogus
valo mechanizuotu būdu (t.
y. valo tuos šaligatvius, kurių
atitinka plotis ir nėra elektros
stulpų), o 2 – rankiniu būdu.
Pirmiausia valomi tie seniūnijos viešojo naudojimo vietinės
reikšmės keliai, gatvės, taip pat ir
šaligatviai, kur turi būti užtikrintas svarbiausių objektų nepertraukiamas darbas ir būtiniausių
paslaugų teikimas (t. y. prie medicinos įstaigų, mokyklų, laidojimo apeigų teikimo, gyventojų
aprūpinimo maisto produktais
įmonių ir pan.), po to valomos
kitos gatvės (kategorijos mažėjimo prioriteto tvarka).
– Kiek seniūnijai yra skirta
lėšų gatvių valymui?
– Lazdijų miesto seniūnijai specialių lėšų gatvių valymui nėra
numatyta, tačiau rajono savivaldybė yra sudariusi sutartį su AB
„Kelių priežiūra“, kuri Lazdijų

miesto gatves barsto ir valo pagal
pateiktą užsakymą.
– Kokius matote būdus, kad
Lazdijų gatvių būklė žiemos
laikotarpiu būtų geresnė? Ar
nebijote, jog dėl tinkamai nenuvalytų gatvių kilę autoįvykiai
ir pėsčiųjų traumos gali turėti
teisinių pasekmių?
– Tikriausiai dauguma vairuotojų pastebi, kad vieni keliai (gatvės) žiemą valomi ir
barstomi dažniau, kiti rečiau, o
trečiuosiuose keliuose slidumą
mažinančios medžiagos išvis
nebarstomos, o tik nuvalomas
susikaupęs sniegas. Visų kelių
(gatvių) vienu metu nuvalyti
ir pabarstyti nėra galimybių,
todėl žiemos priežiūros darbai
vykdomi pagal kelių (gatvių)
svarbą. Pirmiausia yra valomi
ir (arba) barstomi didžiausio
eismo intensyvumo keliai (gatvės), vėliau šalutinės gatvelės.
Tokia kelių priežiūros tvarka
padeda užtikrinti saugesnį eismą keliuose ir yra ekonomiškai
efektyviausia. Norisi akcentuoti, kad kokia stipri bebūtų kelių
priežiūra ir kiek daug technikos
bedirbtų keliuose, kai sninga ir
pusto, eismo sąlygos vis vien
bus prastos – gamta už žmogų
stipresnė, kelias nenuvalomas ir
nepabarstomas akimirksniu, tam
reikia laiko. Visais metų laikais
reikia saugoti vieniems kitus ir
pačius save.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

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!
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Parengtas bendruomenėms palankus savivaldybės biudžeto projektas
Lazdijų rajono savivaldybės administracija parengė savivaldybės biudžeto
projektą, kurį netrukus
pateiks svarstyti savivaldybės tarybos nariams. Šių
metų projekte, be kita ko,
siūloma didinti finansavimą viešosioms paslaugoms
ir dar geresnei jų kokybei
užtikrinti, kelių, apšvietimo, vandentvarkos infrastruktūros gerinimui bei
užimtumo didinimui. Auga
priemonių, skirtų vaikams
ir jaunimui, finansavimas.

Projekte siūloma tvirtinti 29,8 milijonų eurų savivaldybės biudžetą,
kuris, kaip ir kiekvienais metais,
yra subalansuotas. Tai reiškia,
kad biudžeto išlaidos bus tokio

paties dydžio, kaip ir planuojamos pajamos. Valstybės dotacijos
savivaldybės funkcijoms vykdyti
sudaro 39 procentus, Europos
Sąjungos finansinės paramos lėšos 4 procentus viso savivaldybės
biudžeto. Likusią dalį sudaro savivaldybės lėšos.
Didžiausia savivaldybės biudžeto dalis bus skirta švietimo ir
sporto plėtojimo programai (32
proc.). Reikšminga biudžeto dalis
teks ir infrastruktūros, teritorijų
planavimo ir aplinkos kokybės
gerinimo (18 proc.), investicijų
(17 proc.) ir socialinės apsaugos
plėtojimo, skurdo bei socialinės
atskirties mažinimo (12 proc.)
programoms.
Pažymėtina, kad šiais metais,
kaip ir 2020 m., bus skiriama
lėšų gydytojų, atvykstančių dirb-

ti į Lazdijų rajono savivaldybės
sveikatos priežiūros įstaigas, atlyginimams. Šiam tikslui skiriama 50 tūkstančių eurų – tai net
42 tūkstančiais eurų daugiau nei
praėjusiais metais. Tikimasi, kad
skiriami pinigai padės išsaugoti
esamus ir pritraukti į savivaldybės sveikatos įstaigas dirbti naujus specialistus, mažins pacientų
eiles ir didins sveikatos paslaugų
prieinamumą.
Lazdijų rajono savivaldybė ir
toliau rems gyventojų inciatyvas
bei aktyviai dalyvaus įvairiuose
projektuose, kurių finansavimui
savivaldybės biudžete yra numatyta 3,1 mln. eurų. Vien tik Lazdijų sporto centro salės projekto
finansavimui suplanuota skirti
apie 1 mln. eurų. Numatyta lėšų
bendruomenės iniciatyvų, skir-

tų gyvenamajai aplinkai gerinti,
projektų finansavimui. Numatoma skirti lėšų kultūros darbuotojų
atlyginimams bei dalies kultūros
objektų renovavimo darbams.
Vietinės reikšmės keliams savivaldybės biudžete numatyti 3
mln., iš jų 2,1 mln. eurų planuojama gauti iš valstybės biudžeto,
o savivaldybė iš savo biudžeto
numato skirti 900 tūkstančių eurų.
Naujų gatvių apšvietimo tinklų
įrengimui numatyta skirti 50 tūkstančių eurų, o geriamojo vandens
tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų,
siurblinių modernizavimui ir plėtrai – 150 tūkstančių eurų. Didinamos socialinių būstų remontui
skiriamos lėšos, kurios siekia iki
59 tūkstančių eurų.
Savivaldybės administracija didina lėšas vaikų bei jaunimo po-

reikiams. Praėjusiais metais populiarumo sulaukusiam moksleivių
ir studentų užimtumo didinimui
finansavimas auga 5 tūkstančiais
eurų. Net 17 tūkstančių eurų auga
Jaunimo politikos įgyvendinimui
skirtų priemonių biudžetas. Iš jo
bus skiriama pinigų įvairiems jaunimo laisvalaikio ir sporto renginiams, stovykloms, konkursams,
jaunimo savanoriškos tarnybos
organizavimui bei kino filmų licencijoms įsigyti. Vaikų dienos
centrų veiklai biudžete numatyta
skirti 138 tūkstančius eurų.
Savivaldybės biudžetas yra tarybos narių tvirtinamas savivaldybės
pajamų ir asignavimų planas. Jį
sudaro sukaupiamos lėšos, reikalingos savivaldybės savarankiškosioms bei valstybės perduotoms
funkcijoms vykdyti.

2021 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL BIUDŽETINES ĮSTAIGAS, VEIKLOS PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
Programos ir
priemonės
pavadinimas

2021 m. Savaranasigna- kiškoms
vimai,
funkiš viso
cijoms
vykdyti

iš jų:
Valstybės
biudžeto
lėšos

BiudžetiUgdymo
įstaigų
reikmėms nių
finansuoti uždirbtos
pajamos

Europos
Sąjungos
finansinės
paramos
lėšos

Valstybės
biudžeto
lėšos

Archyvinių dokumentų tvarkymas

14

14

Mobilizacijos
administravimas

10

10

Jaunimo teisių
apsauga

16

16

Pirminės teisinės
pagalbos teikimas

2

2

Socialinės paramos administravimas

186

Gyvenamosios
vietos deklaravimas

4

4

9

9

Programos ir
priemonės
pavadinimas

1. Savivaldybės
funkcijų vykdymo ir veiklos 3.674
tobulinimo programa

3.349

Savivaldybės tarybos darbo organizavimas

247

247

Savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos darbo
organizavimas

95

95

Savivaldybės
administracijos
darbo organizavimas

1.422

1.422

Savivaldybės
administracijos
seniūnijų darbo
organizavimas

636

636

Savivaldybės erdvinių duomenų
rinkinio tvarkymas

Administracijos
direktoriaus rezervo lėšų naudojimas

102

5

5

2. Užimtumo, 305
verslo ir nevyriausybinių organizacijų plėtros programa
Finansinės paramos
smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikimas

20

20

Užimtumo didinimo programos
vykdymas

203

Lazdijų rajono savivaldybės moksleivių ir studentų
užimtumo didinimo programos
vykdymas

30

30

52

52

303

21

iš jų:

2021 m. Savaranasigna- kiškoms
vimai,
funkiš viso
cijoms
vykdyti

203

115

Savivaldybei
nuosavybės teise
priklausančio ir
patikėjimo
teise valdomo
turto valdymas,
naudojimas ir
disponavimas

152

131

Kvalifikacijos
kėlimas ir kompetencijų stiprinimas

20

20

Bendruomeninės
veiklos savivaldybėje rėmimas

Transporto išlaikymas ir atnaujinimas

5

95

95

3. Kaimo ir že- 178
mės ūkio plėtros,
melioracijos programa
5

5

360

360

Ūkininkų patirtų
nuostolių ir išlaidų dalinis kompensavimas

Civilinės būklės
aktų registravimas

43

21

66

66

Civilinės saugos
organizavimas

16

Polderinių siurblinių eksploatavimas ir polderinių melioracijos
griovių priežiūra

107

14

6

8

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

213

10

203

Melioracijos infrastruktūros gerinimas, statinių priežiūra ir remonto,
avarinių gedimų
šalinimo darbai

107

Valstybinės kalbos vartojimo ir
taisyklingumo
kontrolė

Informacinių
technologijų palaikymas bei plėtra savivaldybės
administracijoje

21

22
16

Europos
Sąjungos
finansinės
paramos
lėšos

186

Kitos bendrosios
paslaugos (viešinimas, skelbimai,
reprezentacinės,
teisinės paslaugos
ir kt.)

115

BiudžetiUgdymo
įstaigų
reikmėms nių
finansuoti uždirbtos
pajamos

203

173
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Programos ir
priemonės
pavadinimas

2021 m. Savaranasigna- kiškoms
vimai,
funkiš viso
cijoms
vykdyti

4. Švietimo ir 9.380
sporto plėtojimo
programa

3.850

Ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos
ugdymosi aplinkos užtikrinimas
Lazdijų mokykloje-darželyje
„Kregždutė“

696

360

Ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos
ugdymosi aplinkos užtikrinimas
Lazdijų mokykloje-darželyje
„Vyturėlis“

756

Ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos
ugdymosi aplinkos užtikrinimas
Lazdijų Motiejaus
Gustaičio gimnazijoje

2.559

704

Ugdymo programų įgyvendinimas
ir tinkamos ugdymosi aplinkos užtikrinimas Lazdijų
r. Seirijų Antano
Žmuidzinavičiaus
gimnazijoje

852

352

Ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos
ugdymosi aplinkos užtikrinimas
Lazdijų r. Šeštokų
mokykloje

501

Ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos
ugdymosi aplinkos užtikrinimas
Lazdijų r. Šventežerio mokykloje

519

Ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos
ugdymosi aplinkos užtikrinimas
Lazdijų r. Veisiejų
Sigito Gedos gimnazijoje

1.339

Mokinių pavežėjimo į mokyklą
ir atgal į namus
užtikrinimas

70

Koordinuotai teikiamų švietimo
pagalbos, socialinių ir sveikatos
priežiūros paslaugų koordinavimas

18

Ugdymo įstaigų
vadovų, mokytojų ir kitų asmenų
kompetencijų
kėlimas ir pedagoginės, psichologinės pagalbos
teikimas

159

Mokymo lėšos
apskaičiuotos savivaldybei

911

Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas

8

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų
organizavimas

4

Gabių ir talentingų vaikų bei jaunimo skatinimas

18

iš jų:
Valstybės
biudžeto
lėšos

BiudžetiUgdymo
įstaigų
reikmėms nių
finansuoti uždirbtos
pajamos

42

5.291

189

297

40

375

337

24

Europos
Sąjungos
finansinės
paramos
lėšos
8

44

1.816

15

487

13

Programos ir
priemonės
pavadinimas

2021 m. Savaranasigna- kiškoms
vimai,
funkiš viso
cijoms
vykdyti

Mokinių mokymo
plaukti pamokų
organizavimas

1

1

Lazdijų meno
mokyklos veiklos
organizavimas

505

412

Vaikų vasaros
poilsio programų
organizavimas

16

16

Jaunimo politikos
įgyvendinimas

25

25

Vaikų ir paauglių
nusikalstamumo
prevencijos programų vykdymas

5

5

Savivaldybės
įstaigoms reikalingų specialybių
darbuotojų studijų
išlaidų kompensavimas

1

1

Sąlygų vaikų,
jaunimo ir suaugusiųjų saviraiškai per sportą sudarymas,
fizinio ugdymo
ir sportinės veiklos organizavimas

402

402

Sporto srityje
veikiančių fizinių ir juridinių
asmenų veiklos
finansavimas
iš savivaldybės
biudžeto

15

15

iš jų:
Valstybės
biudžeto
lėšos

37

5. Kultūros ir 1.785
turizmo plėtros
programa

1.737

45

Kultūrinės veiklos
ir paslaugų teikimo užtikrinimas
bei plėtra

716

705

11

Lazdijų viešosios bibliotekos
veiklos organizavimas

630

595

32

Lazdijų krašto
muziejaus veiklos
organizavimas

157

154

3

Lazdijų rajono
savivaldybės
renginių organizavimas

100

100

Meno kolektyvų
ir jų vykdomų
kultūrinių veiklų
finansavimas

10

10

Etninės kultūros išsaugojimo
ir puoselėjimo
projektų, veiklų
finansavimas

6

6

Pasiruošimo ir dalyvavimo Dainų
šventėje finansavimas

10

10

Turizmo informacinių ir rinkodaros paslaugų
plėtra, turizmo
skatinimas ir
populiarinimas

107

107

50

50

4

Savivaldybės teritorijoje esančių
nekilnojamųjų
kultūros paveldo vertybių ir
architektūrinę,
kultūrinę, sakralinę reikšmę
turinčių objektų
tvarkymo ir pritaikymo visuomenės ir turizmo poreikiams
finansavimas

195

18

6. Sveikatos prie- 385
žiūros plėtojimo
programa

182

318

200

314

588

736

2

4

16

70

18

121

39

911
8

BiudžetiUgdymo
įstaigų
reikmėms nių
finansuoti uždirbtos
pajamos

186

Europos
Sąjungos
finansinės
paramos
lėšos

56

2

2

4
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2021 m. SavaranProgramos ir
asigna- kiškoms
priemonės
vimai,
funkpavadinimas
iš viso
cijoms
vykdyti
Rengti ir įgyven- 232
42
dinti efektyvias visuomenės sveikatinimo priemones
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas
(VšĮ ,,Lazdijų
ligoninė“)

100

100

Asmens sveikatos priežiūros
profilaktinių ir
gydymo priemonių kokybės gerinimas

3

3

Finansavimo
teikimas atvykstantiems dirbti
į savivaldybės
asmens sveikatos priežiūros
įstaigas

50

50

iš jų:
Valstybės
biudžeto
lėšos
186

7. Socialinės ap- 3.716
saugos plėtojimo,
skurdo bei socialinės atskirties
mažinimo programa

2.345

Dalyvavimas
vykdant Europos
pagalbos labiausiai skurstantiems
asmenims fondo
projektus

4

4

Neveiksnių asmenų
būklės peržiūrėjimo
komisijos darbo organizavimas

3

Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas

10

10

Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams
organizavimas ir
administravimas

40

40

Socialinių pašalpų mokėjimas

1.376

1.376

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo
vandens išlaidų
ir karšto vandens
išlaidų kompensavimas

80

80

Piniginės paramos iš savivaldybės biudžeto lėšų
teikimas

100

100

Kredito ir palūkanų įmokas apmokėjimas

68

68

Parama mirties
atveju: laidojimo
pašalpos mokėjimas ir palaikų
parvežimo išlaidų apmokėjimas

130

Apmokėjimas
vežėjams už suteiktas transporto
lengvatas

6

Mokinių nemokamas maitinimas savivaldybės
mokyklose

233

233

Mokinių aprūpinimas mokinio
reikmenimis

70

Bendrųjų socialinių paslaugų
teikimas

145

Socialinių globos
paslaugų organizavimas ir finansavimas

742

1.290

3

BiudžetiUgdymo
įstaigų
reikmėms nių
finansuoti uždirbtos
pajamos
4

81

Europos
Sąjungos
finansinės
paramos
lėšos

Programos ir
priemonės
pavadinimas

2021 m. Savaranasigna- kiškoms
vimai,
funkiš viso
cijoms
vykdyti

Slaugos lovų išlaikymo viešojoje
įstaigoje „Lazdijų
ligoninė“ finansavimas asmenims,
kurių gydymas
nėra finansuojamos iš PSDF
lėšų

15

15

Socialinių paslaugų šeimoms, globėjams, be tėvų
globos likusiems
vaikams teikimas
socialinės globos
centre „Židinys“

243

173

Socialinių priežiūros paslaugų
organizavimas ir
finansavimas

97

97

Socialinės priežiūros paslaugų
VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų
centre finansavimas

278

Naujagimių kraitelių dovanojimas

2

2

Savivaldybės
būstų remontas,
kitos susijusios
išlaidos

71

59

Dalies būsto nuomos mokesčio
kompensavimas

2

8. Infrastruk- 5.437
tūros, teritorijų
planavimo ir
aplinkos kokybės gerinimo
programa

iš jų:
Valstybės
biudžeto
lėšos

278

12

2
2.558

2.880

2.303

803

1.500

Vietinės reikšmės
kelių priežiūra,
paprastasis remontas, saugaus
eismo sąlygų užtikrinimas

706

97

609

Vietinių kelių
priežiūra žiemą
seniūnijose

21

21

Gatvių ir kitų
viešųjų erdvių
apšvietimas seniūnijose

57

57

Gatvių ir kitų
viešųjų erdvių
apšvietimo tinklų
įrengimas/atnaujinimas

154

154

Viešųjų erdvių
(kapinių, parkų,
šalikelių ir kt.)
priežiūra seniūnijose

127

127

Lazdijų rajono
policijos komisariato programos
dalinis finansavimas

4

4

Aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios
programos, savivaldybės aplinkos
monitoringo programos priemonių
vykdymas

77

77

70

Želdinių atkuriomosios vertės
atstatymas

39

39

128

17

Atliekų išvežimas
ir tvarkymas

780

780

186

556

Keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais rėmimas

120

120

6

Europos
Sąjungos
finansinės
paramos
lėšos

69

Vietinės reikšmės
kelių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas

130

BiudžetiUgdymo
įstaigų
reikmėms nių
finansuoti uždirbtos
pajamos
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Programos ir
priemonės
pavadinimas

2021 m. Savaranasigna- kiškoms
vimai,
funkiš viso
cijoms
vykdyti

Teritorijų planavimo dokumentų
parengimas ir su
jais susijusių matavimų atlikimo
organizavimas

118

Geriamo vandens
tiekimo, nuotekų
šalinimo tinklų,
siurblinių modernizavimas ir plėtra

150

Gaisrų gesinimas,
pirminių pagalbos
darbų vykdymas,
gaisrininkų savanorių veiklos organizavimas ir gaisrų
prevencijos organizavimas (Lazdijų
rajono savivaldybės Priešgaisrinė
tarnyba)

782

9. Investicijų 4.917
programa

Valstybės
biudžeto
lėšos

BiudžetiUgdymo
įstaigų
reikmėms nių
uždirbtos
finansuoti pajamos

Europos
Sąjungos
finansinės
paramos
lėšos

118

150

11

771

2.420

Paraiškų ir kitos
dokumentacijos
rengimas naujiems projektams
įgyvendinti

93

Savivaldybės įstaigų projektų bendrafinansavimas

197

Paskolų grąžinimas ir jų aptarnavimas

1.790

Projektų įgyvendinimas

2.817

1.426

Bendruomenės
iniciatyvų, skirtų gyvenamajai
aplinkai gerinti,
projektų idėjų finansavimas

20

20

Iš viso asigna- 29.778
vimų

iš jų:

1.319

1.178

93

90

106

790

1.000
212

16.561

6.441

1.178

5.291

298

1.186

2021 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS (projektas)
EIL.
NR.

PAJAMŲ PAVADINIMAS

Tūkst.
eurų

I. PROGNOZUOJAMOS PAJAMOS, MOKESČIAI IŠ TURTO,
RINKLIAVOS IR KITOS PAJAMOS
1.

Mokesčiai

12.635

1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

11.693

1.2.

Turto mokesčiai

369

1.2.1.

Žemės mokestis

230

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

4

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

135

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

573

1.3.1.

Valstybės rinkliavos

28

1.3.2.

Vietinės rinkliavos

545

1.3.2.1.

iš jų: už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvar- 530
kymą

2.

Kitos pajamos

2.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų 40
fondo vandens telkinius

2.2.

Palūkanos už depozitus

1

2.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijų

16

2.4.

Kitos neišvardytos pajamos

195

2.5.

Žemės realizavimo pajamos

5

Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

195

2.6.

452

IŠ VISO PROGNOZUOJAMŲ PAJAMŲ, MOKESČIŲ IŠ TURTO, RIN- 13.087
KLIAVŲ IR KITŲ PAJAMŲ
II. DOTACIJOS
3.

Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos

3.1.

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms at- 2.946
likti

11.734

PAJAMŲ PAVADINIMAS

Tūkst. eurų

3.1.1.

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompen- 2
sacijoms

3.1.2.

Civilinei saugai

16

3.1.3.

Civilinės būklės aktams registruoti

22

3.1.4.

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

10

3.1.5.

Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui

0

3.1.6.

Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui

9

3.1.7.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenims ir gyvenamosios vietos 4
neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

3.1.8.

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

0

3.1.9.

Jaunimo teisių apsaugai

16

3.1.10.

Melioracijai

173

3.1.11.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

3

3.1.12.

Pirminei teisinei pagalbai teikti

2

3.1.13.

Priešgaisrinei saugai

771

3.1.14.

Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti 203

3.1.15.

Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, 0
naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

3.1.16.

Savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

14

3.1.17.

Socialinei paramai mokiniams

304

3.1.18.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

130

3.1.19.

Socialinėms paslaugoms

852

3.1.20.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti

18

3.1.22.

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

8

3.1.23.

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti

186

3.1.24.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

203

3.2.

Ugdymo reikmėms finansuoti

5.291

3.3.

Kitos tikslinės dotacijos

3.551

3.3.1.

Savivaldybių mokykloms (klasėms ar grupėms), skirtoms šalies (regiono) 24
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

3.3.2.

Savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti

3.3.3.

Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), 2.109
prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

21

3.3.2.

Dotacija 2020 metais savivaldybių negautoms pajamoms padengti

3.3.1.

Dotacija savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui 24
padidinti

3.3.2.

Dotacija iš valstybės biudžeto nuosavam indėliui užtikrinti įgyvendinat 319
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus

4.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1.000

1.186
IŠ VISO DOTACIJŲ 12.920

IŠ VISO PROGNOZUOJAMŲ PAJAMŲ, MOKESČIŲ IŠ TURTO, RINKLIA- 26.007
VŲ, KITŲ PAJAMŲ IR DOTACIJŲ
III. PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIS SPECIALIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI
7.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

14

7.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

14

8.

Turto pajamos

25

8.1.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius:

25

8.1.1.

Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

17

8.1.2.

Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

9

Iš viso pajamų iš mokesčių dalies specialioms programoms finansuoti

39

IV. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS
9.

Pajamos už prekes ir paslaugas

265

9.1.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

10

9.2.

Pajamos už patalpų nuomą

28

9.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo ir socialinių paslaugų įstaigose

227

10.

Skolintos lėšos

Iš viso biudžetinių įstaigų pajamų įmokų 265
736
IŠ VISO PAJAMŲ 27.046
Praėjusių metų biudžeto nepanaudota pajamų dalis 2.732
iš jų: turinti tikslinę paskirtį 313
IŠ VISO 29.778

Lazdijų rajono savivaldybės administracija parengė 2021 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto projektą ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros
įstatymu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, teikia svarstyti Lazdijų
rajono savivaldybės visuomenei.
Kviečiame susipažinti su pateiktu biudžeto projektu ir iki šių metų sausio 28 d.
17 val. pateikti pastabas ir pasiūlymus Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
direktoriui raštu arba elektroniniu paštu info@lazdijai.lt.
Išsamesnės informacijos apie 2021 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto
projektą galite teirautis Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėjos Šarūnės
Dumbliauskienės tel. 8 613 80 879 arba el. p. sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt.
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Spręskite ir laimėkite
savaitraščio
„Dzūkų žinios“
1 mėn. prenumeratą!!!

Atsakymus su savo vardu ir pavarde
siųskite el. p. dzukuzinios@gmail.com.

Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS
Prenumeruoti galite visuose Lietuvos pašto skyriuose, telefonu
8 700 55 400, internetu www.prenumerata.lt,
www.prenumeruok.lt.

Eteris
Ketvirtadienis
, sausio 21 d. Saulė teka 8.28, leidžiasi 16.33, dienos
ilgumas 8.05. Priešpilnis. Vardadieniai: Agnietė, Galiginas, Garsė, Ineza, Inesa, Ineta, Ina.
LRT TV
2021.01.21
6.00 Lietuvos Respu-

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 Vakaras su Edita.
13.00 Pasaulio puodai.
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 (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. Literatūra.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Klauskite
daktaro.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 (Pra)rasta
karta.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Vakaras su
Edita.
5.00 Klausimėlis.lt.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „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.
19.25 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 „Terminatorius.
Genesys“.

0.55 „Narkotikų prekei-

viai“.
2.00 „Čapis“.
3.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.45 Alchemija. VDU
karta.
5.15 RETROSPEKTYVA.
TV3
6.25 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
6.55 „Ilgo plauko

istorija“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
12.00 „Lialios sugrį-

žimas“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Lialios sugrį-

žimas“.
13.00 „Parduotas gyve-

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

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

smūgis“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Atsakomasis

smūgis“.
0.00 „Rezidentas“.
1.00 „Rouzvudas“.
1.50 „Tironas“.
2.40 „Moderni šeima“.
3.05 „Rezidentas“.
4.00 „Rouzvudas“.
4.50 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
BTV
6.35 „Pragaro virtuvė“.
7.35 „Mano virtuvė

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

dentas“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Snaiperis“.
23.00 „Keršto kraujas“.
0.40 „Didžiojo sprogimo

teorija“.
1.25 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.

7.00 #NeSpaudai.
8.00 Deutsche Welle

pristato. Keliautojo
dienoraštis.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Netikėtas teisingumas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Oponentai.
18.00 „Dainuok, Dzūkija“.
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 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
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

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 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 Stambiu planu.
14.00 Euromaxx.
14.30 Į sveikatą!
15.00 „Mokslo ir
terorizmo akistata.
Ateities karys“.
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 7 Kauno dienos.
18.30 Vilniaus mitų

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

dimas“.
23.25 „Pasakojimai iš

Japonijos“.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2018.
1.30 Šoka Lietuva.
1.40 Duokim garo!
3.05 Klausimėlis.
3.20 Lietuva mūsų
lūpose.
3.50 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
3.55 Vilniaus mitų
griovėjai.
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. Tamsos
angelas“.
23.00 „Paskolinta meilė“.
0.55 „Našlaitės“.
2.30 „Midsomerio
žmogžudystės XX.
Cirkas atvažiavo“.
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“.
18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
19.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Drakono kardas“.
23.10 „Gelbėtojai“.
1.00 „Rouzvudas“.
2.35 Nuogi ir įbauginti.
3.30 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Eteris
Penktadienis
, sausio 22 d. Saulė teka 8.27, leidžiasi 16.35, dienos ilgumas 8.08.
Priešpilnis. Vardadieniai: Anastazas, Gaudentas, Vincentas, Aušrius, Skaistė, Džiugas, Vincas.
6.00 Lietuvos Respu-

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 Stilius.
13.00 (Pra)rasta karta.
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 Vartotojų kontrolė.
19.30 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Kauno
„Žalgiris“–Pirėjo
„Olympiakos“.
22.00 Auksinis protas.
23.25 „Laivų mūšis“.
1.35 „Milžinas Halkas“.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Vartotojų kontrolė.
5.00 Klausimėlis.lt.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena
naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Džekas Rajanas.
Šešėlių užverbuotas“.
23.10 „Gelbėjimo misija“.
1.00 „Persekiotojas“.
2.35 „Terminatorius.
Genesys“.
4.30 „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 paukščiai“.
12.00 „Lialios sugrįžimas“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Lialios sugrįžimas“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.

LRT TV
2021.01.23
6.00 Lietuvos Respu-

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 „Liūtas karalius“.
21.15 „Beždžionių pla-

netos sukilimas“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Beždžionių planetos sukilimas“.
23.30 „Žudikės maniakės
užrašai“.
1.25 „Atsakomasis
smūgis“.
3.05 „Kaip išsirinkti
vyrą“.
4.45 „Moderni šeima“.
5.10 „Atsargiai! Merginos“.

blikos himnas.
6.02 Šoka Lietuva.
6.20 Išpažinimai.
6.50 Premjera. „Mano

„Liūtas karalius“, 19.30, TV3
20.18 Orai.
20.20 „Dainuok, Dzūkija“.
21.00 Transliacijos

pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
0.30 „Teisingumo

BTV
6.35 „Strėlė“.
7.35 „Mano virtuvė

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

geriausia“.

istorija“.

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

3.20 Laikykitės ten.

dentas“.
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 „Amerikietiškos

imtynės“.
21.30 „Paskutinė kulka“.
23.30 „Snaiperis“.
1.30 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
2.15 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Oponentai.
8.00 Deutsche Welle

pristato. Greitis.
8.30 Vantos lapas.
9.00 „Netikėtas teisingumas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Mūsų gyvūnai.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
18.00 „Valkauskas“.
18.13 „Skinsiu raudoną
rožę“.
18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.

šeštadienis

, sausio 23 d. Saulė teka 8.25, leidžiasi 16.37, dienos ilgumas 8.12.
Priešpilnis. Vardadieniai: Gailigedas, Gunda, Raimundas, Armandas.

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.
6.50 „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 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.
13.10 Pasivaikščiojimai.
13.40 Vilniaus mitų griovėjai. Interaktyvus
renginys artėjančio
Vilniaus 700-ojo
jubiliejaus proga.
15.40 „Dainų dainelės“
akimirkos.
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.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Bjornas

Borgas prieš
Makenrojų“.
23.20 Legendinio
ansamblio „Nerija“
atsisveikinimo
koncertas.
1.20 DW naujienos rusų
kalba.
1.35 Dabar pasaulyje.
2.00 „Taika ir popmuzika“.
3.40 „Įžeidimas“.
5.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
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“.
19.55 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 PREMJERA.
„Aklasis detektyvas. Pasiklydusios Vienos sielos“.
22.55 „Paryžiaus paslaptys. Eliziejaus
rūmų paslaptis“.
0.45 „Našlaitės“.
2.20 „Brokenvudo
paslaptys. Tamsos
angelas“.
TV6
6.30 „Einšteinas“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Atsargiai! Mer-

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

vaikų“.
12.30 „Pasmerkti“.
13.30 „Havajai 5.0“.
14.30 „Mikė“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Einšteinas“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
19.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
19.30 „Moderni šeima“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Geležinis
žmogus“.
0.25 „Drakono
kardas“.
2.20 „Broliai Sistersai“.

gyvenimas kaip
abėcėlė“.
8.30 LMŽ.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
11.00 Beatos virtuvė.
11.55 Klausimėlis.
12.10 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Šnipai gamtoje.
Atogrąžos“.
13.05 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Neaprėpiama
Afrika. Namibo
dykuma“.
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!
22.40 „Išbandymas
dviem“.
0.25 „Laivų mūšis“.
2.35 Pasaulio dokumentika. „Šnipai gamtoje. Atogrąžos“.
3.30 Šoka Lietuva.
3.45 „Frenki Dreik
paslaptys“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.20 „Stivenas Visata“.
7.05 „Nuotykių metas“.
7.30 „Ogis ir tarakonai“.
7.40 „Obuolys ir

Svogūnas“.

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 „Dramblys. Kalahario karalius“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Dramblys. Kalahario karalius“.
13.00 „Didžioji kelionė“.
14.40 „Robinzonas
Kruzas“.
16.45 Ekstrasensai.
Stipriausių mūšis.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 Ekstrasensai.
Stipriausių mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 galvOK 2.
19.35 Eurojackpot.
19.40 galvOK 2.
21.30 Džordanos
Butkutės koncertas
– kino filmas
„Labirintas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Benas grįžo į
namus“.
0.30 „Ledas“.
3.50 „Tironas“.
4.50 „Moderni šeima“.
BTV
7.00 „Varom!“.
7.30 „Snaiperis“.
8.30 „Varom!“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,

televitrina.
10.00 „Pakvaišusi porelė“.
10.55 „Diena laukinėje

gamtoje“.

7.55 „Ogis ir tarakonai“.
8.05 „Obuolys ir

12.00 „Velniški Stivo Os-

Svogūnas“.
8.20 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
8.50 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
9.20 „Neramūs ir
triukšmingi“.
9.45 „Dagas iš akmens
amžiaus“.
11.25 „Marsupilamio
pėdsakais“.
13.30 „Princesė Enė“.
15.50 „Vyrai juodais
drabužiais 3“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Šrekas Trečiasis“.
21.15 PREMJERA. „Ko
nori vyrai“.
23.35 „Senoji mokykla“.
1.20 „Džekas Rajanas.
Šešėlių užverbuotas“.

12.55 „Gordonas Ramzis.

TV3
6.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.00 „Žmogus

voras“.

tino išbandymai“.
Iki pragaro ir atgal“.
13.55 „Pragaro

virtuvė“.
14.55 „Nepaaiškinami
įvykiai su Viljamu
Šatneriu“.
16.00 „Nepamirštamas
tyrimas“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Snaiperis“.
21.30 „Legenda“.
0.05 „Aeon Flux“.
1.50 „Paskutinė kulka“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 Skonio reikalas.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Felicija
Bortkevičienė“.
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 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.
Halina KairiūkštytėJacinienė“.
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.
Steigiamasis
seimas.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

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

Purys.
8.00 Premjera. „Didingas

gamtos grožis.
Mūsų nacionaliniai
parkai. Niufaundlando laukinis
grožis. Gro Morno
nacionalinis parkas.
Kanada“.
8.30 Premjera. „Susipažink su mano
pasauliu. Florentinė
– nepaprasta
atletė“.
9.00 Į sveikatą!
9.30 Gyvenk kaip galima
švariau.
9.55 Archeologės
Marijos Gimbutienės 100-mečiui.
Geresnio gyvenimo
ilgesys... Rašytojo
K. Sajos pokalbis
su prof. Marija
Gimbutiene.
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.

16.00 LMŽ.
16.30 Gamina vaikai.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos. Šiandien

ir visados.
18.30 Procesai. Pasaulis

einant.
19.00 Euromaxx.
19.30 Etnos. Medžiai.
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Midvėjaus

mūšis“.
23.10 Palik tik dainą

man.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.05 „Milžinas

Halkas“.
3.25 Procesai. Pasaulis

einant.
3.50 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.
Kruvinojo mėnulio
naktis“.
23.05 „Nusikaltimo vieta
– Hanoveris. Taksi į
Leipcigą“.
0.55 „Paryžiaus paslaptys. Eliziejaus
rūmų paslaptis“.
2.30 „Aklasis detektyvas. Pasiklydusios Vienos sielos“.
TV6
6.00 Jukono vyrai.
7.00 Visureigiais per

Aliaską.
9.00 Nematoma

pusė.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 „Žydrosios pla-

netos stebuklai“.
11.30 „Kietuoliai“.
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 „Laiko kilpa“.
0.00 „Geležinis

žmogus“.
2.15 „Eragonas“.
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Eteris
Sekmadienis, sausio 24 d. Saulė teka 8.24, leidžiasi 16.39, dienos ilgumas
8.15. Priešpilnis. Vardadieniai: Pranciškus, Vilgaudas, Gaivilė, Artūras, Felicija.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime
gera.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų pasakos. „Žvaigždžių
taleriai“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Gamina vaikai.
12.00 „Dainų dainelės“
akimirkos.
12.15 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Septyni pasauliai,
viena planeta. Filmavimas gamtoje“.
13.10 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Girdykla. Afrikos
gyvūnų oazė“.
14.00 „Mis Marpl. Perskilęs veidrodis“.
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 Premjera. „Marija
Terezė“.
23.40 „Midvėjaus mūšis“.
1.45 „Išbandymas
dviem“.
3.30 Šoka Lietuva.
3.45 „Mis Marpl. Perskilęs veidrodis“.
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 „Ragai ir kanopos“.
10.20 „Hugo išradimas“.
12.50 „Storulis ringe“.
15.00 „Kaip atsikratyti
vaikino per 10
dienų“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Lietuvos balsas.
21.50 „Bėgte visą naktį“.
0.10 „Motina!“.
2.25 „Ko nori vyrai“.
TV3
6.00 Sveikatos medis.
7.00 „Žmogus voras“.
7.30 „Monstrų vieš-

butis“.
8.00 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
8.30 Svajonių ūkis.

pirmadienis
, sausio 25 d. Saulė teka 8.22, leidžiasi 16.40, dienos ilgumas 8.18.
Priešpilnis. Vardadieniai: Viltenis, Žiedė, Povilas, Paulius.

9.00 Sveikata.lt.
9.30 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal

LRT TV

moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Pelenė ir paslaptingas princas“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Pelenė ir paslaptingas princas“.
13.40 „Išdykėlis Danstonas“.
15.20 „102 dalmatinai“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „102 dalmatinai“
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Princesės dienoraštis“.
21.55 „Atominė blondinė“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Atominė blondinė“.
0.15 „Beždžionių planetos sukilimas“.
2.10 „Žudikės maniakės
užrašai“.
3.55 „Tironas“.

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 Premjera. „Užkluptas“.
23.50 „Alpių
detektyvai“.
0.35 Išpažinimai.
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“.

BTV
6.30 Lietuvos galiūnų

čempionato III
etapas. Kražiai,
Kelmės r.
7.30 „Snaiperis“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Europos taurė
2020. Elektrėnai.
10.00 „Pakvaišusi porelė“.
10.55 „Gyvūnų būstai.
Gamtos inžinieriai“.
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“.
16.00 „Nepamirštamas
tyrimas“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Snaiperis“.
21.30 „Legendų biuras“.
22.40 „Gyvi numirėliai“.
23.40 „Legenda“.
2.00 „Aeon Flux“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 Lietuvos miestai.
8.00 Vantos lapas.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Vyrų šešėlyje.

Halina KairiūkštytėJacinienė“.
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.

6.00 Lietuvos Respu-

„Kaip atsikratyti vaikino per 10 dienų“, 15.00,
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 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Netikėtas teisingumas“.
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 „Kernavės archeo-

loginė vietovė“.
7.40 „Pasakojimai iš

Japonijos“.
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.

Menora.
9.00 Širdyje lietuvis.
9.55 „Pasakojimai iš

Japonijos“.
10.00 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.

21.00 Prieš spektaklį.

Interviu su Asmik
Grigorian.
21.05 Žiemojimas su
opera. Richard
Strauss. Opera
„Salomėja“.
23.00 Justas Tertelis.
„Sudie, idiotai!“.
0.35 „Marija Terezė“.
2.05 Vilniečiai. Albinas
Purys.
2.35 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
3.05 7 Kauno dienos.
3.30 Lietuva mūsų
lūpose.
4.00 Kelias.
4.30 Duokim garo!
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 „Gyvenimas
nuostabus“.
23.05 „Siuvėjas iš
Panamos“.
1.10 „Nusikaltimo vieta
– Hanoveris. Taksi į
Leipcigą“.
2.45 „Kapitonė Marlo.
Kruvinojo mėnulio
naktis“.

10.30 Lietuva mūsų

lūpose.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Vil-

niaus arkikatedros
bazilikos.
13.40 Šventadienio
mintys.
14.05 Klausimėlis.
14.20 „Mano gyvenimas
kaip abėcėlė“.
16.00 XVI vaikų ir
jaunimo muzikos
festivalis „Mes –
Pasaulis“. Legenda
Lietuvai.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.25 Kūrybingumo
mokykla.
19.30 „Kernavės archeologinė vietovė“.
19.40 Tarptautinis
literatūros festivalis
„Vilniaus lapai
2020“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.

LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

TV6
6.00 Jukono vyrai.
7.00 Visureigiais per

Aliaską.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 „Žydrosios pla-

netos stebuklai“.
11.30 „Kietuoliai“.
13.00 „Žydrosios planetos 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“.
20.30 „Antinų dinastija“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 NBA Action.
22.30 NBA rungtynės.
Toronto „Raptors“–
Indianos „Pacers“.
1.00 X Faktorius.

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 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 „Paskutinis veidas“.
1.10 „Bėgte visą naktį“.
3.10 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.45 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Transformeriai.

Kibernetinė
Visata“.
6.55 „Ilgo plauko
istorija“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Svajonių sodai.
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 Karštai su tv3.lt.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Samdomas
žudikas. Nuodėmių
atleidimas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Samdomas
žudikas. Nuodėmių
atleidimas“.
23.55 „Rezidentas“.
0.55 „Rouzvudas“.
1.45 „Tironas“.
2.45 „Moderni šeima“.
3.10 „Rezidentas“.
4.00 „Rouzvudas“.
4.55 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.35 „Strėlė“.
7.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.45 „Stoties policija“.
9.45 „Paskutinis faras“.
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 „Ties riba į rytojų“.
23.15 „Akloji zona“.
1.10 „Legendų biuras“.
2.15 „Gyvi numirėliai“.
3.00 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
6.00 Bušido ringas.
6.30 Vantos lapas.
7.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
8.00 Mūsų gyvūnai.
8.30 Partizanų keliais.

9.00 „24/7“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo

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

Andriumi Tapinu.
18.00 Paskutinė instan-

cija.
18.30 „Svečiuose pas

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

pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
0.30 „Teisingumo

agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
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.
6.05 Legendos.

Šiandien ir visados.
Primarijus Petras
Skirmantas.
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 „Kol stintos plaukia
į marias...“.
13.05 Kultūros diena.
14.00 LMŽ.
14.25 XVI vaikų ir
jaunimo muzikos
festivalis „Mes –
Pasaulis“. Legenda
Lietuvai.
15.50 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
16.00 „Bitė Maja“.

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

tasis dešimtmetis.
Apie televiziją (1
dalis)“.
20.20 „Kernavės archeologinė vietovė“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Alvydas Šlepikas.
„Lietaus dievas“.
23.35 Vileišiada. Šeimos
ir valstybės istorija.
Petras Vileišis.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Pabandom iš naujo!
2.30 Palik tik dainą man.
4.00 „Kernavės archeologinė vietovė“.
4.10 Pasivaikščiojimai.
4.40 Mokslo sriuba.
5.05 Širdyje lietuvis.
TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.20 „Rozenheimo
policija“.
15.20 „Sugrįžimas į salą“.
16.30 „Mano vienintelė“.
18.00 „Akloji“.
19.00 „Stebuklas“.
19.55 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 „Mano kaimynė –
pornožvaigždė“.
23.15 „Paskolinta meilė“.
1.15 „Našlaitės“.
3.00 „Gyvenimas
nuostabus“.
TV6
6.30 „Einšteinas“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Atsargiai! Mer-

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

vaikų“.
12.00 „Moderni

šeima“.
12.30 „Pasmerkti“.
13.00 „Simpsonai“.
13.30 „Havajai 5.0“.
14.30 „Mikė“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Einšteinas“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
19.00 „Moderni

šeima“.
20.00 Nuogi ir

įbauginti.
21.00 „Tobulos kopijos“.
23.00 „Pabėgimo kam-

barys“.
0.40 „Rouzvudas“.
2.25 Nuogi ir įbauginti.
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Eteris
Antradienis
, sausio 26 d. Saulė teka 8.21, leidžiasi 16.42, dienos ilgumas 8.21.
Priešpilnis. Vardadieniai: Timotiejus, Titas, Rimantas, Eigilė, Justas, Paulė, Rimas.

Trečiadienis
, sausio 27 d. Saulė teka 8.19, leidžiasi 16.44, dienos ilgumas
8.25. Pilnatis. Vardadieniai: Angelė, Jogundas, Jogundė, Natalis, Ilona, Anelė.

LRT TV
2021.01.26
6.00 Lietuvos Respu-

LRT TV
2021.01.27
6.00 Lietuvos Respu-

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 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“.
23.50 „Alpių detektyvai“.
0.35 Šventadienio
mintys.
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

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 –

paukščiai“.
12.00 „Lialios sugrį-

žimas“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Lialios sugrį-

žimas“.
13.00 „Parduotas gyve-

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

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

loto“.
22.18 „Nokautas“.
0.00 „Rezidentas“.
1.00 „Rouzvudas“.
1.50 „Tironas“.
2.50 „Moderni šeima“.
3.15 „Rezidentas“.
4.10 „Rouzvudas“.
5.00 „Atsargiai! Mer-

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Žmogžudystė“.
0.25 „Narkotikų prekeiviai“.
1.35 „Paskutinis veidas“.
3.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.25 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
6.55 „Ilgo plauko

istorija“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Karštai su tv3.lt.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti

pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
0.30 „Teisingumo

agentai“.
1.30 „Žiedas su

rubinu“.
2.30 „Vieno nusikaltimo

BTV
6.35 „Strėlė“.
7.35 „Mano virtuvė

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

dentas“.
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 prezi-

dentas“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Atlygis“.
23.25 „Ties riba į rytojų“.
1.35 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
2.20 „CSI. Majamis“.
Dzukijos 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 „Žiedas su rubinu“.
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.

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 Auksinis protas.
2.40 Kultūringai su
Nomeda.
3.30 „Kol stintos plaukia
į marias...“.
3.40 „Didingas gamtos
grožis. Mūsų
nacionaliniai parkai.
Niufaundlando
laukinis grožis. Gro
Morno nacionalinis
parkas. Kanada“.
4.10 Į sveikatą!
4.40 Stop juosta.
5.05 Stambiu planu.

istorija“.
3.20 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
4.00 Alfa taškas. Informacinė laida.
4.25 „Vyrų šešėlyje.
Halina KairiūkštytėJacinienė“.
4.50 „Reali mistika“.

ginos“.

mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,

Pokalbiai.
18.00 „Vanagai“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Tai – sportas“.
19.40 „Pasakėlės“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.20 „Jaunimo banga“.
21.00 Transliacijos

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Tarptautinis

literatūros festivalis
„Vilniaus lapai
2020“.
6.50 Šoka Lietuva.
7.00 „Mija ir aš“.
7.25 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.45 „Susipažink su
mano pasauliu.
Florentinė – nepaprasta atletė“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.40 Kelias.
13.10 Legendos.
Šiandien ir visados.
Primarijus Petras
Skirmantas.
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.
14.55 „Dešimtasis
dešimtmetis. Apie
televiziją (1 dalis)“.
15.40 „Kernavės archeologinė vietovė“.
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 Gyvenk kaip galima
švariau.
19.35 Premjera. „Kovotoja Jane. Amerika
pagal Fondą“.
20.30 Panorama.

TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.20 „Rozenheimo
policija“.
15.20 „Sugrįžimas į salą“.
16.30 „Mano vienintelė“.
18.00 „Akloji“.
19.00 „Stebuklas“.
19.55 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 „Midsomerio
žmogžudystės
XXI. Pusiausvyros
taškas“.
22.55 „Paskolinta meilė“.
0.55 „Našlaitės“.
2.40 „Mano kaimynė –
pornožvaigždė“.
TV6
6.30 „Einšteinas“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni šeima“.
12.30 „Havajai 5.0“.
14.30 „Mikė“.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „Einšteinas“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Atsargiai! Merginos“.
19.00 „Moderni šeima“.
19.30 FIBA čempionų
lygos rungtynės.
Vilniaus „Rytas“–
Strasbūro „SIG“.
20.15 Juodai balti
raudoni.
20.25 FIBA Basketball
Champions League.
21.30 „Raudonasis
karštis“.
23.40 „Gelbėtojai“.
1.30 „Rouzvudas“.
3.00 „Gelbėtojai“.
3.50 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.

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 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 Klauskite daktaro.
19.30 Pasaulio puodai.
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 Šoka Lietuva.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
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

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 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 PREMJERA.
Šeškinės 20.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Misija „Neįmanoma“.
0.45 „Narkotikų prekeiviai“.
1.50 „Žmogžudystė“.
3.25 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.55 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Transformeriai.

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 „Greičio įkaitai“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Greičio įkaitai“.
23.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
23.18 „Greičio įkaitai“.
0.00 „Rezidentas“.
1.00 „Rouzvudas“.
1.50 „Tironas“.
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 prezidentas“.
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 „Mirties angelas“.
22.40 „Atlygis“.
1.05 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
1.50 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 „Vyrų šešėlyje.

Halina KairiūkštytėJacinienė“.
8.30 Mūsų gyvūnai.
9.00 „Netikėtas teisingumas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Žiedas su

rubinu“.
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.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.20 „Dainuok,

Paveldo kolekcija.
19.35 Premjera. „Oro

kelionių užkulisiai“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Eurolyga per LRT.
21.45 Eurolygos

krepšinio turnyras.
„Valencia“–Kauno
„Žalgiris“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2018. „Nordic
Blue“.
1.30 Gražiausios poetų
dainos.
3.00 Stambiu planu.
3.55 Šoka Lietuva,
4.10 Gyvenk kaip galima
švariau.
4.35 Vilniečiai. Albinas
Purys.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.

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.
6.55 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
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.
12.45 Etnos. Medžiai.
13.10 Širdyje lietuvis.
14.00 Čia – kinas.
14.30 Veranda.
14.55 „Kovotoja Jane.
Amerika pagal
Fondą“.
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.

TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.20 „Rozenheimo
policija“.
15.20 „Sugrįžimas į salą“.
16.30 „Mano vienintelė“.
18.30 „Akloji“.
19.00 „Stebuklas“.
19.55 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 „Midsomerio
žmogžudystės
XXI. Mirtis tarp
miniatiūrų“.
22.55 „Paskolinta meilė“.
0.55 „Našlaitės“.
2.40 „Midsomerio
žmogžudystės
XXI. Pusiausvyros
taškas“.
TV6
6.30 „Einšteinas“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni

šeima“.
12.00 „Simpsonai“.
12.30 „Havajai 5.0“.
14.30 „Mikė“.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „Einšteinas“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir

įbauginti.
21.00 „Ta nejauki

akimirka“.
23.55 „Gelbėtojai“.
0.50 „Rouzvudas“.
2.30 Nuogi ir

įbauginti.
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Savaitės horoskopas
(sausio 25—31 d.)

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

Avinas (03.21–04.20)
Būsite kupini naujų sumanymų ir
degsite nekantrumu kuo greičiau juos
įgyvendinti. Atrodys, kad vis atsiranda
tam tikrų kliūčių, neleidžiančių imtis
darbų atlikimo, tačiau tuomet, jei
stengsitės tinkamai planuoti laiką,
jokių sunkumų neturėtų kilti. Atėjo
laikas iš naujo susidėlioti prioritetus:
tikėtina, kad tam tikrą veiklą galima
atidėti vėlesniam laikui, tad mėgstamus laisvalaikio užsiėmimus kurį laiką
dar teks apriboti.
Jautis (04.21–05.21)
Jausitės aptingę. Jums bus sunku prisiversti atlikti kasdienius darbus, todėl
jie ims slėgti kaip niekada anksčiau.
Nors ne viską bus galima atidėlioti,
tačiau tikrai galite sau leisti šiek tiek
laiko skirti kokybiškam poilsiui, apie
kurį jau seniai svajojate. Nesigraužkite,
jei neturėsite noro ar jėgų atlikti tam
tikras užduotis: jos niekur nedings,
o įgiję daugiau jėgų galėsite tiesiog
kalnus nuversti. Jūs tikrai galite sau
leisti vieną kitą valandėlę atsikvėpti,
ir dėl to tikrai nereikėtų graužtis.
Dvyniai (05.22–06.21)
Ieškokite būdų, kaip darbų atlikimą
galėtumėte paversti efektyvesniu.
Žvaigždės pataria nesistengti viską
atlikti savarankiškai, nes dabar tikrai
galite tikėtis sulaukti kitų žmonių
pagalbos. Jei pastebėsite, kad tam
tikrų užduočių atlikimas ima strigti,
ar paprasčiausiai pristinga idėjų, kaip
įgyvendinti vieną ar kitą sumanymą,
paprasčiausiai kreipkitės pagalbos
į draugus ar artimuosius. Tikėtina,
kad vos vienas patarimas viską gali
apversti aukštyn kojom, todėl idėjų
įgyvendinimas taps gerokai sklandesnis.
Vėžys (06.22–07.22)
Būsite nusiteikę išlaidauti, todėl anksčiau ar vėliau tai neigiamai atsilieps
jūsų finansams. Žvaigždės pataria
šiuo laikotarpiu vengti nebūtinų pirkinių ir pasistengti sudaryti planą,
kuris padėtų efektyviau planuoti savo
išlaidas. Būkite atsargesni sudarydami naujus sandorius, nes jie taip
pat gali lemti finansinės situacijos
pablogėjimą. Gali būti, kad kažkas iš
draugų rato bandys pasinaudoti jūsų
gerumu, todėl į pagalbos prašymus
žvelkite įtariai.
Liūtas (07.23–08.23)
Daugiau laiko skirkite bendravimui su
draugais ir artimaisiais. Net ir tuomet,
jei atrodys, kad visą jūsų laiką paglemžia darbas, turėtumėte nepamiršti ir
savo brangiausių žmonių, kurie jau
spėjo pasiilgti jūsų dėmesio. Nors šiuo
laikotarpiu dar neturėsite progos susitikti, tačiau šiuolaikinės technologijos
tikrai leis atrasti tinkamiausią ryšio
palaikymo būdą.
Mergelė (08.24–09.23)
Atėjo laikas prisiminti savo pomėgius.
Paskutiniu metu vis neatrasdavote
tam laiko, tačiau dabar viskas turėtų
pasikeisti. Žvaigždės žada, kad būsite
kaip niekada kūrybingi, todėl išnaudokite savo potencialą ir užsiimkite
mėgstama veikla. Gali atrodyti, kad
įvairių sumanymų įgyvendinimas dabar yra gerokai paprastesnis nei bet
kada anksčiau, ir tai tikrai džiugins.
Svarstyklės (09.24–10.23)
Norėsite pasislėpti nuo viso pasaulio
ir tiesiog pabūti vienumoje. Netikėtai
užvaldęs liūdesys gali šiek tiek gąsdinti, tačiau pabuvę vien tik su savo

Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

mintimis atrasite atsakymus į ramybės neduodančius klausimus. Jei kurį
laiką svarstėte, kaip išspręsti vieną ar
kitą problemą, dabar atsakymas ateis
tarsi savaime. Žvaigždės žada, kad
po slėgusio juodo periodo netrukus
išvysite šviesą.
Skorpionas (10.24–11.22)
Žvaigždės pataria labiau rūpintis savo
sveikata ir būti atsargesniems. Šiuo
metu bus didesnė traumų tikimybė,
tad svarbu būti itin atidiems. Taip
pat nereikėtų rizikuoti: jei atrodys,
kad tam tikra veikla gali turėti neigiamas pasekmes, greičiausiai taip ir
bus. Neleiskite, kad dėl paprasčiausio
neatsargumo vėliau tektų smarkiai
gailėtis. Žvaigždės pataria šiuo metu
rinktis pasyvų poilsį, kuris bus gerokai
mažiau rizikingas.
Šaulys (11.23–12.21)
Likimas jums yra paruošęs tikrai
malonią staigmeną, kuri jus kaip reikiant nustebins. Jei šiuo metu daug
dėmesio skiriate kruopščiam ateities
planavimui, tikėtina, kad labai greitai
gali tekti pakoreguoti savo planus.
Žvaigždės pataria nesistengti kažko
pakeisti ir tiesiog plaukti pasroviui:
malonūs netikėtumai nuves jus ten,
kur ir turėtumėte būti.
Ožiaragis (12.22–01.20)
Nesistenkite pakeisti to, kas nuo jūsų
nepriklauso. Dabar gali atrodyti, kad
viskas vyksta ne taip, kaip turėtų, tačiau labai greitai suprasite, kad tai
jums buvo į naudą. Nesisielokite, jei
viskas pakryptų ne jūsų numatyta
kryptimi, nes šie pokyčiai gali būti
kažko naujo pradžia. Jei pajusite, kad
jums ėmė stigti poilsio, per daug savęs neribokite ir pasimėgaukite jums
patinkančia veikla.
Vandenis (01.21–02.19)
Gali atrodyti, kad aplinkiniai žmonės
nesistengia jūsų suprasti, todėl būsite uždari ir paskendę savo mintyse.
Vis dėlto, jei vengsite išsakyti savo
mintis, galite praleisti progą įgauti
daugiau įtakos. Jei turite idėjų, kuriomis norėtumėte pasidalinti su kitais,
raskite būdų būti išklausyti, nes vėliau palankių progų gali tekti laukti
ganėtinai ilgą laiką. Nusiteikite, kad
šiuo laikotarpiu gali tekti smarkiau
pasiraitoti rankoves, tačiau tai padės
tvirtą pamatą jūsų ateičiai.
Žuvys (02.20–03.20)
Nestokosite žavesio, ir aplinkiniai tą
tikrai pastebės. Turėsite ne vieną progą sublizgėti profesinėje srityje, todėl
būtinai pasinaudokite palankiomis
progomis. Žvaigždės žada, kad šiuo
laikotarpiu būsite kaip niekad įtakingi, todėl turėsite šansų kilti karjeros
laiptais. Nenustebkite, jei jūsų draugai
ar artimieji vis dažniau kreipsis į jus
prašydami pagalbos ar patarimo: šiuo
metu jūs jiems tapsite tikrai tvirtu
ramsčiu.

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

KITI

Pigiai pjaustytas labradori•to•akmens
plokštes Lazdijuose.

Gervėnų k., Lazdijų
Tel. 8 686 70841.
•r. sav.
•Sodybą
(70 a, medinis namas,
Grūdų
pikiavimo
sandėlį
••
– kioską.
ūkinis pastatas, svirnas, du ga- Nemajūnų k. (su grūdų pikia•Tel.•Pigiai
8 698 78040.
ražai, galima papildomai pirkti vimo malūnu arba atskirai),
kaina sutartinė.
10 ha žemės).
STAR ir
Tel. 8 698 78040.
Tel. 8 614 04094.
•kineskopinių
•TV priedėlioTVTVdistancinius
0,27 ha ir 0,46 ha pultelius, SCART laidą, mob.
pievos
•Kamorūnų
•0,72 ha k.,kultūrinės
•namų
•Gretimus
Leipalingio sen.
valdos sklypus Panarvės telefono NOKIA įkroviklį ir
Tel. 8 614 04094.

namo statybai Laz•dijų•Sklypą
mieste.
Tel. 8 686 70841.

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

••

Namą su 15 a sklypu Lazdijų mieste.
Tel. 8 603 24679.

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

g. 41, Lazdi•juose,
•Namą(15 Vytauto
a namų valda) ir 15 a
sklypą Sodų g.
Tel. 8 672 05028.

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

k. Kaina 2200 Eur ir 3000 Eur.
Šalia – 1,23 ha ir 1,06 ha žemės
ūkio paskirties sklypus. Kaina
– po 4200 Eur. Visi sklypai
tinkami namų statybai. Arti
Lazdijų miestas bei miškas.
Tel. 8 679 08011.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••
GOLF III ir VW PAS•SAT•VWskardinių
ratlankių R14

Lengvojo automobilio priekabą. Tel. 8 698 78040.

plastikinius gaubtus, 4 vnt. po
2 eurus, bei 2002 m. AUDI A6
dvejas priekinio bamperio groteles po 5 eurus. Druskininkai,
Tel. 8 686 43600.

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

••

AUGALAI

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

ausinukus, kaina nuo 2 eurų.
Pakabinamus šviestuvus (2
vnt.), kaina nuo 5 eurų, ir CD
metalinį stovelį (aukštis 65 cm,
talpa 37 diskai), kaina 4 eurai.
Druskininkai, Tel. 8 686 43600.

•malkas.
•Beržo bei juodalksnio

Tel.: 8 694 98803, 8 686 12417.

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

MTZ-82 pakabinamą guolį.
sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
•
•
mieste (30 a,
Tel.
8 613 72417.
Prekiaujame
baltarusiškais
••
durpių briketais ir akmens
gražioje vietoje, prie miško ir
žemės ūkio
vandens telkinio, atlikti geode- anglimis. UAB „MARTAS“,
•techniką:
•Bet kokiątraktorių,
priekabą,
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
ziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 550 Eur
už a.
Tel. 8 686 70841.

sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
a, žemės ūkio paskirtis, su

tvenkiniu ir nedideliu statiniu),
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
sklypą šalia

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, gražus vaizdas,
patogus privažiavimas), kaina
12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

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

••
TRANSPORTO PRIEMONĖS
Daugiamečių
žolių
sėklas:
••
dobilus, motiejukus, svidres,
arba
•mikroautobusą.
•Lengvąjį automobilį
Gali būti techeraičinus, turime ir žolių mišiBulves.
Tel. 8 623 04363.

nių gyvuliams, pievoms-ganykloms, žaliajai trąšai, vejoms.
Galime sudaryti mišinį pagal
jūsų norimą sudėtį. Konsultuojame pievų-ganyklų įrengimo
klausimais. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 600 25710.

••

Kvietrugius, avižų ir žirnių
mišinį. Kaina 8 Eur/cnt. Galiu
sumalti ir atvežti.
Tel. 8 645 49627.

UAB „Rividė“
parduoda ir pristato.

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

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

• 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.

niškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 687 89742.
įvairių mar•kių•Superkame
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.
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Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com

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.

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

••

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

KITI

pianiną.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.
laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 220–

Tel. 8 622 60230.

Tel. 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.

Tel. 8 688 80688.

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

KNYGYNĖLIS. Tel. (8 318) 53 085,
el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt, www.dzknygynelis.lt
Parduodamas
antikvarinis
traktoriukas
„McCormick
D-326“, puikiai
veikiantis. Padargai
— kultivatorius,
vartomas dviejų
korpusų plūgas.
Jei domina,
skambinkite tel.
8 615 39794.

Turite
naujieną,
nuotrauką –
siųskite
dzukuzinios@gmail.com

Informuojame žemės sklypų, esančių Lazdijų r. sav. Kapčiamiesčio sen. Menciškės k. (kadastro Nr. 5930/0001:211, Nr.
5930/0001:212), savininko V. K. turto paveldėtojus ir (kadastro
Nr. 5930/0001:145) savininkės I. O. L. turto paveldėtojus, kad
UAB „Tikslinta“ matininkas Tomas Klenauskas (kvalifikacijos
pažymėjimo Nr. 2M-M-1244) 2021-02-09 vykdys žemės sklypų,
Nr. 906M ir Nr. 907M, esančių Lazdijų r. sav. 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.
SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO
RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo kadastro Nr. 5958/0006:0057,
esančio Lazdijų r. sav. Veisiejų sen. Šutronių k., savininkę S. B.
R., kad matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo
Nr. 2M-M-2008) 2021-01-29 9.30 val. vykdys žemės sklypo
kadastro Nr. 5958/0006:0111, esančio Lazdijų r. sav. Veisiejų
sen. Paliepio k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės
informacijos, prašome kreiptis į matininką Norgaudą Pilvinį
adresu: Turistų g. 98, Lazdijai, el. paštu geo.lazdijai@gmail.
com arba telefonu 8 680 83000.

Prekiaujame šviežiomis „Vineta“ veislės bulvėmis
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dažau bei galiu
•dirbti
•Glaistau,
kitus statybos darbus.

•maišyklę.
•Nuomoju betono

išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.

Vi

••

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

••

Išnuomoju arba parduodu
gamybines sandėliavimo patalpas Radvilų g., Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

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

ta Vineta

į namus.
Tel. 8 615 73404.

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

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

ne

automatines
•skalbimo
•Taisomemašinas.
Atvykstame

išnuomojamos
•salės-klubo
•Nebrangiaipatalpos
Lazdijų

Gali būti apleista.
Tel. 8 614 80988.

Vi

PAS LAUGOS

SIŪLO

Viskas vienoje vietoje!

a

250 Eur/t, skarda – 190–210
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.

NU O MA

išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
ūkio paskirties žemės.

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas.

V

automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
Gali būti nevažiuo-

gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

IEŠKO

eta Vine
ta
Vi n

TRANSPORTO PRIEMONĖS

stogus iš savo ir
•užsakovo
•Dengiame
medžiagų. Lankstinių

a
et

perka

614
8
.
l
Te

.

06
562

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“

MALKOS,
MALKOS,
MALKOS,

brangiai perka.

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

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

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

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

Tel. 8 657 88458.

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
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