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Jau ketvirtą mėnesį nedarbingumo pažymėjimą turintis V. Šimkonis sulaukė nemalonios žinios iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos – nustatyti akivaizdūs įstatymo pažeidimai.

Tarnybinės etikos sargų kirtis: V. Šimkonis pažeidė įstatymą

Linas Greičius
Jei dar kam nors iki šiol 
atrodė, jog rajono vadovai 
nepelnytai griežti ligoninės 
direktoriui Vitui Šimko-
niui, jie dabar jau turės 
juodu ant balto išklotus 
faktus apie tai, jog V. Šim-
konis pažeidinėja Lietuvos 
Respublikos įstatymus. 

PadIdIno žmonaI algą 
Lazdijų rajono savivaldybės me-
ras Artūras Margelis paskuti-
nėmis praėjusių metų dienomis 
gavo Vyriausiosios tarnybinės 
etikos komisijos raštą „Dėl Vito 
Šimkonio atžvilgiu atlikto tyrimo 
išvados įvertinimo“. 

 Vyriausioji tarnybinės etikos 
komisija ( toliau VTEK)  nustatė, 
jog V. Šimkonis pažeidė net kelis 
Lietuvos Respublikos viešųjų ir 
privačių interesų derinimo vals-
tybės tarnyboje įstatymo ( toliau 
Įstatymas)  punktus.

Išvadose pateikti įstatymo pažei-

dimai yra susiję su ligoninės direk-
toriaus V. Šimkonio ir jo sutuokti-
nės Ramutės Šimkonienės darbo 
santykiais Lazdijų ligoninėje. 

2016 m. liepos 22 d. ir 2018 m. 
birželio 6 d. V. Šimkonis išleido 
įsakymus dėl darbo užmokesčio 
padidinimo ligoninės gydyto-
jams, tarp jų ir savo sutuoktinei, 
taip pat atitinkamus pakeitimus 
atliko R. Šimkonienės darbo su-
tartyje. 

Taigi, sprendęs savo sutuok-
tinės darbo užmokesčio klausi-
mus, V. Šimkonis pažeidė Įsta-
tymo 3 str. 1 dalies 2 punktą ir 11 
str. 1 ir 2 dalių nuostatas. 

nePateIkė deklaracIjos
VTEK konstatavo, jog V. Šimko-
nis, nustatyta tvarka ir terminais 
privačių interesų deklaracijoje 
nenurodęs sutuoktinės pareigų 
Lazdijų ligoninėje,  pažeidė Įsta-
tymo 6 str. 1 dalies 1 punkto ir 7 
straipsnio 1 punkto nuostatas. 

VTEK įvertino aplinkybę, jog 

V. Šimkonis dar 2016 m. sausio 
5 d. Lazdijų rajono savivaldybės 
mero potvarkiu Nr. 7V-1 buvo nu-
šalintas nuo bet kokių klausimų, 
susijusių su jo sutuoktinės darbo 
eiga Lazdijų ligoninėje, tačiau ir 
toliau nevykdė mero potvarkio ir 
pažeidinėjo Lietuvos Respubli-
kos įstatymus ir interesų konf-
likto neišvengė. 

„Atsižvelgiant į tai, Komisija, 
vadovaudamasi Vyriausiosios 
tarnybinės etikos komisijos įsta-
tymo 18 str. 1 dalies 5 punktu, 
siūlo Lazdijų rajono savivaldy-
bės merui imtis priemonių, kad 
Ligoninės veikla ateityje būtų 
organizuojama, užkertant Įsta-
tymo nuostatų pažeidimams“, 
– rašoma VTEK pirmininko 
Edmundo Sakalausko pasira-
šytame dokumente. 

V. ŠImkonIuI – gausybė 
PrIekaIŠtų
Ligoninės direktorius nuolat 
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Bus laiminga — istorija dzūkų šnekta 
Sėdzi Zabalkutė palei langų ir 
varažina: grįš jis su protu ar be 
jo. Ba žinai, po darbų dažnai siū-
buodamas namo žirglioja. Per 
duris vos lenda. Kartais ir kitur 
nublūdzina. Su griekeliu, matai, 
biskucį kaptai susgyvena. Alia 
bala jau jo nematė. NEŠIRSTA 
UŽ TŪ ZABALKA. Ir ji, buvo 
tokis laikas, griešino. Tai jau te-
gul. Bilia namuose tvarka, o ty 
jau kap nor. Drūtas ir zdarovas 
jos Pilarijus. Tokių vyrų visan 
sodziun nerasi, tai ir šėnavoja. 
Dar pamislino. Rodos, lyg ir kap 
visas svietas čėrkų kelia, alia, 
macyc, ne daug raikia. Nusdzir-
ba, nusdzirba jos Pilarijus. Ne 
kitap. Čiudnas jo vardas, kap ir 
jis pats. Alia kū ty, visa šeima 
tokia, numojo ranku Zabalka. 
Mislios visokios lindo jos galvon 
ir cia, va cia kas tai, kas tai  apsi-
jovino akyse. Graita poterukus 
in rankų ir žegnojas. Kiemi cik 
šlum, šlum žingsniai. Visai šir-
dzis sustojo. Cia kas tai ne tep. 
Va, ir vėl kas tai akyse apsijovino 
už lango. Tep kap ir kiemi nu-
švito. Pamislino, nugi kad ir tep 
dar šviesu. Galgi jis  jau grįžta? 

Akys sustojo, insižiūrėjo. Nieko 
kap ir nėra. O cia va ir in duris 
pazbaladojo. Jis ne jis? Šoko in 
jas atrakyc.

– Kas ty? Pilarijau, tu?
– Nuk duktės atėjau, – balsas iš 

ty. – Kap kū pasakyc raikia.
Jai kap raptum protų nuėmė.  

Nesusgaudė Zabalka, nuk kokios 
duktės, ir atlapojo duris ligi galo 
tam sveciu. Stovi dzidelis kap 
kalnas baltas žmogus juodais 
blizganciais plaukais palei jų ir 
žiūro ciesiai in akis. Cia kas tai 
ne tep. Strokas apėmė, alia rado 
sylos kalbėc net pomiecį pametus 
ir klausia:  

– Tai kas jau būsi, kad nuk 
duktės atėjai?

Alia ir vėl nesusgaudė nuk ko-
kios, ba duktė toj vienturtė jau 
seniai dangun išiajus.

– Verukė siuntė paprašyc pa-
sogos, ba dangun, matai pirma 
tokia ženinas. Sako, mamukei 
iš aukštai padėkavosiu, o tu, šv. 
Petrai, dar ir palaimysi motulį 
ilgiem metam. Matai, ty nauja 
politika. Pasakyk jai tep, kad 
jeigu tį dangun ko žemiško tu-
rės, bus bagociausia ir jos kap 

karalienės visi klausis. Tadu, ji 
sakė, laiminga bus, ba an žemės 
to dziaugsmo neapturėjo.

Kap cik išgirdo šv. Petras, Za-
balkaitė tuoj šoko, ba labai jau 
buvo kap iš abrozo panašus in 
jį. O dar ir cia iš kur vardų duk-
teries žino? Dzie, viskas prauda. 
Daugiau nieko neklausinėjo, ba 
jautė, kap ne rankom, ne akim, o 
kokiu tai gipnozi jų pirkion stu-
mia tas Petras. Stvėrė paklodį ir 
pirmiausia rūbų spynton parėdų 
veseiliai. Krovė, kiek galėjo. Iš 
kamaros an viršaus dar kumpio, 
dešrų pridėjo. Gana, jau gana, 
dziaugės atėjūnas. Bagi nepaneš. 
Kampus paklodės vos surišo ir 
Petrui an pecies uždėjo. Tas net 
in šonų paslankė nuk sunkumo. 
Pažiūrėjo nuzdzyvinus Zabalka 
ir paklausė, pro kur ais, ba sunku 
bus nešc.

– Nugi pro kur atėjau, per ty ir 
grįšiu. Šitu pamiški, o paskui in 
tų aukštų kalnų. Cik tadu dan-
gun.

Peržegnojo moteriškį ir kap tai 
atatupstas išėjo lyg jo cia nebūt 
buvį.

O cia greitai ir Pilarijus pasro-

Adomo Žilinsko piešinys.

do kap krislas šviežutėlis. Kap 
niekadu. Dzie, gal ir prauda su 
tuoj veseiliu, apsidziaugė Za-
balka.    

– Tai ko cia jau tokia laiminga 
kap po pirmos nakcies? 

– Vaje, vaje, Pilarijau! Ar tu 
žinai, ar tu žinai? Mūs Verciukė 
dangun ženinas.

– Zabalka, kiba tau su galvu 
negerai? Kadu tu girdėjai, kad 
dangun kas ženytūs? 

– Tai va, tai va. Šventas Petras 
pas mus šiandien buvo su nau-
jienu ir viskų paporino.

Dabar ji viskų išklojo kap ton 
paklodėn Pilariju. Vyras parau-
do, išsižiojo.

– Po perkūnais. Visai susdur-
navojo boba. Nu, palauk, grįšiu, 
tau tep…    

Kap kulka išlėkė iš pirkios. 
An arklio oru atsisėdo, viesulu 
išlėkė, kur Zabalka nupasako-
jo. Aina net sulinkis Petras, ne 
Petras. Girdzi arklio kanopas 
paskui savi besvejancias jį. Rei-
kia kavocis, ba blogai baigsis. 
Tankesnin aglynan inlindo ir dar 
gerai šakom apsikrovė. Nemacis, 
lakia kap ugnis. Prilėkė Pilarijus 
miškų ir sustojo. Tankus kalera, 
toliau pėsciam reiks aic. Pririšo 

arklį prie medzio ir pėscias in 
kalnų nusvijo. Šitam to cik ir rei-
kėjo. Su manatkėm an arklio ir 
dui. Grįžta nuk kalno Pilarijus 
nieko nepešis ir dar arklio neran-
da. Iki vakaro blūdzino – nerado 
nei to, nei ano. Pareina pėscias 
namo ir už stalo iš rozo. 

– Tai ar pagavai, tai kur tavo 
arklys? – kiek nusraminus klau-
sia Zabalka

– O tu žinai, kad Verciukė būt 
laimingesnė, kad pėscia nevaikš-
čiot atidaviau ir arklį.

– Tai kų dar darysim?   
Pilarijus sugniaužė kūlokus. 

Trenkė stalan.
– Nešk man čėrkų, sakau! Dan-

giškos veseilinės noriu paragauc. 
Jei veseilia, tai veseilia.

Zabalka persižegnojo. Ot tai 
gerai, ot tai gerai, duktė ty bus 
laiminga. O jis mislina: cia bus 
katras tai iš savų, ba duktės var-
dų tai žino. Nu,  o šita su protu 
kvara. Nepaškadavok, dzievuli, 
nor senyston jai razumėlio.

Tep, kad žinokit, visokių šven-
tų šitu žemeli vaikščioja. Priža-
da nebūtų dalykų, o paskui kap 
niekur nieko pabėga.•
2018 12 15
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Rajono mokyklose — modernizuoti užsienio kalbų ir robotikos kabinetai
Visai neseniai Veisiejų 
Sigito Gedos ir Lazdijų 
Motiejaus Gustaičio gim-
nazijose buvo atidarytos 
modernizuotos, naujos 
chemijos laboratorijos, ta-
čiau tai ne vieninteliai po-
kyčiai. Šiose mokyklose bei 
Lazdijų mokykloje-darže-
lyje „Vyturėlis“ bus vykdo-
mas ir projektas „Sociali-
nės įtraukties stiprinimas, 
pasitelkiant technologijas, 
kalbą ir tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą“. Laz-
dijų rajono savivaldybės 
tarybai pritarus, projektas 
bus finansuojamas iš Eu-
ropos Sąjungos ir Lazdijų 
rajono savivaldybės biu-
džeto lėšų.

Minėtojo projekto pareiškėjas 
– Lazdijų rajono Veisiejų Sigito 
Gedos gimnazija, tačiau projek-
tas vykdomas kartu su Lazdijų 
Motiejaus Gustaičio gimnazija, 
Lazdijų mokykla-darželiu „Vytu-
rėlis” bei partneriais iš Baltaru-
sijos: Gardino vidurine mokykla 
Nr. 7, Gardino gimnazija Nr. 5 ir 
Gardino rajono Ozerų vidurine 
mokykla.

Planuojama, kad sėkmin-
gai įgyvendinus projektą bus 

suremontuoti mokyklų kalbų 
kabinetai, įsigyti baldai kalbų 
laboratorijoms ir robotikos ka-
binetams, įsigyta robotikos ir 
kalbų laboratorijų įranga. At-
naujinti mokyklos kabinetai leis 
ugdyti mokinių technologinius 
bei kalbinius gebėjimus, kurie 
itin svarbūs asmens gebėjimų 
ugdymui ir konkurencingumui 
šiame technologijų amžiuje. Be 
to, įrengus tinkamą infrastruk-
tūrą numatoma organizuoti ir 
bendrus partnerių renginius, 
konkursus, robotikos turnyrus, 
siekiant pasidalinti gerąja patir-
timi ir įtraukti projekto partnerių 
dalyvius į bendras socialines, kū-
rybines veiklas. Klasių remonto 
darbai, baldų ir specialios įrangos 
įsigijimas numatomas ir projekto 
partnerių mokyklose Gardine. 

Europos Sąjungos finansuo-
jama maksimali projekto vertė 
Lazdijų ir Gardino mokykloms 
yra 579 758,13 Eur. Numatoma, 
kad prie šio projekto prisidės ir 
apie 29 311 Eur lėšas skirs Lazdi-
jų rajono savivaldybė. Projektas 
vykdomas iš 2014–2020 m. Eu-
ropos kaimynystės priemonės 
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 
bendradarbiavimo per sieną pro-
gramos.•
Lazdijų r. sav. inf.

Veisiejų Sigito Gedos, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijų, Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ vadovų ir Lazdijų rajono 
savivaldybės mero patarėjo Jono Gudžiausko susitikimas su projekto partneriais Gardine.

Krosnos gyventojai gali džiaugtis atnaujinta parapijos sale

Nuo šiol Krosnos Šv. apaštalo 
evangelisto Mato parapijos šar-
vojimo salė tapo jaukesnė.  Čia 
iš Lazdijų rajono savivaldybės 
lėšų atlikti patalpų atnaujinimo 

darbai.  Už 17730 eurų pakeistas 
pastato stogas, atnaujinta šarvo-
jimo salė, kurioje pertvarkytos 
ir perdažytos sienos, pakeistos 
grindys. Taip pat parapijos sa-

lėje naujai įrengtas tualetas ir 
prijungtas prie centralizuotos 
nuotekų šalinimo sistemos. 

2018 metais Lazdijų rajono 
savivaldybė lėšas skyrė Būdvie-

čio Jėzaus Nazariečio, Metelių 
Kristaus Atsimainymo, Kučiūnų 
Šv. Kazimiero, Šventežerio Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoms, 
taip pat ir Lazdijų sentikių religi-

nei bendruomenei. Daugiausiai 
lėšų buvo skiriama Lazdijų Šv. 
Onos ir, žinoma, Krosnos para-
pijoms.•
Lazdijų r. sav. inf.
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Valentinas Sventickas: „Trijų riešutėlių gana“
Algimantas Mikelionis
Valentinas Sventickas – li-
teratūros kritikas. Gimė 
1948 08 17 Delnicoje, Laz-
dijų r. 

Su tėvais buvo ištremtas į Ru-
sijos Federacijos Tomsko sritį, 
mokytis pradėjo Argatjuko pra-
dinėje mokykloje. Į Lietuvą grįžo 
1957 m., toliau mokėsi Šeštokų 
vidurinėje mokykloje. 1972 m. 
Vilniaus universitete baigė lietu-
vių kalbą ir literatūrą. 1974–1979 
m. dirbo „Literatūros ir meno“ 
redakcijoje, 1979–1984 m. buvo 
„Vagos“ leidyklos vyriausio-
jo redaktoriaus pavaduotojas, 
1984–1986 m. „Vyturio” leidy-
klos vyriausiasis redaktorius. 
Nuo 1986 m. – Lietuvos rašytojų 
sąjungos valdybos sekretorius, 
1994–2002 m. Lietuvos rašytojų 
sąjungos pirmininkas, 1991–2015 
m. Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidyklos vyriausiasis redakto-
rius. Be to, Monsinjoro Kazimie-
ro Vasiliausko labdaros fondo 
valdybos pirmininkas, Lietuvos 
kultūros ir meno tarybos, LAT-
GA tarybos, LRT administra-
cinės tarybos, žurnalo „Metai“ 
redakcijos kolegijos narys.

Lietuvos rašytojų sąjungos na-
rys nuo 1978 m.

aPdoVanojImaI:
1983 m. Lietuvos TSR valstybinė 
premija už monografiją „Alfonso 
Maldonio lyrika“.

1996 m. „Varpų“ literatūrinė 
premija.

1998 m. Didžiojo Lietuvos Ku-
nigaikščio Gedimino 5-ojo laips-
nio ordinas.

2002 m. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės kultūros ir meno 
premija.

2009 ir 2010 m. Poezijos pava-
sario prizai.

2013 m. Gabrielės Petke-
vičaitės-Bitės atminimo me-
dalis „Tarnaukite Lietuvai“ 
už parlamentarizmo tradici-
jų puoselėjimą ir skleidimą. 
2014 m. Gabrielės Petkevičaitės-
Bitės literatūrinė premija už kny-
gą „Guriniai“.

2014 m. Nacionalinė kultūros ir 
meno premija už „aktyvų šiuolai-
kinio literatūros proceso forma-
vimą ir kritinį vertinimą“.

2015 m. Lazdijų r. garbės pilie-
čio vardas.

Lazdijų rajono garbės pilietis, 
Nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatas, mūsų kraš-
tietis Valentinas Sventickas 
mielai sutiko atsakyti į „Dzūkų 
žinių“ klausimus.

– Gerb. Valentinai, gimėte Laz-
dijų rajone, Delnicos kaime. Ko-
kie Jūsų pirmieji prisiminimai iš 
vaikystės?

– Mano vaikystę perskėlė gy-
venimo aplinkybės. Iki išvežimo 
į Sibirą gimtajame kaime tepa-
buvau trejus metus. Iš to laiko 
prisimenu keletą nereikšmingų 
dalykų. Dardėjimą vežimu rąs-
tų tilteliu per Kirsnos upę. Kaip 
persipjoviau kojos kulną įlipęs į 
vandens statinę. Kaip kartu su 
broliu tąsėme po priemenę jau-
nesnę sesę, dar kūdikį, padėję ją 
ant šiūpelio.

Apie rašytinius žmonių prisi-
minimus esu galvojęs kaip lite-
ratūros kritikas. Ne viskas bus 
buvę taip, kaip tu prisimeni. Bet 
dėl to nereikia stebėtis. Prisimi-
nimai turi savą tiesą.

Nesunku pasakoti apie įvykius. 
Sunkiau apsakyti tai, kas įsismel-
kia į pasąmonę. O įsismelkia. 
Gamtovaizdis, sodas, artimųjų 
elgsena ir kalbėsena, debesys virš 
tavo gimtųjų namų, kasdieniniai 
valgiai. Šie vaiko dienų turtai lie-
ka visam gyvenimui, net jeigu 
apie tai nežinai. Gaila, kad anks-
tyvuosius vaikystės šaltinius už-
pylė istorijos žvyras.

– Dar būdamas vaikas kar-
tu su tėvais buvote ištremtas. 
Kokie svarbiausi ir giliausi 
įspūdžiai iš šios skaudžios 
patirties?

– Teks prisipažinti. Nors bu-
vau jau trejų metų, ištrėmimo 
nakties neprisimenu. Visai. O juk 
turėjo būti stiprių įspūdžių – išsi-
gandimo, nežinios, susiruošimo 
sumaišties, trėmikų ir tėvų elge-
sio, važiavimo sunkvežimiu ir 
traukiniu iš Šeštokų. Jau išleidęs 
pirmąją kritikos knygą, dėl kū-
rybinių ketinimų skaičiau daug 
psichologijos veikalų. Ir radau 
žinią, kad nemaloniausius, sun-
kiausius potyrius vaiko sąmonė 
gali blokuoti, ištrinti. Taip man 
ir buvo.

Tomsko srities Argatjulo kai-
me gyvenome, jeigu taip galima 
pasakyti, iki to laiko, kai beveik 
baigiau antrą klasę. Rusiškoje 
mokykloje, žinoma. Taigi žinau, 
kas yra barakai, kas pusbadis, 
kas taiga ir obuolys, tarp supu-
vusių likęs sveikas siuntinyje iš 
Lietuvos, prisimenu, kaip buvo-
me padaryti pionieriais ir kaip 
rinkome kedro riešutus, kaip 
per valstybines šventes prisi-
gėrę šaudydavosi verbovnykai, 
negaliu pamiršti, kad šiaip taip 
išgyvenome (penkių vaikų šei-
ma) labiausiai dėl to, kad motina 
buvo paprotinta vežtis į Sibirą 
siuvimo mašiną ir vis siuvo už 
duonos kąsnį. 

Anais laikais buvome tėvų 
primokyti apie tremties poty-
rius nė neprasitarti. Šiais laikais 
irgi retai prasitariu, nes atrodo 
konjunktūriškai. Tai pirma. 
Antra, man, kaip literatūros 
kritikui ir knygų leidėjui, teko 
skaityti ir leisti daug tremties 
literatūros. Tarp jų ir svarbiau-
siąjį kūrinį – Dalios Grinkevi-
čiūtės atsiminimus. Ką čia nauja 
bepasakysi?

Visgi šį tą rašiau, yra mano 
knygos „Dar gurinių“ (2018) ke-
tvirtame skyriuje. Rašiau, pa-
vyzdžiui, kad neišnyko patirtis 
apsieiti savo gyvenime su tuo, ką 
gali turėti, ir neūbauti dėl stokų. 
Jeigu trys kedro riešutėliai, o ne 
visas maišas, – tai ir gana. Jeigu 
duoda Nacionalinę premiją – tai 
negi atsisakysi.

– Kaip sekėsi mokytis moky-
kloje? Kokie dalykai geriausiai 
sekėsi?

– Kaip jau sakiau, rusiškai bu-
vau baigęs beveik dvi klases. Lie-
tuviškai skaityti mokiausi Delni-
cos pagrioviais ganydamas karvę 
ir žąsis. Iš Petro Cvirkos perra-

šytų lietuviškų pasakų knygos. 
Skaityti pramokau, rašyti – ne. 
Tai pradžia mokykloje nebuvo 
lengva. Bet neužtruko. Išmokau. 
Geriau mokykloje sekėsi huma-
nitariniai dalykai. Matematika, 
fizika, chemija – prasčiau. Bet ir 
čia nenusileidau žemiau ketver-
tuko pagal to laiko penkiabalę 
skalę.

– Papasakokite apie savo kūry-
binio kelio pradžią.

– Mokyklos metais rašinėjau 
ir šį, ir tą. Už kažin kokį rašinį 
pelniau apdovanojimą respu-
blikiniame moksleivių literatų 
konkurse. Prizas buvo Alfonso 
Bieliausko „Kauno romanas“ su 
autoriaus autografu. Įsiminiau 
dėl to, kad Bieliauską buvau ma-
tęs Šeštokų geležinkelio stotyje, 
atvažiavusį su žmona Marija lan-
kyti pastarosios bendrakursės 
(Vilniaus universitete) Gražinos 
Šmulkštytės. Jos buvo draugės. 
Gražina Šmulkštytė Šeštokų mo-
kykloje suspindo kaip žvaigždė, 
esu apie ją rašęs „Dzūkų žinioms“ 
2013 02 28. Pakartosiu, kad mano 
apsisprendimui studijuoti litua-
nistiką ji buvo ypač svarbi.

Studijuodamas Vilniaus uni-
versitete, „apsigyvenęs“ lietuvių 
literatūros visumoje, tolydžio 
supratau, kad, jeigu ką galiu, 
tai rašyti apie ją. Ši žinia ėjo ir 
iš dėstytojų, ir iš bendrakursių, 
taigi ne tik pats susivokiau. Pir-
moji mano recenzija ir pirmas 
straipsnis „Literatūroje ir mene“ 
pasirodė studijų metais. Paskui 
buvo pertrauka – po studijų 
mane ištrėmė dvejus metus pa-
tarnauti kariuomenėje. Baigda-
mas tarnybą sulaukiau siūlymo 
dirbti „Literatūros ir meno“ re-
dakcijoje. Dirbau, rašiau, 1978 
m. išėjo pirmoji mano kritikos 
knyga „Eilėraščio keliais“. Tais 
keliais einu ligi šiol. Per vienuo-
lika knygų.

– Daug rašote apie prozą ir 
prozininkus. Nors, atrodo, arti-
mesni Jums turėtų būti poezija ir 
poetai...

– Nesakyčiau, kad apie prozą 
ir prozininkus rašau daug. Jeigu 
sudėtume viską į vieną vietą.

Bandau prisiminti. Esu para-
šęs recenzijų apie Romualdo Gra-
nausko, Jurgio Kunčino, Juozo 
Erlicko, Vandos Juknaitės, Gri-
gorijaus Kanovičiaus knygas. Bet 
apie poezijos knygas, apie poetus 
esu rašęs daug daugiau.

Jūsų konstatavimas ir klausi-
mas turbūt plaukia iš mano už-
rašų, spausdintų knygose „Gu-
riniai“ (2013) ir „Dar gurinių“, 
kur apie kai kuriuos prozininkus 
kalbama.

Prozą skaitau kitaip negu poe-
ziją. Lyg ir laisviau. Be vertinimo 
įtampų. Nė nepagalvodamas, kad 
apie ją rašysiu. Bet kartais kas 
nors pasirašo. Yra prozos kū-
rinių, kuriuos kelčiau aukščiau 
nei apie prozą rašantys kolegos. 
Tarkim, nedidukę Vandos Ju-
knaitės apysaką „Stiklo šalis“ 
dėčiau į lietuvių literatūros kla-
sikos lentyną greta Jono Biliūno. 
Panašiai sakyčiau apie Romualdo 
Granausko romaną „Rūkas virš 
slėnių“.

– Kokius prozininkus geriausiai 
pažinojote? Kurių kūryba ir asme-
nybės padarė didžiausią įspūdį?

– Jūs gi žinote, kad aš daug 
metų dirbau leidybinį darbą, bu-
vau Rašytojų sąjungos pirminin-
kas, vedžiau daugybę literatūri-
nių renginių. Taigi visus mano 
gyvenamo laiko šio to vertus 
lietuvių prozininkus pažinojau. 
Nuo Juozo Grušo, Juozo Baltušio, 
Antano Vaičiulaičio iki Mariaus 
Ivaškevičiaus ir Tomo Vaisetos.

Klausiamas, kas iš jų darė di-
džiausią įspūdį, skirtingais savo 
gyvenimo tarpsniais būčiau atsa-
kęs skirtingai.

Išgirdęs tą klausimą dabar, da-
bar ir sakau – Romualdas Gra-
nauskas, Juozas Aputis, Vytautas 
Martinkus. Atsakau vertindamas 
kartu ir kūrybą, ir laikyseną, ir 
patirtas bendravimo malones. 
Pridėdamas ir supratimą, ką jie 
yra nuveikę Lietuvos labui.

– Ar vis dar jaučiate gimtojo 
krašto trauką?

– Žinoma, kad jaučiu.
Stovėdamas Delnicos plynėje, 

kurios apylinkėse nei gražaus 
miško, nei ežero, nei įsimintino 
pilkapio ar statinio nėra, jaučiuo-
si toks ramus, koks turiu būti.

Gimtosios sodybos seniai 
nėra, likęs tik sklepas. Greta jo 
esame pastatę atminimo vartus. 
Vis sakau, kad tai vartai į nie-
kur. Šioje tarpuvartėje pastovėti 
prasminga.

– Nors esate gimęs Lazdijų ra-
jone, bet sodybą įsigijote Varėnos 
rajone...

– Lyg atsitiktinumas, lyg lemta. 
Prašau nesmerkti. Varėnos pu-
sėje teko vasaroti ir pasidžiaugti 
savaitgaliais kur kas anksčiau 
negu sodybą pirkome. Patiko 
tas kraštas. Atsirado netikėta 
galimybė. Ir pirkome. Mardasa-
vo kaime. Į tą sodybą iš mano 
tėviškės persikėlė medinis stalas 
(stovi virtuvėje), tėvų lova, sekly-

čioje kabėjusio paveikslo rėmas, 
motinos audiniai. Mano broliai ir 
seserys, anų laikų sunkvežimiu 
atvažiuodami į Mardasavą ma-
nęs pasveikinti šešiasdešimtme-
čio proga, virš mašinos kabinos 
senų laikų stiliumi pritaisė trans-
parantą su žodžiu Delnickavas. 
Taigi pažaidė vietovardžiais.

– Koks jausmas apima sugrįžus 
į Lazdijų kraštą ar Lazdijus? Kaip 
Jūsų akimis dabar atrodo ir kaip 
keičiasi mūsų rajonas?

– Jausmas toks pats, kokį ban-
džiau išsakyti kalbėdamas apie 
grįžimus į tėviškę.

Patys Lazdijai susitvarkę ir 
išgražėję. Puikiai atrodo centri-
nė aikštė, man svarbu, kad bi-
blioteka, kaip kultūros židinys, 
yra ten, kur turi būti, ir atrodo 
deramai.

Rajono, miestelių ir kaimų 
vaizdus matau pravažiuojančio 
žmogaus akimis. Nesmagu sa-
kyti, bet nesu dabar išvaikščiojęs 
ir apžiūrėjęs daugybės vietų, ku-
rias norėčiau apžiūrėti, prisimin-
damas anų laikų apsilankymus 
literatūriniuose renginiuose ir 
sporto varžybose. Gerus norus 
nustelbia privalomybės.

Tokio netikėlio „turisto“ aki-
mis žiūrint atrodo, kad viskas 
gražėja. Gal taip ir yra?

– Ko galėtumėt palinkėt Lazdi-
jams – savo gimtajam kraštui?

– Linkėčiau toliau sėkmingai 
tvarkytis aiškiai suvokiant savo 
ypatingąją vietą ir vaidmenį da-
bartinėje Lietuvoje ir Europoje. 
Nėra reikalo aiškinti – ypatumų 
ir išskirtinumų, pradedant nuo 
geografinės padėties, tikrai yra.

Ir dar linkėčiau, kad šie išskir-
tinumai nenustelbtų svarbiausio 
dalyko – žmoniškų žmonių san-
tykių. Valdžios žmonės turėtų 
neužmiršti, kad yra žmonės tarp 
žmonių. Man atrodo, kad mūsų 
krašto bendruomenei tokia lai-
kysena būdinga.•

Lazdijų rajono garbės pilietis, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, 
mūsų kraštietis Valentinas Sventickas.
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g Kai kurioms moterims, o 
ypač seniūnėms, labai svarbus 
vyrų politikų dėmesys ir asme-
ninė atgaila. Štai visai neseniai 
viena seniūnė sulaukė šiek tiek 
žinomo politiko ypatingo dė-
mesio. Jis atsiklaupęs ant kelių 
ir bučiuodamas šios seniūnės 
rankas prašė atleidimo už savo 
praeities klaidas ir maldavo 
paramstyti jį ir jo kuopelę ar-
tėjančių rinkimų kampanijoje. 
Panašu, jog moteriškė neatsi-
laikė tokiai dėmesio formai...
g Naujųjų metų rytą neaiš-

kiomis aplinkybėmis iš Nepri-
klausomybės aikštės dingo vi-
suomeninio judėjimo „Pirmyn! 
Kartu mes galime“ šventinė 
instaliacija. Aikštėje liko tik 
eglišakių krūva. Kalbama, jog 
šią instaliaciją galėjo sunaikin-
ti pikti konkurentai, o gal ją 
pavogė benamiai, nuspren-
dę įsirengti patogią palapinę. 
Vyksta aktyvios paieškos ir pri-
vačių seklių tyrimas. 
g Prieš šventes kai kuriose 

Lazdijų  privačiose gydymo 
įstaigose vizito pas gydyto-
jus laukusiems ligoniams teko 
kentėti šaltį. Vienos privačios 
klinikos savininkas, minantis 
kelius į politiką, ligoniams tai-
kė šalčio terapiją – patalpose, 
kur vyko gydytojų konsulta-
cijos, buvo vos 13 laipsnių 
aukščiau nulio. 

g Vienas labai svarbus ir 
reikšmingas  Aštriosios Kirs-
nos žmogus  nevaldo rankų 
– šiurkščiai elgiasi su savo kai-
mynais. Visai neseniai vienas 
kaimynas gavo lazdų nuo šio 
svarbaus žmogaus. Kas tai – 
nauja auklėjimo forma ar fil-
mų apie Indijos ir kitų Azijos 
šalių policininkus poveikio 
rezultatas? 
g Prieš šventes iš Lazdijų 

parduotuvių buvo dingusi 
„Coca Cola“, nes tūkstančius 
šio gėrimo butelių įsigijo pa-
slaptingas pirkėjas. Paklausta, 
kam reikia tokio kiekio žinomos 
kompanijos gėrimo, paslaptin-
goji persona atsakė, jog keti-
na išdalyti gėrimą žmonėms, 
kenčiantiems pošventinio strei-
kuojančio skrandžio  sindromo 
– po butelaitį kiekvienam Laz-
dijų gyventojui, kad atsimintų 
geradarį bent du mėnesius, iki 
kovo 3-osios.  Įdomu, už kieno 
pinigus buvo nupirktas įspū-
dingas šio gėrimo kiekis, kas 
galėtų paneigti, kad politinio 
prieskonio turintis gėrimas skir-
tas papirkinėti rinkėjus.•Žinutes galite siųsti el. 
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais: 
(8 318) 52260, 8 670 38882, 
arba atnešti į redakciją 
adresu Nepriklausomybės 
a. 4, Lazdijai.

Apie VTEK 
 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) – Lietuvos Res-
publikos Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali institucija, 
vykdanti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir lobistų 
veiklos priežiūrą bei korupcijos prevenciją.

• VTEK sudaroma iš 5 narių. Jie skiriami iš nepriekaištingos 
reputacijos, aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 
5 metų darbo stažą turinčių Lietuvos Respublikos piliečių.

• VTEK narys yra valstybės pareigūnas.
• VTEK nario kadencijos laikas – 5 metai. Tas pats asmuo VTEK 

nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
• VTEK pirmininkas ir nariai yra nepriklausomi, negali būti 

saistomi jokiais interesais ir vadovaujasi tik teisės aktais bei 
etikos normomis.

• VTEK pirmininkui ir nariams draudžiama dalyvauti po-
litinių partijų veikloje ar kitaip pažeisti politinio neutralumo 
principą.

• VTEK savo veikloje yra nepriklausoma. Juridiniams ar fizi-
niams asmenims draudžiama daryti VTEK įtaką dėl sprendimų 
priėmimo procedūros ir turinio.

• VTEK klausimus svarsto ir sprendimus priima kolegialiai savo 
posėdžiuose. VTEK posėdžiai yra vieši. Sprendimai priimami 
VTEK narių balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. VTEK 
sprendimai ir balsavimo rezultatai yra vieši.

Tarnybinės etikos sargų kirtis: 
V. Šimkonis pažeidė įstatymą
sulaukdavo rajono vadovų prie-
kaištų įvairiais su darbu susiju-
siais klausimais. 

Jis buvo ne vieną kartą  
pastebėtas neblaivus darbo vie-
toje, dėl to buvo atlikti tarnybi-
niai tyrimai ir faktai pasitvirtin-
davo.

Praėjusį rudenį daug kritikos 
strėlių ligoninės vadovo pusėn 
buvo nukreipta dėl netinkamai 
organizuojamos konsultacinės 
poliklinikos darbo. 

Rugsėjo mėnesį konsultacinėje 
poliklinikoje  pacientų nekonsul-
tavo gydytojas ginekologas, kar-
diologas, urologas (kuris sirgo ir 
jo niekas nepavadavo), vaikų ligų 
gydytojas, vidaus ligų gydytojas. 
Nors internetiniame ligoninės 
puslapyje nurodyta, jog šie spe-
cialistai dirba ir konsultuoja. 

Pulmonologas per rugsėjo mė-
nesį dirbo tik 2 dienas – rugsėjo 
7 ir rugsėjo 28.  

Gastroenterologas dirbo tik 
vieną dieną – rugsėjo 26 nuo 
13.30 iki 18 val.

Iš trijų konsultacinėje poli-
klinikoje konsultuojančių trau-
matologų vienas rugsėjo mėnesį 
atostogavo, vienas dirbo vieną 
dieną nuo 8 iki 16 valandos, kitas 
– keturias dienas nuo 13 iki 15.30 
valandos. 

LOR gydytoja nuo rugsėjo 24 
dienos nedirbo, tai reiškia, kad 
ligoninė neužtikrino galimybės 
gyventojams patekti pas nosies, 
ausų, gerklės gydytoją.  

 Nors rugsėjo darbo grafike 
nurodyta, jog konsultacinėje 
poliklinikoje dirba 30 gydytojų, 
sergu. lt sistemoje pacientai gali 
užsiregistruoti tik pas 17 gydyto-
jų. Ties kitų gydytojų, nurodytų 
grafike, pavardėmis nurodyta  
„šiuo metu pacientų nepriima“.

Trūko visai nedaug, kad Vilniaus 
teritorinė ligonių kasa nutrauktų 
sutartį dėl ginekologijos paslaugų 
apmokėjimo, nes šios paslaugos 
nebuvo teikiamos ilgą laiką. 

V. Šimkonis į darbą priėmė 
du teisininkus, kuriems mokėjo 
protu nesuvokiamo dydžio  atly-

ginimus. Taip pat vyr. finansi-
ninkei buvo nustatytas 2 tūkst. 
eurų siekiantis atyginimas, kurio 
galėtų pavydėti respublikinių li-
goninių kolegos. 

Kas galėtų paneigti, kad tokiu 
paslaugų teikimo organizavimu 
ir lėšų švaistymu V. Šimkonis 
siekė ligoninės diskreditavimo, 
vedančio prie pagrindinės rajono 
gydymo įstaigos uždarymo? 

Kai meras V. Margelis sudarė 
darbo grupę V. Šimkonio veiklai 
tirti, ligoninės vadovas akimirks-
niu pasiligojo ir gavo nedarbin-
gumo pažymėjimą, kuriuo nau-
dojasi jau ketvirtas mėnuo. 

bandė aPgautI teIsmą
Kai sergantį V. Šimkonį buvo paskir-
tas pavaduoti medicinos vadybos 
profesionalas Kęstutis Mazurke-
vičius, nedarbingumo pažymėjimą 
turintis V. Šimkonis ėmėsi prieš ko-
legą „kryžiaus žygių“. 

Buvo bandoma prieš K. Ma-
zurkevičių nuteikti dalį ligoninės 
personalo, o vėliau V. Šimkonis 
bandė apgauti teismą. 

Turėdamas nedarbingumo 
pažymėjimą, V. Šimkonis pa-
rašė įgaliojimą teisininkui, kad 
šis atstovautų ligoninės (tiks-
liau V. Šimkonio) interesams dėl 
pripažinimo K. Mazurkevičiaus 
paskyrimą eiti ligoninės direk-
toriaus pareigas (V. Šimkonio 
nedarbingumo laikotarpiu) ne-
galiojančiu. 

Žinoma, sirgdamas V. Šimkonis 
neturėjo teisės pasirašyti įgalioji-
mo, teismas šią apgavystę  paste-
bėjo ir nepriėmė pareiškimo. 

suskubo gelbėtI V. ŠImkonį
Kai į viešumą iškilo visi V. Šim-
konio „darbeliai“ ir meras pra-
bilo apie rimtą jo veiklos tyrimą 
ir galimas to tyrimo pasekmes, 
netruko atsirasti V. Šimkonio 
užtarėjų. 

Meras ėmė gauti laiškų apie 
tai, koks geras chirurgas yra 
V. Šimkonis, kaip jis padėjo laiš-
kų autoriams pasveikti. 

Ligoninės direktorių į savo glė-
bį paėmė rajono tarybos opozicija 

su Tėvynės sąjungos atstovais 
priešakyje. Įdomu tai, jog dar 
visai neseniai tie patys žmonės 
pirštais badė darbe su kvapeliu 
pasirodantį V. Šimkonį ir siūlė 
merui jį kuo greičiau atleisti iš 
pareigų. 

Į Lazdijus buvo pakviestas 
bendrapartietis iš Seimo Anta-
nas Matulas, su kuriuo darbo 
metu buvo surengtas susitikimas 
ligoninėje. 

Vėliau buvo surašytas grau-
dus dalies ligoninės darbuotojų 
viešas laiškas merui dėl skriau-
džiamo V. Šimkonio. 

Netrukus tas pats laiškas, pa-
puošęs vietinę spaudą, nugulė 
ant kai kurių Seimo narių stalų. 
Tada situacija Lazdijų ligoninėje 
susirūpinę politikai metė visus 
valstybės darbus ir skubiai at-
vyko į Lazdijų ligoninę, kaip sa-
koma, patikrinti laiške išdėstytų 
teiginių. 

Tačiau nei sveikatos ministras, 
nei komiteto pirmininkė, nei kiti 
garbūs svečiai neišgelbėjo V. 
Šimkonio autoriteto ir „tvarkos“ 
ligoninėje nepadarė. Nors tyliai 
norėjo, kaip ir kai kurie savival-
dybės tarybos nariai, viešai siūlę 
uždaryti Vaikų skyrių, pastumti 
ligoninę į sunaikinimą.

lIgonInė atsIgauna
Kai ligoninės vadovo pareigas 
pradėjo eiti K. Mazurkevičius, 
situacija šioje gydymo įstaigoje 
ėmė iš esmės keistis. 

Buvo priimta gydytoja akuše-
rė-ginekologė, išsaugota sutar-
tis su Vilniaus teritorine ligonių 
kasa. 

Per nepilnus du mėnesius li-
goninės gydytojų personalas iš 
esmės buvo atnaujintas aukštos 
klasės specialistais iš Vilniaus, 
Kauno ir Marijampolės. 

Mero ir K. Mazurkevičiaus pa-
stangomis Lazdijų krašto ligo-
nius pradėjo konsultuoti Santa-
ros klinikų kardiologas, mokslų 
daktaras Andrius Berūkštis. Tai 
buvo istorinis įvykis, nes kardio-
logo Lazdijuose nebuvo beveik 
dešimtmetį. 

Į Lazdijus konsultuoti ir ope-
ruoti pakviestas Respublikinės 
Kauno ligoninės chirurgas Vi-
dmantas Kupris. 

O visai neseniai gydytojų spe-
cialistų gretas papildė Marijam-
polės ligoninės gydytojas urolo-
gas Vladimiras Jelisejevas.

Ligoninės vadovo pareigas 
einantis K. Mazurkevičius per-
žiūrėjo darbo užmokesčio siste-
mą, ją optimizavo,  kai kuriems 
darbuotojams sumažindamas 
V. Šimkonio paskirtus neade-
kvačius priedus. 

Rajono tarybos sprendimu, 
jau pradėtas Lazdijų ligoninės 
auditas. Nežinia, ar ši žinia, ar 
gripas išguldė ligoninės vadovus 
– nedarbingumo pažymėjimus 
pasiėmė ligoninės direktoriaus 
pavaduotoja slaugai, taip pat vy-
riausioji finansininkė. Į darbą 
vis negrįžta ir ligoninės vadovas 
V. Šimkonis. Kiek dar ligoninės 
atsakingų darbuotojų atguls į 
ligos patalą?•

»Atkelta iš 1 psl. 

Per Naujųjų sutikimą 
smurtavo pasienietis

Vytautas Šeštokas
Ne visiems Naujųjų metų suti-
kimas buvo ramus. Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos Pagė-
gių pasienio  rinktinės Vištyčio 
užkardos vyresnysis pasienietis 
35 metų R. Z. savo namuose Ka-
ružų kaime tiek įsismarkavo, kad 
pakėlė ranką ir smurtavo prieš 
jaunesnę savo sugyventinę bei 
jos tėvą. Beje, tiek nukentėjusio-
ji, tiek jos tėvas buvo neblaivūs. 
Po grumtynių namuose tarp šių 
asmenų medikai nustatė, kad 
R. Z. sugyventinei nustatytas 
pakaušio sumušimas, o jos tėvui 
padaryta kirstinė žaizda veide. 
Nukentėjusieji gydosi ambula-
toriškai. Tuo tarpu įtariamasis 
iš įvykio vietos pasišalino. R. Z. 
su sugyventine augina du ma-
žamečius vaikus, todėl po tėvo 

smurto protrūkio jie perduoti 
globoti kitai moteriai.

Kai į Karužų kaimą atvyko po-
licijos pareigūnai, įtariamasis iš 
įvykio vietos jau buvo  pasiša-
linęs. 

Rajono policijos komisariate 
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl 
smurto artimoje aplinkoje. Už to-
kią nusikalstamą veiką vyriškiui 
gresia baudžiamoji atsakomybė, 
jam kurį laiką bus apribota tei-
sė lankytis namuose, bendrauti 
su šeima, taip pat jis dėl tokio 
poelgio, ko gero, praras darbą 
pasienio tarnyboje.      

Tą pačią dieną apie 15 valandą 
įtariamasis sulaikytas Šeštokuo-
se, namuose. Jis buvo neblaivus 
– nustatytas 1,81 promilės girtu-
mas. Vyriškis uždarytas į areš-
tinę.•

Asociatyvi nuotr.
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Kanapių laboratorijos savininkui areštas ir tūkstantinė bauda 
Vaidotas Morkūnas
įklIuVo su įkalčIaIs
,,Dzūkų žinios“ rašė, kad Kri-
minalinės policijos organizuoto 
nusikalstamumo tyrimo sky-
riaus pareigūnai atlikę kratą 
Noragėlių seniūnijoje, Vozbu-
čių kaime, 35 metų vyriškio 
J. K. gyvenamosios  sodybos 
rūsyje, aptiko ir išardė didžiulę 
kanapių auginimo laboratoriją. 
Vyriškis buvo rimtai pasiruošęs 
imtis narkotikų gamybos – ras-
ta ir kitų medžiagų bei skysčių, 
reikalingų kvaišalams gaminti. 
Kriminalistai rado 162 kanapių 
augalus, kurie įtraukti į narkoti-
nių ir psichotropinių medžiagų 
sąrašą. Taip pat neteisėtai laikė 
per 90 gramų narkotinių medžia-
gų – kanapių (antžeminės dalys) 
bei 601 gramą geltonos spalvos 
birios ir minkštos konsistencijų 
medžiagų. Dar kratos metu pas 
vyriškį sodyboje pareigūnai rado 
neteisėtai be leidimo laikomus 38 
pistoleto „Nagan“ šovinius.

PrIsIPažIno augInęs 
narkotInes kanaPes
Vyriškis dėl neteisėto kanapių 
auginimo, psichotropinių me-
džiagų bei šovinių laikymo buvo 
sulaikytas. Ikiteisminio tyrimo 
metu kaltinamasis visiškai pri-
pažino kaltę dėl visų jam pa-
reikštų kaltinimų. Jis patvirtino, 
kad nuo 2017 metų rudens jam 
priklausančios sodybos gyvena-
mojo namo rūsyje ir ūkiniame 
pastate augino 162 narkotinių 
kanapių augalus. Jiems auginti 
reikalingas dirbtinis apšvieti-
mas, kurį užtikrino lempomis, 
ir laistymas. Vyriškis žinojo, kad 
augina narkotines kanapes, nes 
anksčiau augino pluoštines ka-
napes ir žino, kuo jos skiriasi. 
Be augančių augalų, jis turėjo 
ir anksčiau nuskintą bei su-
smulkintą kanapių augalą, taip 
pat turėjo iš kanapių „paruoštą 
masę sausainiams kepti“, kurią 
laikė šaldytuve. Visos narkotinės 
medžiagos, nurodytos kaltini-
me, buvo paimtos iš sodybos. 
Kanapes vyriškis augino savo 
poreikiams ir buvo jas vartojęs 
dėl miego sutrikimo. Apie šią 
veiklą šeimos nariai nežinojo. 
Sodybos namas yra apleistas ir 

visada užrakintas, raktą turė-
jo tik J. K., o ūkiniame pastate 
buvo įrengęs atskirą patalpą  
kanapėms auginti. Šovinius, 
kurių 31 buvo vienos rūšies, o 
7 – kitos, sakosi radęs tvarkyda-
mas tą pačią sodybą. Vyras turi 
teisėtus ginklus ir žino šaudme-
nų laikymo tvarką, todėl žinojo, 
kad šiuos rastus šovinius turi 
atiduoti policijai, nes jie netiko 
nei vienam iš jo teisėtai turimų 
ginklų, bet juos pasiliko. Labai 
gailisi savo veiksmų ir prašo at-
leisti jį nuo atsakomybės pagal 
savo sutuoktinės motinos laida-
vimą, nes daugiau nusikaltimų 
niekada nedarys.

Praeitais metais Alytaus apy-
linkės teismo Lazdijų rūmų tei-
sėjai, išnagrinėję šią baudžiamąją 
bylą, J. K. pripažino kaltu ir pa-
skyrė 10 parų arešto bei 3 300 
eurų baudą. Teismas atsižvelgė 
į tai, kad J. K. buvo teisiamas 
pirmą kartą, jis turi šeimą, du 
nepilnamečius vaikus ir yra ūki-
ninkas, todėl sumažino bausmę 
trečdaliu. 

kauno aPygardos teIsmas 
skundą atmetė 
Tačiau tuo teismo procesai nesi-
baigė, nes šis nuosprendis buvo 
apskųstas Kauno apygardos teis-
mui.  Nuteistojo advokatė savo 
skunde Kauno apygardos teis-
mui pažymėjo, kad Lazdijų rūmų 
teisėjai neatsižvelgė į tai, kad dėl 
J. K. padarytos nusikalstamos 
veikos nebuvo padaryta žala kitų 
asmenų turtiniams ir neturti-
niams interesams. Neteisėtai lai-
komi šaudmenys patys savaime 
be šaunamojo ginklo nėra pavo-
jingi, byloje nėra duomenų apie 
tai, jog nuteistasis būtų siekęs 
įsigyti šaunamuosius ginklus. 
Nuteistasis šaudmenis rado, jie 
buvo laikomi saugiai, nenusta-
tyta požymių, kad jis šaudmenis 
būtų ketinęs ar galėjęs naudoti 
pavojingai visuomenei. Skunde 
akcentuojama, kad niekada ne-
teistam, dirbančiam, bausmės 
prasmę suvokiančiam asmeniui 
arešto bausmė yra per griežta.

Tačiau Kauno apygardos teis-
mas išnagrinėjęs skundą jį atme-
tė ir paliko galioti Lazdijų rūmų 
priimtą nuosprendį.•

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai 
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085.

metų kalendoriai

Kriminalistai rado 162 kanapių augalus, kurie įtraukti į narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą.
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Gatvėse ir keliuose vairuotojų laukia  gausybė naujovių 
Kelių eismo taisyklės  (KET) 
yra viena iš tų mūsų gyvenimo 
sričių, kurios nuolat keičiamos 
ar papildomos. Šiemet visų vai-
ruotojų, dviratininkų ir kitų 
eismo dalyvių vėl laukia daug 
negirdėtų dalykų. Jums prista-
tomi svarbiausi KET pakeitimai, 
kurie įsigalios jau šiemet. 

ŠVIesoforų sIgnalų derInIaI
Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. atsi-
sakoma KET 75 punkto, kuris 
papildomos sekcijos rodyklės 
kryptimi leidžia važiuoti tik šios 
sekcijos signalui įsijungus. 

Atsisakius šio punkto kelio 

savininkai galės lanksčiau regu-
liuoti eismą sankryžose: įrengus 
šviesoforą su papildoma sekcija 
į dešinę, kai pagrindinis žalias 
šviesoforo signalas būtų žalias 
skritulio formos signalas, nede-
gant papildomai sekcijai į dešinę 
būtų leidžiama važiuoti visomis 
kryptimis (tarp jų ir į dešinę) pa-
gal pagrindinį žalią šviesoforo 
signalą. 

Šiuo atveju vairuotojas, suk-
damas į dešinę pagal pagrindinį 
žalią šviesoforo signalą, privalės 
duoti kelią kitiems eismo daly-
viams (dviratininkams, pėstie-
siems) pagal KET 158 punktą.

dVIračIų eIsmas
Nuo 2019 gegužės 1 d. vieta, kur 
dviračių takas ar dviračių juosta 
kerta važiuojamąją dalį, vadina-
ma dviračių pervaža.

Dviračių juosta ten, kur yra 
poreikis, turėtų būti žymima 
plačia brūkšnine linija. Dviem 
lygiagrečiomis linijomis, suda-
rytomis iš kvadratų, turėtų būti 
žymima tik dviračių pervaža.

Beje, KET taisyklės jau nu-
mato rekomendaciją motorinių 

transporto priemonių, traktorių, 
savaeigių mašinų vairuotojams 
apvažiuojant ar lenkiant ta pačia 
kryptimi važiuojančius dvira-
tininkus, išlaikyti ne mažesnį 
kaip:

1,0 m šoninį atstumą, kai vai-
ruojamos transporto priemonės 
greitis ne didesnis kaip 50 km/
val.;

1,5 m šoninį atstumą, kai vai-
ruojamos transporto priemonės 
greitis didesnis kaip 50 km/val.

kItos naujoVės
Nuo 2018 m. lapkričio 1 d., 
siekiant paprasčiau nustatyti 
draudžiamųjų kelio ženklų ga-
liojimą eisme ir išvengti kylančių 
nesusipratimų dėl sankryžos, 
sankirtos identifikavimo ir dėl 
to kylančių pasekmių, KET jau 
nustatyta, kad draudimai ga-
lioja nuo draudžiamojo kelio 
ženklo iki artimiausios už šio 

ženklo esančios sankryžos ar 
važiuojamųjų dalių sankirtos, 
kurios pažymėtos pirmumo 
kelio ženklais, o gyvenvietėse, 
kai nėra nurodytos sankryžos 
ar važiuojamųjų dalių sankir-
tos, – iki gyvenvietės pabaigos, 
pažymėtos nurodomuoju kelio 
ženklu „Gyvenvietės pabaiga“.

Taip pat keičiamas teisinis 
reguliavimas nustatant reika-

lavimą vairuotojams, sukant 
į dešinę ar į kairę sankryžose, 
praleisti į jo važiavimo krypties 
bet kurią eismo juostą įžengusį, 
žengiantį arba prieš pat eismo 
juostą (važiuojamosios dalies 
kraštą) stovintį ir laukiantį 
galimybės įžengti pėsčiąjį. Kai 
sukama į kelią su viena eismo 
juosta kiekviena kryptimi, vai-
ruotojas privalo praleisti į bet 

kurią eismo juostą įžengusį, 
žengiantį arba prieš pat eismo 
juostą (važiuojamosios dalies 
kraštą) stovintį ir laukiantį ga-
limybės įžengti pėsčiąjį.

Toks pat reikalavimas praleis-
ti įžengusį, žengiantį arba prieš 
pat eismo juostą (važiuojamosios 
dalies kraštą) stovintį ir laukiantį 
galimybės įžengti pėsčiąjį taiko-
mas nereguliuojamose pėsčiųjų 

perėjose.
Tačiau taisyklės sugriežtintos 

ir pėstiesiems. Pagal KET pakei-
timus, nustatytas reikalavimas 
pėstiesiems vengti bet kokių 
veiksmų (naudotis mobiliojo 
ryšio priemonėmis ir panašiai), 
kurie atitrauktų jų dėmesį nuo 
aplinkos ir eismo situacijos kely-
je stebėjimo ir trukdytų įsitikinti, 
kad eiti saugu.•

Prašome konteinerius palikti šalikelėse

Šiuo metu nemažai Lazdijų rajono savivaldybėje esančių rajoninių, vietinių kelių yra snieguoti, provėžuoti, slidūs, kartais 
sunkiai išvažiuojami, tad informuojame, kad buitines atliekas, antrines žaliavas ne visada įmanoma išvežti pagal nustatytą 
grafiką. Sunkiausiai pasiekiamose vietovėse prašome atliekų konteinerius palikti šalikelėse. Visos susikaupusios atliekos 
bus išvežtos pagerėjus oro sąlygoms ir kelių būklei pagal išvežimo grafikus.

Šiemet daugiau skiepų nuo 
pneumokokinės infekcijos
Sausio 1 dieną įsigaliojo sveika-
tos apsaugos ministro Aureli-
jaus Verygos įsakymas, kuriuo 
į pneumokokinės infekcijos 
rizikos grupių sąrašą įtraukia-
ma dar viena visuomenės gru-
pė – žmonės, sergantys širdies 
nepakankamumu. Tad nuo šiol 
jie galės nemokamai pasiskiepyti 
nuo pneumokokinės infekcijos. 
Pasak SAM Sveikatos stiprini-
mo skyriaus patarėjos Nerijos 
Kuprevičienės, įsakymo tikslas 
yra lėtinėmis ligomis sergančius 
žmones apsaugoti nuo kompli-
kacijų, kurias sukelia pneumo-
kokinė infekcija – pneumonijos, 
kitų viršutinių kvėpavimo takų 
pneumokokinės infekcijos formų 
bei pačių sunkiausių invazinių 

formų – sepsio ar meningito. „Tai 
yra labai pažeidžiamos žmonių 
grupės, kurioms ligos kompli-
kacija yra itin pavojinga ir tikė-
tina, tad stengiamasi kuo labiau 
pasaugoti žmones nuo galimų 
neigiamų padarinių. Tačiau už-
tenka vieną kartą pasiskiepyti, 
kad būtų galima išvengti ligos 
bei jos padarinių, o nuo šiol šir-
dies nepakankamumu sergan-
tys žmonės galės tai padaryti 
nemokamai“, – sako N. Kupre-
vičienė.

Šiuo metu nemokamai nuo 
pneumokokinės infekcijos yra 
skiepijami vaikai bei rizikos 
grupėms priskiriami suaugu-
sieji.•
SAM Spaudos tarnyba

ve.lt nuotr.

ve.lt nuotr.
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Dzūkų horoskopas 2019 
avinas (03.21–04.20)
2019 metai Avinams atvers nau-
jas galimybes:  nors pirmuosius 
metų mėnesius jūs būsite kiek 
sutrikę ir bandysite susivokti 
savyje, tačiau balandį ar gegužę 
viskas susidėlios į savo vietas. 
Nebijokite permainų – viskas bus 
tik į gerą ir vėliau stebėsitės, ko-
dėl anksčiau nesiėmėte naujos 
veiklos.

Pirmasis 2019 metų ketvirtis 
yra labai palankus keisti darbą, 
pradėti lankyti kursus ar imtis 
nuosavo verslo. Net ir tada, jei 
jus kankins abejonės, nebijokite 
žengti ryžtingo žingsnio, nes tai 
turės didelės įtakos jūsų asme-
ninei sėkmei. Jei planuojate in-
vestuoti, tam labiausiai tinkamas 
2019 metų vasario mėnuo. Pir-
mojoje metų pusėje gali atsirasti 
neplanuotų išlaidų, tačiau nėra 
reikalo nerimauti – darbštūs 
Avinai visada randa būdų, kaip 
išvengti pinigų trūkumo.

Antroji metų pusė finansiš-
kai bus stabilesnė, tikėtina, kad 
jums pavyks padidinti pajamas 
ir pinigų trūkumo nebejausite, 
ypač gerai seksis ūkininkams, 
auginantiems avis. 

Nors ateinančiais metais įvai-
rios veiklos jums tikrai netrūks, 
tačiau patartina bent kartais su-
lėtinti tempą ir skirti laiko vien 
tik sau: nuvažiuoti į Druskininkų 
vandens parką ar pažaisti bou-
lingą Marijampolėje.

jautis (04.21–05.21)
2019 metai Jaučiams bus puikus 
metas siekti asmeninių tikslų. 
Palanku užsiimti nauja veikla, 
keisti karjeros krypį, pradėti 
ūkininkauti. Gegužės-rugsėjo 
mėnesiai bus itin palankūs pa-
didinti asmenines pajamas, gerai 
seksis uogų ir kitų miško gėrybių 
rinkėjams. Nors dirbti reikės ti-
krai nemažai, tačiau su visomis 
užduotimis susitvarkysite greitai 
ir sklandžiai, taigi, pervargimas 
Jaučiams negresia.

Pirmoje 2019 metų pusėje reko-
menduojama pabaigti senus dar-
bus, nes priešingu atveju jie taip 
ir liks užmarštyje. Kovo mėnesį 
kai kurių Seirijų jaučių laukia 
nelengvų permainų metas – teks 
apsispręsti, kas Jums svarbu, o 
kas ne. Gali vykti viskas ne taip, 
kaip norėtumėte.  

Nors Jaučiai dažniausiai pa-
sižymi stipria sveikata, tačiau 
2019 metais reikės laikytis tam 
tikrų apribojimų. Itin atsakingai 
vartokite vaistus – jei susirgtu-
mėte, neskubėkite į vaistinę, ge-
riau apsilankykite pas gydytoją 
ir atlikite sveikatos tyrimus. Taip 
pat patartina ženkliai sumažinti 
alkoholio vartojimą ar apskritai 
jo atsisakyti. Jei ketinate mesti 
svorį, tam bus palankiausi ba-
landžio-gegužės mėnesiai, tačiau 
sveikos mitybos ir mankštos ver-
tėtų nepamiršti visus 2019 metus.
Tikėtina, kad 2019-aisiais Jaučiai 
į gyvenimą pradės žiūrėti visai 
kitomis akimis, taigi, pokyčiai 
tiesiog neišvengiami.

dvyniai (05.22–06.21)
2019 metais Dvyniai norės poky-
čių. Tikėtina, kad ieškosite gali-
mybių keisti darbo sritį ar tiesiog 
bandysite rasti geriau apmokamą 

darbą. Karjeros pokyčiams bus 
palankiausi sausio-balandžio 
mėnesiai, todėl savo planų re-
komenduojama ilgai neatidėlio-
ti. Vis dėlto, teigiamų pokyčių 
finansinėje srityje bus galima 
tikėtis tik antroje metų pusėje, 
tad iki tol geriausia neplanuoti 
stambių pirkinių ar didelių fi-
nansinių įsipareigojimų.

Metų pradžioje rekomenduo-
jama grąžinti skolas, kiek įma-
noma labiau riboti savo išlaidas, 
o balandžio-gegužės mėnesiais 
gali tekti dar labiau susiveržti 
diržus.

2019 metai bus itin sėkmingi 
menininkams ir žurnalistams, 
kurie tikrai ras būdų, kaip būtų 
galima save realizuoti. Kūrybinis 
įkvėpimas lydės ištisus metus, 
todėl jūs galėsite džiaugtis pui-
kiais darbo rezultatais. 2019 me-
tas Dvyniams puikiai seksis rea-
lizuoti įvairias savo idėjas – net 
ir tas, kurios iš pirmo žvilgsnio 
atrodo beprotiškos, pvz., Noragė-
liuose įkurti meno galeriją. Svar-
biausia yra tai, kad pradėti darbai 
nebūtų atidedami į šalį ir jiems 
skirtumėte pakankamai dėmesio 
ir laiko. Nors ateinančiais metais 
veiklos netrūks, tačiau Dvyniai 
ras laiko ir būdų atsipalaiduoti, 
ir tai bus tik į naudą jų savijautai 
ir sveikatai.

Kiaulės metais Dvyniai gali 
skųstis kvėpavimo takų pro-
blemomis, todėl labai svarbu 
laiku pastebėti ligą ir kreiptis į 
gydytoją. Rūkantiems Dvyniams 
primygtinai rekomenduojama 
atsisakyti šio žalingo įpročio, nes 
2019 metais gali atsirasti rimtų 
sveikatos sutrikimų, taip pat ke-
tinama rajone plėsti nerūkymo 
zonas. Šio Zodiako ženklo atsto-
vams ypatingai svarbu saugoti 
savo sveikatą rugpjūčio-rugsė-
jo mėnesiais, kada bus didesnė 
traumų rizika. Šiuo laikotarpiu 
nerekomenduojama užsiimti 
ekstremaliu sportu, vertėtų at-
sargiau vairuoti, vengti tolimų 
kelionių.

Vėžys (06.22–07.22)
2019 metais Vėžiams gali tekti 
prisiimti didesnę atsakomybę. 
Tikėtina, kad darbe turėsite dau-
giau įsipareigojimų, tačiau taip 
pat jų netrūks ir Vėžiams, užsi-
imantiems kaimo turizmo vers-
lu bei paslapčia varvinantiems 
„kurcinio ašaras“.  Asmeniniam 
tobulėjimui bus palankiausi ko-
vo-rugsėjo mėnesiai, šiuo laiko-
tarpiu žvaigždės pataria  lankyti 
kursus, mokytis naujų dalykų 
ar tiesiog tobulinti turimus įgū-
džius.

Nors 2019 metai bus gana 
sėkmingi, tačiau gali tekti su-
sidurti ir su tam tikrais nema-
lonumais. Niekam ne paslaptis, 
kad pavyduoliai tiesiog negali 
pakęsti tų žmonų, kuriems se-
kasi, taigi, kažkas gali bandyti 
jums pakenkti. Labai svarbu, 
kad atskirtumėte, kas yra jūsų 
tikrieji draugai, o kas tiesiog 
siekia asmeninės naudos. Sten-
kitės kuo mažiau kalbėti apie 
savo idėjas ar ateities planus, 
verčiau veikite tyliai. Kiaulės 
metais Jums rekomenduojama 
bendrauti tik su tais žmonėmis, 
kuriais tikrai pasitikite ir kurių 

kompanijoje jaučiatės jaukiai. 
Žinoma, bendravimo su kole-
gomis ar kaimynais išvengti 
nepavyks, tačiau turite žinoti, 
ko tikėtis.

Tikėtina, kad 2019  metais 
Vėžiams teks susidurti su tam 
tikromis įsisenėjusiomis sveika-
tos problemomis, kurių negalima 
ignoruoti. Jas išspręs atsinauji-
nusi Lazdijų ligoninė. 

liūtas (07.23–08.21)
2019 metai Liūtui žada nemažai 
netikėtumų, todėl būkite nusi-
teikę bet kam. Kiaulės metais šio 
Zodiako ženklo atstovams reko-
menduojama daugiau dėmesio 
skirti sau ir savo artimiesiems, 
o visa kita gali ir palaukti. 2019 
metai bus palankūs užglaisty-
ti senus nesutarimus, susitik-
ti su seniai matytais bičiuliais 
bei užmegzti naujas pažintis. 
Liūtams ateinantys metai žada 
tikrai daug malonių akimirkų, 
tačiau tik tuomet, jei turėsite 
noro dažniau išeiti iš trobos. Jei 
daugiau laiko skirsite sau ir savo 
šeimai, jausitės labiau pailsėję, 
taigi, darbai bus atliekami kur 
kas greičiau ir įdedant mažiau 
pastangų.

Pirmoje metų pusėje norėsite 
išbandyti kažką naujo, nesto-
kosite originalių idėjų. Tai – pa-
lankus metas kūrybine veikla 
užsiimantiems žmonėms, nes 
įkvėpimo tikrai netrūks. Kovo 
mėnesį jausite tam tikrą nerimą, 
ypač liberaliau mąstantieji, ta-
čiau viskas užsimirš.

Žvaigždės žada, kad produkty-
viausias laikotarpis bus nuo ba-
landžio iki lapkričio, tad tuomet, 
jei planuojate imtis naujų darbų 
ar įgyvendinti senus sumany-
mus, šis laikotarpis tam labai 
tiks. Būsite labai entuziastingi, 
tačiau pasistenkite neperdegti, 
be to, 2019 metais nerekomen-
duojama priimti skubotų spren-
dimų.

Liūtų finansinė padėtis 2019 
metais išliks tokia pat, kokia 
buvo praėjusiais metais. Antro-
je metų pusėje jus gali kankinti 
virškinimo sutrikimai ir kvė-
pavimo takų ligos. Jei kilnojate 
taurelę ar traukiate dūmą, pasi-
saugokite. 

mergelė (08.22–09.23)
2019 metai Mergelėms bus labai 
palankūs. Žvaigždės žada asme-
ninį tobulėjimą ir darnius santy-
kius su artimaisiais. Praėję metai 
Mergelėms buvo kiek įtempti, 
teko ieškoti vidinės ramybės 
ir veiksmingų atsipalaidavimo 
būdų. Galų gale sulauksite pri-
pažinimo – galbūt padidės jūsų 
atlyginimas ar susirasite geriau 
apmokamą darbą. Tai, ko tikslin-
gai siekėte, tikrai nebus pamiršta 
ir už tai sulauksite atlygio.

2019 metais Mergelės bus opti-
mistiškai nusiteikusios, į sunku-
mus žvelgs gerokai paprasčiau ir 
tai teigiamai atsilieps santykiuo-
se su aplinkiniais. Jei praeityje 
buvo nesutarimų su draugais, 
giminaičiais ar kaimynais,  Kiau-
lės metais turėsite puikią progą 
tai ištaisyti. Jei turite naujos vei-
klos sumanymų, jūsų  idėjos bus 
tinkamai įvertintos, tikėtina, kad 
gausite vertingų patarimų, kaip 
galėtumėte jas įgyvendinti. Jei 
užsiimate nelegalia veikla, šie 
metai jums puiki proga legali-
zuotis.

Nuo balandžio iki rugpjūčio 
gali tekti daugiau padirbėti, ta-
čiau šiuo laikotarpiu jausite ener-
gijos antplūdį ir galėsite nuveikti 
daugiau nei bet kada.

Jei planuojate statyti namą, 
tam bus palankiausias balan-
džio mėnuo. Taip pat šį mėnesį 
galite planuoti įvairius stambius 
pirkinius, investuoti. Rugpjūčio 
mėnesį Mergelės turėtų būti at-
sargesnės pasirašydamos sutar-
tis (ypač dėl žemės pardavimo), 
nes tai padės išvengti apgaulių. 

Ateinančiais metais Mergelės 
turėtų jaustis gana gerai – jokių 
papildomų sveikatos sutrikimų 
žvaigždės nenumato. Vis dėlto, 
vertėtų daugiau dėmesio skirti 
svorio kontrolei, ypatingai rug-
pjūčio-rugsėjo mėnesiais. Šiuo 
laikotarpiu priaugti kilogramai 
nenorės labai greitai ištirpti, to-
dėl pasistenkite sveikiau maitin-
tis, vengti kiaulienos ir daugiau 
judėti.

svarstyklės (09.24–10.23)
2019-ieji Svarstyklėms bus di-
delių iššūkių metai. Visi darbai, 
kurių imsitės ateinančiais me-

tais, vyks sklandžiai ir be didelių 
pastangų, todėl pasinaudokite 
šia galimybe. 

Ypač intensyvus bus kovas, 
laukia rimti išbandymai. Pasi-
kliaukite savo patirtimi ir ilgame-
čiu įdirbiu, ir viskas bus gerai.

Gali atrodyti, kad visi yra nu-
siteikę jums pagelbėti, tačiau bū-
kite atsargūs – ne visi bus vedini 
vien tik geriausių ketinimų.

Finansinė situacija bus pa-
kankamai gera, tačiau gegužės-
birželio mėnesiais vertėtų riboti 
savo išlaidas, vengti nebūtinų 
pirkinių. Jei ketinate važiuoti į 
Marijampolės automobilių turgų 
pasidairyti naujo automobilio, 
nukelkite šį žygį į antrąją metų 
pusę, nes tada  turėsite galimy-
bę padidinti asmenines pajamas, 
tikėtina, kad rasite atsakymą, ko-
dėl anksčiau nepavykdavo už-
dirbti daugiau. Rugsėjo pabaigoje 
piniginė gali gerokai pastorėti, ir 
tai nebūtinai bus sunkiu darbu 
uždirbti pinigai. Galbūt laimė-
site loterijoje, o gal paveldėsite 
nemažą pinigų sumą.

Didelių sveikatos sutrikimų 
2019 metais Svarstyklėms ne-
numatoma, tačiau išskiriami du 
pavojingiausi mėnesiai – gegužė 
ir rugpjūtis. Šiais mėnesiais rei-
kėtų vengti ekstremalaus sporto, 
maudymosi Dusioje, nenormaliai 
intensyvaus darbo savo ūkyje, 
taip pat rekomenduojama at-
sargiau vairuoti, ypač tarnybinį 
transportą. 

skorpionas (10.24–11.22)
Kiaulės metai Skorpionams bus 
darbingi. Gali būti, kad visų dar-
bų nespėsite atlikti patys, todėl 
kreipkitės pagalbos į artimuo-
sius. Net jei iki šiol nebuvote pra-
tę dirbti komandoje, ateinančiais 
metais įsitikinsite, kad kolekty-
vinis darbas gali tiesiog kalnus 
nuversti.

Nuo kovo iki rugsėjo jausitės 
labai energingi, tačiau spalį no-
rėsite poilsio. Metų pradžioje 
nesivelkite į darbines ar politi-
nes intrigas, nes galite netekti 
darbo.

Gegužės-birželio laikotarpiu 
patirsite daug smagių akimirkų, 
tikėtina, kad susitiksite su seniai 

Nukelta į 9 psl. » 



9Nr. 1 / 2019 01 03 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt dzūkų žinios

Dzūkų horoskopas 2019 

matytais draugais ar giminai-
čiais, kuo dažniau nukeliaukite 
į Veisiejų turgų. Net ir tada, jei at-
rodys, kad negalite atidėti darbų, 
po poros dienų poilsio viskas at-
rodys visai kitaip. Atminkite, kad 
darbas ne visada puošia žmogų – 
poilsis taip pat labai svarbus. Tai 
ypač pasakytina apie medikus ir 
žurnalistus.

Nuo spalio mėnesio iki metų 
pabaigos Skorpionams žvaigždės 
žada netikėtus pokyčius, tačiau 
neišsigąskite – viskas tik į gerą. 
Jei planuojate įgyvendinti naujus 
sumanymus, tam labiausiai tiks 
spalis ir lapkritis, ypač tai tinka 
žmonėms, mėgstantiems sodinti 
ąžuolus. 

Jei planuojate imtis ūkininka-
vimo, nelaukite metų pabaigos 
– tam labiausiai tiks balandžio 
mėnuo.  Žvaigždės žada, kad 
Skorpionų finansinė padėtis pa-
gerės paskutinį metų ketvirtį, iki 
tol reikėtų vengti didelių išlaidų 
ir neapgalvotų pirkinių.

2019 metais Skorpionai svei-
kata beveik nesiskųs, tačiau 
balandžio mėnesį bus didesnė 
kvėpavimo takų infekcijų tiki-
mybė, todėl neaušinkite burnos 
be reikalo.

Šaulys (11.23–12.22)
2019 metais Šauliams rekomen-
duojama atsisakyti nereikalin-
gos veiklos ir susitelkti tik į tai, 
kas būtina, ir kas iš tiesų teikia 
džiaugsmo. Jei anksčiau vis skųs-
davotės laiko trūkumu, Kiaulės 
metais ši problema jau nebus 
tokia aktuali.

Pirmąjį metų ketvirtį palanku 
mokytis naujų dalykų, tobulin-
ti turimus įgūdžius, mokytis 

saviugdos. Šauliams, planuo-
jantiems keisti veiklos kryptį, 
tam palankiausias metas bus 
nuo balandžio iki rugpjūčio. 
Tie, kas augino žąsis, turi im-
tis kalakutų auginimo. Tiems, 
kas eidavo į Užimtumo tarnybą, 
pasisėti grikių. Viskas turėtų 
pasikeisti kovo-balandžio mė-
nesiais, tačiau iki tol gali tekti 
gerai paplušėti.

Nuo rugsėjo mėnesio būsite 
kur kas optimistiškiau nusiteikę, 
tikrai rasite būdų, kaip praskai-
drinti savo kasdienybę, turėsite 
galimybę keliauti į ekskursiją už-
sienyje, o ir kitų džiuginančių 
dalykų tikrai netrūks. Pirmoje 
metų pusėje rekomenduojama 
grąžinti skolas ne tik bankams, 
bet ir giminaičiams bei vengti di-
delių finansinių įsipareigojimų. 
Iki gegužės mėnesio galite skųs-
tis prastesne finansine situacija, 
tačiau viskas pasitaisys antroje 
metų pusėje.

Sportuojantiems Šauliams (net 
žaidžiantiems šachmatais) 2019 
metais reikėtų saugotis traumų, 
nes jų tikimybė bus itin didelė. 
Ateinančiais metais bus palanku 
planuoti sveikatinimosi proce-
dūras Druskininkuose, jei bus 
reikalinga operacija, ją rekomen-
duotina atlikti Lazdijų ligoninėje,  
po jos Šauliai greitai atsigaus. 

ožiaragis (12.23–01.20)
2019 metais Ožiaragiai gali grauž-
tis dėl 2018 metų pabaigoje pada-
rytų sprendimų, tačiau nėra nė 
vieno dalyko, kurio negalėtumėte 
ištaisyti.

Metų pradžioje rekomenduo-
jama klausyti savo širdies balso 
– būtent tai jums padės priimti 
tinkamą sprendimą. Taip pat 

nebijokite prašyti savo artimų-
jų ir rajono valdžios patarimo 
ar pagalbos – jie sunkioje situ-
acijoje jums tikrai galės ir norės 
pagelbėti.

2019 metų pirmoje pusėje pa-
tartina dažniau susitikti su seniai 
matytais bičiuliais, aplankyti toli 
gyvenančius giminaičius. Atei-
nantys metai taip pat bus labai 
palankūs kelionėms, tad tuomet, 
jei jau seniai lankėtės užsienyje, 
dabar tam turėsite tikrai nemažai 
progų. Tikėtina, kad vasarą su-
grįš iš emigracijos jums brangūs 
žmonės.

Vasario-kovo mėnesiais turė-
site nemažai galimybių pakeisti 
savo gyvenimą, todėl labai svar-
bu pasinaudoti pasitaikiusiomis 
progomis. Kovo mėnuo bus pa-
lankiausias metas kardinaliems 
karjeros pokyčiams, tad pasinau-
dokite šia galimybe, jei tik tuo 
įtikinsite kitus.

Finansinė situacija visus me-
tus bus stabili, tačiau žvaigždės 
rekomenduoja per daug neišlai-
dauti ir bent dalį atlyginimo atsi-
dėti pensijai. 2019 metais bus keli 
gana sunkūs periodai, tačiau jie 
greitai praeis. Jei tektų skolintis 
pinigų, tą geriausia daryti birže-
lio pabaigoje-liepos pradžioje.

Ateinančiais metais Ožiaragiai 
gali skųstis skrandžio skausmais, 
todėl labai svarbu pakankamai 
dėmesio skirti tinkamai mitybai. 
Venkite atvežtinės vištienos.

Vandenis (01.21–02.18)
2019 metų pradžia Vandeniui ne-
bus lengva – gali būti, kad jus pa-
sieks netikėtos naujienos, kurios 
tikrai nedžiugins. Neišsigąskite 
– tikrai rasite sprendimų, kaip 
būtų galima ištaisyti susiklosčiu-

sią situaciją ir tai padaryti nebus 
labai sunku.

Didesnės sėkmės gali tikėtis 
vyrai, nešiojantys „Chruščiovo“ 
tipo šukuosenas – tikėtina, kad 
jums pavyks įgyvendinti savo 
svajones ir išsilaikyti permainų 
balne.

Pirmąją metų dalį būsite labai 
užsiėmę, tačiau finansinė padė-
tis išliks tokia pati, kokia buvo 
pastaruosius dvejus metus. Jei 
planuojate investuoti ar pradėti 
nuosavą verslą, žvaigždės reko-
menduoja palaukti antros metų 
pusės.

2019 metais Vandeniams pa-
tartina nesiskolinti pinigų bei 
vengti nebūtinų išlaidų. Atei-
nančiais metais pinigų taupy-
mas nepareikalaus labai didelių 
pastangų.

Taip pat Kiaulės metai Vande-
niams bus palankūs naujų pažin-
čių mezgimui bei susitikimams 
su seniai matytais bičiuliais. Jei 
planuosite kelionę, tam labiau-
siai tiks lapkričio mėnuo – šiuo 
laikotarpiu galėsite pelnytai pa-
ilsėti nuo kasdienių darbų. Lap-
kričio mėnesį taip pat pasiteisins 
spontaniškai priimti sprendimai, 
todėl atsiradus naujoms galimy-
bėms ilgai svarstyti nevertėtų. 

Naujų darbų pristatymui bus 
palankiausi balandžio-rugpjūčio 
mėnesiai, šiuo laikotarpiu galite 
sulaukti tikrai nemažai palaiky-
mo ir itin gerų įvertinimų. Metų 
pabaiga Vandeniams bus gana 
rami.

Liepos-rugsėjo mėnesiais 
Vandenius gali varginti įsisenėję 
sveikatos sutrikimai, dažniausiai 
susiję su rankų ir kojų skaus-
mais, todėl labai svarbu laiku 
kreiptis į gydytojus. 

žuvys (02.19–03.20)
2019 metai Žuvims žada daug 
naujovių ir netikėtumų. Iki šiol 
atrodė, kad gyvenimas teka 
įprasta vaga ir tai kėlė nuobo-
dulį, tačiau ateinančiais metais 
viskas pasikeis.

Iki birželio mėnesio gali atro-
dyti, kad niekas jūsų nepalai-
ko, todėl norėsite maištauti. Vis 
dėlto, antroje metų pusėje tikrai 
sulauksite  ne tik palaikymo, bet 
ir nuoširdžių patarimų, todėl už-
siimti mėgstama veikla galėsite 
be jokių keblumų. Tikėtina, kad 
jums į galvą šaus genialių idėjų, 
pvz., Lazdijuose atidaryti pres-
tižinį restoraną, kurių įgyven-
dinimui bus palankesnė antroji 
metų pusė. 

Pirmoji metų pusė bus pa-
lanki užbaigti pradėtus darbus 
bei grąžinti skolas. Nesusigun-
dykite utopiniais tariamų kinų 
ar indų investuotojais į Šeštokų 
logistikos centrą, nes tai labai 
rizikinga.

Jei planuosite kelionę, tam 
geriausia rinktis birželio mė-
nesį. Taip pat 2019 metų birželį 
patartina daugiau laiko skirti 
savo draugams ir artimiesiems: 
aplankykite seniai matytus bi-
čiulius, suorganizuokite giminės 
susitikimą kaimo turizmo sody-
boje prie Metelio ar Žuvinto, nes 
žvaigždės jums žada tikrai daug 
malonių akimirkų.

Ateinančiais metais Žuvims 
rekomenduojama labiau saugoti 
sveikatą – gali sustiprėti sezo-
ninių alergijų simptomai, pa-
sireikšti kvėpavimo takų ligos. 
Rugpjūtį ir rugsėjį jūsų sveikata 
bus silpniausia, tad šuo laikotar-
piu reikėtų  saugotis peršalimo ir 
įvairių traumų.•

*Kalendorių kiekis ribotas. Turite galimybę nemokamai patalpinti sveikinimo arba užuojautos tekstą. Kalendorių galima atsiimti pateikus mokėjimo kvitą.

prenumerata

2019 metams
Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose, 
internete www.prenumerata.lt ir redakcijoje, 

adresu: Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.

Informacija telefonais: 
(8 318) 52260, 8 670 38882

Prenumeratoriams ypatinga DOVANA — 
naujas „Dzūkų žinių“ kalendorius 

ir kiti pasiūlymai*
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eterIs

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Senis“.
 10.20 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“.
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Gyvenimas. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Seserys“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“.
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Specialus tyrimas. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 22.30 Dviračio  

žinios. 
 23.00 „Prieš audrą 2“.
 24.00 LRT radijo  

žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“.
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Vakaras su Edita. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite daktaro.
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Specialus tyrimas. 
 5.00 „Seserys“.

lnk
 6.00 Dienos programa. 
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 „Namai, kur širdis“.
 10.25 KK2.
 10.55 Nuo... Iki... 
 11.25 „Paveldėtoja 2“.
 12.00 „Meilės sparnai“.
 13.00 „Gyvenimo daina“.
 14.00 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 15.00 „Dvi širdys“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.35 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Valanda su Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai“.
 21.30 Žinios. 
 22.24 Sportas. 
 22.28 Orai. 
 22.30 „Šaunusis kapi-

tonas. Gyvenimas 
be taisyklių“.

 0.45 „Keista Bendža-
mino Batono 
istorija“.

 3.35 Alchemija. VDU 
karta. 

 4.05 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų 
portretai“.

tV3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Gero vakaro šou. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Farai. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Alinanti misija“.
 23.40 „Kvantikas“.
 0.40 „Mikė“.
 1.30 „Rouzvudas“.
 2.20 Ekstrasensai 

detektyvai.
 3.20 „Kvantikas“.
 4.10 „Mikė“.
 5.00 „Rouzvudas“.

btV
 7.10 „Vaikai šėlsta“. 
 7.40 „Stoties policija“.
 8.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.40 „Įteisintas faras“.
 10.45 „Gelbėtojai – 112“.
 11.45 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.45 „Įteisintas faras“.
 16.50 „Gelbėtojai – 112“.
 18.00 Info diena. 
 18.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Mirties kelias“.
 22.45 „Griaustinio 

dienos“.
 0.40 „Nusikaltimų 

tyrėjai“.

dzūkijos tV
 6.10 TV parduotuvė.
 6.30 Lietuva tiesiogiai. 
 7.00 Čempionai. 
 7.30 4 kampai. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
 9.00 „Namas su 

lelijomis“.
 10.00 „Mentų karai. 

Odesa“.
 11.10 „Albanas“.
 12.20 „Gurovo bylos. Bet 

kokia kaina“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
  18.00 „Pozicija“. 
  19.00 Žinios. 
  19.20 Orai. 
  19.25 „Demaskuoti“. 
 20.00 Žinios. 
 20.20 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.53 Orai.
 20.55 „Namas su 

lelijomis“.
 22.00 Reporteris.
 22.58 Orai.
 23.00 „Gluchariovas“.
 0.00 „Gurovo bylos. 

Medžioklė“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Vaiduoklis krei-

vame veidrodyje“.
 4.35 „Albanas“.
 5.20 „Mentų karai. 

Odesa“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Jazz 2018. 

„Komeda Incarna-
tions“.

 7.20 „Pažinimo 
džiaugsmas. Ar 
gyvūnai geba 
jausti?“.

 7.50 „Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo“.

 8.05 „Džeronimas“.
 8.30 Į sveikatą! 
 8.55 „Pasakojimai iš 

Japonijos 4“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. Ger-
trūdos (Marijonų) 
bažnyčia.

 12.15 Dokumentinė isto-
rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 

 13.10 Stambiu planu. 
 14.00 Merūnas: itališkų 

operų perlai.
 15.25 „Pasakojimai iš 

Japonijos 4“.
 15.40 „Grizis ir lemingai“.
 15.50 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“.
 16.05 „Džeronimas“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 18.15 Misija knygnešys.
 18.50 Karaliaus Min-

daugo krepšinio 
taurė. Ketvirtfinalis. 
Prienų „Skycop“–
Klaipėdos 
„Neptūnas“.

 21.00 Kultūros diena.
 21.20 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. Ger-
trūdos (Marijonų) 

bažnyčia.
 21.30 „Jaunasis Popie-

žius“.
 23.15 Anapus čia ir dabar. 
 24.00 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Švč. 
Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų 
(Vytauto Didžiojo) 
bažnyčia.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Vilnius Jazz 2018. 
 1.45 „Agora“. 
 3.45 Anapus čia ir dabar. 
 4.30 Mokslo sriuba. 
 4.55 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 5.25 Misija knygnešys.

tV1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Alisa Never“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 10.30 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 12.40 „Saugokis meš-

kinų“. 
 13.05 „Drakonų kova. 

Super“. 
 13.30 „Tinginių miestelis“. 
 14.00 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.25 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 15.25 „Savas žmogus“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Mano meilės 

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 PREMJERA. „Par-

yžiaus paslaptys. 
Mulen Ružo 
paslaptis“.

 22.50 „Karalienė Izabelė“.
 0.20 „Midsomerio 

žmogžudystės XI. 
Šulinys“.

 2.10 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 3.00 „Midsomerio 
žmogžudystės XI. 
Šūvis švintant“.

tV6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Filologyno 

berniukai“. 
 7.00 Jokių kliūčių!
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Vienam gale 

kablys. 
 9.30 „Elementaru“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Univeras“.
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Elementaru“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Univeras“. 
 20.00 „Filologyno 

berniukai“. 
 20.30 Žinios. 
 21.00 „Taksi 2“.
 22.40 „Gaudynės“.
 23.35 „Daktaras Hausas“.
 0.40 „Svieto lygintojai“.
 1.30 „Fizrukas“. 

ketVIrtadIenIs, sausio 3 d. Saulė teka 8.42, leidžiasi 16.04, dienos 
ilgumas 7.22. Delčia. Vardadieniai: Genovaitė, Viltautas, Vyda, Vida.

Sugedo telefonas? „Tele2“ salonuose 
ieškokite „Smart Master“

Kiekviename „Tele2“ salone gali-
ma ne tik įsigyti naują įrenginį ar 
paslaugą, bet ir palikti sugedusį 
telefoną remontui „Smart Mas-
ter“ serviso punkte. Taisymas 
trunka vos kelias dienas, jo metu 
klientai gali naudotis pakaitiniu 
telefonu, o atliktiems darbams 
yra suteikiama 3 mėnesių garan-
tija.

„Smart Master“ – tai naujasis „Tele2“ 
telefonų priežiūros centro, daugelį metų 
teikusio autorizuotas išmaniųjų įrengi-
nių remonto paslaugas, pavadinimas.

„Džiaugiamės galėdami pristatyti nau-
ją savo vardą – kurdami jį, norėjome pa-
brėžti tai, kas mums svarbiausia: drau-
giškumas ir ypatingas dėmesys kliento 
patirčiai, mūsų meistrų ekspertiškumas 
bei paslaugų kokybė“, – sakė Evaldas 
Viselga, „Smart Master“ vadovas.

Nuo kitų servisų „Smart Master“ ski-
riasi savo tinklo dydžiu – visoje šalyje 
yra net 70 įrenginių priėmimo punktų. 
Beje, nors jie įkurti tik „Tele2“ salonuose, 
šio serviso paslaugomis naudotis gali 
visų operatorių klientai.

kaIP nePrarastI įrengInIo 
garantIjos?
Serviso „Smart Master“ darbuotojai 
primena, kad šiuolaikiniai įrenginiai 
reikalauja ir inovatyvios profesionalų 
priežiūros: originalių detalių, pačių nau-
jausių technologijų ir savo sritį išma-
nančių ekspertų. Viso to tikėtis galima 
tik iš telefonų gamintojų sertifikuotų 
servisų.

„Svarbu atminti, kad po remonto ne-
autorizuotoje taisykloje telefonui yra 
panaikinama garantija. Be to, niekas 
neprisiims atsakomybės, jei įrenginys 
kitą dieną ir vėl pradės neveikti. Net jei 
atrodo, kad telefonas sugedo nepatai-
somai, užsukite į jums artimiausiame 
„Tele2“ salone esantį „Smart Master“ 
priėmimo punktą – darbuotojai patars 
ir pasiūlys pačią geriausią išeitį“, – sakė 
E. Viselga.

Anot vadovo, jei prieš gedimą įrengi-
niui galiojo garantija, ji išliks ir po šiame 
servise atlikto remonto. Jei tokios nebu-
vo, visiems čia atliktiems darbams bus 
suteikta 90 dienų garantija.

„Savo darbams garantiją suteikiame 
atsakingai. Nepaisant gedimo, dėl kurio 
įrenginys patenka į mūsų meistrų ran-
kas, jie visuomet papildomai patikrina 
ryšį, kitus telefono jutiklius, ekrano 
jautrumą lietimui, kamerą. Visa tai yra 
daroma dėl klientų – kad jie atgautų 
tobulai veikiantį telefoną“, – pasakojo 
„Smart Master“ vadovas.

Pasak jo, dėl papildomų patikrinimų 
remontas netrunka ilgiau. Standartiniu 
atveju įrenginys savininkui yra grąžina-
mas per 2–5 darbo dienas nuo atidavimo 
taisymui, nesvarbu, kokioje vietovėje 
jis begyventų.

sVarbIausIa – PadėtI klIentuI
Telefonų ar kitų išmaniųjų įrenginių 
gedimas jų savininkams visuomet yra 
nemalonus įvykis, todėl „Smart Mas-
ter“ serviso darbuotojai stengiasi, kad 
bent remonto procesas jiems nesukeltų 
papildomų rūpesčių.

„Taisomų įrenginių savininkams vi-
suomet pasiūlome pakaitinį telefoną, 
kad remonto metu jie neliktų be ry-
šio. O jei taisymo išlaidų nepadengia 
garantija ar draudimas, mūsų servise 
„Tele2“ klientams yra suteikiama gali-
mybė atsiskaityti dalimis“, – pasakojo 
E. Viselga.

Klientams sukurta ir itin patogi in-
ternetinė svetainė www.smartmaster.
lt. Sugedus įrenginiui, joje galima pa-
tikrinti preliminarią remonto kainą, 
sužinoti artimiausio priėmimo punkto 
adresą, o vėliau ir sekti atliekamų darbų 
statusą. Be to, svetainėje galima rasti ir 
naudingos informacijos, kaip prižiūrėti 
bei apsaugoti savo įrenginius.

„Smart Master“ servise galima tai-
syti visus „Samsung“, „Huawei“ „LG“, 
„Getnord“, „Coolpad“, „Meizu“, „Sony“ 
ir „Xiaomi“ įrenginius bei mygtukinius 
„Nokia“ telefonus.•

DArbO kNygOs ir 
kAleNDOriAi 
2019 metAms

KNYGYNĖLIS, 
Seinų g. 12, Lazdijai, tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085.
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ŠeŠtadIenIs, sausio 5 d. Saulė teka 8.41, leidžiasi 16.07, dienos ilgumas 7.26. 
Delčia. Vardadieniai: Simonas, Vytautas, Vytautė, Telesforas, Gaudentas, Simas.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Gimę tą pačią 

dieną.
 7.00 „Snieguolė. 

Gražiausia iš visų“.
 8.30 Karinės paslaptys. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Gyvūnų 
jaunikliai. Vandens 
gyvūnų jaunikliai“. 

 12.50 Pasaulio dokumen-
tika. „Sniego vilkų 
šeimyna ir aš“. 

 13.50 „Džesika Flečer 5“.
 15.25 Klausimėlis.lt.
 15.43 Loterija „Keno 

Loto“.
 15.45 Žinios. Orai.
 16.00 Sveikinimų kon-

certas.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Teisė žinoti. 
 18.30 Vakaras su Edita. 
 19.30 Stilius. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Eurovizija 2019“. 
 23.00 Premjera. „Miestie-

čiai“. 
 0.55 „Milžinas Halkas“.
 3.15 „100 metų kartu“.
 4.25 „Džesika Flečer 5“.

lnk
 6.20 Dienos programa. 
 6.25 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 6.50 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 7.15 „„Nickelodeon“ 
valanda. Keista 
šeimynėlė“. 

 7.40 „Neramūs ir 
triukšmingi“. 

 8.10 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.40 „Tomo ir Džerio 
pasakos“. 

 9.05 „Ogis ir tarakonai“. 
 9.35 „Rango“.
 11.50 „Kempiniukas 

Plačiakelnis 2“.
 13.35 „Šunų viešbutis“.
 15.40 „Lesė“.
 17.30 Bus visko. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 „Užburtoji Ela“.
 21.20 PREMJERA. 

„Puertorikiečiai 
Paryžiuje“.

 23.00 PREMJERA. „Kai 
šėlsta mamos“.

 0.40 „Krikštatėvis II“.

tV3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.00 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 8.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.

 9.00 Virtuvės istorijos. 
 9.30 Gardu Gardu. 
 10.00 Svajonių ūkis.
 10.30 Kelionių panorama. 
 11.00 „Aštuonkojis 

Dipas“.
 12.45 „Makfarlandas, 

JAV“.
 15.10 „Simpsonai“.
 15.40 „Havajai 5.0“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“.
 19.30 „Naktis muziejuje“.
 21.45 „Bado žaidynės“.
 0.30 „Regresija“.
 2.25 „Keršytojai. Altrono 

amžius“.

btV
 7.05 „Vaikai šėlsta“. 
 8.45 Sveikatos ABC 

televitrina. 
 9.00 Ultimate Stron-

gman Pasaulio 
čempionatas. 

 10.40 „Gyvūnų būstai. 
Gamtos inžinieriai“. 

 11.40 „Velniški Stivo Os-
tino išbandymai“. 

 12.40 „Geriau vėliau, 
negu niekada“.

 13.40 „Ekstrasensų 
mūšis“. 

 15.45 „Nusikaltimų 
tyrėjai“. 

 17.00 Betsafe–LKL. 
„Juventus“–
„Rytas“.

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.00 „Detonatorius“.
 23.45 „Anakonda 2. Kru-

vinosios orchidėjos 
beieškant“.

 1.30 „Ekstrasensų 
mūšis“.

dzūkijos tV
 7.00 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 TV Europa pristato. 

„Lietuvos gelmių 
istorijos“.

 7.55 „Pasaulis iš 
viršaus“. 

 8.30 10 min. iki tobu-
lybės su Jurijumi. 

 8.45 Skinsiu raudoną 
rožę. 

 9.30 Vantos lapas. 
 10.00 Skonio reikalas. 
 10.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 11.00 „Jaunasis Morsas“.
 13.00 „Šeimininkė“.
 15.10 „Geriausios 

nardymo vietos“. 
 15.35 TV parduotuvė.
 16.00 Žinios.
 16.18 Orai.
 16.20 Čempionai. 
 16.50 TV Europa pristato. 

„Lietuvos gelmių 
istorijos“. 

 17.25 „Neišsižadėk“.
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Neišsižadėk“.
 20.00 Žinios.
 20.23 Orai.
 20.25 „Mentalistas“.
 22.00 Žinios.
 22.28 Orai.
 22.30 „Mentalistas“. 

(tęs.). 
 23.10 „Mentų karai: 

Kijevas. Laisva 
valia“.

 1.15 „Moterų daktaras“.
 3.05 „Šeimininkė“.
 4.30 Vantos lapas. 
 4.50 „Vaiduoklis krei-

vame veidrodyje“.
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.40 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Misija: Vilnija. 
 8.00 Gimtoji žemė. 
 8.30 ARTS21. 
 9.00 Mano mama 

gamina geriau! 
 10.00 Į sveikatą! 
 10.30 Garsiau. 
 11.00 Pradėk nuo savęs. 
 11.30 Mokslo sriuba. 
 12.00 Engelbert Humper-

dinck. Opera „Jonas 
ir Greta“. 

 13.40 Dainuoju Lietuvą. 
 14.00 Premjera. „Bravo! 

2“. 
 15.00 2018 FIFA pasaulio 

futbolo čempio-
natas. „Prancūzijos 
rinktinės istorija“. 

 15.30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 16.00 Euromaxx. 
 16.30 Klauskite daktaro. 
 17.20 Stilius. 
 18.10 „Neokupuotas“. 
 19.00 Premjera. „Žmogus 

su laiko žyme. Vy-
tautas Laurušas“.

 19.45 Stambiu planu. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Saldi laisvė“. 
 22.45 Šventinis gala 

koncertas. 
 0.20 Dabar pasaulyje. 
 0.50 „Pasikalbėk su ja“.
 2.40 Neokupuotas. 
 3.30 „Žmogus su laiko 

žyme. Vytautas 
Laurušas“.

 4.15 Klauskite daktaro. 
 5.05 Stilius. 

tV1
 6.20 Teleparduotuvė. 

 6.50 „Pragaro katytė“. 
 7.45 „Džekas Hana 

kviečia į gamtą“. 
 8.15 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.15 „Tėvas Motiejus“.
 10.25 „Akloji“. 
 11.35 „Šviežias maistas. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.05 „Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson 
receptai“.

 12.35 „Akloji“. 
 13.45 „Nekviesta meilė 

3“.
 15.45 „Širdele  

mano“.
 17.45 „Akloji“. 
 18.55 „Būrėja“. 
 19.30 „Įsimylėjęs kara-

lius“.
 21.00 „Prieblanda. Tėvai 

ir vaikai“.
 23.00 „Senoji mokykla“.
 0.50 „Įkalinta“.
 2.20 „Byla“.

tV6
 6.10 Televitrina.
 6.30 Jukono vyrai.
 7.30 „Plėšrūnai pavo-

juje“.
 8.30 Sandėlių karai.
 9.00 Vienam gale 

kablys. 
 9.30 Statybų gidas. 
 10.00 Gazas dugnas. 
 10.30 Autopilotas. 
 11.00 Lietuvos mokyklų 

žaidynės. 
 11.30 Sandėlių karai.
 12.00 TIESIOGIAI. 

Moterų krepšinio 
lygos rungtynės. 
Ukmergės 
„Vilkmergė“–Šiaulių 
„Universitetas“.

 14.00 Žvejo nuotykiai
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Jukono vyrai.
 19.00 Amerikos 
talentai.
 21.00 Žinios. 
 21.53 Sportas.
 21.58 Orai. 
 22.00 „Nesunaikinamieji“.
 0.00 „Taksi 2“.
 1.35 „Fizrukas“. 

„Užburtoji Ela“,  19.30, LNK

PenktadIenIs, sausio 4 d. Saulė teka 8.42, leidžiasi 16.06, dienos ilgumas 7.24. 
Delčia. Vardadieniai: Arimantas, Arimantė, Titas, Benediktas, Arminas, Benas, Arminė, Andželika, Anželika.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Senis“.
 10.20 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“.
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Seserys“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Auksinis protas.
 22.50 Premjera. „Milžinas 

Halkas“.
 1.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Gimę tą pačią 

dieną. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 5.00 „Seserys“.

lnk
 6.00 Dienos programa. 
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 „Namai, kur širdis“.
 10.25 KK2.
 10.55 Valanda su Rūta.
 12.00 „Meilės sparnai“.
 13.00 „Gyvenimo daina“.
 14.00 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 15.00 „Dvi širdys“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.35 Gyvūnų policija. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „Geležinis 

žmogus“.
 23.25 „Krikštatėvis II“.
 2.55 Nebijok pažinti. 
 3.20 „Šaunusis kapi-

tonas. Gyvenimas 
be taisyklių“.

tV3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.

 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Farai. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės  

žiedai“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Rio“. 
 21.15 „Keršytojai. Altrono 

amžius“.
 0.00 „Juodosios raganos 

metai“.
 1.40 „Karaliaus Salia-

mono kasyklos“.

btV
 7.10 „Vaikai šėlsta“. 
 7.40 „Stoties policija“.
 8.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.40 „Įteisintas faras“.
 10.45 „Gelbėtojai – 112“.
 11.45 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.45 „Įteisintas faras“.
 16.50 „Gelbėtojai – 112“.
 18.00 NKL čempionatas. 

Jonavos „Sintek“–
Gargždų SC. 

 20.00 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 21.00 „Adjutantas“.
 22.45 Tarptautinis 

turnyras „BUSHIDO 
KOK 2018 Vilnius“ 
II dalis. 

 1.10 „Mirties kelias“.
 2.40 „Nusikaltimų 

tyrėjai“.

dzūkijos tV
 6.09 Programa.
 6.10 TV parduotuvė.
 6.30 Lietuva tiesiogiai. 
 7.00 Šiandien kimba. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
 9.00 „Namas su 

lelijomis“.
 10.00 „Mentų karai. 

Odesa“.
 11.10 „Albanas“.
 12.20 „Gurovo bylos. Bet 

kokia kaina“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Gyvenimo būdas“. 
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai. 
 20.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 

 20.53 Orai.
 20.55 „Namas su 

lelijomis“.
 22.00 Reporteris. 
 22.58 Orai.
 23.00 „Gluchariovas“.
 0.00 „Gurovo bylos. 

Medžioklė“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Vaiduoklis krei-

vame veidrodyje“.
 4.35 „Albanas“.
 5.35 „Mentų karai. 

Odesa“.
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.35 4 kampai. 

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Jazz 2018. 

„Reinless“.
 7.05 Už kadro. 
 7.35 „Grizis ir lemingai“.
 7.50 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“.
 8.05 „Džeronimas“.
 8.30 Garsiau. 
 9.00 „Pasakojimai iš 

Japonijos 4“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Švč. 
Mergelės Marijos 
Apsilankymo pas 
Elžbietą (Pažaislio) 
bažnyčia.

 12.15 7 Kauno dienos.
 12.45 Stop juosta.
 13.15 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 13.40 Dūšelės. Grupės 

„Skylė“ koncertas.
 15.15 „Pasakojimai iš 

Japonijos 4“.
 15.40 „Grizis ir lemingai“.
 15.50 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“.
 16.05 „Džeronimas“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Kelias. 
 18.25 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 19.20 „Kiotas. Roman-

tiška pažintis su 
nacionalinėmis 
vertybėmis“.

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Pasikalbėk su ja“.
 23.20 Tomo Sinickio 

koncertas.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Vilnius Mama Jazz 

2018. 
 1.35 Dokumentinė isto-

rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 

 2.25 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija.

 2.50 Dainuoju Lietuvą.
 5.15 Stambiu planu. 

tV1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Alisa Never“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 10.30 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 12.40 „Saugokis meš-

kinų“. 
 13.05 „Drakonų kova. 

Super“. 
 13.30 „Tinginių miestelis“. 
 14.00 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.25 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 15.25 „Savas žmogus“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Mano meilės 

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 „Byla“.
 23.55 „Įkalinta“.
 1.25 „Midsomerio 

žmogžudystės 
XI. Midsomerio 
gyvenimas“.

 3.00 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 3.45 „Paryžiaus 
paslaptys. Mulen 
Ružo paslaptis“.

tV6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Filologyno 

berniukai“. 
 7.00 Jokių kliūčių!
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Praeities žvalgas. 
 9.30 „Elementaru“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Moderni  

šeima“.
 13.30 „Univeras“. 
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Elementaru“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Univeras“. 
 20.00 Farai. 
 21.00 Žinios.
 21.53 Sportas.
 21.58 Orai. 
 22.00 Eurolygos 

rungtynės. „Kauno 
„Žalgiris“–Maskvos 
„CSKA“.

 0.00 „Jūrų pėstininkas. 
Užnugaris“. 

 1.35 „Fizrukas“. 

„Rio“,  19.30, TV3
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Beatos virtuvė. 
 7.00 Šventadienio 

mintys. 
 7.30 Klausimėlis.lt.
 8.00 Gyventi kaime 

gera. Veikime kartu. 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 9.00 „Princas Žydruolis 

ir fėja Lupinė“.
 10.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 

Rasa Eilunavičienė.
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Atšiaurioji 
Kanada. Laukiniai 
vakarai“. 

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Pavojingoji 
žemė. Ugnis“. 

 13.50 „Puaro“.
 15.25 Klausimėlis.lt.
 15.43 Loterija „Keno 

Loto“.
 15.45 Žinios. Orai.
 16.00 Istorijos  

detektyvai. 
 16.45 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Duokim garo! 
 19.30 Savaitė. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Rūta“.
 22.30 „Išmokyk mane 

mylėti“.
 0.25 „Skola“.
 2.15 Pasaulio dokumen-

tika. „Atšiaurioji 
Kanada. Laukiniai 
vakarai“. 

 3.10 Pasaulio dokumen-
tika. „Pavojingoji 
žemė. Ugnis“. 

 4.00 Klausimėlis.lt.
 4.20 „Puaro“.

lnk
 6.20 Dienos  

programa. 
 6.25 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 6.50 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 7.15 „„Nickelodeon“ 
valanda. Keista 
šeimynėlė“. 

 7.40 „Neramūs ir 
triukšmingi“. 

 8.05 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.30 „Tomo ir Džerio 
pasakos“. 

 8.55 „Kria-kria-keriai“.
 10.35 „Margi, pirmyn!“.
 12.35 „Policijos 

akademija 7. Misija 
Maskvoje“.

 14.20 „Mano draugas 
delfinas“.

 16.40 Ne vienas  
kelyje. 

 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 

 19.28 Orai. 
 19.30 PREMJERA. 

Lietuvos balsas. 
Vaikai.

 21.30 PREMJERA. 
„Stebuklas virš 
Hadsono“.

 23.20 „Laimės sausai-
niai“.

 1.00 „Puertorikiečiai 
Paryžiuje“.

tV3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.00 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 8.30 Mamyčių  

klubas. 
 9.00 Kulinarinis detek-

tyvas. 
 9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas. 
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris. 
 10.30 Svajonių sodai. 
 11.30 „Marlis ir aš. 

šuniukų metai“.
 13.15 „Kosmoso kariai“.
 15.05 „Marko ir Raselo 

pašėlęs pasivažinė-
jimas“.

 16.55 „Havajai 5.0“.
 18.00 Raudonas  

kilimas. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 TIESIOGIAI. X 

Faktorius. 
 22.30 „Londono bul-

varas“.
 0.30 „Bado žaidynės“.
 2.55 „Juodosios raganos 

metai“.

btV
 6.00 Ultimate Stron-

gman Pasaulio 
čempionatas. 

 7.30 „Gyvūnų būstai. 
Gamtos inžinieriai“. 

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Vaikai šėlsta. 
 10.00 „Nutrūkę nuo 

grandinės“. 
 10.30 „Atgal iš nebūties. 

Gelbstint karaliaus 
arklius“.

 11.40 „Velniški Stivo Os-
tino išbandymai“. 

 12.40 „Geriau vėliau, 
negu niekada“.

 13.35 „Ekstrasensų 
mūšis“. 

 15.25 „Nusikaltimų 
tyrėjai“. 

 16.30 „Nusikaltimų 
miestas“. 

 17.00 Betsafe–LKL. 
„Neptūnas“–
„Žalgiris“.

 19.30 „Užšaldytas“.
 21.05 „Antrininkas“.
 22.10 „Gyvi  

numirėliai“.
 23.10 „Dakaras 2019“. 
 23.40 „Adjutantas“.
 1.20 „Anakonda 2. Kru-

vinosios orchidėjos 
beieškant“.

dzūkijos tV
 7.00 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Emilija 
Pliaterytė“. 

 7.55 „Neprijaukinti. 
Jukonas“. 

 8.25 „Neprijaukinti. 
Afrika“. 

 8.50 „Gluchariovas“.
 11.00 „Detektyvas 

Morsas“.
 13.00 „Bitininkas“.
 16.00 Žinios.
 16.18 Orai.
 16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 17.00 10 min. iki tobu-

lybės su Jurijumi. 
 17.15 Skinsiu raudoną 

rožę. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Inspektorius 

Luisas. Žaizdos“.
 20.00 Žinios.
 20.23 Orai.
 20.25 „Inspektorius 

Luisas. Žaizdos“ 
(tęs.). 

 21.00 „24/7“.
 22.00 Žinios.
 22.28 Orai.
 22.30 „Jaunasis  

Morsas“. 
 0.45 „Gurovo bylos. 

Maitvanagiai“.
 2.45 „Merdoko 

paslaptys“.
 4.40 „Kelrodė  

žvaigždė“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 „Bravo! 2“. 
 7.05 2018 FIFA pasaulio 

futbolo čempio-
natas. „Prancūzijos 
rinktinės istorija“.

 7.30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 8.00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 

 8.15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 

 8.30 Kelias. 
 8.45 Krikščionio  

žodis. 
 9.00 „Pažinimo 

džiaugsmas. 
Merapis – liepsno-
jantis kalnas“.

 9.30 Euromaxx. 
 10.00 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 10.30 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 11.00 7 Kauno  

dienos.
 11.30 Linija, spalva, 

forma. 
 12.00 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 12.30 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 13.00 Stop juosta.
 13.30 Dainuoju  

Lietuvą. 
 15.50 Šventadienio 

mintys. 
 16.15 Projektas Pi.
 16.45 Mokslo ekspresas. 
 17.05 (Ne)emigrantai. 

 18.00 Kultūringai su 
Nomeda. 

 18.45 „Istorijos perime-
trai“.

 19.40 „Dauntono abatija 
1“.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 100 ačiū moky-

tojams. Lietuvos 
advokatūros šim-
tmečio šventinis 
koncertas. 

 22.00 „Alfonsas Sva-
rinskas“.

 23.00 Ortodoksų Kalėdų 
Dieviškoji liturgija 
iš Vilniaus šv. Pa-
raskevės cerkvės. 

 1.00 „Saldi laisvė“. 
 2.45 Anapus čia ir dabar.
 3.30 Šventinis gala 

koncertas. 
 5.05 (Ne)emigrantai. 

tV1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Pragaro katytė“. 
 7.45 „Džekas Hana 

kviečia į gamtą“. 
 8.15 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.15 „Tėvas Motiejus“.
 10.25 „Būrėja“. 
 11.30 „Akloji“. 
 12.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.30 „Silvijos itališki 
valgiai“.

 13.00 „Laukiam svečių su 
Reičele Alen“. 

 13.30 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“. 
 18.50 „Būrėja“. 
 20.00 „Visa menanti“.
 21.00 „Likimo šešėlis“.
 23.10 „Profesionalas“.
 1.15 „Senoji mokykla“.
 2.50 „Prieblanda. Tėvai 

ir vaikai“.

tV6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 Dainų dvikova.
 8.30 Sandėlių karai.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 Vienam gale 

kablys. 
 10.00 Praeities  

žvalgas. 
 10.30 Savaitė su Kauno 

„Žalgiriu“. 
 11.00 100% Dakaro. 
 11.30 Jokių kliūčių! 
 12.55 PREMJERA. „Leo-

pardų karalienė“.
 14.00 Žvejo nuotykiai.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Jukono vyrai.
 19.00 Amerikos  

talentai.
 20.00 Dainų dvikova.
 21.00 Žinios. 
 21.53 Sportas.
 21.58 Orai. 
 22.00 Nakties TOP. 
 22.30 X Faktorius. Kaip 

gimsta žvaigždės. 
 23.55 „Nesunaikinamieji“.

sekmadIenIs, sausio 6 d. Saulė teka 8.41, leidžiasi 16.08, dienos ilgumas 
7.27. Jaunatis. Vardadieniai: Baltazaras, Kasparas, Merkelis, Arūnas, Arūnė, Melchioras.

PIrmadIenIs, sausio 7 d. Saulė teka 8.40, leidžiasi 16.09, dienos ilgumas 7.29. 
Jaunatis. Vardadieniai: Liucijus, Raimundas, Valentinas, Rūtenis, Raudvilė.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Senis“.
 10.20 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Beatos virtuvė. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Seserys“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Vartotojų kontrolė.
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Genijus. Pikasas“. 
 24.00 LRT radijo žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Savaitė. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Vartotojų kontrolė. 
 5.00 „Seserys“. 

lnk
 6.00 Dienos programa. 
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 „Namai, kur širdis“.
 10.25 KK2 penktadienis.
 12.00 „Meilės  

sparnai“.
 13.00 „Gyvenimo daina“.
 14.00 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 15.00 „Dvi širdys“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.35 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 „Paveldėtoja 2“.
 21.00 „Rimti reikalai“.
 21.30 Žinios. 
 22.24 Sportas. 
 22.27 Orai. 
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 „Apsimetėlis, 

sukčius ir dama“.
 0.15 „Juodasis sąrašas“.
 1.05 „Stebuklas virš 

Hadsono“.

tV3
 6.10 Televitrina. 
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Svajonių sodai. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Svotai“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Visi mes žmonės. 
 20.30 „Moterys meluoja 

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

pirmyn“.
 23.45 „Kvantikas“.
 0.40 „Mikė“.
 1.30 „Rouzvudas“.
 2.25 Ekstrasensai 

detektyvai. 
 3.15 „Kvantikas“.
 4.05 „Mikė“.
 4.55 „Rouzvudas“.

btV
 7.15 „Vaikai šėlsta“. 
 7.40 „Stoties policija“.
 8.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.40 „Įteisintas faras“.
 10.45 „Gelbėtojai – 112“.
 11.45 „Reali mistika“. 
 12.45 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.45 „Įteisintas faras“.
 16.50 „Gelbėtojai – 112“.
 18.00 Info diena. 
 18.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 23.10 „Dakaras 2019“. 
 23.40 „Detonatorius“.
 1.20 „Antrininkas“.
 2.15 „Gyvi numirėliai“.

dzūkijos tV
 6.09 Programa.
 6.10 TV parduotuvė.
 6.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 7.00 „24/7“. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
 9.00 „Namas su 

lelijomis“.
 10.00 „Mentų karai. 

Odesa“.
 11.10 „Albanas“.
 12.20 „Svarbiausia – 

įstatymas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.

 18.00 „Dzūkijos kultūros 
ir tradicijų aidai“.

 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Tai – sportas“ .
 19.40 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 22.00 Reporteris. 
 22.58 Orai.
 23.00 „Gluchariovas“.
 0.00 „Svarbiausia – 

įstatymas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Neišsižadėk“.
 4.35 „Albanas“.
 5.20 „Mentų karai. 

Odesa“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Mama Jazz 

2018. 
 6.55 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. Jurgio 
Kankinio (Pranciš-
konų) bažnyčia.

 7.05 Linija, spalva, 
forma. 

 7.30 „Grizis ir lemingai“. 
 7.40 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 8.50 „Pasakojimai iš 

Japonijos 4“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Savaitė. 
 12.55 Tomo Sinickio 

koncertas. 
 13.55 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 14.20 „Dauntono abatija 

1“. 
 15.10 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Mano 
draugas vilkas“. 

 15.40 „Grizis ir lemingai“. 
 15.50 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 16.05 „Džeronimas“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“. 
 19.00 ARTi. 
 19.15 „Ar išliks krikščio-

nybė Viduriniuose 
Rytuose?“. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Janas Husas“. 
 22.55 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 23.20 Istorijos detektyvai. 
 0.10 DW naujienos  rusų 

kalba.

 0.25 Dabar pasaulyje. 
 0.55 Vilnius Mama Jazz 

2018. 
 1.45 Dokumentinė isto-

rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“.

 2.40 „Istorijos perime-
trai“.

 3.30 Stambiu planu. 
 4.15 ARTi. Veidai. 
 4.30 Į sveikatą! 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 5.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“.

tV1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Alisa Never.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 11.05 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 12.40 „Saugokis meš-

kinų“. 
 13.05 „Drakonų kova. 

Super“. 
 13.30 „Tinginių miestelis“. 
 14.00 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.25 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 15.25 „Savas žmogus“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Mano meilės 

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 „Vyras už pinigus 2. 

Žigolo Europoje“.
 22.40 „Karalienė Izabelė“.
 0.05 „Midsomerio 

žmogžudystės XI. 
Mago sūnėnas“.

 1.55 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 2.45 „Likimo šešėlis“.

tV6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 Dainų dvikova.
 7.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Autopilotas. 
 9.30 „Elementaru“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Univeras“. 
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Elementaru“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Univeras“. 
 19.30 Farai. 
 20.00 „Filologyno 

berniukai“. 
 20.30 Žinios. 
 20.55 Orai. 
 22.00 „Naša Raša“. 
 23.00 „Molės Hartlei 

egzorcizmas“.
 0.55 „Svieto lygintojai“.
 1.55 „Fizrukas“. 

„Greitojo reagavimo būrys“,  21.00, BTV
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Senis“.
 10.20 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Stilius. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Seserys“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „12 beždžionių 2“. 
 23.45 Klausimėlis.lt.
 24.00 LRT radijo žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.10 Istorijos detektyvai. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 (Ne)emigrantai. 
 5.00 „Seserys“. 

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 „Namai, kur širdis“.
 10.25 KK2.
 10.55 Nuo... Iki... 
 11.25 „Paveldėtoja 2“.
 12.00 „Meilės sparnai“.
 13.00 „Gyvenimo daina“.
 14.00 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 15.00 „Dvi širdys“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.35 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
  19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 „Paveldėtoja 2“.
 21.00 „Rimti reikalai“.
 21.30 Žinios. 
  22.30 „Tuk tuk“.
 0.25 „Juodasis sąrašas“.
 1.15 „Apsimetėlis, 

sukčius ir dama“.

tV3
 6.10 Televitrina. 
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Visi mes žmonės. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Prieš srovę. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Kerštas“.
 23.40 „Kvantikas“.
 0.40 „Mikė“.
 1.35 „Rouzvudas“.
 2.25 Ekstrasensai 

detektyvai. 
 3.20 „Kvantikas“.
 4.10 „Mikė“.
 5.00 „Rouzvudas“.

btV
 7.15 „Vaikai šėlsta“. 
 7.40 „Stoties policija“.
 8.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.40 „Įteisintas faras“.
 10.45 „Gelbėtojai – 112“.
 11.45 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.45 „Įteisintas faras“.
 16.50 „Gelbėtojai – 112“.
 18.00 Info diena. 
 18.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“. 
 21.00 „Gatvių kovotojas“.
 23.05 „Dakaras 2019“. 
 23.35 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 1.30 „Gyvi numirėliai“.
 2.10 „Užšaldytas“.

dzūkijos tV
 6.09 Programa.
 6.10 TV parduotuvė.
 6.30 Skonio reikalas. 
 7.00 10 min. iki tobu-

lybės su Jurijumi. 
 7.10 Skinsiu raudoną 

rožę. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
 9.00 „Namas su 

lelijomis“.
 10.00 „Mentų karai. 

Odesa“.
 11.10 „Albanas“.
 12.20 „Svarbiausia – 

įstatymas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.

 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“. 
 18.45 „Tai – sportas“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Politiko išpa-

žintis“. 
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai. 
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.53 Orai.
 20.55 „Namas su 

lelijomis“.
 22.00 Reporteris. 
 22.58 Orai.
 23.00 „Gluchariovas“.
 0.00 „Svarbiausia – 

įstatymas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Mentalistas“.
 4.35 „Albanas“.
 5.20 „Mentų karai. 

Odesa“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Mama Jazz 

2018. 
 6.55 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. Mikalo-
jaus (Benediktinių) 
bažnyčia.

 7.05 Misija: Vilnija. 
 7.30 „Grizis ir lemingai“. 
 7.40 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Mokslo sriuba. 
 8.45 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Mano 
draugas vilkas“. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 Gimę tą pačią 
dieną. 

 13.10 Anapus čia ir dabar. 
 14.00 Mokslo ekspresas. 
 14.15 „Ar išliks krikščio-

nybė Viduriniuose 
Rytuose?“. 

 15.10 „Nepaprastas 
žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Erelių 
valdovai“.

 15.40 „Grizis ir lemingai“. 
 15.50 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 16.05 „Džeronimas“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“.
 19.00 Garsiau. 
 19.25 FIBA Čempionų 

lyga. Nymburko 
„CEZ“–Panevėžio 
„Lietkabelis“.

 21.30 Kultūros diena.
 21.50 „Komisaras ir jūra“. 
 23.20 „Neokupuotas“. 
 0.10 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.25 Dabar pasaulyje. 
 0.55 Vilnius Mama Jazz 

2018. 
 1.50 Koncertuoja 

„Antikvariniai Kaš-
pirovskio dantys“.

 2.45 Dūšelės. Grupės 
„Skylė“ koncertas.

 4.20 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo 
kodas. Šv. Jurgio 
Kankinio (Pranciš-
konų) bažnyčia.

 4.30 Garsiau. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 5.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“.

tV1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Alisa Never“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 11.05 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios 

namų šeimininkės“.
 12.40 „Saugokis meš-

kinų“. 
 13.05 „Drakonų kova. 

Super“. 
 13.30 „Tinginių mies-

telis“. 
 14.00 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.25 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 15.25 „Savas žmogus“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Mano meilės 

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios 

namų šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 „Vyriausiasis ins-

pektorius Benksas. 
Apsėstoji meilė“.

 22.55 „Karalienė Izabelė“.
 0.25 „Midsomerio 

žmogžudystės XI. 
Pakrikimas“.

 2.10 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 2.55 „Vyras už pinigus 2. 
Žigolo Europoje“.

tV6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Filologyno 

berniukai“. 
 7.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 „Elementaru“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Univeras“. 
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Elementaru“.
 17.00 Kulinarijos meis-

tras. 
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Univeras“. 
 20.00 „Filologyno 

berniukai“. 
 20.30 Žinios. 
 20.55 Orai. 
 21.00 „Naša Raša“. 
 22.00 „Eurolygos 

rungtynės. Kauno 
„Žalgiris“–Stam-
bulo „Anadolu 
Efes“.

 0.00 „Daktaras Hausas“.
 0.55 „Svieto lygintojai“.
 1.45 „Fizrukas“. 

antradIenIs, sausio 8 d. Saulė teka 8.40, leidžiasi 16.11, dienos ilgumas 7.31. 
Jaunatis. Vardadieniai: Apolinaras, Severinas, Teofilius, Vilintas, Gintė, Teofilis.

trečIadIenIs, sausio 9 d. Saulė teka 8.39, leidžiasi 16.12, dienos ilgumas 7.33. 
Jaunatis. Vardadieniai: Bazilė, Julijonas, Algis, Gabija, Marcijona.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Senis“.
 10.20 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Seserys“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Gyvenimas. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Mano mama 

gamina geriau! 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Paskutinė kara-

lystė 1“. 
 24.00 LRT radijo žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Stilius. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 5.00 „Seserys“. 

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 „Namai, kur širdis“.
 10.25 KK2.
 10.55 Nuo... Iki... 
 11.25 „Paveldėtoja 2“.
 12.00 „Meilės sparnai“.
 13.00 „Gyvenimo daina“.
 14.00 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 15.00 „Dvi širdys“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.35 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 „Paveldėtoja 2“.
 21.00 PREMJERA. „Mo-

nikai reikia meilės“.
 21.30 Žinios. 
 22.24 Sportas. 
 22.28 Orai. 
 22.30 „Saldus kerštas“.
 0.15 „Juodasis sąrašas“.
 1.05 „Tuk tuk“.

tV3
 6.10 Televitrina. 
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Prieš srovę. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
  19.30 Gero vakaro šou. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 22.00 „Samdinys už 

teisingumą“.
 22.25 „Vikinglotto“.
 22.30 TĘSINYS. 

„Samdinys už 
teisingumą“.

 23.55 „Kvantikas“.
 0.50 „Mikė“.
 1.40 „Rouzvudas“.
 2.30 Ekstrasensai 

detektyvai. 
 3.25 „Kvantikas“.
 4.15 „Mikė“.
 5.05 „Rouzvudas“.

btV
 7.15 „Vaikai šėlsta“. 
 7.40 „Stoties policija“.
 8.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.40 „Įteisintas faras“.
 10.45 „Gelbėtojai – 112“.
 11.45 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.45 „Įteisintas faras“.
 16.50 „Gelbėtojai – 112“.
 18.00 Info diena. 
 18.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“. 
 21.00 „Belaisvė“.
 23.05 „Dakaras 2019“. 
 23.35 „Gatvių kovotojas“.
 1.20 „Gyvi numirėliai“.
 2.05 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.

dzūkijos tV
 6.09 Programa.
 6.10 TV parduotuvė.
 6.30 Lietuva tiesiogiai. 
 7.00 Vantos lapas. 
 7.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
 9.00 „Namas su 

lelijomis“.
 10.00 „Mentų karai. 

Odesa“.
 11.10 „Albanas“.
 12.20 „Svarbiausia – 

įstatymas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 

 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Svečiuose pas 

Marceliutę“. 
 18.25 „Politiko išpa-

žintis“. 
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Pozicija“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai. 
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.53 Orai.
 20.55 „Namas su 

lelijomis“.
 22.00 Reporteris. 
 22.58 Orai.
 23.00 „Gluchariovas“.
 0.00 „Svarbiausia – 

įstatymas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Mentalistas“.
 4.35 „Albanas“.
 5.20 „Mentų karai. 

Odesa“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Mama Jazz 

2018. 
 7.05 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 7.30 „Grizis ir lemingai“. 
 7.40 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Pradėk nuo savęs. 
 8.45 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Erelių 
valdovai“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 „Istorijos perime-
trai“.

 13.05 Kultūringai su 
Nomeda. 

 13.50 Linija, spalva, 
forma. 

 14.15 „Alfonsas Sva-
rinskas“.

 15.10 „Nepaprastas 
žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Pūkuotos 
ir plunksnuotos 
ekrano žvaigždės“.

 15.40 „Grizis ir lemingai“. 
 15.50 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 16.05 „Džeronimas“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“. 
 18.55 FIBA Čempionų 

lyga. Klaipėdos 
„Neptūnas“–„BC 
Oostende“. 

 21.00 Kultūros diena.
 21.20 „Vandenyno 

spalva“. 
 22.55 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. Mikalo-
jaus (Benediktinių) 
bažnyčia.

 23.00 Dokumentinė isto-
rinė laida „Lietuvos 

kolumbai“. 
 24.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.45 Vilnius Jazz 2018. 
 1.45 „Komisaras ir jūra“. 
 3.15 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 3.45 Kultūringai su 

Nomeda. 
 4.30 Pradėk nuo savęs. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 5.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“. 

tV1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Alisa Never“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 10.30 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 12.40 „Saugokis meš-

kinų“. 
 13.05 „Drakonų kova. 

Super“. 
 13.30 „Tinginių miestelis“. 
 14.00 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.25 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 15.25 „Savas žmogus“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Mano meilės 

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 „Vyriausiasis ins-

pektorius Benksas. 
Dalelė širdies“.

 22.50 „Karalienė Izabelė“.
 0.25 „Midsomerio 

žmogžudystės XI. 
Mirusiųjų balsai“.

 2.15 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 3.00 „Vyriausiasis ins-
pektorius Benksas. 
Apsėstoji meilė“.

tV6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Filologyno 

berniukai“.
 7.00 „Žvejo nuotykiai“.
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Statybų gidas.
 9.30 „Elementaru“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 Kulinarijos meis-

tras. 
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Univeras“. 
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Elementaru“.
 16.55 Kulinarijos meis-

tras. 
 17.55 „Moderni šeima“.
 18.55 „Univeras“.
 20.00 TIESIOGIAI. 

Europos taurės 
krepšinio 
rungtynės. „AS 
Monaco“–Vilniaus 
„Rytas“.

 22.00 „Artimi priešai“.
 23.40 „Gaudynės“.
 0.35 „Daktaras  

Hausas“.
 1.30 „Svieto lygintojai“.
 2.20 „Fizrukas“. 
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Žemės sklypą prie ežero (ne- •

didelis, rekreacinės paskirties, 
iki vandens apie 50 m; iš vienos 
pusės riboja keliukas, iš dviejų 
pusių juosia natūralus griovys, ei-
nantis iki ežero, idealus variantas 
sklype turėti tvenkinį, patogus 
privažiavimas), kaina  
12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841.

Gyvenamąjį namą Mikniškių  •
k., Šeštokų sen. (87 kv. m, 63 a 
sklypas, gera būklė, pakeisti lan-
gai, tinkamas gyventi, su ūkiniais 
pastatais), kaina sutartinė.  
Tel. 8 698 78040.

Namą Kalnų g., Lazdijai (me- •
dinis, gyvenamasis, su mediniu 
priestatu, 4,65 a žemės sklypas, 
elektra, vanduo).  
Tel. 8 690 29090.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Lengvojo lydinio ratlankius  •
(tinka „Opel“, R15, 4 skylės), 
kaina 15 Eur/vnt.  
Tel. 8 682 64169.

GYVULIAI

10 mėn. mėsinę telyčią.   •
Tel. 8 686 53424.

Apie 180 kg kiaulę, kaina 1,8  •
Eur/kg.  
Tel. 8 613 12101.

Ėringas avis.   •
Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

Įvairių gėlių sodinukus. UAB  •
„Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai. 
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721. 

KITI

Televizorių „Samsung“ (kine- •
skopinis, 51 cm įstrižainė, plokš-
čias ekranas, pultelis), kaina 12 
Eur. Belaidį skaitmeninį telefoną 
„Panasonic“, kaina 8 Eur.  
Tel. 8 686 43600.

Šienainį.   •
Tel. 8 622 33441. 

Ketinius radiatorius.   •
Tel. 8 614 56206.

Fasuotas akmens anglis ir  •
durpių briketus. Atvežame. UAB 
„Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai. 
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

Skaldelę kapams. UAB „Mar- •
tas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.  
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

Pušines sausuolių malkas.  •
Atvežame.  
Tel. 8 624 71375. 

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

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę. Tel.: 8 688 80688.  •
Žemės ūkio paskirties žemę.  •

Tel.: 8 615 94920, 8 614 56206.

Mišką (gali būti bendratur- •
čių, neatidalytas, su skolomis). 
Sutvarkau dokumentus.  
Tel. 8 644 55355.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Bet kokią žemės ūkio tech- •
niką. Perku traktorių, priekabą, 
sunkvežimį ir jų padargus. Gali 
būti neveikianti, su defektais.  
Tel. 8 680 77728.

Padangą 12-16/163 (tinka nuo  •
kombaino „Niva“ arba rusiško 7 t 
kratytuvo).  
Tel. 8 688 80688.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Lengvąjį automobilį arba  •
mikroautobusą, pagamintą nuo 
1985 m. Gali būti techniškai 
netvarkingas, daužtas, nevažiuo-
jantis. Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 687 89742. 

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio 
malkas.

Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

UAB „Rividė“
parduoda ir pristato:

• Plautas aukščiausios rū-
šies akmens anglis (palaidos 
arba fasuota po 25 kg).

• Granulines akmens anglis 
(po 1 t, po 25 kg).

• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmai-

šiuose po 500 kg.
• Medžio granules (sertifi-

kuotos).

Tel. 8 652 71212.

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

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

1 k. butą Simne (2 aukštas,  •
34,14 kv. m, su daline buitine 
technika, nauji langai, šarvuoto-
sios durys, nauja santechnika) 
kartu su kolektyviniu sodu (6 a).  
Tel. 8 601 93000.

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

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

Pusę medinio namo ramioje  •
vietoje (iki centro 400 m, 15 a 
žemės sklypas).  
Tel.: 8 611 53258, 8 620 57733.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

3 k. butą Lazdijų centre (tvar- •
kingas, 5 a., su baldais ir buitine 
technika), kaina 21 000 Eur.  
Tel. 8 679 08011.

Gretimus namų valdos skly- •
pus: 0,27 ha ir 0,46 ha, Panarvės 
k. Kainos: 2 200 Eur, 3 000 Eur. 
Šalia – 1,23 ha ir 1,06 ha žemės 
ūkio paskirties sklypus, kaina po 
4 200 Eur. Visi sklypai tinkami 
namų statybai. Arti Lazdijų mies-
tas bei miškas.  
Tel. 8 679 08011.

Puikų didelį sklypą statybai  •
Lazdijuose.  
Tel. 8 686 70841.

Žemės sklypą Jūratės g. 10,  •
Alytus (12 a, namų valda, puiki 
vieta, geri kaimynai, ~1 km iki 
PC „Senukai“, arti mokyklos bei 
darželiai, sklypo dokumentai 
tvarkingi, neįkeistas, miesto 
komunikacijos (išskyrus dujas), 
gatvė įtraukta į miesto plėtros 
projektą), kaina 1 000 Eur/a, gali-
ma derėtis.  
Tel. 8 677 78572. 

Žemės sklypą Lazdijų r., šalia  •
ežero.  
Tel. 8 686 70841.

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

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

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

Žemės sklypą Lazdijuose (30  •
a, tinka namo statybai, graži vie-
ta, prie miško ir vandens telkinio, 
atlikti geodeziniai matavimai, 
visos miesto komunikacijos), 
kaina 20 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

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

Žemės sklypą Nemajūnų k.  •
(80 a, žemės ūkio paskirtis, tven-
kinys, nedidelis statinys), kaina 
6 000 Eur. Tel. 8 686 70841. 
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PERKA

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Brangiausiai – naudotus,  •
nevažiuojančius angliškus, po 
eismo įvykio ar visiškai tvarkin-
gus automobilius ir mikroautobu-
sus. Pasiima patys.  
Atsiskaito iš karto.  
Tel. 8 630 64004. 

Perkame automobilius, mo- •
tociklus, prikabinamus namelius 
(kemperius). Pasiimam patys.  
Tel. 8 690 25066. 

Superkame visų markių  •
automobilius, mikroautobusus, 
kemperius, motociklus, ketur-
račius, motorolerius. Gali būti 
nevažiuojantys ar ilgai stovėję. 
Sutvarkome dokumentus, Atsi-
skaitome iš karto.  
Tel. 8 674 48971. 

Superkame „Audi“, „VW“,  •
„MB“, „Opel“, „Mazda“, „Mitsu-
bishi“, „Toyota“ markių automo-
bilius. Gali būti nevažiuojantys 
po autoįvykių. Pasiimame patys, 
atsiskaitome iš karto.  
Tel. 8 674 48762. 

Superkame visų markių au- •
tomobilius, kemperius. Gali būti 
nevažiuojantys ar po autoįvykio 
bei parvežti iš Anglijos. Pasiima-
me patys, sutvarkome reikalingus 
dokumentus, atsiskaitome iš 
karto.  
Tel. 8 681 20546. 

Visų markių automobilių  •
supirkimas. Gali būti nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros, po 
autoįvykio. Atsiskaitome vietoje, 
sutvarkome dokumentus.  
Tel. 8 635 88865. 

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. 

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

Veršelį arba telyčią nuo 6  •
mėn. iki 3 metų tolimesniam 
auginimui. Taip pat pienines mel-
žiamas karves arba visą bandą.  
Tel. 8 625 93679. 

KITI

Naudotą pianiną.   •
Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •
juodojo metalo laužas – 150–180 
Eur/t, skarda – 110–140 Eur/t. 
Didesnį kiekį pasiimame patys. 
Ežero g. 39, Lazdijai. Svėrimo 
paslaugos iki 60 t.  
Darbo laikas 
 I–V 8.00–16.30 val.,  
VI 9.00–13.00 val.  
Tel. 8 698 30902. 

DARBAS
SIŪLO

Ieškote patikimo darbo  •
užsienyje? Įsidarbinkite namų 
tvarkytoja (-u) Anglijoje. 100 
proc. garantija, jokių įdarbinimo 
mokesčių. Amžius neribojamas, 
kalba nebūtina.  
Tel. 8 672 41083;  
www.superdarbas.com.

NUOMA
SIŪLO

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

Išnuomoju gamybines-san- •
dėliavimo patalpas Radvilų g., 
Veisiejuose. Tel. 8 698 78040. 

Nebrangiai išnuomojamos  •
Alytaus patalpos miesto centre 
(pusrūsyje, 70 ir 100 kv. m).  
Tel. 8 698 78040. 

Išnuomojamas nestandartinio  •
išplanavimo 1 k. butas Lazdijų 
centre (autonominis šildymas).  
Tel. 8 698 78040. 

IEŠKO

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

Jauna šeima išsinuomotų  •
būstą Lazdijuose.  
Tel. 8 673 24549.

Išsinuomočiau būstą. Pagei- •
dautina Veisiejų seniūnijoje.  
Tel. 8 620 46498.

Brangiai išsinuomočiau že- •
mės Krosnos, Šeštokų sen.  
Tel. 8 688 80688.

Turite laisvos žemės nuo- •
mai Teizų apylinkėse? Padėkite 
jaunam ir naujai besikuriančiam 
ūkiui plėstis.  
Tel. 8 653 90001.

Išsinuomočiau žemės.   •
Tel. 8 622 33441. 

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •

bimo mašinas. Atvykstame į 
namus.  
Tel. 8 615 73404. 

Atliekame visus vidaus apdai- •
los darbus.  
Tel. 8 623 00597.

UAB „Staigūs sprendimai“  •
autoservisas. Važiuoklės remon-
tas, virinimo darbai, padangų 
montavimas ir balansavimas, 
žemės ūkio mašinų, sunkvežimių 
padangų montavimas ir remon-
tas, tepalų prekyba, keitimas, 
įvairios žemės ūkio paslaugos, 
prekyba naudota žemės ūkio 
technika. Alytaus g., Krosna.  
Tel.: 8 620 68034, 8 614 15051. 

VANDENS GRĘŽINIAI, GE- •
OTERMINIS ŠILDYMAS. Darbai 
nuo A iki Z visoje Lietuvoje 
ištisus metus! Garantija, aptarna-
vimas. www.Melkerlita.lt.  
Tel.: Linas 8 616 08020,  
Rolandas 8 686 83265.

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

Glaistome, dažome bei  •
atliekame kitus vidaus apdailos 
darbus.  
Tel. 8 622 60230. 

Gaminame duris namams,  •
ūkiniams pastatams, laiptus ir 
kitus gaminius. Kokybę garantuo-
jame.  
Tel. 8 686 71689. 

Statome karkasinius pasta- •
tus ir sodo namelius. Dengiame 
stogus, renovuojame medinius 
namus, apkalame namus.  
Tel. 8 622 11081.

Šiuolaikiškas ir 
paprastas būdas 

užtikrinti savo, turto 
ir artimųjų saugumą! 
Nepraleisk progos ir 
būk užtikrintas jau 

dabar!

KNYGYNĖLIS 
Seinų g. 12, Lazdijai, tel. (8 318) 53 085.

Dūmų detektorius tik 7,80 Eur.

Prenumeruokite internetu 
www.prenumerata.lt
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Mėsinių galvijų augintojų 
kooperatyvas

„5000 AUBRAKŲ LAZDIJAMS“

Superka bulius, telyčias, karves 

eksportui į Lenkiją.

Tel. 8 699 03929.

Firma brangiai perka 
pienu girdomus veršelius. 
Moka 6 ir 21 proc. .

Tel. 8 634 23551. 

BALDų PAPILDyMAS! .
Virtuvės komplektai, sofos, 
lovos, kampai, spintelės, 
lentynos, komodos, kėdės, 
prieškambario baldai, šal-
dytuvai, šaldikliai, žoliapjo-
vės, trimeriai. Nemokamas 
atvežimas.

Ulonų g. 16, Alytus 
(„Dainava“)

Tel. 8 683 76442

Prekiaujame granito skaldele, kaina 25 kg nuo 4 

www.dzukijosgranitas.lt

Mechanizatorių g. 7, Luksnėnų k., Alytaus r. , tel.: (8 315) 59221, 8 699 96468
Kepyklos g. 15D, Alytus, tel. 8 699 29258
Šiltnamių g. 2, Druskininkai, tel.: (8 313) 56029, 8 656 25005
Aikštelė prie Užupių kapinių, tel. 8 601 22238

Gaminame paminklus, tvoreles, antkapius.
Atvežame, sumontuojame.

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. 

„Sūduvos galvijai“

VANTOS.
Įvairioms pirtims. 

Įvairiems vanojimams. 
Didesnį kiekį galiu atvežti. 

Kviečiu susipažinti su 
lietuviškos pirties 

tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539. 

Miško 
paslaugos.

• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas.

Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560

leipalingio.giria@gmail.com

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs..

tel.: 8 698 50235, 
(8 318) 45988.

SUPERKA visų modelių 
AUTOMOBILIUS, MIkrOAUTOBUSUS, 
SUnKvEžimiUS, tinkamus eksploatuoti ir 
su defektais, jų kėbulus. Išrašome sunaikinimo 

(utilizacijos) dokumentus.

 Tel.: 8 684 26629, 
         8 640 23333.

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

PeRKA MIŠKą 
SU ŽeMe IR IŠKIRSTI 
Darome miškotvarkos 

projektus 
Teikiame miškovežio  

paslaugas.

UAB „VyTKeRTA“, 
Varpilės g. 4, 

Senoji Varėna
Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745, 

el. p. vytkerta@gmail.com

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

ilgastrėliu ekskava-
toriumi pigiai, greitai ir 

kokybiškai kasame, valome ir 
giliname tvenkinius. Formuo-
jame šlaitą, išlyginame žemes. 
Patariame dėl kasimo darbų.

Tel. 8 652 50282.

Gydytojos 
Dainos Miliauskaitės-

Nemeikštienės lazerinės 
dermatologijos kabinetas.

● Odos, plaukų, nagų ligos. 
● Lytiniu būdu plintančios ligos. 
● Karpų, kraujagyslių gydymas. 
● Tatuiruočių šalinimas. 
● BEMER terapija. 
● Raukšlių ir randų gydymas. .

Vilties g. 32, 
Alytus

Tel. : (8 315) 72480, 
8 685 32787 

El. p. info@modernusgydymas. lt
http://www. modernusgydymas. lt

PErkAME 
miŠKĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.Superkamišką.lt

• Miško kirtiMas 
ir valyMas

• Miško pirkiMas 
visoje lietuvoje

• Miškų atsodiniMas

www.taurusmiskas.lt

UAB „Taurusis miškas“
Kalvų g. 18, Salos k., 64136 Alytaus r.

Tel. +370 606 04241
El. p. info@taurusmiskas.lt

PeRKAMe MIŠKą 
didžiausiomis kainomis  

Lietuvoje. 
Mokame avansus. 

Atsiskaitome iškarto. 

TeL. 8 605 44445

Naujoji g. 132A, Alytus, el. p. info@surgede.lt
Tel. (8 315) 77250, mob. tel. 8 616 92004

Baldų 
projektavimas, 
gamyBa, 
prekyBa

Baldų 
projektavimas, 
gamyBa, 
prekyBa

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

• 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

naujose patalpose

ĮMONĖ SUPERKA 
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS

AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.

Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM. 

Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai: 

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

traktorininkų TR1, TR2, SZ kategorijų 
mokymo kursai; 
vairuotojų A, B, BE, C, CE kategorijų 
mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio 
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Dėmesio!

Tel. 8 655 58021.


