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Valdžios įsakymas dėl mėšlidžių — smūgis žemiau juostos

B

uvusi šalies valdžia galvijus laikantiems ūkininkams „dovanėlę“
įteikė priešpaskutinę darbo dieną,
kai pasirašė įsakymą „Dėl mėšlo
ir srutų tvarkymo aplinkosaugos
reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
Vadovaujantis šiuo įsakymu, laukuose mėšlas negalės būti laikomas draudžiamuoju tręšti laikotarpiu, t. y. nuo lapkričio 15 iki
kovo 20 dienos. Įsakymas įsigalios jau šį rudenį, nuo lapkričio
15 dienos. Įsigaliosiantys nauji
reikalavimai mėšlo ir srutų tvarkymui, Lietuvos ir Lazdijų krašto
smulkius ir vidutinius ūkininkus
varo į neviltį.

Reikalavimai neįvykdomi
Portalo „Agroeta“ teigimu, Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos pirmininkė Renata Vilimienė pastebėjo, jog didžiausia
problema šios pataisos ta, kad kai
ji įsigalios, laukuose kaupti mėšlą
bus draudžiama žiemos metu. Jokio pereinamojo laikotarpio, laiko
pasiruošimui neduodama. Viskas
turės būti sutalpinta į mėšlides.
„Pavyzdžiui, mūsų kaime esame 6 ūkininkai, dauguma turime
po 25 karves, jeigu šitas įsakymas
įsigalioja ir niekas nepasikeičia,
mes, visi šitie ūkininkai, kurie
Nukelta į 9 psl.
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„Jei valdžia deklaruoja, jog tokia tvarka pagerins ekologinę situaciją, tai noriu pastebėti, jog stambiųjų ūkininkų naudojami herbicidai ir pesticidai yra
didesnis blogis už organiką“, — sakė N. Sukackas.

prenumeruoti leidinius galite ne tik Lietuvos pašto

skyriuose, bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu,
www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt

Tel. pasiteirauti 8 670 38882.

Interviu su parodos
autore skaitykite 5 psl. »
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Savaitės komentaras

Milžiniškos demonstracijos Rusijoje reikalavo laisvės A. Navalnui

Algimantas Mikelionis
Šeštadienį, sausio 23 dieną, išgirdę žymaus Rusijos opozicijos
veikėjo A. Navalno raginimus į
gatves pasipylė dešimtys tūkstančių didžiausios pagal plotą
pasaulyje šalies (nuo Ochotsko
iki Baltijos jūros), gyventojų.
A. Navalnas po keturių mėnesio
gydymo Vokietijoje nutarė grįžti
į tėvynę. Vokietijoje jis buvo gydomas po itin žiauraus Kremliaus
specialiųjų tarnybų išpuolio, kurio metu A. Navalną bandė nunuodyti itin pavojinga chemine
medžiaga „Novičok“. Šeštadienio protestai įgavo beprecedentį
geografinį mastą – į gatves išėjo
protestuotojai daugiau kaip šimte miestų. Ankstesnės opozicijos
didelio masto demonstracijos, kurios buvo rengtos 2012 ir 2019

metais, daugiausia vyko Maskvoje. Naujieji protestai taip pat
laikomi išbandymu, ar opozicija
sugebės mobilizuoti šalininkus
prieš vėliau šiais metais įvyksiančius parlamento rinkimus, nors
Kremlius vis didina spaudimą
savo kritikams.
A. Navalno regioniniam tinklui
vadovaujantis L. Volkovas apskaičiavo, jog prie „beprecedenčių“
protestų visoje šalyje prisijungė
apie 300 000 žmonių, ir paragino
kitą savaitgalį vėl surengti protesto akcijas. AFP žurnalistai apskaičiavo, jog Maskvoje protestuose
dalyvavo apie 20 000 žmonių, o
Sankt Peterburge – daugiau kaip
10 000. Vakarų šalys griežtai pasmerkė A. Navalno suėmimą, o
JAV ambasada Maskvoje šeštadienį apkaltino Rusijos valdžią
pažeidžiant demonstrantų teisę
į taikius protestus.
Anksčiau šeštadienį tūkstančiai
žmonių susirinko Tolimųjų Rytų,
Sibiro ir Uralo regionų miestuose,
nepaisydami policijos perspėjimų
panaudoti jėgą ir kai kur spaudusio didelio speigo. Štai Jakutske

šaltis siekė daugiau kaip minus
50 laipsnių Celsijaus. Sankt Peterburge, kur policija sulaikė beveik
300 demonstrantų, A. Skvorcovas
naujienų agentūros AFP žurnalistui
pareiškė nebenorįs gyventi „diktatūroje“. „Žmonės pavargo nuo
Putino“, – pareiškė jis. Pirmadienį
skubiai surengtas teismas suėmė
A. Navalną 30 dienų už tariamą
lygtinės bausmės, skirtos baudžiamojoje byloje, kuri, pasak politiko,
buvo neteisėta, sąlygų pažeidimą.
Vasario pradžioje turėtų įvykti teismas, kuris nuspręs, ar A. Navalnas
turės atlikti trejų su puse metų laisvės atėmimo bausmę.
„Uniformas vilkintys nusikaltėliai gina nusikaltėlius, kurie yra
valdžioje“, – naujienų agentūrai
AFP Maskvoje pareiškė pensininkė V. Spivakova. „Putinas ir oligarchai bijo netekti savo lovio“, – pridūrė ji. Tinklalapio „OVD-Info“,
renkančio informaciją apie areštus
per politinius protestus Rusijoje,
duomenimis, šalies miestuose vykusių protestų metu buvo sulaikyta
beveik trys tūkstančiai žmonių,
įskaitant daugiau kaip 950 Mas-

Adomo Žilinsko piešinys.
kvoje. Tarp sulaikytųjų Maskvoje
buvo A. Navalno žmona Julija Navalnaja, kuri vėliau buvo paleista iš
areštinės, ir garsi aktyvistė Liubov
Sobol. Be to, keliems A. Navalno
bendražygiams protesto išvakarėse
buvo skirtos baudos ir jie buvo suimti. ES užsienio politikos vadovas
J. Borrellis pasmerkė „visuotinius
sulaikymus“ ir „neproporcingą jėgos panaudojimą“. Tuo tarpu JAV

valstybės departamento atstovas
spaudai N. Price‘as pareiškė, jog
Vašingtonas „griežtai smerkia
grubios taktikos naudojimą prieš
protestuotojus ir žurnalistus“.
A. Navalno suėmimas ir beveik
trijų tūkstančių jo šalininkų sulaikymas yra „nerimą keliantys dar
didesnių pilietinės visuomenės ir
pagrindinių laisvių ribojimų ženklai“, pridūrė jis.

•

Laisvės kovoms įamžinti darbo grupės narių atsakymas
į Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario Beniaus Rūtelionio
nuomonę, išspausdintą 2021 01 21 „Dzūkų žiniose“
Nuomonė

Redakcija gavo muziejaus darbuotojos Jūratės Paciukonienės laišką,
kuriame ji prisistato kaip Darbo grupės laisvės kovoms įamžinti
pirmininkė. Laiške prašoma paviešinti atsakomąją nuomonę tarybos
nario Beniaus Rūtelionio „Dzūkų žiniose“ pareikštai pozicijai dėl
Nepriklausomybės kovų savanoriams skirtų atminimo lentų perkėlimo. Redakcija, norėdama įsitikinti, jog laiško autorė tikrai yra šios
Darbo grupės pirmininkė, o atsakomąją nuomonę tikrai reiškia visos
Darbo grupės vardu, paprašė gerb. Jūratės pateikti merės potvarkį
dėl Darbo grupės sudarymo ir jos sudėties bei šios Darbo grupės
posėdžio protokolą, kuriame užfiksuotas sprendimas dėl atminimo
lentų vietos pakeitimo. Ponia Jūratė nė vieno iš prašytų dokumentų
nepateikė, tik laiške nurodė Darbo grupės narių sąrašą. Tai sudaro
prielaidas abejoti šios Darbo grupės veiklos teisėtumu.
Nežiūrint į tai, pateikiame šios Darbo grupės nuomonę, tačiau
neatsakome už tai, jei šios Darbo grupės veikla nėra tinkamai
įforminta, o raštiškai užfiksuoto sprendimo dėl paminklinių lentų
apskritai nėra.
Krašto savanorių atminimui įamžinti lentos yra statomos visoje
Lietuvoje. Įamžinti 1919–1920
metų Nepriklausomybės kovų savanorių ir Vyties kryžiaus kavalierių atminimą buvo mūsų žemiečio
žurnalisto Viliaus Kavaliausko iniciatyva ir kitų geros valios žmonių
pritarimas.
Kas tie žmonės, galintys „savavališkai“ priimti tokius sprendimus?
Laisvės kovoms įamžinti darbo
grupė sudaryta iš 8 narių Lazdijų
rajono savivaldybės merės 202006-15 potvarkiu Nr.7V-35. Darbo
grupės nariai – žmonės, dirbantys
visuomeniniais pagrindais, organizuojantys partizanų atminimo
pagerbimo ir įamžinimo renginius,
puoselėjantys istorinės atminties
išsaugojimą. Dauguma jų iš šeimų,
kurios vienaip ar kitaip nukentėjo
nuo sovietinių represijų.

Vienas Darbo grupės uždavinių
– teikti rekomendacijas ir pasiūlymus Lazdijų rajono savivaldybės
merui ir savivaldybės administracijai dėl laisvės kovų atminimo
įamžinimo.
Darbo grupės veiklos forma yra
posėdžiai, išvažiuojamieji posėdžiai, į kuriuos gali būti kviečiami specialistai: architektai, istorikai, dizaineriai ir kiti specialistai.
Sprendimai priimami atviru arba
slaptu balsavimu ir bendru sutarimu.
Kodėl apie lentų perkėlimo
planus nebuvo informuoti tarybos nariai? Jei kilo minčių iškelti
šias lentas nuo bažnyčios tvoros,
kodėl nebuvo pasitarta su rajono
žmonėmis?
Garbingas Nepriklausomybės
kovų dalyvių atminimas Lazdijuose
buvo įamžintas ant bažnyčios šventoriaus tvoros. Vykdant bažnyčios

tvoros rekonstrukciją, atminimo
lentos buvo nuimtos ir iki dabar
neturėjo savo vietos. Darbo grupei
teko svarstyti klausimą dėl dviejų
akmeninių atminimo lentų pastatymo Lazdijų mieste, erdvėje tarp
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos ir Šv. Onos bažnyčios.
Dėl dabartinės vietos buvo kalbėtasi su fundatoriumi V. Kavaliausku, kuris neprieštaravo dėl
naujos vietos parinkimo. Posėdžio,
įvykusio 2020 m. rugpjūčio 18 d.,
metu Darbo grupė nutarė atminimo
lentas perkelti į ne mažiau garbingą
vietą.
Lazdijų miesto Vytauto gatvė
– ištisas mūsų krašto istorijos
paminklas.
Lazdijų krašto istorija glaudžiai
susijusi su Vytauto gatve. Tai –
skaudžios gyvenimiškos patirties
kompleksas, išgyvenimų, prisiminimų, kančių gatvė visiems, kurie
labai mylėjo Lietuvą, kovojo už
jos laisvę, savo gyvenimą paaukojo dėl mūsų. Tuometinėje Lazdijų
gimnazijoje mokėsi A. Ramanauskas-Vanagas, daug kitų kovotojų,
padėjusių galvas už Lietuvos laisvę.
Jų atminimas įamžintas akmens
plokštėse ant Lazdijų Motiejaus
Gustaičio gimnazijos pastato sienos. Vytauto gatvės pradžioje, prieš
Šv. Onos bažnyčią, įrengta aikštė,
pastatytas paminklas mūsų kraštiečiui, didžiajam Lietuvos partizanų
vadui, dimisijos generolui A. Ramanauskui-Vanagui. Šioje gatvėje
yra du istoriškai svarbūs pastatai:
Laisvės kovų muziejaus pastatas,
įsikūręs buvusiame sovietinių jėgos

struktūrų pastate, ir rekonstruojamas pastatas Vytauto g. 18. Jų sienos prisigėrusios žmonių sielvarto
ir kančių. Abu pastatai yra išlikę
iki šių dienų ir tapę neatskiriamais
Lietuvos ir mūsų krašto istorijos
liudytojais.
Vieta tarp tuometinės Lazdijų
vidurinės mokyklos ir Šv. Onos
bažnyčios labai svarbiu Lietuvai
metu tapo istorine žmonių susibūrimo vieta. Lietuvos tautinio
Atgimimo epochos pradžioje patriotiškai nusiteikusių rajono žmonių
iniciatyva čia buvo iškelta Lietuvos
trispalvė. Kad istoriškai svarbus
renginys įvyktų, prisidėjo ir tuometinis kunigas, Lazdijų parapijos klebonas Vincentas Jalinskas
– Lietuvos dvasios vėliavnešys.
Pasak A. Grėbliūnienės (2005 m.
„XXI amžius“), „tapęs legendine
asmenybe Lazdijuose dėl savo nuveiktų darbų, dvasingumo, nemeluotos meilės žmonėms“. Ši vieta
ir šventės data –1988 m. lapkričio
7 d. – gražiomis raidėmis įrašyta į
mūsų krašto istoriją (Laisvės kovų
muziejuje saugomos originalios
nuotraukos, skaitmeninės spaudos
paroda „Su Sąjūdžiu – į laisvą Lietuvą“).
Aikštė prie Lazdijų Motiejaus
Gustaičio gimnazijos yra savotiškas
jaunosios kartos pagarbos atminčiai
ugdymo garantas, puiki pilietinio
ir patriotinio ugdymo vieta. Čia
organizuojamos istorinės pamokos, vyksta patriotiniai renginiai, į
kuriuos kviečiami ir aktyviai dalyvauja laisvės kovų dalyviai, tremtiniai, politiniai kaliniai, šauliai,

jaunieji šauliai, visuomenė. Garbingą atmintį įamžinusios lentos
nėra numestos. Prie naujai įrengtų
1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų savanoriams ir Vyties
kryžiaus kavalieriams atminimo
lentų patogu prieiti, pagerbti savanorių atminimą, padėti gėlių,
uždegti žvakutes.
Dabar aikštė yra kūrimosi ir
atsinaujinimo procese. Manome,
kad Vytauto gatvė ateityje taps
svarbiausia ir lankomiausia vieta
Lazdijuose, menančia kovas dėl
Lietuvos laisvės ir Nepriklausomybės.
Perskaičius Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario Beniaus
Rūtelionio nuomonę, peršasi išvada, kad Lazdijų rajono tarybos
narys tokiu būdu stengiasi politikuoti, pasirodyti svarbus, o gal net
jautrus. O kaip yra iš tiesų?
Lazdijų rajono savivaldybės
tarybos narys Benius Rūtelionis
skaudžiai įžeidė visus, kurie 1988
m. lapkričio 7 d. organizavo ir
pirmąkart Lazdijuose iškėlė Lietuvos trispalvę, išrinkę jai garbingą vietą – tarp bažnyčios ir
mokyklos. Memorialinės lentos
šalia istorinės Trispalvės pastatytos, pagal jį, „istorijos šiukšlyne“.
Istorinę atmintį puoselėjančią vietą pavadinęs „istorijos šiukšlynu“
ar „niekam nežinomu lauku“, o
asmenis, prisidėjusius prie atminties įamžinimo, išvadinęs „troika“, pasielgė labai neatsakingai,
nepagarbiai. Aikštė tvarkinga,
nuolat rūpestingai prižiūrima,
Nukelta į 3 psl.
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Ambicingas Lazdijų projektas juda statybų link
Lazdijų miestas jau po
kelerių metų turės naują
traukos objektą – daugiafunkcį sporto centrą.
Renovuotame policijos
komisariato pastate bus ne
tik sportuojama – čia įsikurs daugybė gyventojams
svarbių organizacijų bei įstaigų. O šalia renovuojamo
pastato iškils ir įspūdingas
priestatas – naujoji ir itin
šiuolaikiška sporto salė.

Praėjusį ketvirtadienį rekonstrukcijos planus ir naujosios salės priestato projektą visuomenei pristatė architektų įmonės
„Maspro“ atstovai. Renginys,
vykęs nuotoliniu būdu, sutraukė
didžiulę auditoriją, o projektuotojai ne tik pateikė pastatų bei
sutvarkytos aplinkos viziją, bet ir
išgirdo gyventojų klausimus bei
pasiūlymus. Kaip ir reikėjo tikėtis, daugiausia dėmesio sulaukė
būsimo sporto centro priestatas –
didžiulė universali sporto salė.
Pasak projektuotojų, renovuotose ir naujose sporto centro
patalpose galės treniruotis ir važytis įvairių sporto šakų atletai
ir mėgėjai. Didžiojoje salėje bus
mobilioji sporto įranga, greitai
pritaikoma skirtingų sporto ir
pramoginių renginių poreikiams,
sumontuotos išmaniosios ir energiją taupančios garso, apšvietimo,
vėdinimo ir energijos taupymo
technologijos. Be to, didžioji salė
turėtų talpinti ir kelis šimtus sporto aistruolių. Renovuotose patalpose bus įrengtos mažesnės salės,
treniruočių patalpos, šaudykla,
trenerių ir teisėjų kabinetai, persirengimo kambariai, tualetai, dušai
ir kitos sportininkams ir svečiams
svarbios patalpos.

Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė džiaugiasi unikaliu projektu ir tikisi, kad vienas moderniausių sporto centrų Lietuvoje duris atvers jau
kitų metų pabaigoje.
Projektuotojai atsižvelgs ir į
savivaldybės administracijos reikalavimą statybų darbuose naudoti ilgaamžes medžiagas, kurios
atitiktų kainos ir kokybės santykį.
Nugriovus pastatą juosiančią seną
tvorą, planuojama aplink renovuotus ir naujus pastatus gražiai
sutvarkyti aplinką. Numatoma
įrengti takelius su želdiniais bei
mažąja architektūra, sumontuoti
suoliukus. Bus įrengta ir automobilių stovėjimo aikštelė bei
patogūs įvažiavimai.
Lazdijų rajono savivaldybės
merė Ausma Miškinienė džiaugiasi unikaliu projektu ir tikisi,
kad vienas moderniausių sporto
centrų Lietuvoje duris atvers jau
kitų metų pabaigoje. Pasak jos,

In memoriam
ONA VERKSNIENĖ
(1936-2021)
Šaltą sausio 23-osios dieną, Amžinybėn iškeliavo buvusi ilgametė
viešosios bibliotekos vadovė Ona
Verksnienė.
Ona Verksnienė gimė 1936 m. kovo
19 d. Janėnų kaime (Lazdijų r.). Baigė
Šventežerio vidurinę mokyklą.
Dirbti į tuometinę Lazdijų rajoninę biblioteką Ona Verksnienė atvyko
1959 m. rugpjūtį, praėjus porai metų
po Vilniaus bibliotekinio technikumo
baigimo. 1967 m. baigusi Vilniaus
universitetą buvo paskirta dirbti Lazdijų rajoninės bibliotekos vedėja. Po
bibliotekų centralizacijos nuo 1977 m.
iki 1985 m. dirbo Lazdijų centrinės bibliotekos direktore, nuo 1985
m. iki 1991 m. – direktoriaus pavaduotoja.
Per visą ilgą savo profesinio gyvenimo kelią Ona Verksnienė subūrė
profesionalų bibliotekininkų kolektyvą. Ji buvo darbšti, pareiginga,
pelniusi autoritetą, ne kartą už gerą darbą apdovanota padėkos raštais.
Ona Verksnienė buvo pavyzdys visiems su ja dirbusiems kolegoms
– patikima vadovė, draugė, patarėja, mokanti išklausyti ir atjausti.
Kantri ir be galo kukli asmenybė.
Baigusi profesinio darbo kelią Ona Verksnienė neužvėrė bibliotekos
durų, liko ištikima knygų mylėtoja, skaitytoja, mėgo lankytis Lazdijų
viešosios bibliotekos renginiuose. Bibliotekos bendruomenės atmintyje
išliks daug puikių prisiminimų apie kartu praleistą laiką.
Liūdime kartu su šeima, artimaisiais ir visais Ją mylėjusiais, pažinojusiais.
Lazdijų rajono bibliotekininkų bendruomenė

vykdant šį projektą, pasiektas
nors ir daugeliui gyventojų nematomas, bet jo įgyvendinimui
labai svarbus etapas. „Simboliška, kad šiuo projektu, sujungdami
seną pastatą su nauju, lyg ir susiejame garbingą Lazdijų praeitį
su ambicinga ateitimi“, – sako
savivaldybės merė, pabrėždama,
kad po daugiafunkcio sporto centro stogu aktyviai leisti laiką ir
bendrauti bus kviečiami įvairių
kartų Lazdijų rajono savivaldybės
gyventojai.
Planuojama daugiafunkcio sporto centro patalpomis naudotis visą
dieną. Pirmoje dienos pusėje sporto salėmis galės naudotis miesto
darželių bei mokyklų auklėtiniai,
po pietų į sales ir treniruočių patal-

pas sugužės Lazdijų sporto centro
auklėtiniai bei treneriai, o vakarop
– visi norintys.
Dabartinėse patalpose sunkiai
beišsitenkanti Lazdijų sporto centro bendruomenė turės geresnes
sąlygas ne tik treniruotis, bet ir
rengti varžybas ar tarptautinius
turnyrus. Tam turėtų pasitarnauti jau baigtos įrengti sportininkų
apgyvendinimo patalpos. Lazdijų rajono savivaldybė ir sporto bendruomenė tikisi, kad šis
kompleksas bus patrauklus rengti
ir profesionalių sportininkų bei
komandų stovyklas, o tai turėtų
kurti ir naujų galimybių vietos
verslui. Be to, atsiras sąlygos
auginti vietinių sporto profesionalų kartą. Pasigirsta ir kalbų

apie ketinimą burti profesionalią
krepšinio komandą, kuri turėtų
garsinti Lazdijų vardą.
Nors senajame pastate šiuo
metu tebeveikia Lazdijų rajono
policijos komisariatas, Migracijos
departamentas, Valstybės sienos
apsaugos tarnyba, prokuratūra, Lietuvos Šaulių sąjunga bei
Lazdijų sporto centras, visos šios
įstaigos bei organizacijos veiklą
tęs ir po renovacijos. Džiugu,
kad norinčiųjų įsikurti administracinėse pastato erdvėse esama ir
daugiau, tačiau dauguma patalpų
jau radusios savus šeimininkus.
Planuojama, kad į šių pastatų
kompleksą persikels ir Lazdijų
turizmo informacinis centras.
Lazdijų r. sav. informacija

•

Laisvės kovoms įamžinti darbo
grupės narių atsakymas į Lazdijų
rajono savivaldybės tarybos nario Beniaus
Rūtelionio nuomonę, išspausdintą
2021 01 21 „Dzūkų žiniose“
Nuomonė

»Atkelta iš 2 psl.

lengvai pasiekiama parapijiečių,
ekskursijų dalyvių, kitų lankytojų,
gimnazijos mokinių. Gėda būtų
viešai teigti faktą, kad tarybos nariai nežinojo apie lentų perkėlimą,
kai 2020 12 30 Lazdijų rajono
tarybos posėdyje buvo paskirtos
lėšos šioms lentoms perkelti. Kyla
klausimas: ką Jūs veikiate Lazdijų rajono savivaldybės taryboje,
jei nežinote, už ką balsuojate, ir
nesusipažįstate prieš posėdį su
dokumentais? Tuo labiau, kad
esate Biudžeto, turto ir investicijų komiteto narys, pirmininko
pavaduotojas...
Kritikuoti galima, tačiau, rašant

nuomonę spaudoje, reikia prisiimti
atsakomybę už patyčias, vienų ar
kitų asmenų pažeminimą.
Gerbiamas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nary Beniau
Rūtelioni! Viešai deklaruodamas
savo demokratinį patriotiškumą,
pirmiausia susimąstykite, išsiaiškinkite ir, jeigu galite, padėkite!
Nelikite nuošalyje!
Mes, Darbo grupės nariai, pasigendame Jūsų svarbiuose atmintinų
datų minėjimo renginiuose. Įamžinant istorinę atmintį nejaučiame
Jūsų asmeninės iniciatyvos kaip
piliečio, bendruomenės ar Lazdijų rajono savivaldybės tarybos
nario.

Sakoma, kad atminčiai išsaugoti
daug vietos nereikia. Svarbiausia
– jos rasti savo širdyje...

Laisvės kovoms įamžinti
darbo grupės narių sąrašas:
1. Jūratė Paciukonienė – Darbo grupės pirmininkė;
2. Romas Leščinskas – Darbo
grupės pirmininkės pavaduotojas;
3. Audrius Klėjus – narys;
4. Irina Radvilavičienė –
narė;
5. Nijolė Lepeškienė – narė;
6. Janina Ražukienė – narė;
7. Kęstutis Pileckas – narys;
8. Neringa Rasiulienė –
narė.

•
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Ausma Miškinienė: „Biudžete skirsime daugiau pinigų toms
sritims, dėl kurių skundų iš gyventojų sulaukiame daugiausia“
Svarbiausias kiekvienos
savivaldybės dokumentas –
metų biudžetas, pagal kurį
toliau vyksta visas gyvenimas savivaldybėse. Lazdijų savivaldybė neseniai
visuomenei pristatė rajono
savivaldybės 2021 metų
biudžeto projektą, kurį
turės patvirtinti rajono
taryba. Šių metų biudžetas
– beveik 30 mln. eurų.

Kas slepiasi po šiais skaičiais,
kam siūloma biudžete teikti prioritetus, kaip pandemija atsilieps
rajono ekonomikai – šiuos ir kitus
klausimus apie būsimąjį biudžetą
„Dzūkų žinios“ pateikė Lazdijų
rajono savivaldybės merei Ausmai Miškinienei.
– Gerbiamoji, mere, kuo šių
metų biudžetas skirsis nuo praėjusių metų biudžeto? Apibūdinkite jį bendrais bruožais.
– Visų pirma šių metų savivaldybės biudžetas, tikiuosi, bus
didesnis nei 2020 metais. Šiais
metais teikiamas tvirtinti bus 29,8
mln. eurų biudžetas. Siūloma
didinti finansavimą visų investicinių projektų įgyvendinimui,
taip pat toms sritims, dėl kurių
skundų iš gyventojų sulaukiame
daugiausiai: kelių, apšvietimo,
vandentvarkos infrastruktūros
gerinimui, sveikatos priežiūros
paslaugų kokybės gerinimui, nedarbo problemų kompleksiniam
sprendimui. Taip pat didės finansavimas priemonių, skirtų vaikų ir
jaunimo iniciatyvų bei užimtumo
skatinimui. Planuojama, kad didžiausia savivaldybės biudžeto

dalis bus skirta švietimo ir sporto
plėtojimo programai (32 proc.).
Reikšminga biudžeto dalis numatyta infrastruktūros, teritorijų
planavimo ir aplinkos kokybės
gerinimo (18 proc.), investicijų
(17 proc.) ir socialinės apsaugos
plėtojimo, skurdo bei socialinės
atskirties mažinimo (12 proc.)
programoms.
– Kaip biudžete atsispindės
pandemijos sukeltos ekonominės
ir socialinės pasekmės?
– Savivaldybės biudžete yra
numatyta nemažai priemonių,
kurios padės tiek verslui, tiek gyventojams sumažinti pandemijos
sukeltas pasekmes: bus teikiama
finansinė parama smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, vykdoma užimtumo didinimo programa, vien piniginės socialinės
paramos teikimui savivaldybės
nepasiturintiems gyventojams yra
numatyta 1,6 mln. eurų. Lyginant su praėjusiais metais, daugiau pinigų planuojama skirti ir
didelio populiarumo sulaukusiai
moksleivių ir studentų užimtumo didinimo programai. Didės ir
jaunimo politikos įgyvendinimui
skirtų priemonių biudžetas. Taip
pat ketiname ir toliau sėkmingai
dalyvauti projektinėse veiklose ir
taip gauti papildomų investicijų
svarbių projektų įgyvendinimui.
Siekiame, kad rajono gyventojai, bendruomenės, smulkaus ir
vidutinio verslo atstovai taip pat
aktyviai rengtų ir teiktų paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros
programos ir pagal kitų programų
priemones. Šioje srityje vis dar
neišnaudojamos visos galimybės.

Dėl to dar daugiau dėmesio bei
išteklių skirsime teikiamų viešųjų
paslaugų kokybės gerinimui, gyventojų, bendruomenių, smulkaus
ir vidutinio verslo subjektų konsultavimui.
– Kaip, planuojant biudžeto pajamas, įvertintas galimas
GPM (gyventojų pajamų mokesčio) nesurinkimas?
– Rizikos, kad nesurinksime
planuojamo gyventojų pajamų
mokesčio ir kitų biudžeto pajamų,
yra visada. Šiais metais, kuomet
greta visų įsisenėjusių iššūkių dar
kovojame su pandemija, ši rizika
tikrai ne mažesnė. Vis dėlto tikimės, kad naujai darbą pradėjusi
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, taip pat, kaip ir dirbusi prieš
tai, prioritetu laikys regionus ir
juose gyvenančius žmones, plėtojamus verslus ir vykdys savus pažadus bei įsipareigojimus. Gerųjų
pavyzdžių jau turime, pvz. 2020
m., kuomet gyventojų pajamų
mokesčio planas buvo neįvykdytas 640 tūkst. eurų, valstybė
suteikė savivaldybei trumpalaikę
paskolą, kurios grąžinimas turėtų
būti kompensuotas. Tikimės, kad
ir 2021 m., jeigu nebus vykdomas gyventojų pajamų mokesčio
planas, bus galima gauti tokią paskolą, kad būtų užtikrintas įsipareigojimų vykdymas laiku.
– Kokioms sritims bus skirta
daugiau lėšų, o kurioms – mažiau?
– Atsakinėdama į pirmą klausimą paminėjau, kad daugiau lėšų
bus skirta toms sritims, dėl kurių
gyventojai skundžiasi dažniau-

Reikšminga biudžeto dalis numatyta infrastruktūros, teritorijų planavimo ir aplinkos kokybės gerinimui (18 proc.).

Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė.
siai: kelių ir kiemų tvarkymui,
apšvietimui, vandens kokybės,
vandentvarkos infrastruktūros gerinimui, jaunimo iniciatyvoms ir
visų amžiaus grupių užimtumo
didinimui, visų mūsų sveikata besirūpinantiems medikams bei jų
darbo sąlygų gerinimui. Kitoms
sritims stengsimės išlaikyti daugiau mažiau tokį patį finansavimo
lygį, kaip ir praėjusiais metais.
Ieškosime papildomų finansavimo galimybių metų eigoje.
– Ar biudžete numatyta išlaidų
naujiems projektams, prisidėjimui prie ES, LR valstybės ir
kitų institucijų finansuojamų
projektų?
– Žinoma. Lazdijuose įgyvendinama daug jau finansavimą
gavusių projektų, dėl kurių savivaldybės biudžetas pasipildys
ne vienu milijonu eurų. Projektai apima skirtingas sritis: tai ir
jaunimo verslumo skatinimas, ir
kuriami pasienio turizmo maršrutai, ir atnaujinama bei šeimoms
pritaikoma turizmo infrastruktūra,
ir integralios pagalbos teikimas.
Viską išvardinti sunku, bet visa
tai jungia pagrindinė žinia – projektai atneš neabejotiną ir realią

• Politinės aktualijos
• Bendruomenių naujienos

naudą Lazdijų krašto žmonėms,
o savivaldybės šių metų biudžete
projektų bei gyventojų iniciatyvų
finansavimui siūloma skirti 3,1
mln. eurų. Labai tikiuosi, kad
tokiam siūlymui savivaldybės
taryba pritars.
– Kaip biudžeto pokyčiai atsilieps lazdijiečių gyvenimui?
– Kadangi reikšminga biudžeto
dalis numatyta infrastruktūros ir
aplinkos kokybės gerinimui bei
investicijoms, neabejoju, kad
Lazdijų krašto žmonės pajus planuojamus biudžeto pokyčius. Gal
tai bus naujai nutiestas kelias, išasfaltuota automobilių stovėjimo
aikštelė, pagerėjusi vandentiekio
infrastruktūra ar gatvių apšvietimas. Ne mažiau laukiamos ir
naujos erdvės laisvalaikiui bei
sportui, ateinančios investicijos,
kurios kurs darbo vietas privataus verslo mūsų rajone pradėtose
naujose ar plėtojamose veiklose.
Šioje srityje džiugių žinių taip pat
yra, kad tik pandemija „nepakištų
kojos“.
– Ačiū už Jūsų atsakymus.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...

Tai ne tik aktualios žinios, atkeliaujančios į

Jūsų namus ir biurus, bet ir originali bei praktiška
dovana bet kokia proga.
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Paveikslai languose — noras žmonėms
Dzūkai
suteikti gražių ir šiltų įspūdžių
kalba, kad...
Kai karantinas uždarė
visas parodų sales, menininkai nenustojo kurti, užsidarę pandemijos
gniaužtuose, kai kurie iš jų
savo kūryba skleidė šilumą, viltį ir gerą nuotaiką,
o sukurtiems darbams
surado neįprastas eksponavimo erdves. Neįprasta
galerija tapo Lazdijų kultūros centro langai, kuriuose
savo darbus eksponuoja
dailininkė Gintarė Maciulevičienė.

Su parodos autore, Kultūros
centre dizainere dirbančia Gintare kalbamės apie jos kūrybinį
kelią, per pandemiją nutapytus
paveikslus ir menininko misiją
periferijoje.
– Jūsų darbų paroda vadinasi „Žvilgsniai pro langą“. Kaip
gimė šis pavadinimas? Kiek darbų eksponuojama? Per kurį laiką sukurti šie darbai? Kas juos
vienija, ką norite jais pasakyti,
kokią estetinę žinią pasiųsti?
– Parodos pavadinimą „Žvilgsnis pro langą“ pasirinkti buvo paprasta. Kadangi šiuo metu masiniai renginiai draudžiami, tai kilo
mintis parodą rengti kitaip, kad
žmonės galėtų ją saugiai apžiūrėti
tiesiog pasivaikščiojimo metu ir
tam puikiai tiko Kultūros centro
pastato langai. Šioje parodoje
eksponuojami septyni paveikslai,
kuriuos pradėjau kurti dar pirmojo karantino metu. Savo darbuose
noriu perteikti geras, šiltas emocijas, kurios labai svarbios šiuo
ypač sunkiu laikotarpiu. Mano
meno kūriniuose galima įžvelgti
romantiką, grožį, ramybę ir šie
jausmai gali lemti mūsų sprendimus, nuotaiką ir požiūrį į aplink
supantį pasaulį. Šios parodos toks
tikslas ir yra – suteikti žmonėms
gražių ir šiltų įspūdžių.

Gintarė Maciulevičienė su dukra Saule.
– Kur mokėtės dailės? Kas
buvo Jūsų mokytojai? Koks dailininkas yra Jūsų idealas, turėjęs
įtakos darbų stiliui?
– Baigusi Šventežerio vidurinę
mokyklą, įstojau mokytis į Kauno
kolegijos Justino Vienožinskio
menų fakultetą ir įgijau dailės
pedagogikos specializaciją. Po
to studijas tęsiau Vilniaus pedagoginiame universitete, kur įgijau dailės pedagogikos bakalauro
laipsnį bei mokytojo kvalifikaciją.
Dailininko idealo neturiu, tapau
tai, kas man atrodo gražu.
– Kokiam žanrui priskirtumėte savo darbus? Kokia technika
Jums artimiausia?
– Savo darbus priskirčiau portreto ir animalistiniam žanrams.
Paveiksluose naudoju akrilinius
ir akvarelinius dažus. Neskiriu
dėmesio fonui, svarbiausia yra
portretas ir tapomo žmogaus ar
gyvūno charakterio perteikimas.
– Kada pradėjote piešti? Kada
pajutote, jog galite savo darbus
parodyti visuomenei?
– Piešimas neatsiejamas mano

gyvenime nuo vaikystės. Penktoje
klasėje pradėjau lankyti dailės būrelį, kuriam vadovavo mokytoja
Salomėja Jodaugienė. Nuo čia ir
prasidėjo mano kūrybinis kelias.
Esu labai dėkinga šiai mokytojai,
kad paskatino kurti. Galiu pasakyti, kad ilgą laiką savo piešinių
niekam nerodžiau. Netgi studijų
metu mažai kas matydavo mano
paveikslus. Tačiau pradėjusi dirbti Lazdijų kultūros centre, įgavau
pasitikėjimo savimi, supratau, kad
tai, ką kuriu, yra vertinga ir gražu.
Pasitikėjimo suteikė ir šeimos bei
draugų palaikymas.

prekių parduotuvės, būtų šiūpelis sniegui kasti. Sniego tiek
daug, kad jokia technika sniego nenuvalysi. Penkiolika metų
Lietuva nematė tiek sniego, todėl ir šiūpelius išmetė arba giliai
nukišo. Keliai išvažiuojami gal
tik pagrindiniai, o kaimuose dar
saugiau gyventi per karantiną –
niekas neprivažiuos ir neužveš
kvarabos.
g Buvo viešai pristatytas rajono biudžetas. Nors ne visi išmano biudžeto skaičių reikšmę,
tačiau tai, kad jis bus didesnis
nei pernai, visi supranta. Kalbama, kad daugiausia pinigų bus
skiriama švietimui ir sportui,
reikšminga dalis infrastruktūrai bei investicijoms, taip pat
socialinei apsaugai.
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

– Parodoje yra ne vienas portretas? Ar tai Jūsų mėgstama
tematika? Ar piešiate portretus,
naudodama gyvus modelius?
– Mano mūza – moteris, todėl
beveik visuose mano paveiksluose ji ir dominuoja. Savo darbuose stengiuosi įkūnyti švelnumą,
džiaugsmą, gerą, teigiamą emociją. Portretas yra mano mėgstama tematika, ypač juose išreikšta
emocija. Piešdama portretus nenaudoju gyvų modelių. Geriausia man portretus piešti, žiūrint į
paveiksliuką.
– Dirbate periferijoje. Kuo
skiriasi dailininkų gyvenimas
didmiestyje ir periferijoje? Panašu, jog duonos savo tapybos
darbais dar nepavyksta užsidirbti? Kuo užsiimate laisvu nuo kūrybos laiku?
– Savo tapybos darbais užsidirbti duonos nemėginu, o šiuo
metu tai darau savo malonumui.
Jeigu kas nors paprašo kažką
konkretaus nutapyti, tikrai neatsisakau ir tą darau su malonumu.
Daug nutapytų paveikslų esu padovanojusi. Na, o be tapybos pats
geriausias laisvalaikio praleidimo
būdas – buvimas kartu su šeima.

Gintarės darbai papuošė Lazdijų kultūros centro langus, paveikslus galėsite
apžiūrėti iki vasario 15 dienos.

g Socialinių paslaugų centro
darbuotoja, dirbanti vienos seniūnijos teritorijoje, originaliai
supranta darbą šeimose pandemijos metu. Įdomumas tas,
kad darbuotoja teikia socialines paslaugas šeimoms ne jų
namuose ar kieme, bet klientams „patariama“ parymoti prie
socialinės darbuotojos namų
vartelių, aptariant klientams
aktualius klausimus. Gal darbuotoja taip supranta socialinio
darbo ypatumus, o gal vadovaujasi arabų išmintimi, kad ne
Mahometas ateina pas kalną,
bet kalnas pas Mahometą?..
g Lazdijuose veikia slaptoji darbo grupė, kuriai galimai
vadovauja ponas Lėjus. Grupė
tokia slapta, kad primena masonų ložę, nes vengia atskleisti net
savo grupės narių sąrašą. Kas ši
aštuonių asmenų suformuota
darbo grupė, kuri geriausiai išmano tai, kaip lazdijiečiai turi
įamžinti didvyrių atminimą?
g Prisnigo tiek, jog paklausiausia prekė, jei dirbtų ūkinių

– Kiek esate surengusi parodų ir kur? Ar pavyksta parduoti
savo darbus?
– Parodų nesu daug surengusi.
Pirmąją savo parodą eksponavau
Teizų bibliotekoje, antrąją –
Veisiejų regioninio parko lankytojų centre ir dabar – Lazdijų
kultūros centre.
– Ačiū už pokalbį. Lauksime
naujos Jūsų parodos, gal jau
parodų salėje.
„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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Pasiskiepydami saugome savo ir aplinkinių sveikatą
Koronaviruso pandemija yra didžiulio masto
pasaulinė krizė, paliekanti
skaudžių padarinių ir turinti milžinišką neigiamą
poveikį ne tik žmogaus
sveikatai, bet ir socialiniam
bei ekonominiam gyvenimui. Norint greičiau grįžti į
įprastą rutiną ir apkabinti
seniai matytą artimą žmogų, yra būtinas visuotinis
imunitetas, o jį įmanoma
suformuoti tik skiepijantis.
Apie koronaviruso vakcinacijos svarbą, ištirtą skiepų efektyvumą ir dezinformaciją kalba Santaros
klinikų direktorius medicinai, gydytojas hematologas
Valdas Pečeliūnas.
Taip pat aktoriaus Mariaus Jampolskio žmona
Renata Jampolskė dalijasi savo šeimos skiepijimosi
patirtimi ir pasakoja, kodėl
planuoja skiepytis ir nuo
koronaviruso.
Saugumas ir efektyvumas
Pasaulis jau neteko daugiau nei
2 milijonų žmonių, o koronaviruso atvejų užregistruota jau
per 96 milijonus. Kad ir kiek
pastangų ir jėgų būtų įdėta į
kovą su šiuo virusu, jis negailestingai pasiglemžia gyvybes
ir gali sukelti sunkių ligų su
dar nežinomomis ilgalaikėmis
pasekmėmis bet kokio amžiaus
žmonėms.
Norint apsaugoti visuomenės
sveikatą, patvirtintos saugios
ir veiksmingos vakcinos, sukeliančios imuninį organizmo
atsaką į koronavirusą. Visų pirma, svarbiausia jomis pasiskiepyti ne tik sveikatos priežiūros
specialistams, bet ir pagyvenusiems bei lėtinių ligų turintiems
žmonėms, kad apsisaugotų pati
pažeidžiamiausia grupė.
Kaip teigia V. Pečeliūnas,
kai kalba eina apie bet kokius
vaistus, o tarp jų – ir vakcinas, visuomet yra įrodymais
pagrįsta informacija apie jų
saugumą ir efektyvumą. Jeigu vaisto efektyvumas viršija

grįsta informacija, kurios prieinamumas yra labai platus ir
bet kuris žmogus, kuris nori,
gali rasti tą informaciją, tačiau
problema ta, kad ne visi to nori.
Kiti verčiau linkę įsiklausyti į
nebūtus dalykus ir sąmokslo
teorijas“, – teigia V. Pečeliūnas.

Gydytojas V. Pečeliūnas teigia, kad
skiepai gali net 95 proc. sumažinti
koronaviruso paplitimą. (Nuotrauka
iš www.santa.lt)
vaisto galimą sukelti žalą – šalutinius poveikius, atitinkamos
institucijos priima sprendimą dėl
šio vaisto vartojimo ir jį užregistruoja. Europoje tokia institucija
yra Europos vaistų agentūra, atitinkamai visose Europos šalyse
veikia Vaistų kontrolės agentūros, o Lietuvoje – Valstybinė
vaistų kontrolės tarnyba.

Vakcinos nuo
koronaviruso
Vakcina „Comirnaty“ padeda
apsaugoti nuo koronavirusinės
infekcijos asmenis, vyresnius nei
16 metų, o vakcina „Moderna“
skirta vyresniems nei 18 metų.
Abiejų šių vakcinų ištirtas
efektyvumas yra 95 proc., o pasireiškiantys šalutiniai reiškiniai
yra įprasti: nedidelis skausmas ar
patinimas vakcinacijos vietoje,
taip pat galimas nuovargis, raumenų skausmas ar karščiavimas,
kuris gali būti pakankamai aukštas, bet paprastai netrunka ilgiau
nei vieną dieną.
V. Pečeliūnas pabrėžia, kad
esminis klausimas turėtų būti,
kokią žalą daro pats koronavirusas. „Kaip žinome, Lietuva
dėl šio dalyko yra tarp pirmaujančių pasaulyje – tūkstančiai
mirusių žmonių, dešimtys miršta
kiekvieną dieną. Vakcinavimas
net 95 proc. gali sumažinti šios
ligos paplitimą, todėl atitinkamai
pasekmių būtų gerokai mažiau,
o jeigu pasiskiepys apie 70 proc.

Renata Jampolskė su vyru niekada nekvestionavo vakcinacijos naudos.
(Kristinos Aleksynaitės nuotr.)
visos populiacijos, koronaviruso
plitimas bus sustabdytas, nes net
ir tie žmonės, kurie yra juo užsikrėtę, neužkrės kitų, turinčių
vakcinacijos būdu suformuotą
imunitetą“, – tvirtina gydytojas.

Mokslu pagrįsta
informacija
Deja, melagingos ir klaidingos
informacijos, susijusios su koronavirusu ir vakcinacija nuo
jo, plinta labai daug, todėl itin
svarbu, kad visa informacija būtų
gaunama tik iš patikimų šaltinių, tokių kaip oficialus Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos puslapis (www.sam.
lrv.lt), oficialus Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamos
informacijos šaltinis „Korona
Stop“ (www.koronastop.lrv.lt) ar
kitos oficialios Europos Sąjungos ir Pasaulio sveikatos organizacijos interneto svetainės.
Gydytojas V. Pečeliūnas teigia
savo aplinkoje retai susiduriantis
su dezinformacija dėl koronaviruso vakcinacijos, tačiau būna
pacientų klausimų ar atvejų, ku-

rie vis sugeba nustebinti.
„Neseniai socialiniuose tinkluose buvo išplitęs fotomontažas, kuriame vaizduojama
populiaraus naujienų portalo
skelbiama žinia, kad po koronaviruso vakcinacijos mirė jauna mergina. Aš tai pavadinčiau
piktybine nusikalstama veikla,
kai įdedama pastangų, kad būtų
diskredituojama vakcinacija.“
Be to, neretai girdima jokių
sąsajų su realybe neturinti informacija apie tai, kad koronaviruso
vakcinacija daro neigiamą poveikį vaisingumui ar sukelia kitų
ilgalaikių sveikatos sutrikimų.
„Aš remiuosi tik mokslu pa-

„Nebijome ir planuojame
skiepytis“
Aktoriaus Mariaus Jampolskio
žmona Renata Jampolskė sako,
kad abu su vyru supranta vakcinacijos svarbą ir reikšmę, todėl
niekada nekėlė jokios diskusijos apie tai, ar apskritai verta
skiepytis: „Aiškiai suprantame ir pasitikime moksliniais
tyrimais paremta informacija,
juk ne veltui praeityje buvusios
baisios ligos dingo.“
Taip pat ir savo dukrą jie
skiepijo visais rekomenduojamais skiepais, o papildomai
– dar ir nuo meningokokinės
ir roto infekcijos. Nors po trečiojo meningokokinės infekcijos skiepo dukrai ir buvo šiek
tiek pakilusi temperatūra, tai
nė kiek neišgąsdino tėvų, nes
jokių kitų šalutinių vakcinacijos poveikių nebuvo.
Be to, R. Jampolskė pažymi, kad planuoja skiepytis ir
nuo koronaviruso: „Norime
kuo greičiau grįžti į įprasto
gyvenimo vėžes ir susitikti
su artimaisiais bei draugais,
todėl nebijome ir planuojame
skiepytis nuo naujojo viruso, kad galėtume šiuos norus
įgyvendinti ir apsaugoti ne tik
save, bet ir aplinkinius.“
Užs. Nr. 03

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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Krašto apsaugos viceministras neturi vidurinės mokyklos atestato?
Naujosios Vyriausybės
ministrams pradėjus formuoti savo ministerijų komandas, visuomenei iškilo
nemažai klausimų dėl kai
kurių personalijų. Neseniai
krašto apsaugos ministro
pavaduotoju paskirtas
buvęs kandidatas į Seimo
narius Jotvingių rinkimų
apygardoje konservatorius Vilius Semaška. Šis
paskyrimas sukėlė tam
tikrų klausimų žmonėms,
žinantiems šio asmens
biografiją, ir kai kuriems
politikams. Pats V. Semeška teigė, jog turi visus jo
išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Politikas pareiškė abejonių
Lietuvos socialdemokratų partijos
atsakingas sekretorius ir Lazdijų
rajono savivaldybės tarybos narys
Justas Pankauskas socialiniuose
tinkluose išreiškė nuostabą dėl
tokio paskyrimo: „Stengėtės
mokytis ir savo atžalas raginate?
Nebūtina. Vilius Semeška paskirtas krašto apsaugos viceministru.
Mokyklos baigimo dokumentus
atsisakantis pateikti Vilius Semeška menkina ne tik sistemą,
kurioje ką tik pagal pažintis įsidarbino, bet ir švietimo proceso
eigą. Ar Vilius pateiks mokyklos
baigimo atestatą?“
Redakcijos duomenimis, V. Semeška turi universiteto baigimo
diplomą, tačiau niekas nematė jo
vidurinės mokyklos atestato. Nors
daug kartų buvo viešai prašoma
parodyti atestatą, tačiau politikas jo taip niekam ir neparodė.
Todėl kilo pagrįstų abejonių, jog
jis šio dokumento apskritai neturi, galimai nėra baigęs vidurinės
mokyklos.

Atestato niekas nematė?
J. Pankauskas „Dzūkų žinioms“
teigė, jog buvo nemaloniai nustebintas, kai sužinojo, jog V. Semeška paskirtas krašto apsaugos
viceministru. „Man sunku suvokti, kaip taip gali būti, jog žmogus,
neturintis vidurinės mokyklos
baigimo atestato, paskiriamas į
tokio lygio postą. Šį klausimą vieną kartą reikia išsiaiškinti. V. Semeška turi universiteto baigimo
diplomą, bet vidurinės mokyklos
atestato neturi. Kaip galėjo atsitikti, kad žmogus, neturėdamas
atestato, baigė universitetą ir įgijo aukštąjį mokslą“, – retoriškai
klausė J. Pankauskas.
Jis prisiminė ne vieną atvejį, kai
paaiškėjus, jog aukštas valstybines pareigas ėję žmonės nuslėpė
savo tikrąjį išsilavinimą, o šiems
faktams iškilus viešumon, turėjo
atsistatydinti iš viceministrų ar
ambasadorių pareigų.
„Situacija su V. Semeška – neeilinė, jis paskirtas į strateginės
ministerijos vadovo pavaduotojo postą. Bet kur jo atestatas,
kaip jis be jo gavo universiteto
diplomą? Manau, kad tuo turėtų
susidomėti Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kitos institucijos. Jau ne vienerius metus
V. Semeškos prašoma parodyti
savo atestatą, tačiau niekas iki
šiol taip ir nemato to dokumento. Kas galėtų paneigti, jog jo
apskritai nėra? Ar gali žmogus
be atestato baigti studijas universitete? Jei taip, tai diskredituotų mūsų studijų sistemą. Ar
gali toks žmogus dirbti Krašto
apsaugos ministerijoje?“ – sakė
J. Pankauskas.
Politikas tikisi, jog, paviešinus
šią situaciją, tam tikros tarnybos
pabandys išsiaiškinti, kur viceministro atestatas.

„Ar Vilius pateiks mokyklos baigimo atestatą?“ — klausia Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Justas Pankauskas.

Neigė, jog nebaigė vidurinės
„Dzūkų žinios“ paprašė V. Semeškos pakomentuoti Lazdijų
rajono tarybos nario J. Pankausko
pareikštas pastabas dėl jo vidurinio mokslo atestato.
V. Semeška teigė, jog dar prieš
dvejus metus šią istoriją, siekiant
jį pašalinti iš Vyriausiosios rinkimų komisijos ir politikos apskritai, bandė įsukti Druskininkų savivaldybės tarybos Etikos
komisija ir Seimo narė iš LVŽS
frakcijos.
„Tiesa, Etikos komisija pralaimėjo bylą teisme, o Druskininkų
savivaldybė turėjo atlyginti man
patirtas 800 eurų bylinėjimosi
išlaidas, o mano nepasitikėjimo
procedūra Seime nepavyko“, –

teigė V. Semeška.
Jis pateikė savo mokymosi ir tai
patvirtinančių dokumentų gavimo
versiją:
„Kaip žinote, Druskininkuose,
III vid. mokykloje baigiau dešimt
klasių ir įstojau į Vilniaus aukštesniąją muzikos mokyklą (taip
buvo galima sovietmečiu stoti į
aukštesniąsias mokyklas ar technikumus / profesines mokyklas),
kur paraleliai su specialybe dar
dvejus metus mokiausi ir vidurinės kursą, laikiau tiek matematikos, tiek ir lietuvių k., rusų
k. ir t. t. egzaminus. Vėliau, kai
sukako 18 metų, kad išvengčiau
tarnavimo sovietų armijoje, 1990
m. išvažiavau į Vokietiją. Grįžęs
į Lietuvą, pateikęs akademinę
pažymą su visais įvertinimais,

toliau mokiausi jau nebe muzikos, bet ekonomikos aukštesniojoje mokykloje, kurią ir baigiau, įgydamas bankininkystės
specialybę. Dar vėliau Vilniaus
universitete po bakalauro studijų apsigyniau ir savo magistrinį
darbą – tad įgijau ekonomikos
magistro laipsnį.
Tokia ta išsilavinimo istorija, kurią visą išsamiai patikrino
tiek prokuratūra po Druskininkų
savivaldybės Etikos komisijos
skundo ir jokio tyrimo nepradėjo, nes nebuvo tam pagrindo,
tiek kompetentingos institucijos,
kurių pažymos būtinos prieš skiriant mane į KAM viceministro
pareigas.“

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą

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

REIKIA
KOMPOSTO?

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

Vienos tonos kaina —
19,97 Eur (su PVM).

Tokia žinutė pasirodė tarybos nario FB paskyroje. Įrašas sulaukė daug įvairių komentarų, susijusių su naujojo KAM
viceministro vidurinės mokyklos atestatu.

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.
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Laikas namuose su „Tele2“: išskirtiniai pasiūlymai
namų internetui, telefonams ir televizoriams

KETVIRTADIENIS SU AIDU
(Apysaka „Lyno uodega“, 2 dalis)

Aidas Kelionis
Kitas upės krantas, į kurį sulaukęs valties norėjo persikelti
berniukas, dar praeitą vasarą
priklausė Lenkijai, kuri čia šeimininkavo pora dešimtmečių.
Sovietai užėjo 1939 metų rugsėjo mėnesį. Dabar buvo 1940-ųjų
rugpjūtis. Sovietams priklausė
jau ne tik Druskininkai, bet ir
visa Lietuva. Į ją bolševikai
įžengė prieš pora mėnesių – birželio penkioliktą. Užsisvajojęs
berniukas greičiau išgirdo nei
išvydo valties dugną čiuožiant
pakrantės smėliu. Stvėręs pintinę su žuvimis, įšoko į valtį. Medinis laivelis, irklu atsistūmus
nuo dugno, nučiuožė vandens
paviršiumi. Žmogelis irklavo
lėtai, nuo jo kaktos tekėjo prakaitas, vis kilsteldamas baltų
baltinių rankovę, nusibraukdavo
sūrius lašus nuo kaktos. Kitame krante berniukas padėkojo
už plukdymą ir išlipo iš valties
su pintine rankoje. Toli eiti nereikėjo ir netrukus jis atsidūrė
pakrantės aikštelėje, kur jau
buvo nedidelis būrelis žmonių,
prekiaujančių žuvimis. Pirkėjų
buvo daugiau nei pardavėjų.
Berniukas visus pasisveikino,
išsirinkęs vietą, pastatė ant žemės pintinę ir atsistojo šalia.
Pirkėjos buvo vien moterys –
rusės poilsiautojos. Viena kita
vis prieidavo prie berniuko. Šis,
nudengęs maršką, dengiančią
pintinę, parodydavo jos turinį.
Žuvis greitai išpirko, teliko
vienas lynas, pats didžiausias.
Žuvis gulėjo dilgėlėse ir nuo
didelio karščio bei oro trūkumo

buvo apspangusi ir vos žiopčiojo sunkiai gaudydama orą.
Viena iš vėliau pasirodžiusių
poilsiautojų priėjo prie berniuko ir paprašė atidaryti pintinę.
Pasilenkusi prie pat jos, klustelėjo: „Nie voniūčiaja slūčiajno?“
Lynas tuo metu aukštai pašoko ir
uodega mostelėjo rusei per veidą. Aplinkiniai pradėjo garsiai
juoktis. Rusė paraudo, bet greitai ir pati nusišypsojo. Berniukas, įdėjęs paskutinį lyną į jos
maišelį, paėmė pinigus. Artėjo
vidurdienis ir saulė jau kybojo
aukštai, o karštis darėsi sunkiai
pakeliamas. Prekeiviai, pardavę
šiandien anksti ryte pagautas žuvis, išsiskirstė. Berniukas iš kelnių kišenės išsitraukė nosinę ir į
ją suvyniojo gautus pinigėlius,
įsidėjo į marškinių kišenėlę prie
pat širdies ir ją užsegė. Berniuką
labai troškino, bet jis nutarė dar
pakentėti ir atsigerti iš miško
šaltinio. Pakrantėje sulaukęs
valties, buvo perplukdytas į kitą
pusę. Sumokėjo už kelionę Nemunu ir atsisveikinęs bei padėkojęs jau su tuščia pintine nuėjo
prie krūmų. Išsitraukė dviratį,
ant bagažinės pritvirtino pintinę
ir pradėjo minti pedalus. Netrukus atsidūrė miške. Važiuoti
atgal buvo dar sunkiau. Stiprus
ir šiltas vasaros vėjas pūtė į
veidą, be to, tvyrojo didesnis
karštis nei ryte. Prakaitas pylė
kaip pirtyje. Vėjas kiek džiovindavo permirkusius baltinius ir
kepurėlę. Berniukas stengėsi važiuoti pasilenkęs, kad nors kiek
sumažėtų vėjo pasipriešinimas.
Lyg keleivis per dykumą, bet
ne Sacharos, o Dzūkijos miškų
smėlynus, norėjo kuo greičiau
pasiekti oazę – pusiaukelėje
esantį šaltinį. Sausoje burnoje kaip šieno kuokštas styrojo
liežuvis, prakaitas lašėjo į akis.
Privažiavęs šaltinį, metė dviratį
ir puolė godžiai gerti. Tokio skanaus vandens buvo ragavęs tik
kelis kartus per savo dar neilgą
gyvenimą.

•

(bus daugiau)

Dirbant ar mokantis namuose, svarbu skirti laiko
poilsiui bei malonioms
pramogoms. Nauji „Tele2“
pasiūlymai visai šeimai jau
laukia jūsų internetinėje
parduotuvėje www.tele2.lt.

„Šiuo metu svarbiausia išlikti
saugiems. Geriausias būdas tai
padaryti – leisti laiką namuose su
savo šeima. Todėl siūlome ypač
patrauklias sąlygas naujiems paslaugų planams ir išmaniesiems
įrenginiams įsigyti“, – sakė Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis
direktorius Lietuvai ir Baltijos
šalims.

„Laisvas internetas“ šeimai
– vos nuo 3,99 Eur/mėn.
Dabar kaip niekada svarbus kokybiškas interneto ryšys. Jį užtikrins
„Tele2“ „Laisvas internetas“. Pasinaudokite vertingu pasiūlymu
– šiuo metu visiems, turintiems
bent vieną pokalbių planą „Tele2“ tinkle, „Laisvo interneto“
kaina yra mažesnė. Kuo daugiau
numerių turite – tuo daugiau sutaupote.
„Tele2“ tinkle vieno vartotojo
vardu turėdami tris pokalbių planus ir daugiau, „Laisvą internetą“
įsigykite vos nuo 3,99 Eur/mėn.
Turėdami du pokalbių planus, internetą įsigyti galite nuo 4,99 Eur/
mėn. Turėdami vieną pokalbių
planą, „Laisvą internetą“ galėsite

užsisakyti nuo 5,99 Eur/mėn.
„Laisvo interneto“ sutarties
metu nutraukus pokalbių planų
sutartis, nuolaida internetui taip
pat nustoja galioti.

Telefonai su pradine įmoka
nuo 1 Eur
Ieškantiems naujo telefono – geros naujienos. Dabar galite rinktis iš daugybės išmaniųjų, kurių
pradinė įmoka prasideda vos nuo
1 Eur, o mėnesinė įmoka – nuo
9,91 Eur/mėn. Pavyzdžiui, tokiomis sąlygomis galite įsigyti
ištvermingą ir galingą telefoną
„Xiaomi Redmi Note 9 Pro“ (128
GB).
Telefonus galite įsigyti mokėdami visą sumą iškart arba nurodytomis mėnesinėmis įmokomis
su bet kuriuo www.tele2.lt nurodytu pokalbių planu ir 24 mėn.
sutartimi.
Televizoriai vos nuo 2,63
Eur/mėn.
Naujas televizorius – puiki dovana visai šeimai. Dabar užsisakant
televizorių su 24 mėn. neribotu
„Laisvo interneto“ planu ir išmaniąja televizija „Go3“, televizoriaus įsigijimo kaina – vos
nuo 2,63 Eur/mėn. Taip pat šiuo
metu taikoma 50 proc. nuolaida
TV priedėliui. Galite rinktis iš
nurodytų „Xiaomi“, „Samsung“,
„Philips“ ir „LG“ gamintojų televizorių modelių.

Interneto ir išmaniosios televizijos paketo kaina prasideda
nuo 21,64 Eur/mėn. Išsimokėjimo
už įrangą terminas – 36 arba 24
mėn., pradinė įmoka – vos nuo 1
Eur. Modemo kaina į pasiūlymą
neįskaičiuota ir prasideda nuo 2,5
Eur/mėn.

Išmaniąją televiziją „Go3“
išbandykite nemokamai
Ilgais žiemos vakarais nuotaiką
praskaidrins „Tele2“ išmanioji
televizija „Go3“. Joje rasite tiesioginės televizijos kanalus ir didžiulę biblioteką su filmais, serialais, animacija, dokumentika ar
sporto transliacijomis. Televizija
naudotis galėsite visuose savo išmaniuosiuose įrenginiuose – nuo
telefonų iki televizorių.
Šiuo metu televiziją „Go3“
galite išbandyti nemokamai.
Pasiūlymas taikomas televizijos
paketui „TV + Filmai“. Juo nemokamai naudotis galėsite net 3
mėn. Pakete rasite 35 tiesioginės
televizijos kanalus su 7 dienų turinio archyvu ir daugiau kaip 7 400
val. įvairaus žanro turinio kino
mėgėjams.
Daugiau informacijos apie
pasiūlymus ir akcijas sužinosite
www.tele2.lt arba paskambinę
telefonu 117. Įrenginiams papildomai taikomas vienkartinis
laikmenos mokestis. Pasiūlymų
laikas ir įrenginių skaičius ribotas.

•

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Ar būtina ištuštintą individualų konteinerį kiekvieną
kartą tempti į savo kiemą? Gal jį galima palikti prie kelio?

Visos savaitės

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

Visi individualiam naudojimui skirti konteineriai turi būti laikomi jais
besinaudojančių gyventojų kiemuose. Prie gatvės ar kelio jie ištraukiami
tiktai jų ištuštinimo dieną.
Gatvėje ar prie kelio palikti konteineriai sukelia nepatogumų aplinkiniams: užstoja matomumą, gadina estetinį vaizdą, chuliganiškai nusiteikę
asmenys paliktus konteinerius neretai išvarto, apgadina.
Be to, prie gatvės ar kelio palikti mišrių atliekų konteineriai pakeliami
kiekvieno išvežimo metu, ir savininkams tenka mokėti, net jei konteineris
buvo visiškai tuščias. Visose savivaldybėse yra patvirtintas minimalus
mišrių atliekų konteinerių ištuštinimo skaičius ir už jį apskaičiuota rinkliava. Jei konteineris paliekamas prie gatvės, savininkui tenka mokėti ir už kiekvieną papildomą pakėlimą.
Laikykite konteinerius savo kieme, kad
išvengtumėte bereikalingų nesusipratimų
ir didesnių sąskaitų.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centras
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Gauronskių pėdsakai Dzūkijoje
Keliaudamas Gauronskių
keliais, aplankiau Zalesją,
Baltarusiją ir Veisiejus.
Paežerių dvaro savininkas
Zigizmundas Gauronskis,
vedęs Nataliją Oginskytę,
susigiminiavo su šia garsia
LDK laikų gimine. Natalijos tėvas Tadas Antanas su
žmona Marija Valavičiene
turėjo tris dukras: Ameliją,
gimusią 1835 m., kuri mirė
35 metų, Gabrielę Mariją,
gimusią 1830 m. (mirė 25
metų) ir Nataliją Oginskaitę.

Jų tėvas Tadas Antanas mirė
Veisiejuose 1844 m., sulaukęs
39 metų amžiaus. Veisiejų dvarą
Tadas Oginskis (Mykolo Kleopo
Oginskio, politiko ir kompozitoriaus sūnus) paveldėjo iš bevaikės
Viktorijos Oginskytės-Žynevienės, kurį prieš mirtį testamentu
jam užrašė.
Užrašyta legenda apie Tadą
Oginskį. „Jaunystėje jis buvęs paprastas Veisiejų žvejys. Kartą prie
jo trobelės atšuoliavo raitelis. Jis
prašęs Tadą paslėpti, nes jį vejasi
priešai. Tadas paslėpęs raitelį šulinyje, o žirgą pašiūrėje. Priešai bėglio neradę. Pasirodo, tai buvęs pats
kunigaikštis Oginskis. Jis išsivežęs
Tadą į Volynės pilį. Iš ten grįžęs į
Veisiejus ne kaip baudžiauninkas,
o kunigaikštis Oginskis. Jis tapęs
Veisiejų dvaro savininku. Pastatęs
mokyklą ir pradėjęs statyti bažny-

čią. Bet neužbaigęs, nes nukritęs
nuo pastolių ir miręs. Prieš mirtį
spėjęs bažnyčios sienoje užmūryti
lobius. Naktimis jis atšuoliuojąs per
Ančios ežerą ant žirgo patikrinti, ar
tebėra paslėpti turtai.“
Panašią legendą esu užrašęs iš
alvitietės S. Stumbrienės, tarnavusios Paežerių dvare. Pasak jos,
Gauronskiai neturėję vaikų ir į
dvarą priėmę liokajuką našlaitį,
dvaro vežėjo sūnelį. Užaugusį
išleido į mokslus Varšuvoje. Po
1914–1918 m. karo buvęs liokajus grįžęs į Alvitą aptekęs turtais.
(Cituota legenda iš leidinio „Po
Dzūkijos dangumi“, Kaunas,
1994 m.).
Veisiejų dvarą Zigizmundo
Gauronskio sūnus Vladimiras
pardavė Bagdonui Oginskiui.
Paskutinio Paežerių dvaro savininko Vladimiro motina buvo kilusi iš garsios Žemaitijoje Rionne
giminės. Jo motinos Marijos Teklės Rionne tėvai kilę iš Renavo
dvaro. Tadas Antanas, Natalijos
Gauronskienės tėvas, buvo vedęs
Renavo dvaro savininkų Antaninos Gelgaudaitės ir barono Felikso Rionne dukrą Mariją Teklę.
Neturime Natalijos Gauronskos
portreto, bet, tikėtina, savo grožiu nenusileido motinai. Apie ją
memuaristas V. Moravskis savo
knygoje „Iš visur po truputį“ (Vilnius, 2009, psl. 455) rašė: „Labai
ankstyvoje mano jaunystėje gyveno galbūt pati gražiausia visoje

Lietuvoje ir Lenkijoje moteris.
Tokia visų apie ją buvo nuomonė. Kas gi išdrįs moters žavesį
paliesti? Kas gali aprašyti tikrąjį
kūno grožį, ryškiu taurios sielos
spindesiu atgaivintą, dorovingumu garbingos moters kuklumu
apgobtą. Kadaise mačiau ją – ištekėjusią moterį, mergiško drovumo
nutviekstą, baugščią, kaip ryto gazelė, virpančią kaip gegužės lapelis ar mažutė ant silpno kuokelio
pakabinta gėlelė, kai į aukštuomenės balius eiti turėdavo, kai esant
vienodai tiek vyrų, tiek moterų
nuostabai, tik pagrįstos pagarbos
tikėtis galėjo. Toji ponia, našle
tapusi, vėliau iš meilės ištekėjo
už kunigaikščio Tado Oginskio,
Lasockytės sūnaus. Pasaulis jam
tų vedybų pagrįstai pavydėjo, nes
juk labai retai kada didelis moters
grožis ir dora kartu vaikšto.“
1850 m. Natalijos Oginskaitės
vyras Zigizmundas Gauronskis
įsigijo Aštriosios Kirsnos dvarą.
Čia vystė ūkį valdydamas 1850
margų žemės plotus, pastatė plytinę, spirito gamyklą, malkinę, malūną, lentpjūvę. Šiuo metu dvarą
gražiai tvarko savininkas Naglis
Narauskas, mielai palydėdamas
po dvarą ir parką.
Atėjus vasaros sezonui, kviečiu
pakeliauti Oginskių ir Gauronskių keliais į Suvalkiją ir Dzūkiją
maršrutu Paežeriai, Rudamina,
Leipalingis, Veisiejai, Kapčiamiestis.

•

Tado ir Marijos epitafijos Veisiejų bažnyčioje. (Veisiejų regioninio parko
nuotr.)

Valdžios įsakymas dėl mėšlidžių — smūgis žemiau juostos
»Atkelta iš 1 psl.

tarp kitko melžiame ne rankomis,
turime įrangos, atvažiuoja pienovežiai, pieno kokybė – puiki, tai
mes visi turėsime padėti šakes“,
– įsitikinusi R. Vilimienė.
R. Vilimienė prisimena, kad
susitikimuose su buvusiais žemės ūkio ir aplinkos ministrais ne
kartą apie tai kalbėta, netgi patikinimų esą sulaukta, kad tokios
tvarkos artimiausiu laiku tikrai
nebūsią.
„Mes esame už tai, kad Lietuva
būtų žalesnė, mes ne prieš Žaliąjį kursą, nes mes čia augome,
čia gyvename, čia mūsų vaikai,
čia mes matome ateitį, nėra net
kalbos, kad mes nenorime to,
norime, bet esame už reikalavimus, kurie yra įvykdomi. Šiuo
metu jie yra neįvykdomi“, – sako
R. Vilimienė.

Įžvelgia smulkių ūkių
žlugdymą
Nedidelę galvijų bandą auginantis Lazdijų rajono ūkininkas
Nerijus Sukackas įsitikinęs, jog
toks ministerijos sprendimas rodo
valdžios nusiteikimą prieš smulkiuosius ūkininkus ir norą juos
sunaikinti.
„Mėšlidės įrengimas – didelių
piniginių kaštų ir daug biurokratijos kainuojantis darbas, kuriam
reikia projekto, paskui pinigų, o
jų niekas neduoda. Tai statinys,
reikalaujantis išlaidų, ko gero,
samdomos darbo jėgos. Neatmetu

varianto, jog kai kuriems ūkininkams tai taps neįkandamu riešutu,
jie parduos gyvulius, atsisakys
ūkio ir taps pašalpų gavėjais. Ar
to siekia mūsų valdžia“, – retoriškai klausė N. Sukackas.
Jis teigė, jog senoji tvarka, kai
nedidelės mėšlo krūvos laikomos
lauke, buvo visiems žinoma, priimtina ir saugi. Nerijaus teigimu,
tokia tvarka galioja daugelyje Europos šalių, pas mūsų kaimynus
lenkus.
„Ūkininkai žino, kaip reikia
elgtis su mėšlu, ant sušalusios
žemės jo niekas nebarsto. Išveždavome mėšlą į laukus ir laukdavome, kada bus galima jį barstyti“, – sakė N. Sukackas.
Ūkininkas pastebėjo, jog numatytas per trumpas pereinamasis
laikotarpis, taip pat nieko nekalbama apie finansinę paramą
mėšlidžių įrengimui.
„Dabar labai nedėkingas laikotarpis investuoti į mėšlides.
Pieno ir gyvulių supirkimo kainos pasiekė neregėtas žemumas,
ūkininkai neturi pajamų, todėl
įvykdyti šį reikalavimą be valstybės paramos yra neįmanoma“,
– sakė N. Sukackas.
Jo nuomone, šis valdžios nutarimas yra perteklinis, norėjimas
pasirodyti prieš kitas Europos
valstybes.
Jei valdžia deklaruoja, jog
tokia tvarka pagerins ekologinę
situaciją, tai noriu pastebėti, jog
stambiųjų ūkininkų naudojami

herbicidai ir pesticidai yra didesnis blogis už organiką“, – sakė
N. Sukackas.

Be paramos mėšlidžių
neįsirengs
Stambų galvijų ūkį turintis ūkininkas Juozas Dainauskas teigė,
jog jis savo ūkyje mėšlides pasistatė daugiau nei prieš dešimtmetį, kai to buvo pareikalauta turėti
stambiuose ūkiuose.
„Mėšlidžių įrengimas – brangus malonumas. Tuo metu, kai jas
įsirenginėjau, buvo skirta valstybės finansinė parama. Taip pat tuo
metu mėsos ir pieno supirkimo
kainos buvo kitokios, tai buvo galima prisidėti ir iš savo pajamų“,
– pasakojo J. Dainauskas.
Jo nuomone, be valstybės paramos, iš savo pajamų smulkiesiems ūkininkams nėra šansų įsirengti mėšlides, nes tai reikalauja
didelių investicijų.
J. Dainauskas pastebėjo, jog
nuo to laiko, kai Lietuvoje buvo
įvestas euras, viskas labai pabrango, o žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos net sumažėjo.
„Dabar už parduotą gerą jautį
galiu nusipirkti tik filtrų traktoriams. Ar tai normalu?“ – klausė
ūkininkas.
Jis teigė, jog mūsų šalies valdžia prieš kitas šalis stengiasi
pasirodyti, kaip kokie komjaunuoliai – ES rekomendacijas
puola vykdyti, lyg tai būtų ne
rekomendacijos, o privalomieji

nurodymai.
„Kai nuvažiuojame į Lenkiją,
nesunku pastebėti, jog ten visi
laukai juodi nuo mėšlo, o smulkieji ūkininkai nesuka galvų dėl

mėšlidžių įrengimo. Mūsų valdžia pataikauja Briuseliui, bet
neremia savo ūkininkų“, – sakė
J. Dainauskas.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Geras pavyzdys prancūzai
Prancūzija įstatymu pasirūpino, kad būtų išsaugoti kaimo
kvapai ir garsai. Ūkininkai ramia sąžine ir nebebijodami
baudų galės leisti savo vištoms laisvai kudakuoti, gaidžiams
giedoti, o karvėms mūkti – Prancūzijoje priimtas naujas
įstatymas, ginantis „sensorinį kaimo paveldą“. Minėtasis
įstatymo projektas Senatui pasiūlytas po kelių rezonansinių
bylų, kai atostogų kaime atvykę miestiečiai padavė į teismą
ūkininkus dėl jų augintinių keliamo triukšmo. Aktyvistų,
kovojančių už kaimo teisę būti kaimu, įkvėpimo šaltiniu ir
simboliu tapo gaidys Maurice‘as iš pietvakarių Prancūzijos.
Į šį naminį paukštį buvo nusitaikę jo giedojimu nepatenkinti
miestiečiai, jie kreipėsi į teismą. Maurice‘o šeimininkas
2019 metų rugsėjį bylą laimėjo. Po kelių mėnesių teisėjai
buvo palankūs ir ančių bei žąsų augintojui, kurį į teismą padavė paukščių klegesio neapsikentę kaimynai. Prancūzijos
parlamentarų teigimu, priimtas įstatymas padės apsaugoti
šalies kaimo vietoves nuo vis didesnį mastą įgaunančios
urbanizacijos. „Šis įstatymo projektas įprasmina elementarų
dalyką, kurį, pasirodo, privalome ginti – tai natūralūs kaimo
vietovių garsai ir kvapai. Tai neapčiuopiamas, sensorinis
paveldas, nusipelnęs būti apsaugotas, analizuojamas ir
branginamas. Be to, šis įstatymas – puikus ginklas prieš
kaprizingus miestiečius ir atostogautojus, pasipiktinusius,
kad Prancūzijos kaimas neprimena bekvapės ir begarsės
fotografijos“, – sakė senatorė Monique de Marco. Naujasis
įstatymas taip pat saugo cikadų ir varlių dainas, traktorių
burzgimą ir netgi bažnyčių varpų gaudesį.

10

Dzūkų žinios Nr. 4 / 2021 01 28 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Spręskite ir laimėkite
savaitraščio
„Dzūkų žinios“
1 mėn. prenumeratą!!!

Eteris
Ketvirtadienis
, sausio 28 d. Saulė teka 8.18, leidžiasi 16.46, dienos
ilgumas 8.28. Pilnatis. Vardadieniai: Tomas, Gedautas, Nijolė, Leonidas, Manfredas.
LRT TV
2021.01.28
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir

ginti“.

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.

1.55 Misija „Neįma-

noma“.
3.40 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.25 Alchemija. VDU
karta.
4.55 RETROSPEKTYVA.
TV3
6.25 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.

11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vakaras su

6.55 „Ilgo plauko

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 Istorijos perimetrai.
Perlojos Respublika.
21.59 Istorijos perimetrai.
Ablinga.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kai nusėda
dulkės“.
24.00 „Alpių
detektyvai“.
0.45 Šoka Lietuva.
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“.

7.25 „Kempiniukas

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 Bučiuoju. Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Neliečiamieji“.
0.45 „Narkotikų prekeiviai“.

istorija“.
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 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Palikimas“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Palikimas“.
0.05 „Rezidentas“.
1.05 „Rouzvudas“.
2.00 „Tironas“.
3.00 „Moderni šeima“.
3.30 „Rezidentas“.
4.20 „Rouzvudas“.
5.10 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
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 „Kapų plėšikė Lara
Kroft. Gyvybės
lopšys“.
23.15 „Mirties angelas“.
0.55 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
1.40 „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. „Nordic Blue“
(Norvegija).
6.50 Šoka Lietuva.
7.00 „Mija ir aš“.
7.25 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.35 Kūrybingumo
mokykla.
8.45 LMŽ.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.40 Lietuva mūsų
lūpose.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Euromaxx.
14.30 Į sveikatą!
14.55 „Oro kelionių
užkulisiai“.
15.50 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 Premjera. „Heidė“.

16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.05 Veranda.
19.35 Premjera. „Kla-

sikinės muzikos
istoriniai centrai.
Didieji kompozitoriai. Bachas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Premjera. „Boružė“.
23.05 Čia – kinas.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2018.
1.30 Duokim garo!
2.55 Klausimėlis.
3.10 Lietuva mūsų
lūpose.
3.40 7 Kauno dienos.
4.10 Procesai. Pasaulis
einant.
4.40 Veranda.
5.05 Legendos.
Šiandien ir visados.
Primarijus Petras
Skirmantas.
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 „Brokenvudo
paslaptys. Garo
galia“.
23.05 „Paskolinta meilė“.
1.05 „Našlaitės“.
2.50 „Midsomerio
žmogžudystės
XXI. Mirtis tarp
miniatiūrų“.
TV6
6.30 „Einšteinas“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni šeima“.
12.30 „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 „Alpinistas“.
23.15 „Gelbėtojai“.
1.05 „Rouzvudas“.
2.45 Nuogi ir įbauginti.
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Eteris
Penktadienis
, sausio 29 d. Saulė teka 8.16, leidžiasi 16.48, dienos ilgumas 8.32.
Pilnatis. Vardadieniai: Girkantas, Žibutė, Valerijus, Aivaras.
10.00 „Sužeisti paukš6.00 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 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Eurolyga per
LRT.
21.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Vitorijos
„Baskonia“–Kauno
„Žalgiris“.
0.05 „Penkiese“.
1.45 „Nerealusis
Halkas“.
3.35 Langas į valdžią.
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.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Nuostabioji
moteris“.
23.50 „Gelbėjimo
misija 2. Mirtinas
pavojus“.
1.35 „Pinigų traukinys“.
3.25 „Neliečiamieji“.
5.10 „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“.

čiai“.
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 „Ilgo plauko
istorija“.
21.20 „Kingsman. Aukso
ratas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Kingsman. Aukso
ratas“.
0.25 „Mergvakaris“.
2.05 „Greičio įkaitai“.
3.45 „Samdomas
žudikas. Nuodėmių
atleidimas“.
5.20 „Atsargiai! Merginos“.

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.
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

agentai“.

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 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Miesto teisingumas“.
23.30 „Kapų plėšikė Lara
Kroft. Gyvybės
lopšys“.
1.45 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
2.30 „CSI. Majamis“.
Dzukijos 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“.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.

simfoninis šou
„Pasauliniai hitai“.
0.50 DW naujienos rusų
kalba.
1.05 Dabar pasaulyje.
1.30 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2018.
2.35 Geresnio gyvenimo
ilgesys. Rašytojo
K. Sajos pokalbis
su prof. Marija
Gimbutiene.
3.10 Vileišiada. Šeimos
ir valstybės istorija.
Petras Vileišis.
3.35 „Boružė“.
5.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.

1.30 „Žiedas su

rubinu“.
2.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.20 Laikykitės ten.

BTV
6.35 „Strėlė“.
7.35 „Mano virtuvė

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 „Išsiveržti į laisvę“.
23.00 „Prime Orchestra“

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. „Jazz Five“
(Danija).
6.55 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
7.00 „Heidė“.
7.25 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.35 Kūrybingumo
mokykla.
8.45 Gyvenk kaip galima
švariau.
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 Stambiu planu.
14.00 Pasivaikščiojimai.
14.30 Procesai. Pasaulis
einant.
14.55 „Klasikinės muzikos
istoriniai centrai.
Didieji kompozitoriai. Bachas“.
15.50 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Heidė“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Dvynukės“.

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 PREMJERA.
„Aklasis detektyvas. Vienos
padegėjas“.
22.55 „Vienišas vilkas“.
1.10 „Našlaitės“.
2.50 „Brokenvudo
paslaptys. Garo
galia“.
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 „Moderni

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

ginos“.
18.30 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Geležinis žmogus

2“.
0.25 „Alpinistas“.
2.25 „Ta nejauki

akimirka“.

šeštadienis

, sausio 30 d. Saulė teka 8.15, leidžiasi 16.50, dienos ilgumas 8.35.
Pilnatis. Vardadieniai: Hiacinta, Jacinta, Martyna, Milgaudas, Banguolė, Ipolitas, Liudvika, Liuda, Martė.
LRT TV
2021.01.30
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Šoka Lietuva.
6.15 Išpažinimai.
6.40 „Haris ir Hendersonai“.
8.30 LMŽ.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
11.00 Beatos virtuvė.
11.55 Klausimėlis.
12.15 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Šnipai gamtoje.
Šiaurė“.
13.10 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Neaprėpiama
Afrika. Okavango
pelkės“.
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!
23.00 „Kartą Niujorke“.
0.55 „Penkiese“.
2.35 Pasaulio dokumentika. „Šnipai
gamtoje. Šiaurė“.
3.30 Klausimėlis.
3.45 „Frenki Dreik
paslaptys“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
7.10 „Stivenas Visata“.
7.25 „Nuotykių metas“.
7.50 „Ogis ir tarakonai“.
8.10 „Obuolys ir

Svogūnas“.
8.40 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.10 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
9.40 „Neramūs ir
triukšmingi“.
10.05 „Leo da Vinčis.
Misija Mona Liza“.
11.50 „Antroji džiunglių
knyga. Mauglis ir
Balu“.
13.40 „Roko mokykla“.
16.00 „Mano super
buvusioji“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Šrekas. Ilgai ir
laimingai“.
21.20 „Patruliai“.
23.25 „Nevykėlis
Laris – sveikatos
inspektorius“.
1.15 „Nuostabioji
moteris“.
TV3
6.30 „Kempiniukas

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

butis“.
8.00 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.

8.30 Virtuvės istorijos.
9.00 Gardu Gardu.
10.00 Tėvų darželis.
10.30 Būk sveikas!
11.00 Penkių žvaigždučių

būstas.
11.30 „Tylūs geradariai.

Tvarumo istorijos“.
12.00 „Laukinė Kosta

Rika“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Laukinė Kosta

Rika“.
13.00 „Sparkas. Kosminė
istorija“.
14.50 „Dykumos daktarė“.
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.
19.35 Eurojackpot.
19.40 galvOK.
21.30 „Gaujų karai.
Princai“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Gaujų karai.
Princai“.
22.40 „Ką žmonės
pasakys“.
0.55 „Palikimas“.
2.40 „Nokautas“.
4.20 „Tironas“.
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 „Gyvūnų būstai.

Gamtos inžinieriai“.
12.00 „Atranka. Išlieka

stipriausi“.
13.00 „Gordonas Ramzis.

Iki pragaro ir atgal“.
13.55 „Pragaro virtuvė“.
14.55 „Nepaaiškinami

įvykiai su Viljamu
Šatneriu“.
15.50 „Nepamirštamas
tyrimas“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Snaiperis“.
21.30 „Audros sūkuryje“.
23.20 „Nuo sutemų iki
aušros“.
1.30 „Miesto teisingumas“.
Dzukijos TV
6.59 Programa.
7.00 Skonio reikalas.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Gražina
Pigagaitė“.
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.
11.00 Gyvenimas.

12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
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. Vera
Šernienė Fainberg“.
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.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

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

Knyva.
8.00 Premjera. „Didingas

gamtos grožis.
Mūsų nacionaliniai
parkai. Būtinybė
išsaugoti povandeninį pasaulį. Vakarų
Pomeranijos marių
zonos nacionalinis
parkas. Vokietija“.
8.30 Premjera. „Susipažink su mano
pasauliu. Muskaan
svajoja apie
Bolivudą“.
9.00 Į sveikatą!
9.30 Gyvenk kaip galima
švariau.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Pasivaikščiojimai.
11.00 Kas geresnio,
kaimyne?
11.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
13.00 Išpažinimai.
13.30 Mūšio laukas.
14.00 Euromaxx.
14.30 Gražiausios poetų
dainos.
16.10 LMŽ.
16.35 Gamina vaikai.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos. Šiandien

ir visados.
18.30 Procesai. Meilė

sau.
19.00 Euromaxx.
19.30 Etnos. Dainos.
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Daglas Makar-

turas“.
23.05 Kompozitoriaus

Algimanto
Raudonikio 85mečio jubiliejinis
koncertas.
1.15 Dabar pasaulyje.
1.40 „Nerealusis
Halkas“.
3.30 Klausimėlis.
3.45 Mūšio laukas.
4.15 Euromaxx.
4.45 Auksinis protas.
TV1
7.15 „Akloji“.
8.45 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.40 „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.
Laisvas kritimas“.
23.05 „Nusikaltimo vieta
– Hanoveris. Ponios
Holt byla“.
1.00 „Vienišas vilkas“.
3.00 „Aklasis detektyvas. Vienos
padegėjas“.
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.
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 „Ką mes veikiame

šešėliuose“.
0.20 „Geležinis žmogus

2“.

„Šrekas. Ilgai ir laimingai“, 19.30, LNK
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Eteris
Sekmadienis, sausio 31 d. Saulė teka 8.13, leidžiasi 16.52, dienos ilgumas
8.39. Pilnatis. Vardadieniai: Liudvika, Marcelė, Skirmantas, Budvilė, Luiza, Skirmantė.

LRT TV

7.30 „Monstrų vieš6.00 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. „Prašoktos
kurpaitės“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Gamina vaikai.
12.00 „Dainų dainelės“
akimirkos.
12.10 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Paslaptinga
peizažų istorija.
Meksikos senotai“.
13.05 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Brazilijos smaragdinė oazė“.
14.00 „Mis Marpl. Karibų
paslaptis“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Pasivaikščiojimai.
17.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Černobylis“.
22.05 Premjera. „Marija
Terezė 2“.
23.40 „Daglas Makarturas“.
1.50 „Kartą Niujorke“.
3.45 „Mis Marpl. Karibų
paslaptis“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.50 „Stivenas Visata“.
7.00 „Nuotykių metas“.
7.25 „Ogis ir tarakonai“.
7.45 „Obuolys ir

Svogūnas“.
8.15 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
8.45 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
9.15 „Neramūs ir
triukšmingi“.
9.40 „Beždžionių karalius. Perkrauta“.
11.15 „Lesė“.
13.10 „Aš – šnipas“.
15.05 „Šokis hip-hopo
ritmu. Viskas arba
nieko“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
21.50 „Anonimė“.
23.45 „Beverli Hilso
policininkas“.
1.50 „Patruliai“.
TV3
6.00 Sveikatos medis.
7.00 „Žmogus voras“.

butis“.
8.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 Sveikata.lt.
9.30 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Princesė ir
drakonas“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Princesė ir
drakonas“.
13.35 „Slaptasis agentas
Maksas“.
15.15 „Šokis hip-hopo
ritmu“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Šokis hip-hopo
ritmu“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Princesės dienoraštis 2. Karališkosios sužadėtuvės“.
21.50 „Apgaulinga
ramybė“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Apgaulinga
ramybė“.
0.05 „Kingsman. Aukso
ratas“.
2.45 „Ką žmonės
pasakys“.
BTV
6.00 „Varom!“.
6.30 Europos taurė

čempionato finalas.
Mažeikiai.
10.00 „Pakvaišusi porelė“.
10.55 „Gyvūnų būstai.
Gamtos inžinieriai“.
12.00 „Atranka. Išlieka
stipriausi“.
13.00 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
13.55 „Pragaro virtuvė“.
14.55 „Nepaaiškinami
įvykiai su Viljamu
Šatneriu“.
15.50 „Nepamirštamas
tyrimas“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Snaiperis“.
21.30 „Legendų biuras“.
22.40 „Gyvi numirėliai“.
23.40 „Audros sūkuryje“.
1.25 „Nuo sutemų iki
aušros“.
Dzukijos TV
6.59 Programa.
7.00 Lietuvos miestai.
8.00 Vantos lapas.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Eko virusas.
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.

komanda“.
6.55 „Ilgo plauko

6.00 Lietuvos Respu-

„Šokis hip-hopo ritmu“, 15.15, TV3
12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
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.

2020. Elektrėnai.
7.30 „Snaiperis“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų

pirmadienis
, vasario 1 d. Saulė teka 8.11, leidžiasi 16.55, dienos ilgumas 8.44.
Pilnatis. Vardadieniai: Pijonijus, Gytautas, Eidvilė, Ignotas, Brigita.

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 „Kol stintos plaukia

į marias...“.
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.
10.30 Lietuva mūsų
lūpose.
11.00 Stop juosta. Akademija (Kėdainiai).
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš
Vilniaus Šv. Jono
Bosko bažnyčios.
13.40 Šventadienio
mintys.
14.10 „Haris ir Hendersonai“.
16.00 XVI vaikų ir
jaunimo muzikos
festivalis „Mes –
Pasaulis“. Legenda
Lietuvai.
17.20 „Dainų dainelės“
akimirkos.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.25 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Tarptautinis
literatūros festivalis

„Vilniaus lapai
2020“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Legenda apie
Pilėnus.
22.25 Alvydas Šlepikas.
„Lietaus dievas“.
0.30 „Marija Terezė“.
2.00 „Kol stintos plaukia
į marias...“.
2.15 Procesai. Meilė
sau.
2.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
3.05 7 Kauno dienos.
3.30 Lietuva mūsų
lūpose.
4.00 Kelias.
4.30 Duokim garo!
TV1
7.20 „Akloji“.
8.50 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.45 „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 „Fotojuostelė“.
23.10 „Trise valtimi arba
be irklo“.
1.05 „Nusikaltimo vieta
– Hanoveris. Ponios
Holt byla“.
2.45 „Kapitonė Marlo.
Laisvas kritimas“.
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 planetos stebuklai“.
11.30 „Kietuoliai“.
12.30 „Auksaspalvio
babuino slėnis“.
13.40 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Vienas“.
19.00 „Žaidimų žaidimas
su Ellen“.
20.00 „Antinų
dinastija“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 NBA Action.
22.30 NBA rungtynės.
Jutos „Jazz“–Denverio „Nuggets“.
1.00 X Faktorius.

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.
16.20 Dizaino dokumentika. Lietuviško
dizaino identitetas.
16.30 Dizaino dokumentika. Baldai ir
šviestuvai.
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“.
23.45 „Alpių detektyvai“.
0.30 Išpažinimai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Daiktų istorijos.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 LRT forumas.
5.00 Klausimėlis.lt.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena
naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė
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 „Įkalinta“.
0.20 „Narkotikų prekeiviai“.
1.25 „Anonimė“.
3.10 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.40 „Kalnietis“.

istorija“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Svajonių sodai.
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 Karštai su tv3.lt.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Septinta

kategorija. Pasaulio
pabaiga“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Septinta
kategorija. Pasaulio
pabaiga“.
23.55 „Rezidentas“.
0.55 „Rouzvudas“.
1.50 „Tironas“.
2.45 „Moderni šeima“.
3.10 „Rezidentas“.
4.05 „Rouzvudas“.
4.55 „Moderni šeima“.
5.55 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.35 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
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 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Atsarginis prezidentas“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Pasaulinė invazija.
Mūšis dėl Los
Andželo“.
23.20 „Akloji zona“.
1.15 „Legendų biuras“.
2.20 „Gyvi numirėliai“.
3.05 „CSI. Majamis“.

Jadvyga Dobrovolskaitė-Tiknienė“.
8.00 Eko virusas.
8.30 Mūsų gyvūnai.
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 instancija.
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

Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Krepšinio pasaulyje
6.00 Bušido ringas.
6.30 Vantos lapas.

festivalis „Mes –
Pasaulis“. Legenda
Lietuvai.
15.50 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Heidė“.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.05 Išpažinimai.
19.35 Premjera. „Dešimtasis dešimtmetis.
Apie televiziją“.
20.20 Dizaino dokumentika.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Aktoriaus ir režisieriaus Sigito Račkio
70-mečiui.
23.55 2021-ieji – Lietuvos
valstybės archyvų
metai.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Pabandom iš naujo!
2.30 „Prime Orchestra“
simfoninis šou
„Pasauliniai hitai“.
4.20 Klausimėlis.
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 „Įniršis“.
0.00 „Paskolinta
meilė“.
2.00 „Našlaitės“.
3.30 „Fotojuostelė“.

ir visados.
7.00 „Heidė“.
7.25 „Džiunglių būrys

skuba į pagalbą“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
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 „Dainų dainelės“

akimirkos.
13.05 2021-ieji – Lietuvos

su V. Mačiuliu.
TV3
6.25 „Magiškoji

7.00 Skonio reikalas.
7.30 „Vyrų šešėlyje.

valstybės archyvų
metai.
13.10 Kultūros diena.
14.05 LMŽ.
14.30 XVI vaikų ir
jaunimo muzikos

TV6
6.30 „Einšteinas“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
10.00 „Fizrukas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni šeima“.
12.30 „Havajai 5.0“.
14.30 „Mikė“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Einšteinas“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „16 kvartalų“.
23.00 „Kruvinos sker-

dynės Teksase“.
0.50 „Rouzvudas“.
3.00 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Eteris
Antradienis
, vasario 2 d. Saulė teka 8.09, leidžiasi 16.57, dienos ilgumas 8.48. Pilnatis.
Vardadieniai: Rytys, Vandenė, Valdemaras, Kandidas, Rytis, Valdonė, Valdas, Orintas, Orinta, Oreta, Oretas.

Trečiadienis
, vasario 3 d. Saulė teka 8.08, leidžiasi 16.59, dienos ilgumas 8.51.
Pilnatis. Vardadieniai: Oskaras, Blažiejus, Radvilas, Radvilė, Blažys, Asta.

LRT TV
2021.01.26
6.00 Lietuvos Respu-

LRT TV
2021.02.03
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 –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
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

paukščiai“.
12.00 „Lialios sugrį-

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

žimas“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Nokautas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
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! 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 „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 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 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
18.00 „Vanagai“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Tai – sportas“.
19.40 „Pasakėlės“.
20.00 Žinos.
20.15 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 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
0.30 „Teisingumo

agentai“.
1.30 „Žiedas su

rubinu“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 Alfa taškas. Informacinė laida.
4.25 „Vyrų šešėlyje.
Halina KairiūkštytėJacinienė“.
4.50 „Reali mistika“.
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.

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.
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-

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.
16.20 Dizaino dokumentika. Judanti
grafika.
16.30 Dizaino dokumentika. Konceptualus
dizainas.
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 Premjera. „Nuostabioji draugė“.
0.00 „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“.

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! Mer-

ginos“.
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“.

1.00 „Šalta dienos

šviesa“.
2.40 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.10 „Kalnietis“.

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 Šeškinės 20.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Misija „Neįmanoma“ 2“.

gumas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

TV3
6.25 „Magiškoji

komanda“.
6.55 „Ilgo plauko

istorija“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Prieš srovę.
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 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Spartanas“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Spartanas“.
23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
23.18 „Spartanas“.
0.20 „Rezidentas“.
1.15 „Rouzvudas“.
2.05 „Tironas“.
3.05 „Moderni šeima“.
3.30 „Rezidentas“.
4.20 „Rouzvudas“.
5.10 „Moderni šeima“.
5.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
BTV
6.35 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
7.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
LNK
6.25 „Svaragini. Amžina

6.30 Mūsų gyvūnai.
7.00 Lietuvos miestai.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Netikėtas teisin-

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 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Atsarginis prezidentas“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Patriotų diena“.
23.45 „Tomo Krauno
afera“.
2.00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
2.40 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.30 Nauja diena.

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 Reporteris.
18.00 „Dzūkiška pynė“.
18.30 „Jaunimo banga“.
19.00 Žinios.
19.20 „Pozicija“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
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 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 Džiazo muzikos

vakaras.
6.45 Šoka Lietuva.
7.00 „Heidė“.
7.25 „Džiunglių būrys

skuba į pagalbą“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.45 Į sveikatą!
9.15 Labas rytas,

21.20 Sportas. Orai.
21.30 3 minutės iki

muzikos.
21.33 Premjera. „Kviečia

Londonas. Nepapasakota britiškos
popkultūros istorija. Velniop meną,
geriau pašokim“.
22.25 Premjera. „Kviečia
Londonas. Nepapasakota britiškos
popkultūros
istorija. Nuotraukų
įamžintos istorijos“.
23.20 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
23.30 Čia – kinas.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Džiazo muzikos
vakaras.
1.40 Gražiausios poetų
dainos.
3.20 Stambiu planu.
4.10 Gyvenk kaip galima
švariau.
4.35 Vilniečiai. Algirdas
Knyva.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.
TV1
7.20 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.10 „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.
Laimikis“.
22.55 „Paskolinta meilė“.
0.55 „Našlaitės“.
2.40 „Midsomerio
žmogžudystės XXI.
Mirties geluonis“.

Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų

kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.

Menora.
12.45 Etnos. Dainos.
13.10 Širdyje lietuvis.
14.00 Čia – kinas.
14.30 Veranda.
14.55 „Šviesuliai. Lyde-

riai“.
15.50 „Džiunglių būrys

skuba į pagalbą“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Heidė“.
16.40 LMŽ.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.05 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.
19.35 Premjera. „Auto-

mobilių karai“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.

TV6
6.30 „Einšteinas“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Fizrukas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni šeima“.
12.30 „Havajai 5.0“.
14.30 „Mikė“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir

įbauginti.
21.00 „Karšta pupytė“.
23.00 „Gelbėtojai“.
1.00 „Įrodytas nekal-

tumas“.
2.35 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Klasifikuoti

Savaitės horoskopas
(vasario 1—7 d.)

skelbimai

Avinas (03.21–04.20)
Būsite kupini energijos ir degsite noru
išbandyti kažką naujo. Nors įvairių
idėjų tikrai netrūks, tačiau žvaigždės
pataria vengti rizikos ir ekstremalių
potyrių. Šiuo laikotarpiu bus palankiau
užsiimti pasyvia veikla: galite pradėti
planuoti būsimas keliones, mokytis
užsienio kalbų ar užsiimti kūryba.
Tikėtina, kad jūsų įdirbis turės nemažą poveikį jūsų ateičiai, todėl tam
skirkite pakankamai dėmesio. Taip pat
šiuo metu jūsų pagalbos gali prireikti
artimiesiems, todėl pasistenkite rasti
laiko jiems pagelbėti.
Jautis (04.21–05.21)
Jus gali kankinti dvejonės, kaip vertėtų
pasielgti, tačiau žvaigždės pataria kuo
mažiau svarstyti ir pasikliauti vien
tik savo širdimi. Šiuo laikotarpiu jūsų
intuicija bus kaip niekad stipri, todėl
tai padės atrasti tinkamus sprendimus. Nors jūsų draugai ir artimieji
taip pat negailės patarimų, tačiau tik
jūs patys galėsite priimti tinkamiausią
sprendimą. Neleiskite, kad aplinkiniai
žmonės darytų jums spaudimą, nes
ateitis priklausys tik nuo jūsų pačių.
Dvyniai (05.22–06.21)
Atrodys, kad tuo pat metu turite būti
net keliose vietose, tačiau ir patys
suprantate, kad persiplėšti tikrai nepavyks. Nusiteikite, kad tam tikrus
darbus gali tekti atidėti tolimesnei
ateičiai, ir dėl to tikrai nenutiks nieko
blogo. Šiuo metu turėtumėte atsisakyti pernelyg kruopštaus dienotvarkės planavimo, nes tikrai ne viskas
klostysis būtent taip, kaip numatyta.
Būkite lankstesni ir pasistenkite prisitaikyti prie susidariusios situacijos,
nes būtent tai gali tapti jūsų raktu į
sėkmę.
Vėžys (06.22–07.22)
Jūsų ir jus supančių žmonių nuomonė
gali nesutapti, tačiau pasistenkite, kad
vien dėl to neįsiliepsnotų kivirčas, kurį
užgesinti gali būti tikrai sudėtinga.
Jei siekiate santarvės ir ramybės, pasistenkite būti taktiški ir nerėžkite
tiesos į akis. Kartais visiškai pakanka
žinoti, kad esate teisūs, ir visai nebūtina tą įrodinėti kitiems.
Liūtas (07.23–08.23)
Prieš priimdami svarbius sprendimus turėtumėte pasverti visus „už“
ir „prieš“, nes priešingu atveju netolimoje ateityje gali tekti skaudžiai
gailėtis. Žvaigždės pataria kurį laiką
vengti svarbių sutarčių sudarymo bei
didelių finansinių įsipareigojimų. Labai
greitai tam bus kur kas palankesnis
laikas, todėl tikrai nėra jokio reikalo
skubėti.
Mergelė (08.24–09.23)
Jus gali aplankyti dvejonės, ar einate tinkamu keliu. Nors kurį laiką
mėgavotės savo sėkme ir tikrai negalėjote skųstis niūria kasdienybe,
tačiau dabar viskas gali atrodyti kiek
kitaip. Žvaigždės pataria nepasiduoti
liūdesiui, ir ieškoti būdų, kurie jums
padėtų prasiblaškyti. Jei leisite sau
šiek tiek atsipalaiduoti, tikėtina, kad
netrukus į viską imsite žvelgti visai
kitomis akimis.
Svarstyklės (09.24–10.23)
Darbų bus daugiau nei norėtumėte,
tačiau tai tebus laikinas etapas: labai
greitai galėsite užmiršti vargus ir šiek
tiek atsikvėpti. Nors gali atrodyti, kad
nieko nespėjate, ir ne viskas klostosi
būtent taip, kaip esate numatę, tačiau
jūsų įdirbis tikrai nenueis veltui. Jei

Tel. 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PA RD UODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Lazdijuose arba kei- ••Šienainį ir šieną ritiniais,
•čiu•Sodybą
į 2 k. butą I arba II aukšte.
avižas, žieminius kviečius.
Tel. 8 670 61649.

N. Kirsnos k., Lazdi- ••Sodybą Gudelių k. (30 a
•jų •r.Sodybą
(prižiūrėta, galima gyventi namų valda, 2,25 ha žemės

nebijosite smarkiau pasiraitoti rankoves, labai greitai galėsite mėgautis
saldžiais darbo vaisiais, kurie tikrai
džiugins.
Skorpionas (10.24–11.22)
Atrodys, kad niekas jūsų nesiklauso,
ar paprasčiausiai nenori jūsų girdėti.
Nors gali kilti pagundų tiesiog nuo
visko atsiriboti, tačiau šiuo laikotarpiu žvaigždės pataria daugiau dėmesio skirti bendravimui. Įsitraukti į
pokalbį pavyks tikrai ne visada, tačiau
nepamirškite, kad kartais yra pravartu tiesiog išklausyti kitus. Tikėtina,
kad tai jums padės įgyti naujų žinių,
kurias ateityje galėsite pritaikyti
praktikoje.
Šaulys (11.23–12.21)
Žvaigždės pataria įgyti naujų įgūdžių,
kurie jums praverstų profesinėje veikloje. Šiuo laikotarpiu turėsite šiek
tiek daugiau laisvo laiko, todėl pasistenkite jį tinkamai išnaudoti. Jau labai
greitai galėsite tikėtis ne tik didesnio
pasisekimo karjeroje, bet taip pat ir
piniginės pastorėjimo. Pasistenkite
savo laiką kiek įmanoma efektyviau
išnaudoti, nes vėliau tam tikriems dalykams galite paprasčiausiai neatrasti
pakankamai laiko.
Ožiaragis (12.22–01.20)
Jums bus sunku suprasti, ko iš tiesų
norite, todėl kils pagundų nuo visko
atsiriboti ir paskęsti savo mintyse.
Nors iš pirmo žvilgsnio toks „planas“
gali atrodyti tikrai patrauklus, tačiau
žvaigždės pataria savo kelio ieškoti
eksperimentuojant. Jei tiesiog sėdėsite sudėję rankas, tikėtina, kad taip
ir neatrasite savo tikrojo pašaukimo.
Nebijokite išbandyti naujovių, nes būtent jos į gyvenimą gali įnešti malonių
pokyčių.
Vandenis (01.21–02.19)
Labiau pasikliaukite savo jėgomis.
Nors gali atrodyti, kad neįstengsite
kažko padaryti, tačiau žvaigždės pataria nebijoti iniciatyvos, ir ryžtingai
imtis sumanymų įgyvendinimo. Jei
tam tikrų užduočių atlikimas reikalaus
pernelyg daug jėgų ar atrodys labai
sudėtingas, nebijokite prašyti draugų
ar artimųjų pagalbos: jie bus nusiteikę
tikrai geranoriškai, o kartu galėsite
tiesiog kalnus nuversti.
Žuvys (02.20–03.20)
Tikėtina, kad imsite skųstis slegiančia
rutina, todėl žvaigždės pataria imtis
veiksmų, kurie padėtų tą pakeisti.
Nors artimiausiu metu dar negalėsite
planuoti atostogų, tačiau gyvenimo
džiaugsmą gali atnešti ir paprastos
kasdieniškos smulkmenos. Nelaukite,
kol jūsų gerove pasirūpins kiti, ir ryžtingų veiksmų imkitės patys. Jei būsite
pakankamai išradingi, jūsų gyvenimas
nušvis visai kitomis spalvomis, ir galėsite džiaugtis tikrai maloniomis akimirkomis, kurias susikursite patys.

iš karto, namas mūrinis, 2
aukštų, 5 kambarių, su baldais
ir buitine technika, apšildomas
kietuoju kuru (vietinis centrinis šildymas), komunalinis
vandentiekis, sodyboje yra ūkiniai pastatai, garažas, šulinys,
prižiūrėtas sodas ir aplinka, 45
arai dirbamos žemės). Šalia
galima įsigyti 7 ha žemės.
Tel. 8 611 50514.

••

Žemės sklypą Veisiejuose
(8,6 a, su ūkiniu pastatu, rūsys
po visu pastatu).
Tel. 8 612 31803.

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

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

••

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

ūkio paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.

••

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

••

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

••

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

sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste (30 a,

gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 550 Eur
už a. Tel. 8 686 70841.

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

ratlankių plastikinius gaubtus
(4 vnt.), kaina 2 Eur už vnt.
Plastikines slenksčių juostas,
kaina 8 Eur už vnt. Priekinio
bamperio groteles („Audi A6“,
2002 m. 2 vnt.), kaina 5 Eur už
vnt.
Tel. 8 686 43600.

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

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

AUGALAI

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

Tel. 8 614 56206.

baltarusiškais
•durpių
•Prekiaujame
briketais ir akmens
anglimis. UAB „MARTAS“,
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 51721,
8 652 51721.

svidres, eraičinus, turime ir
žolių mišinių gyvuliams, pievoms ir ganykloms, žaliosioms
trąšoms, vejoms. Galime sudaryti mišinį pagal jūsų norimą
sudėtį. Konsultuojame pievų ir
ganyklų įrengimo klausimais.
Pristatome nemokamai.
Tel. 8 600 25710.

KITI

televizorių
•„Panasonic“
•Kineskopinių
ir LG ir TV prie-

dėlio TV STAR distancinius
pultelius. SCART laidą. Mobiliojo telefono „Nokia“ įkroviklį
ir ausinukus, kaina nuo 2 Eur.
Pakabinamus šviestuvus, kaina
nuo 5 Eur. Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.
bei juodalksnio mal•kas.•Beržo
Tel.: 8 686 12417,
8 694 98803.

neapdirbtas labrado•rito•Pigiai
akmens plokštes Lazdijuose. Tel. 8 686 70841.
– kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

žemės sklypą
•Lazdijuose.
•Namų valdos
Tel. 8 627 22229.
••Žemę. Tel. 8 688 80688.
ūkio paskirties
•žemę.
•Žemės
Tel.: 8 615 94920,

••
••Vikių, avižų mišinį.
Tel. 8 623 04363.
8 614 56206.
Mišinį
(50
%
avižų,
50
%
••
vikių). Tinka žalinimui.
(gali būti
•bendraturčių,
•Brangiai – mišką
neatidalytas, su
Tel. 8 614 56206.
Bulves. |
Tel. 8 623 04363.

UAB „Rividė“
parduoda ir pristato.

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą

,,Vineta“ veislės
•bulves.
•Šviežias
Pristatome į namus.

rekreacinės
žolių sėklas.
•paskirties
•Nedidelįžemės
•Auginame
•Daugiamečių
sklypą šalia
dobilus, motiejukus,

Golf III“ (1997 m.) ir
namo statybai Laz•dijų•Sklypą
•„VW•„VWPassat“
mieste.
skardinių R14
Tel. 8 686 70841.

Tel. 8 619 66433.

• 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.

skolomis). Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.
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Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

Perku namų valdos žemės
sklypą Lazdijuose.
Tel. 8 627 22229.

Klasifikuoti

skelbimai

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

Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–V – 8.00–16.00
val., VI – 8.00–12.00 val.
Tel. 8 698 30902.

miesto centre (autonominis
šildymas).
Tel. 8 698 78040.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

arba
•mikroautobusą.
•Lengvąjį automobilį
Gali būti techniškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 687 89742.

••

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

••

Visų markių automobilių
supirkimas. Gali būti nevažiuojantys, 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.

PRA Š O
PADOVA N OT I

padovanoti
•vaikštynę
•Gal kasargalivežimėlį
neįgalia-

jam arba parduoti už simbolinę
kainą.
Tel. 8 601 71805.

PASLAUGOS

•administracines
•Nuomoju komercines
patalpas

Lazdijuose (15 kv. m, I aukštas).
Tel. 8 698 78040.

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

dažau bei galiu
•dirbti
•Glaistau,
kitus statybos darbus.
Tel. 8 622 60230.

••

Dengiame stogus savo ir
užsakovo medžiagomis. Lankstinių gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

6.

620
5
4
61
8
.
l
Te

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas.

Viskas vienoje vietoje!

IEŠKO

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

automatines skalžemės ūkio
•bimo
•Taisome
•paskirties
•Išsinuomočiau
mašinas. Atvykstame į
žemės. Gali būti
namus. Tel. 8 615 73404.

La

ė
v
l
u
b
ų
j
i
zd
n

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

Vi

žemės ūkio
•techniką:
•Bet kokiątraktorių,
priekabą,

pianiną.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.
Nuomoju betono
•
•
Metalo
laužo
supirkimas:
maišyklę.
•juodojo
• metalo laužas – 220– Tel. 8 614 56206.
250 Eur/t, skarda – 190–210
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame ••Išnuomojamas nestandartinio išplanavimo butas Lazdijų
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.

t

ta Vineta

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

ne

ne

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

Vi

Vi

KITI

in

a
et

a

Atsiskaitau iš
išnuomoja•karto.
•Žemę.
•mos•Nebrangiai
Tel. 8 614 80988.
salės-klubo patalpos
Lazdijų miesto centre („HoliVeršelį arba telyčią nuo 6
•
•
Brangiai
–
miškus:
branmėn.
iki
3
metų
auginti.
Taip
•džius,
• bręstančius, jaunuoly- pat pienines melžiamas karves vudas“).
Tel. 8 698 78040.
nus, draustiniuose, parkuose.
arba visą bandą.
Išnuomoju arba parduoŽemę: apleistą, nederlingą,
Tel. 8 625 93679.
•du•gamybines
sandėliavimo
apaugusią krūmais ir
medžiais. Tel. 8 641 55554.

Prekiaujame šviežiomis „Vineta“ veislės bulvėmis

V

navos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto.
Tel. 8 613 79515.

N UOMA

eta Vine
ta
Vi n

NEKILNOJAMASIS TURTAS

– galvijus
•aukščiausiomis
•Įmonė tiesiogiai
ŽŪKB „Kreke-

a
et

PER K A

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

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

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

žemės
•Šventežerio
•Išsinuomočiau
sen. Laiku

moku sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 671 50589.

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

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.

MALKOS,
MALKOS,
MALKOS,

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

Turite
naujieną,
nuotrauką –
siųskite
dzukuzinios@gmail.com

„Sūduvos galvijai“

brangiai perka.

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

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

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

Leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
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