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DėmesIo!!!
Dėl šventinio laikotarpio neįdėsime kelių 
paskutinių dienų TV programos. 
Atsiprašome už nepatogumus.

Akumuliatoriai 
nuo 40 Eur!!!

Parduotuvėje „Autoprekės“
Seinų g. 15 Lazdijai, 
Tel. 8 655 01183

2018-ųjų įvykiai, palikę žymę Lazdijų krašto gyvenime

Daina Baranauskaitė

V
isai į pabaigą, 
link finišo bėga 
Geltonojo šuns 
metai, o prie 
starto linijos es-
tafetę pasirengę 

perimti Kiaulės metai. Nejučiom 
kiekvienas iš mūsų pagalvoja-

me, kokie mums, mūsų kraštui, 
Lietuvai buvo besibaigiantieji 
2018-ieji. Žinoma, buvo visko – 
pergalių ir pralaimėjimų, paki-
limų ir nuopolių. Ko gero, visos 
Lietuvos žmonėms svarbiausias 
ir iškiliausias šių metų įvykis – 
Lietuvos nepriklausomybės  100-
metis. 

Daug svarbių ir įsimintinų įvy-
kių patyrė ir Lazdijų krašto žmo-
nės. Šiandien paskutiniame šiais 
metais „Dzūkų žinių“ numeryje 
norime Jums priminti svarbiau-
sius besibaigiančių metų mūsų 
krašto įvykius pateikdami nuo-
traukų kaleidoskopą.

Darbo knygos ir kalenDoriai 
2019 metams

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

Mero pastangomis buvo suvaldyta ligoninės krizė ir išsaugota nuo uždarymo svarbiausia rajono gydymo įstaiga. Perėmus ligoninės vairą K. Mazurkevičiui gydytojų komandą papildė aukščiausio lygio 
specialistai (iš kairės): kardiologas A. Berūkštis, chirurgas R. Kupris ir urologas V. Jelisejevas.
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Adomo Žilinsko piešinys.

savaItės komentaras  
Kalėdinius varpelius netrukus pakeis „Ilgiausių metų, ilgiausių...“

Algimantas Mikelionis
Buvo kažkuri lapkričio diena, 
kai vaikščiodamas po prekybos 
centrą kurorte išgirdau pirmą 
šiemet kalėdinę dainą. Taip buvo 
duotas startas prieššventinėms 
lenktynėms, kuriose tiek daug 
bėgimo, rūpesčių ir, žinoma, pir-
kimo. O šios lenktynės – Jums 
ne koks nors eilinis Formulės 
1 etapas kur nors Singapūre, 
Melburne ar Monake. Tai rimtos 
daugiadienės, labiau primenan-
čios „Tour de France“. Jų fini-
šas daug linksmesnis ir ilgiau 
trunkantis nei taurė šampano 
važiuojant dviračiu Eliziejaus 
laukais Paryžiuje. 

Kalėdinio apsipirkimo fini-
šu – kelių dienų pasisėdėjimu 
prie gausiai nukrauto stalo – 
niekas nesibaigia. Tik trumpas 
atokvėpis tarpušvenčiu, kuris 
neapsieina be kalėdinio vaka-
rėlio darbovietėje, kurio metu 
gali prisipažinti meilę kolegei, 
nes su ja darbe praleidi daugiau 
laiko nei namie su žmona. Tuo-
met Naujųjų šventė su niekada 
nesenstančia klasika: balta miš-
raine, putojančiu vynu, tortu ir 
silke. Ir jeigu švenčių pabaigoje 
krenti veidu į baltą mišrainę ar 

po stalu, tai nieko neturėtų ste-
binti, nes šventė iš tikrųjų pa-
vyksta tik tada, kai kitą dieną 
būna gėda.

Vien tik norint atlaikyti di-
džiausias metų šventes reikia 
turėti geležinę sveikatą, o kur 
dar prieššventinis bėgimas. Juk 
kuo toliau, tuo labiau prieššven-
tinis periodas ilgėja. Netrukus jis 
prasidės iš karto po Helovino ir 
švenčių laukimas truks beveik 
du mėnesius. Bet ar tas švenčių 
ir jų stebuklo laukimas nevirsta 
vien tik komercija, kai skubama 
ir lekiama vien iš inercijos, o ne iš 
reikalo? Juk gerai pagalvojus tam 
žmogui ne tiek daug jau ir reikia: 
ramybės, žmogiškos šilumos ir 
laiko su pačiais brangiausiais 
žmonėmis, kurių ne tiek daug. 
Bet kokia čia ramybė prieššven-
tiniu ir juo labiau advento metu, 
kai iš visų pusių skamba Kalėdų 
varpai, siautėja Kalėdų seneliai, 
suįžūlėję nykštukai stvarsto už 
skvernų, o šelmės snieguolės šyp-
sosi ir nori tave sušaldyti ledinia-
me glėbyje. Taip prieššventinis 
laikotarpis virsta jau ne paprastu 
lėkimu, o kažkokiomis fantas-
magoriškomis gaudynėmis, kai 
už kiekvieno kampo tūno Kalėdų 
senelis su maišu, norėdamas su-
drumsti tavo ramybę ir išvilioti 
tavo piniginės turinį. Išsukęs 
iš klaidžių labirintų sprunki į 
miesto aikštę tikėdamasis atsi-
pūsti, bet čia tave pasitinka lyg 
ufonautų laivas blyksinti eglė. 
Galvoji ramiai prie jos pastovė-
ti ir įkvėpti sakų aromato, bet 
po tavo kojomis sprogsta vaiko 

numesta petarda.  Išsigandęs 
žengi priekin ir į spyglius susi-
braižai veidą. Tada supranti, kad 
prieššventiniu laikotarpiu ramy-
bė įmanoma tik miško trobelėje 
prie ežero, jeigu tik kaimynas iš-
puošęs savo namą žybsinčiomis 
girliandomis neįjungia garsios 
kalėdinės muzikos.

Kaip ten bebūtų, bet Kalėdos 
vis dėlto yra ne tik ir ne tiek 
kūno, kiek sielos šventė. Žino-
ma, gausus ir sotus stalas nie-
ko blogo, bet visgi prieštarauja 
tam, ką mes kasmet švenčiame. 
Juk kūdikėlis Jėzus gimė netur-
tingoje ir paprastoje šeimoje, 
jo tėvas nebuvo koncerno ge-
neralinis direktorius, o motina 
nevadovavo kailinių salonui. 
Gimė jis paprastame tvartelyje, 
o ne prabangioje ir tviskančioje 
gimdymo klinikoje, kur jo atėji-
mą į pasaulį prižiūrėjo garbūs 
profesoriai ir mokslų daktarai. 
Žinoma, jį aplankė trys karaliai, 
bet tai jau daugiau simbolinis 
dalykas. Pabrėžtinai paprasta 
ir kukli Dievo sūnaus atėjimo į 
šį pasaulį istorija demonstruoja, 
kad neįtikėtini dalykai ir stebu-
klai vyksta eiliniame paprastų 
žmonių gyvenime, tik toli gražu 
ne kiekvienas juos sugeba paste-
bėti, nes jie yra apvilkti papras-
tumo ir kasdieniškumo skraiste. 
Pasaulis po Kristaus gimimo la-
bai daug pasikeitė,  ypač mate-
rialine prasme, bet pagrindinės 
dvasinės vertybės išliko nepa-
kitusios ir ištvėrė daugiau kaip 
du tūkstančius metų. Reiškia, 
jos amžinos. Tad ar verta aukoti 

amžinus dalykus ir iškeisti juos 
į vienadienę ar trumpalaikę ma-
terialinę gerovę?

Advento metu kaip tik turime 
progą nors kartą per metus susto-
ti ir pamąstyti, sulėtinti gyvenimo 
tempą ir pasižiūrėti į nueitą per 
metus gyvenimo kelią. Pasisteng-
ti, kad nebūtume įtraukti į tą pa-
šėlusį ir beprotišką prieššventinį 
lėkimą. Suprasti, kad artimajam 
reikia ne kažkokių ypatingų ir 
brangių dovanų, o paprasčiausio 
dėmesio. Laikas nukreipti akis 
nuo televizorių ekranų ir kom-
piuterių monitorių ir pasižiūrėti 
į artimųjų ir draugų akis.

Vienoje šalyje yra parduotuvė, 
kuri iš žmonių superka kalėdines 
dovanas, kurios neįtiko jų gavė-
jams. Ir, žinoma, joje itin gausu 
prekių. Reiškia, kad žmonės, gy-
vendami kartu su artimaisiais 

ir dažnai būdami itin arti jų, net 
nežino, kokios dovanos pasta-
rieji norėtų. Tai gerai parodo, 
kad per kasdienybės rutiną ir 
rūpesčius nebelieka laiko pa-
žinti savo brangiausių žmonių 
– artimųjų. Tad gal bent kartą 
per metus, per didžiąsias metų 
šventes, verta geriau susipažinti 
su tais, kuriuos manai, kad gerai 
pažįsti. Sakoma, kad švenčių lau-
kimas neretai yra net smagesnis 
už pačias šventes. Turbūt šiame 
posakyje yra nemaža dalis tiesos. 
Tad kodėl to laukimo nepada-
rius dar malonesnio atsisakant 
primesto komercinio lėkimo ir 
skubėjimo? Juk dažnai be jokio 
reikalo nuogąstaujame ir bijome 
to, kas jau buvo, arba to, kas dar 
bus. O gal pabūkime ramūs ir 
laimingi čia ir dabar, būtent šią 
akimirką?•

Visuomeninio judėjimo iniciatyvą palaikė dešimtys lazdijiečių

Goda Čiginskaitė
Artėjant svarbiausioms 
metų šventėms, daugelis 
suko galvas, ką šią proga 
padovanoti savo draugui ar 
artimajam. 

Nepartinio judėjimo „Pirmyn! 
Kartu mes galime“ komanda 
Kalėdų proga pakvietė dovanoti  
tai, kas kiekvienam iš mūsų yra 
svarbiausia – sveikatą ir gyvy-
bę ir praėjusią savaitę pakvietė 
į savanoriškos donorystės ak-

ciją „Duodu kraujo, dovanoju 
gyvybę“. 

Į Lazdijų viešosios bibliotekos 
Jaunimo centrą atvyko Naciona-
linio kraujo centro medikų bri-
gada ir plušo keturias valandas. 
Pirmieji duoti kraujo atvyko šios 
akcijos iniciatoriai – judėjimo 
„Pirmyn! Kartu mes galime“ 
nariai – meras Artūras Marge-
lis, savivaldybės administracijos 
direktorius Gintautas Salatka, 
rajono tarybos nariai. 

Akcijoje dalyvavęs rajono savi-

valdybės Investicijų skyriaus ve-
dėjas Vidmantas Pilvinis sakė, jog 
kraujo donorystė jam nėra naujie-
na, jis pats kraujo nuolat duodan-
tis dar nuo studijų laikų.  

Tarybos narys Ričardas Duls-
kas pripažino, jog jis mielai duo-
da kraujo, nes tai reali pagalba 
tiems, kam šis kraujas gali išgel-
bėti gyvybę. Jo nuomone, kraujo 
donorystė labai naudinga ir pa-
ties donoro organizmui. 

Džiugu, jog prie šios akcijos 
prisidėjo ir daugiau mūsų kraš-

to žmonių, Nacionalinis kraujo 
centras džiaugėsi papildęs krau-
jo atsargas ir nuoširdžiai dėkojo 
Lazdijų krašto žmonėms už jų 
gerumą. 

Nacionalinio kraujo centro 
Rinkodaros ir komunikacijos 
grupės vadybininkė Irma Pim-
čikaitė sakė, jog Lazdijuose iš 
viso buvo sulaukta 52 žmonių, 
panorusių dovanoti kraujo. Iš jų 
41 sėkmingai praėjo donorų at-
ranką ir tapo kraujo donorais.

„Šešiems iš jų tai buvo pirmo-

ji donorystė. Daugiausiai tarp 
donorų buvo žmonių, turin-
čių ARhD+ (antrą teigiamą) ir 
BRhD+ (trečią teigiamą) kraujo 
grupes. Tai – vienos dažniau-
sių kraujo grupių. Būtent tokio 
kraujo poreikis yra ypač didelis 
ir nuolatinis. Nacionalinio kraujo 
centro komandos vardu sakau 
AČIŪ Jums už pagalbą organi-
zuojant šią gerumo akciją, už 
dovanotą kraują ir linkiu gra-
žių švenčių“, – sakė Nacionalinio 
kraujo centro atstovė.•

Kraujo donorų krėsluose — V. Pilvinis ir R. Dulskas.Pirmieji duoti kraujo registravosi akcijos iniciatorai — judėjimo „Pirmyn! Kartu mes galime“ nariai.
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Vokietijos karininkas pulkininkas leitenantas Hans Leo Kraemer padėkojo 
savivaldybės merui A. Margeliui už pagalbą NATO.

2018-ųjų įvykiai, palikę žymę Lazdijų krašto gyvenime

Naujos gaisrinės atidarymas Aštriojoje Kirsnoje.

Seirijuose atidengtas kryžius krašto partizanams. Judėjimo „Pirmyn! Kartu mes galime“ vėliavos pakėlimas.

Atnaujinamas stadionas Šeštokuose.

Atidarytas A. Ramanausko-Vanago kabinetas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje.

Premjero vizitas. Pažadėtas finansavimas Sporto centrui.Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje atidaryta chemijos laboratorija.
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Dzūkų horoskopas 2019 
avinas (03.21–04.20)

2019 metai Avinams atvers naujas 
galimybes:  nors pirmuosius metų 
mėnesius jūs būsite kiek sutri-
kę ir bandysite susivokti savyje, 
tačiau balandį ar gegužę viskas 
susidėlios į savo vietas. Nebijokite 
permainų – viskas bus tik į gerą ir 
vėliau stebėsitės, kodėl 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, nebijoki-
te žengti ryžtingo žingsnio, nes 
tai turės didelės įtakos jūsų as-
meninei sėkmei. Jei planuojate 
investuoti, tam labiausiai tinka-
mas 2019 metų vasario mėnuo. 
Pirmojoje metų pusėje gali atsi-
rasti neplanuotų išlaidų, tačiau 
nėra reikalo nerimauti – darbštūs 
Avinai visada randa būdų, kaip 
išvengti pinigų trūkumo.

Antroji metų pusė finansiškai 
bus stabilesnė, tikėtina, kad jums 
pavyks padidinti pajamas ir pi-
nigų trūkumo nebejausite, ypač 
gerai seksis ūkininkams, augi-
nantiems 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 boulin-
gą 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 ne-
lengvų permainų metas – teks 
apsispręsti, kas Jums svarbu, o 
kas ne. Gali vykti viskas ne taip, 
kaip norėtumėte.  

Nors Jaučiai dažniausiai pasi-
žymi stipria sveikata, tačiau 2019 
metais reikės laikytis tam tikrų 
apribojimų. Itin atsakingai var-
tokite vaistus – jei susirgtumėte, 
neskubėkite į vaistinę, geriau 
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 reko-
menduojama ilgai neatidėlioti. 
Vis dėlto, teigiamų pokyčių finan-
sinėje srityje bus galima tikėtis 
tik antroje metų pusėje, tad iki 
tol geriausia neplanuoti stambių 
pirkinių ar didelių finansinių įsi-
pareigojimų.

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. Kūrybi-
nis įkvėpimas lydės ištisus me-
tus, todėl jūs galėsite džiaugtis 
puikiais darbo rezultatais. 2019 
metas Dvyniams puikiai seksis 
realizuoti 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 proble-
momis, todėl labai svarbu laiku 
pastebėti ligą ir kreiptis į gydy-
toją. Rūkantiems Dvyniams pri-
mygtinai rekomenduojama atsi-
sakyti šio žalingo įpročio, nes 2019 
metais gali atsirasti rimtų sveika-
tos sutrikimų, taip pat ketinama 
rajone plėsti nerūkymo zonas. Šio 
Zodiako ženklo atstovams ypatin-
gai svarbu saugoti savo sveikatą 
rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais, 
kada bus didesnė traumų rizika. 
Šiuo laikotarpiu nerekomenduo-
jama užsiimti ekstremaliu sportu, 
vertėtų atsargiau vairuoti, vengti 
tolimų kelionių.

vėžys (06.22–07.22)
2019 metais Vėžiams gali tekti pri-
siimti didesnę atsakomybę. Tikė-
tina, kad darbe turėsite daugiau 
įsipareigojimų, tačiau taip pat jų 
netrūks ir Vėžiams, užsiiman-
tiems kaimo turizmo verslu bei 
paslapčia varvinantiems „kur-
cinio ašaras“.  Asmeniniam to-
bulėjimui bus palankiausi kovo-
rugsėjo mėnesiai, šiuo laikotarpiu 
žvaigždės pataria  lankyti kursus, 
mokytis naujų dalykų ar tiesiog 
tobulinti turimus įgūdžius.

Nors 2019 metai bus gana sė-
kmingi, tačiau gali tekti susidurti 
ir su tam tikrais nemalonumais. 

ar įgyvendinti senus sumanymus, 
šis laikotarpis tam labai tiks. Bū-
site labai entuziastingi, tačiau 
pasistenkite neperdegti, be to, 
2019 metais nerekomenduojama 
priimti skubotų sprendimų.

Liūtų finansinė padėtis 2019 
metais išliks tokia pat, kokia buvo 
praėjusiais metais. Antroje metų 
pusėje jus gali kankinti virškini-
mo sutrikimai ir kvėpavimo takų 
ligos. Jei kilnojate taurelę ar trau-
kiate dūmą, pasisaugokite. 

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 santykiuose 
su aplinkiniais. Jei praeityje buvo 
nesutarimų su draugais, giminai-
čiais ar kaimynais,  Kiaulės metais 
turėsite puikią progą tai ištaisyti. 
Jei turite naujos veiklos suma-
nymų, jūsų  idėjos bus tinkamai 
įvertintos, tikėtina, kad gausite 
vertingų patarimų, kaip galėtu-
mėte jas įgyvendinti. Jei užsiimate 
nelegalia veikla, šie metai jums 
puiki proga legalizuotis.

Nuo balandžio iki rugpjūčio 
gali tekti daugiau padirbėti, tačiau 
šiuo laikotarpiu jausite energijos 
antplūdį ir galėsite nuveikti dau-
giau 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 sutartis 
(ypač dėl žemės pardavimo), nes 

Niekam ne paslaptis, kad pavy-
duoliai tiesiog negali pakęsti tų 
žmonų, kuriems sekasi, taigi, kaž-
kas gali bandyti jums pakenkti. 
Labai svarbu, kad atskirtumėte, 
kas yra jūsų tikrieji draugai, o kas 
tiesiog siekia asmeninės naudos. 
Stenkitės kuo mažiau kalbėti apie 
savo idėjas ar ateities planus, ver-
čiau veikite tyliai. Kiaulės metais 
Jums rekomenduojama bendrauti 
tik su tais žmonėmis, kuriais ti-
krai pasitikite ir kurių kompa-
nijoje jaučiatės jaukiai. Žinoma, 
bendravimo su kolegomis ar kai-
mynais 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 atsinaujinu-
si 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 me-
tai bus palankūs užglaistyti senus 
nesutarimus, susitikti su seniai 
matytais bičiuliais bei užmegzti 
naujas pažintis. Liūtams ateinan-
tys metai žada tikrai daug malo-
nių 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 atlie-
kami kur kas greičiau ir įdedant 
mažiau pastangų.

Pirmoje metų pusėje norėsite 
išbandyti kažką naujo, nestokosi-
te originalių idėjų. Tai – palankus 
metas kūrybine veikla užsiiman-
tiems žmonėms, nes įkvėpimo ti-
krai netrūks. Kovo mėnesį jausite 
tam tikrą nerimą, ypač liberaliau 
mąstantieji, tačiau viskas užsi-
mirš.

Žvaigždės žada, kad produkty-
viausias laikotarpis bus nuo ba-
landžio iki lapkričio, tad tuomet, 
jei planuojate imtis naujų darbų 
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DzūkaI kaLba, kaD...

g Mero sūnus Doman-
tas, žinomas kaip užkietėjęs 
ūkininkas, savo sugebėjimų 
kraitį papildė dar vienu talen-
tu – tapo tikru medžiokliu ir 
jau gali pasididžiuoti savo 
pirmuoju laimikiu – stirna. 
Nuo šiol  visas Vartų kaimas 
bus aprūpintas ne tik šviežia 
jautiena, bet ir stirniena.
g Vienas rajono klebonas 

parapijiečių tarpe išgarsėjo 
savo originaliais įpročiais. 
Paprašytas į paskutinę kelio-
nę palydėti velionį, klebonas 
pasiūlė tai padaryti 8 valandą 
ryto, nes kitu laiku jis neturė-
siąs laiko. Gal taip Dievo tar-
nas bando mūsų krašte įvesti 
naują tradiciją – laidotuves 
tamsoje? 
g Rinkimuose į Lazdijų ra-

jono tarybą ketina dalyvauti 
prieštaringai vertinama buvu-
si... Seimo narė, ūkio ministrė, 

„Arvi“ kalakutų privataus lėk-
tuvo keleivė, Lietuvos lobistė 
Vietname, tikra kaunietė ir 
feministė Birutė V. Kas galė-
jo paskatinti garsią politikę 
tokiam politinės karjeros 
nuosmukiui? 
g Kai kurie bankai visai 

prarado sveiką protą. Vietoj 
to, kad išskėstomis rankomis 
lauktų klientų, sudėlioja jiems 
kliūčių ruožą. Jei Lazdijuose 
nori pasinaudoti banko pas-
laugomis, turi iš anksto už-
siregistruoti, visai kaip poli-
klinikoje pas gydytoją. Štai 
toks skandinaviškas paslau-
gumas.•

Žinutes galite siųsti 
el. paštu dzukuzinios@
gmail.com, pranešti tele-
fonais: (8 318) 52260, 8 670 
38882, arba atnešti į re-
dakciją adresu Nepriklau-
somybės a. 4, Lazdijai.

Žmonės, keIčIantys mūsų krašto veIDą

Virginijus Vasiliauskas: esu savo krašto patriotas!
Ričardas Lapaitis
Kol žmogus kovoja, jis 
savo likimo kalvis – taip 
būtų galima apibūdinti 
Lazdijų rajono savivaldy-
bės tarybos narį Virginijų 
Vasiliauską. Kaimo reikalų 
komitete dirbantis politi-
kas, aktyvus bendruome-
nininkas sutiko pasidalinti 
savo mintimis apie darbus, 
kurių Virginijus turi tiek 
daug, jog nuolatos jaučiąs 
laiko trūkumą.

Gynė ParLamentą
Salos kaime gyvenantis V. Vasi-
liauskas didžiąją gyvenimo dalį 
buvo statutinis Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos darbuotojas. 
1990 metų rudenį, kai pradėjo 
veikti savanoriška sienos su Len-
kija apsaugos tarnyba, drąsus, 
vos 20-ies sulaukęs jaunuolis 
tapo vienu pirmųjų savanorių.

Lemtingąją 1991-ųjų sausio 13-
ąją Virginijus, net negalvodamas 
apie gresiančius pavojus, nepa-
sakęs net savo tėvams, išvyko 
ginti Lietuvos laisvės ir nepri-
klausomybės. Iki šiol Virginijus 
saugo namuose dujokaukę, kurią 
turėjo Aukščiausiosios tarybos 
pastate. 

Principingas ir kartu labai 
žmoniškas V. Vasiliauskas, dirb-
damas VSAT, buvo 40 kartų ska-
tintas, apdovanotas vardiniais 
laikrodžiais bei tuomečio Vidaus 
reikalų ministro medaliu „Tėvy-
nės labui“.

Vyras iki šiol turi išsaugojęs 
garsios REUTERS agentūros at-
siųstą nuotrauką, kurioje 1990 
metais jis stovi su lietuviška 
pasieniečio uniforma greta iš-
tikimiausių savo bendražygių. 

V. Vasiliauskas buvo ne eilinis 
pasienietis – jis ėjo dokumentų 
tyrimo specialisto pareigas.

Nors Virginijus yra ištvėręs 
daugybę operacijų, jis buvo net 
4 kartus nominuotas geriausiu 
Lietuvos pasieniečiu.

taPo bItInInku
Virginijaus tėtis Juozas Vasi-
liauskas buvo bitininkas. Gau-
sioje šeimoje užaugęs Virginijus 
taip pat tapo bitininku. Kaip jis 
pats sakė, „tai šeimos tradicija, 
keliaujanti iš kartos į kartą“.

Virginijus mokėsi Dumblio 
8-metėje mokykloje, vėliau studi-
javo bitininkystę Tytuvėnų aukš-
tesniojoje žemės ūkio mokykloje. 
Po baigimo dirbo tuometiniame 
S. Nėries kolūkyje, kur rūpinosi 
net 120 bičių šeimų. Beje, Tytu-
vėnuose mokėsi ir dabartinis 
Seimo pirmininkas Viktoras 
Pranckietis.

turI DauG veIkLos
Pasukęs į politiką V. Vasiliauskas 
visų pirma galvoja apie gimtąjį 
kraštą, savo kaimą bei bendruo-
menę. Virginijus neslepia apmau-
do, kai mato apleistus buvusius 
kai kuriuos pasienio tarnybos 
pastatus. Jis džiaugėsi, kad bu-
vusiame rinktinės štabe Dum-
blio kaime įrengta bendruome-
nės salė, biblioteka, sporto salė. 
Virginijus buvo atviras: daugelis 
šių svarbių darbų padaryta savi-
valdybės mero Artūro Margelio 
pastangomis ir pritarimu.

Artimiausi V. Vasiliausko pla-
nai – Dumblio ežero pakrantės 
sutvarkymas. Yra daug minčių 
dėl Dienos centro steigimo. Be 
to, Virginijus tarpininkauja ir 
dėl senovinių automobilių mu-

ziejaus atidarymo. Šis muziejus, 
net nėra abejonių, ateityje taps 
turistų traukos objektu. V. Vasi-
liauskas ketina atidaryti ir mili-
taristinės tematikos muziejų.

Šiuo metu dar ir ugniagesiu-
gelbėtoju dirbantis V. Vasiliaus-
kas sakė, jog sunkiausias laikas, 
kai užpuola liga, visa kita išgy-
venama. Paklaustas, kodėl pa-
sirinko tokį atsakingą ir pavojų 
kupiną darbą, 48-erių vyras tik 
nusišypsojo ir sakė, jog visas jo 
gyvenimas buvo skirtas kažką 
ginti. Tarnauti gėriui, teisingu-
mui ir gelbėti kitų gyvybes. Juk 
Virginijus – ir neetatinis gamtos 
apsaugos inspektorius. 

kvIečIa būtI vIenInGIems
V. Vasiliausko žmona Ilona – 
Lazdijų seniūnijos specialistė. 
Dukra Akvilė bei sūnus Vilius 
šiuo metu studijuoja. Abu pasi-
rinko aplinkosaugos mokslus.

Paklaustas apie dabartines 
Lietuvos aktualijas, rajono ta-
rybos narys V. Vasiliauskas buvo 
atviras: jis linkėjo nepasiduoti 
provokacijoms ir būti vienin-
giems, kaip tolimais 1990-aisiais. 
Pasak didelės patirties turinčio 
vyro, suskaldžius tautą lengva 
ją nugalėti! Virginijus ragino 
nepamiršti praeities, jog mūsų 
partizanus pavyko nugalėti tik 
supriešinus tautą,  jog Kremlius 
ir dabar naudojo tokią strate-
giją.

Todėl artėjančių švenčių proga 
V. Vasiliauskas linkėjo pozity-
viau žiūrėti į ateitį, džiaugtis, 
kad gyvename laisvoje ir ne-
priklausomoje valstybėje, būti 
vieningiems, vieni kitiems at-
laidesniems ir išmokti džiaugtis 
mažais dalykais!• V. Vasiliausko turtinga gyvenimiška patirtis skirta gimtojo krašto gerovei kurti.

*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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Prieš šventes rajono vadovai išpildė slapčiausias vaikų svajones

Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, ne vienerius metus aktyviai palaikantis socialinio projekto „Vaikų svajonės“ idėją, šiemet taip pat išsvajotomis dovanomis pradžiugino projekte 
užsiregistravusius mažuosius Lazdijų rajono gyventojus. Prie šios akcijos šiemet taip pat prisijungė ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Jonas Stankevičius. Gera dalintis geru! 

Sudegusius namus R. ir V. Paulauskai pasiryžę atstatyti
Vaidotas Morkūnas
Keletą dienų iki Kalėdų Būdviečio 
kaime įvyko didelė nelaimė – užsi-
liepsnojo ir sudegė  gyvenamasis 
namas, kuris priklausė Renatai 
ir Vytautui Paulauskams. Prieš 
Kalėdas apie šią nelaimę šeimos 
nariai išplatino informaciją feis-
buke ir prašė žmonių padėti.    

„Sveiki, atsitiko didelė nelaimė mūsų šei-
moje. Visiškai sudegė mūsų šeimos užgy-
ventas turtas – namas. Liko tik mūrinės 
sienos. Nebeliko nieko... Nei vieno sveiko 
daikto, nebeturime, kur gyventi, nebetu-
rime drabužių, batų, visų reikiamiausių 
dalykų. Turime pradėti viską nuo nulio. 
Tad mes prašome visų pagalbos, kas galit, 
padėkite mums, kad turėtume naujus na-
mus. Mes netekome visko... Bet svarbiau-
sia, turime vienas kitą, esame vieningi. Ir 
mes manome, kad atsiras gerų žmonių, 
norinčių mums padėti. Juk artėja Kalėdos, 
stebuklų metas. Žinome, kad prašome 
daug, bet tikimės, kad Jūsų širdyje atsiras 
gerumo žiupsnelis. Kas galit, dalinkitės!“ 
– rašoma feisbuko paskyroje.

Vakar kalbintas šių namų šeimininkas 
Vytautas Paulauskas teigė, kad nelaimė 
jų šeimą užklupo labai netikėtai. „Mes 
apie tai, kad dega mūsų namas, sužino-
jome iš savo sūnaus, kai jau keltas mus 
buvo parplukdęs iš Vokietijos į Klaipėdą 
ir ruošėmės iš uosto važiuoti namo. Aš 
su žmona dirbu Vokietijoje, žemės ūkyje, 
turiu Lietuvoje užregistravęs individualią 
įmonę, o dirbu užsienyje. Taigi grįžome 
į Lietuvą švęsti Kalėdų. Kai sugrįžome, 
namą dar gesino. Mes likome taip, kaip 
stovime, ką parsivežėme iš Vokietijos, tą ir 
turėjome. Tuo metu, kai namas užsidegė, 
čia gyvenantis sūnus Jogaila trumpam 
buvo išvykęs. Dūmus ir liepsną pamatė 
kaimynai. Man pasakojo, kad jie subėgę 
pamatė, kad iš pradžių liepsna pasirodė 
koridoriuje, bandė ją užgesinti, tačiau ji 
persimetė į palėpę, kur buvo drabužių 
sandėlis. Nuo jų, matyt, liepsna persimetė 
į stogą. Mano įsitikinimu, namas užsidegė 
nuo elektros. Jaučiu ir pats kaltę dėl to, 
nes šį namą pats remontavau, norėjau jį 
tinkamai susitvarkyti. Beje, prieš kelerius 
metus praūžusi vėtra šio namo stogą buvo 
nunešusi, todėl mes naują stogą buvome 

Ugnis pasiglemžė visą šeimos turtą (nuotr. „Facebook“)

uždėję. Taip pat daug teko remontuoti ir 
namo vidų. Dabar gi liepsna pasiglemžė 
visą mūsų turtą, tačiau, ačiū Dievui, visi 
mūsų šeimos nariai yra sveiki ir šį namą 
pasistengsim atstatyti nuo pamatų“, – 
sakė Vytautas.

Sudegusio namo šeimininkas dabar su 
žmona ir sūnumis glaudžiasi pas žmonos 
Renatos tėvus Pagrūdų kaime. „Vyriausias 
sūnus su šeima gyvena Elektrėnų rajone, 
o Deivydas jau irgi kuriasi savarankiškai 
gyventi, tik Jogaila dar mokosi. Mums 
iš pradžių siūlė socialinį būstą Rudami-
noje ir kitur, tačiau apsisprendėme pas 
uošvius pabūti“, – sakė Būdviečio kaimo 
gyventojas.

Vytautas pasakojo, kad jie ne vieni, daug 
žmonių jiems padėjo. Sūnūs išplatino 
pagalbos prašymus, Būdviečio klebonas 
per mišias prašė mums suteikti pagalbos. 
Strumbagalvės kaimo gyventojai organi-

zavo rinkliavą, parėmė, kuo galėjo – atne-
šė drabužių, kitų daiktų, kai kas ir pinigų 
paaukojo. Nuoširdžiai noriu padėkoti vi-
siems už paramą ir užtikrinu, kad visa ši 
parama bus panaudota tikslingai, o mes 
tikrai atstatysim sudegusį namą, nes labai 
norime turėti savo namus, kur visiems 
šeimos nariams būtų gera susirinkti“, – 
sakė Vytautas.

Būdviečio kaimo gyventojas kalbėjo, 
kad šiuo metu jis kartu su talkininkais 
stengiasi išvalyti nuo degėsių gaisravietę. 
„Aš net nesitikėjau, kad prieš Kalėdas ir 
Kalėdų metu susirinks tiek daug talkinin-
kų. 14 žmonių mums padėjo nuimti ir nu-
griauti apdegusį stogą. Noriu padėkoti ir 
rajono savivaldybei, kuri parūpino didžiulį 
konteinerį, kad turėtume, kur sukrauti 
apdegusio stogo dalis, stogo dangą ir t. t. 
Mes jau esam nusprendę namą atstatyti, 
todėl dabar turime pirma viską  išvalyti. 

Visų formalumų dar nesame sutvarkę, 
žmona yra parašiusi prašymą rajono sa-
vivaldybei, kuri taip pat paskirs paramą. 
Esam sveiki drūti, turime rankas ir kojas, 
todėl nepražūsime, dirbsime. Esame įpratę 
tai daryti“, – sakė Būdviečio gyventojas.

Dėkodamas visiems geros valios žmo-
nėms, padėjusiems ištikus nelaimei, 
Vytautas užtikrino, kad  jų šeima tikrai 
atkurs liepsnos nusiaubtą sodybą. „Kai 
jauti tokį žmonių palaikymą, kai atvyksta 
tiek daug talkininkų padėti, supranti, kad 
gyveni tarp gerų žmonių, kurie gerumu 
dalinasi su visais ir užkrečia tave, kad 
ir kaip būtų sunku kabintis į gyvenimą, 
kurtis“, – kalbėjo vyriškis.•

Norintys paremti šią šeimą gali 
tai padaryti pervesdami pinigų į 
Renatos Paulauskienės sąskaitą 
LT257300010024629749 Swedbank, 
Renata Paulauskienė.



7Nr. 52 / 2018 12 28 / penktadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

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

metų kalendoriai

Dzūkų horoskopas 2019 

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, todėl 
pasistenkite sveikiau maitintis, 
vengti kiaulienos ir daugiau ju-
dėti.

svarstyklės (09.24–10.23)
2019-ieji Svarstyklėms bus di-
delių iššūkių metai. Visi darbai, 
kurių imsitės ateinančiais metais, 
vyks sklandžiai ir be didelių pa-
stangų, 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 pakan-
kamai gera, tačiau gegužės-birže-
lio mėnesiais vertėtų riboti savo 
išlaidas, vengti nebūtinų pirkinių. 
Jei ketinate važiuoti į Marijampo-
lės automobilių turgų pasidairyti 
naujo automobilio, nukelkite šį 
žygį į antrąją metų pusę, nes tada  
turėsite galimybę padidinti as-
menines pajamas, tikėtina, kad 
rasite atsakymą, kodėl anksčiau 
nepavykdavo uždirbti daugiau. 
Rugsėjo pabaigoje piniginė gali 
gerokai pastorėti, ir tai nebūtinai 
bus sunkiu darbu uždirbti pini-
gai. Galbūt laimėsite 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 spor-
to, maudymosi Dusioje, nenor-
maliai intensyvaus darbo savo 
ūkyje, taip pat rekomenduojama 
atsargiau 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 artimuosius. 
Net jei iki šiol nebuvote pratę 
dirbti komandoje, ateinančiais 
metais įsitikinsite, kad kolekty-
vinis darbas gali tiesiog kalnus 
nuversti.

Nuo kovo iki rugsėjo jausitės la-
bai energingi, tačiau spalį norėsite 
poilsio. Metų pradžioje nesivelki-
te į darbines ar politines intrigas, 
nes galite netekti darbo.

Gegužės-birželio laikotarpiu 
patirsite daug smagių akimirkų, 
tikėtina, kad susitiksite su seniai 
matytais draugais ar giminaičiais, 
kuo dažniau nukeliaukite į Veisie-
jų turgų. Net ir tada, jei atrodys, 
kad negalite atidėti darbų, po 
poros dienų poilsio viskas atro-
dys 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 sveikata 
beveik nesiskųs, tačiau balandžio 
mėnesį bus didesnė kvėpavimo 
takų infekcijų tikimybė, todėl ne-
aušinkite 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 to-
kia aktuali.

Pirmąjį metų ketvirtį palanku 
mokytis naujų dalykų, tobulinti 
turimus įgūdžius, mokytis sa-
viugdos. Šauliams, planuojan-

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 įti-
kinsite kitus.

Finansinė situacija visus metus 
bus stabili, tačiau žvaigždės reko-
menduoja per daug neišlaidauti ir 
bent dalį atlyginimo atsidėti pen-
sijai. 2019 metais bus keli gana 
sunkūs periodai, tačiau jie greitai 
praeis. Jei tektų skolintis pinigų, 
tą geriausia daryti birželio pabai-
goje-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 vy-
rai, nešiojantys „Chruščiovo“ tipo 
šukuosenas – tikėtina, kad jums 
pavyks įgyvendinti savo svajones 
ir išsilaikyti permainų balne.

Pirmąją metų dalį būsite labai 
užsiėmę, tačiau finansinė padėtis 
išliks tokia pati, kokia buvo pasta-
ruosius dvejus metus. Jei planuo-
jate investuoti ar pradėti nuosavą 
verslą, žvaigždės rekomenduoja 
palaukti antros metų pusės.

2019 metais Vandeniams patar-
tina nesiskolinti pinigų bei veng-
ti nebūtinų išlaidų. Ateinančiais 
metais pinigų taupymas neparei-
kalaus 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 labiausiai 
tiks lapkričio mėnuo – šiuo laiko-
tarpiu galėsite pelnytai pailsėti 
nuo kasdienių darbų. Lapkričio 
mėnesį taip pat pasiteisins spon-
taniškai priimti sprendimai, todėl 

atsiradus naujoms galimybėms 
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 skausmais, 
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 įpras-
ta vaga ir tai kėlė nuobodulį, ta-
čiau 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 palan-
ki užbaigti pradėtus darbus bei 
grąžinti skolas. Nesusigundykite 
utopiniais tariamų kinų ar indų 
investuotojais į Šeštokų logistikos 
centrą, nes tai labai rizikinga.

Jei planuosite kelionę, tam ge-
riausia rinktis birželio mėnesį. 
Taip pat 2019 metų birželį pa-
tartina daugiau laiko skirti savo 
draugams ir artimiesiems: aplan-
kykite seniai matytus bičiulius, 
suorganizuokite giminės susitiki-
mą kaimo turizmo sodyboje 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.•

tiems keisti veiklos kryptį, tam 
palankiausias metas bus nuo 
balandžio iki rugpjūčio. Tie, kas 
augino žąsis, turi imtis kalakutų 
auginimo. Tiems, kas eidavo į Už-
imtumo tarnybą, pasisėti grikių. 
Viskas turėtų pasikeisti kovo-ba-
landžio mėnesiais, 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 
užsienyje, 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 ne-
bijokite prašyti savo artimųjų ir 
rajono valdžios patarimo ar pagal-
bos – jie sunkioje situacijoje 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-

»Atkelta iš 4 psl. 
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Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Gimę tą pačią 

dieną.
 7.00 Gimtoji žemė. 
 7.30 Premjera. „Kalėdų 

šeima Elfų šalyje“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Gyvūnų 
jaunikliai. Savanų 
mažyliai“. 

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Liūtų kelionė. 
Brangus krovinys“. 

 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 Gražiausios poetų 

dainos.
 22.40 „Laumės šluotos 

pažadas“.
 0.10 „Gladiatorius“.
 2.40 Pasaulio doku-

mentika. „Gyvūnų 
jaunikliai. Savanų 
mažyliai“.

 3.30 Pasaulio dokumen-
tika. „Liūtų kelionė. 
Brangus krovinys“.

 4.25 „Džesika Flečer 5“.

Lnk
 6.25 Dienos programa. 
 6.30 „Tomo ir Džerio 

pasakos“. 
 6.55 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 7.20 „„Nickelodeon“ 
valanda. Keista 
šeimynėlė“. 

 7.45 „Neramūs ir 
triukšmingi“. 

 8.10 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“. 

 9.00 „Didysis Tomo ir 
Džerio nuotykis“.

 10.10 „Haris Poteris ir 
netikras princas“.

 12.55 „Katinas su skry-
bėle“.

 14.35 „Milijonas šventinių 
lempučių“.

 16.25 „Krokodilas 
Dandis“.

 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 „DGM. Didysis 

gerulis milžinas“.
 21.45 „Medalionas“.
 23.35 „Seks video“.
 1.20 „Tėtukas namie 2“.

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. 

Lietuva.
 10.00 Svajonių ūkis. 
 10.30 Tavo supergalia. 
 11.00 Kelionių panorama. 
 11.30 „Paauglės dvasia“.
 13.10 „Ko nori moterys?“.
 15.45 Ekstrasensų mūšis.
 17.25 Laimingas, nes 

gyvas. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“. 
 19.30 „Vienas namuose 

5. Šventinis apiplė-
šimas“.

 21.15 PREMJERA. „Pjūklo 
ketera“.

 0.00 „Kapitonas Ame-
rika. Žiemos karys“.

 2.30 „Tobuli aferistai“.
 4.05 „Vienas namuose 

5. Šventinis apiplė-
šimas“.

 5.35 „Simpsonai“.

btv
 7.30 „Vaikai šėlsta“. 
 8.45 Sveikatos ABC 

televitrina. 
 9.00 „Varom!“.
 10.00 „Nutrūkę nuo 

grandinės“. 
 10.30 „Gyvūnų būstai. 

Gamtos inžinieriai“. 
 11.40 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“. 
 12.40 „Geriau vėliau, 

negu niekada“.
 13.40 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 15.50 „Nusikaltimų 

tyrėjai“. 
 17.00 Betsafe–LKL. 

„Rytas“–„Pieno 
žvaigždės“.

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.05 „Hankokas“.
 23.45 „Anakonda“.
 1.25 „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 Adomo obuolys. 
 11.00 „Pagrindinis 

įtariamasis“.
 13.15 „Šeimininkė“.
 15.35 TV parduotuvė.
 16.00 Žinios.
 16.18 Orai.
 16.20 Čempionai. 
 16.50 Skonio reikalas. 
 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 „Svetimų troškimų 

sūkurys“.
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.40 Skonio reikalas. 

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 8.00 Misija: Vilnija. 
 8.30 ARTS21. 
 9.00 Globalios Lietuvos 

apdovanojimai. 
 10.00 Į sveikatą! 
 10.30 Garsiau. 
 11.00 Už kadro. 
 11.30 Mokslo sriuba. 
 12.00 F. Leharas. Operetė 

„Linksmoji našlė“. 
 14.20 „Meilė – tik tai, kas 

tikra“. 
 15.30 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 16.00 Euromaxx. 
 16.30 Klauskite daktaro. 
 17.20 Stilius. 
 18.15 Daiktų istorijos. 
 19.00 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Juozas Tumas-Vaiž-
gantas“. 

 19.45 Stambiu planu. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Kalėdinis koncertas 

„Kūdikėlio sapnas“. 
 22.30 Premjera. „Kažkur 

laike“. 
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 „Aukšti kulniukai“.
 2.35 LRT OPUS ORE. 

Grupė „Driezahs“.
 3.30 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Juozas Tumas-Vaiž-
gantas“.

 4.15 Klauskite daktaro. 
 5.05 Stilius. 

tv1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Pragaro katytė“. 
 7.45 „Džekas Hana 

kviečia į gamtą“. 
 8.10 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.05 „Tėvas Motiejus“.
 10.25 „Būrėja“. 
 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. Aistrų 

ratilai“.
 22.50 „Fargo“.
 0.45 „Azartiniai 

žaidimai“.
 2.30 „Byla“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 „Pingvinai gamtos 

spąstuose“.
 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 Jokių kliūčių! 
 13.00 PREMJERA. 

„Baltieji lokiai. 
Gyvenimas ant 
plono ledo“.

 14.00 Pavojingiausi 
pasaulio keliai.

 15.00 Ledo kelias.
 16.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 PREMJERA. 

„Jukono vyrai“.
 19.00 „Amerikos 

talentai“.
 21.00 Žinios. 
 21.53 Sportas.
 22.00 „Nepageidaujami 

genai“.
 0.05 „Kietas riešutėlis 

2“.

„DGM. Didysis gerulis milžinas“,  19.30, LNK

PenktaDIenIs, gruodžio 28 d. Saulė teka 8.42, leidžiasi 15.48, dienos ilgumas 
7.16. Pilnatis. Vardadieniai: Inga, Ivita, Irvita, Ingeborga, Kantvilas, Vaidilutė, Ema, Kamilė.

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.
 22.55 „Gladiatorius“.
 1.30 Klausimėlis.lt.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“.
 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
 6.15 Dienos programa. 
 6.20 „Spaidervikų 

kronikos“.
 8.00 „Šarlotės voratin-

klis“.
 9.40 „Jau baigėm?“.
 11.30 „Haris Poteris ir 

Fenikso brolija“.
 14.05 „Įsivaizduok tai“.
 16.10 „Liūtas“.
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 PREMJERA. 

„Transformeriai. 
Paskutinis riteris“.

 22.30 PREMJERA. 
„Tėtukas namie 2“.

 0.30 „12 kėdžių“.
 2.25 „Tėtukas namie“.
 4.00 Nebijok pažinti. 

tv3
 6.20 Televitrina. 
 6.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.05 PREMJERA. 

„Kalėdų meilė“.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Svotai“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 14.30 „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 „Liūtas karalius“.
 21.10 „Kapitonas Ame-

rika. Žiemos karys“.
 23.50 „Piršlybos“.
 1.55 Kastyčio Kerbedžio 

jubiliejinis kon-
certas „Amžinai“. 

 3.45 „Kalėdų karštligė 
2“.

 5.15 „Svotai“. 

btv
 7.10 „Vaikai šėlsta“. 
 7.35 „Stoties policija“.
 8.35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „Įteisintas faras“.
 10.40 „Gelbėtojai – 112“.
 11.40 „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 „Riaušės“.
 22.40 Tarptautinis 

turnyras „BUSHIDO 
KOK 2018 Ryga“. 

 1.05 „Žudikai“.
 3.15 „Nusikaltimų 

tyrėjai“.

Dzūkijos tv
 6.00 Programa.
 6.05 TV parduotuvė.
 6.25 „Pasaulio turgūs. 

Ypatingas maistas“.
 7.15 Ant bangos. 
 8.15 „Vikingas“. 
 10.55 „Albanas“.
 12.05 TV parduotuvė.
 12.20 „Dvigubas gyve-

nimas“.
 14.40 „Viešnia iš ateities“.
 16.00 Reporteris. 
 16.28 Orai.
 16.30 „Šerloko Holmso 

ir daktaro Vatsono 
nuotykiai. Dvide-
šimtasis amžius 
prasideda“.

 18.00 „Demaskuoti“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 20.58 Orai.
 21.00 Adomo obuolys. 
 22.00 Reporteris. 
 22.28 Orai.
 22.30 „Miražas“. 
 0.10 „Gluchariovas“.
 1.15 „Albanas“.
 2.15 „Kelrodė žvaigždė“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Svetimų troškimų 

sūkurys“.

 4.45 „Albanas“.
 5.35 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 6.00 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.25 4 kampai. 
 6.50 10 min. iki tobu-

lybės su Jurijumi. 

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Jazz 2018. 
 7.05 Už kadro. 
 7.30 „Grizis ir lemingai“.
 7.40 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“.
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Garsiau. 
 8.50 „Pasakojimai iš 

Japonijos 4“.
 9.10 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. Pran-
ciškaus Ksavero 
(Jėzuitų) bažnyčia.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 Šiaulių berniukų 
ir jaunuolių 
choro „Dagilėlis“ 
koncertas.

 13.00 Tėvas Stanislovas. 
Stotis tyloje. 

 13.40 Apie R. M. Rilkę 
Dotnuvos vienuo-
lyne.

 14.20 „Pokalbiai pas 
Bergmaną. Baimė“.

 15.05 „Pasakojimai iš 
Japonijos 4“.

 15.45 „Grizis ir lemingai“.
 15.50 „Kaip Paulinė 

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

Lietuva.
 18.00 Kelias. 
 18.20 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 19.20 „Kiotas. Roman-

tiška pažintis su 
nacionalinėmis ver-
tybėmis. Vertybės 
karvedžio Akečio 
Micuhidės akimis. 
Tanbos provincijos 
Komiodži šventykla 
ir Fukučijamos 
pilis“.

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Aukšti kulniukai“.
 23.20 LRT OPUS ORE. 

Grupė „Driezahs“.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Kaunas Jazz 2018. 
 2.20 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 2.45 Dainuoju Lietuvą. 
 5.05 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 

Kazlaus. Svečias 
– Metropolitan 
operos muzikos va-
dovas, dirigentas, 
pianistas John 
Fisher (Jungtinė 
Karalystė).

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 „Muča Luča“. 
 13.30 „Tinginių miestelis“. 
 14.00 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.25 „Džiunglių princesė 
Šina“.

 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“.
 22.55 „Azartiniai 

žaidimai“.
 0.55 „Nusikaltimo 

vieta – Hamburgas. 
Padegėjas“.

 2.30 „Džiunglių princesė 
Šina“.

 3.15 „Paryžiaus 
paslaptys. Eifelio 
bokšto 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 „Dešimt jardų“.
 0.00 Eurolygos 

rungtynės. 
Gran Kanarijos 
„Herbalife“–Kauno 
„Žalgiris“.

 1.55 „Kietas riešutėlis“.

„Liūtas karalius“,  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 „Hanso Kristiano 

Anderseno 
pasakos. Kiaulia-
ganys“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Atšiaurioji 
Kanada. Pirmykštės 
gamtos kraštas“. 

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Nilas. Didin-
goji upė. Gyvybės 
gija dykumoje“. 

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

Loto“.
 15.45 Žinios. Orai.
 16.05 Auksinis protas. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 17.45 Duokim garo! 
 19.15 100 metų  

kartu. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Ana Karenina“.
 0.25 „Pragaro vaikis 2. 

Aukso armija“.
 2.25 Pasaulio dokumen-

tika. „Nilas. Didin-
goji upė. Gyvybės 
gija dykumoje“.

 3.20 Pasaulio dokumen-
tika. „Atšiaurioji 
Kanada. Pirmykštės 
gamtos kraštas“.

 4.20 „Puaro“.

Lnk
 6.35 Dienos  

programa. 
 6.40 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 7.05 „„Nickelodeon“ 
valanda. Keista 
šeimynėlė“. 

 7.30 „Neramūs ir 
triukšmingi“. 

 7.55 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.20 „Tomo ir Džerio 
pasakos“. 

 8.45 „Alvinas ir burun-
dukai“.

 10.35 „Haris Poteris ir 
mirties relikvijos. 1 
dalis“.

 13.25 „Policijos akade-
mija 6. Miesto 
apgultis“.

 15.05 „Krokodilas Dandis 
2“.

 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 Lietuvos balsas. 

Superfinalas. 
 22.50 „Nebaigti reika-

liukai“.
 0.40 „Stiklo namai 2. 

Geroji Motina“.
 2.20 „Seks video“.

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 Aplink Lietuvą. 

Miestai. 
 12.30 „Aristokatės“.
 14.10 „Johanos pa-

slaptis“.
 16.00 „Nemirtingųjų kro-

nikos. Nuostabūs 
sutvėrimai“.

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

Faktorius“. 
 22.30 „Kieti bičai“.
 0.40 „Pjūklo ketera“.
 3.05 „Ko nori moterys?“.
 5.15 „Simpsonai“.

btv
 6.40 „Geriau vėliau, 

negu niekada“.
 7.30 „Gyvūnų būstai. 

Gamtos inžinieriai“. 
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 „Vaikai šėlsta“. 
 10.00 „Nutrūkę nuo 

grandinės“. 
 10.30 „Gyvūnų būstai. 

Gamtos inžinieriai“. 
 11.40 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“. 
 12.40 „Geriau vėliau, 

negu niekada“.
 13.40 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 15.20 „Nusikaltimų 

tyrėjai“. 
 17.00 Betsafe–LKL. 

„Juventus“–
„Neptūnas“.

 19.30 „Žmogus – orkes-
tras“.

 21.10 PREMJERA. „Antri-
ninkas“.

 22.15 „Gyvi numirėliai“.
 23.15 „Riaušės“.
 0.50 „Anakonda“.

Dzūkijos tv
 7.00 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Ramutė 
Stačiokaitė-Le-
dienė“. 

 7.55 „Pasaulis iš 
viršaus“. 

 8.30 „Neprijaukinti. 
Aliaska“. 

 9.00 Šiandien kimba. 

 10.00 „Mentų karai: 
Kijevas. Sidabrinis 
durklas“.

 12.10 Skonio reikalas. 
 13.00 Adomo  

obuolys.
 14.00 „Šerlokas 

Holmsas“.
 16.00 Žinios.
 16.18 Orai.
 16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 17.00 „Jūreivio keliai. 

Krepšinio uoste“.
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Vaiduoklis krei-

vame veidrodyje“.
 20.00 Žinios.
 20.23 Orai.
 20.25 „Vaiduoklis krei-

vame veidrodyje“ 
(tęs.). 

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

įtariamasis“.
 0.45 „Gurovo bylos. 

Maitvanagiai“.
 2.45 „Merdoko 

paslaptys“.
 4.40 „Mentalistas“.
 5.30 „Nuostabūs 

pojūčiai“. 

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 „Meilė – tik tai, kas 

tikra“. 
 7.10 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Kristaus 
Prisikėlimo bazilika.

 7.20 Kauno bažnyčios: 
miesto tapa-
tumo kodas. Šv. 
arkangelo Mykolo 
(Įgulos) bažnyčia.

 7.30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 

 7.45 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 

 8.00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 

 8.15 Kelias. 
 8.45 Krikščionio žodis. 
 9.00 Premjera. „Paži-

nimo džiaugsmas. 
Ar gyvūnai geba 
jausti?“.

 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 Pradėk nuo savęs. 
 13.00 Stop juosta.
 13.25 Dainuoju  

Lietuvą. 
 15.50 Šventadienio 

mintys. 
 16.15 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 16.45 Mokslo ekspresas. 
 17.05 (Ne)emigrantai. 
 18.00 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.45 Istorijos perimetrai. 

„Jūros vartai“.

 19.40 Premjera. „Daun-
tono abatija 1“.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Šventinis gala 

koncertas. 
 23.00 Koncertuoja Salva-

doras Sobralis.
 0.30 Anapus čia ir  

dabar. 
 1.15 „Kažkur laike“.
 2.55 Teturiu Tėvynės 

meilę. 
 3.45 Tėvas Stanislovas. 

Stotis tyloje. 
 4.25 Apie R. M. Rilkę 

Dotnuvos vienuo-
lyne.

 5.05 (Ne)emigrantai. 

tv1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Pragaro katytė“. 
 7.45 „Džekas Hana 

kviečia į gamtą“. 
 8.10 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.05 „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“. 
 18.55 „Būrėja“. 
 19.30 „Įsimylėjęs kara-

lius“.
 21.00 „Likimo šešėlis“.
 23.00 „Už įstatymo ribų“.
 1.00 „Fargo“.
 2.40 „Prieblanda. Aistrų 

ratilai“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 „Baltieji lokiai. 

Gyvenimas ant 
plono ledo“.

 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 Sandėlių karai.
 12.00 Jokių kliūčių! 
 13.00 PREMJERA. „Plėš-

rūnai pavojuje“.
 14.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 17.00 Sandėlių  

karai.
 18.00 „Jukono vyrai“.
 19.00 Amerikos talentai.
 20.30 Dainų dvikova.
 21.00 Žinios. 
 21.53 Sportas.
 21.58 Orai. 
 22.00 Nakties TOP. 
 22.30 Dainų dvikova.
 0.00 „Kietas riešutėlis. 

Kerštas su kaupu“.

sekmaDIenIs, gruodžio 30 d. Saulė teka 8.42, leidžiasi 16.00, dienos 
ilgumas 7.18. Delčia. Vardadieniai: Margarita, Sabinas, Sabina, Gražvilas, Dovydas, Irmina.

PIrmaDIenIs, gruodžio 31 d. Saulė teka 8.42, leidžiasi 16.01, dienos ilgumas 
7.19. Delčia. Vardadieniai: Melanija, Silvestras, Gedgantas, Mingailė.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Lietaus fėja“.
 10.55 Premjera. 

„Nikas. Kelionė į 
žvaigždes“.

 12.15 Premjera. 
Žymiausių pasaulio 
magų apdovano-
jimai „Mandrakes 
d‘Or 2017“.

 13.45 „Kalėdinis ledo 
festivalis“.

 15.10 Klausimėlis.lt.
 15.43 Loterija „Keno 

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

certas.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Naujieji su „Dvi-

račio žiniomis“.
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 20.59 Loterija „Jėga“.
 21.00 Metų panorama.
 22.00 LRT Metų apdova-

nojimai. Iškilmingas 
Naujųjų metų 
sutikimas. 

 23.57 LR Prezidentės 
Dalios Grybaus-
kaitės naujametinis 
sveikinimas 
Lietuvai.

 23.59 LRT Metų apdova-
nojimai. Iškilmingas 
Naujųjų metų 
sutikimas. 

 0.20 Koncertas. Gytis 
Paškevičius. Laiko 
traukiniai. 

 2.40 Ryčio Cicino jubi-
liejinis koncertas. 
20 metų scenoje.

 4.45 Koncertas 
„Edmundo 
Kučinsko šou“.

Lnk
 6.15 Dienos programa. 
 6.20 „Riterių princesė 

Nela“. 
 6.45 „Tomo ir Džerio 

pasakos“. 
 7.10 „Tomas ir Džeris. 

Sugrįžimas į Ozo 
šalį“.

 8.30 „Tintino nuotykiai. 
Vienaragio 
paslaptis“.

 10.30 „Haris Poteris ir 
mirties relikvijos. 2 
dalis“.

 13.00 „Piratai! Nevykėlių 
kompanija“.

 14.45 „Kapitonas 
Zumas“.

 16.25 „Smokingas“.
 18.30 Žinios. 
 19.55 Sportas. 
 19.58 Orai. 
 20.00 KK2 Naujųjų 

belaukiant.
 21.30 Muzikinė kaukė. 

Šventinė puota. 
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 Tęsinys. Muzikinė 

kaukė. Šventinė 
puota. 

 0.00 Zero Live Show. S. 
 1.55 PREMJERA. 

„Magiškasis Maikas 
XXL“.

 3.45 „Smokingas“.
 5.20 „Neramūs ir 

triukšmingi“. 
 5.45 „Ogis ir tarakonai“.

tv3
 6.25 Televitrina. 
 6.40 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.10 „Simpsonai“.
 7.40 „Johanos pa-

slaptis“.
 9.15 „Nematoma 

sesuo“.
 10.50 „Šiaurės ašigalis. 

Pasiruošimas 
Kalėdoms“.

 12.30 PREMJERA. „Kalė-
diniai mainai“.

 14.35 „Geležinis Vilis“.
 16.45 „G būrys“.
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Ledynmetis. 

Mamuto Kalėdos“.
 19.55 „Vienas namuose 

4“.
 21.40 Ingos Valinskienės 

naujametis 
koncertas „Aš 
laimINGA“.

 23.58 Naujametis sveiki-
nimas.

 0.00 „Gautas iškvietimas 
3“. 

 1.25 „Auksiniai svo-
gūnai“. 

 4.05 „Penkiasdešimt 
juodų atspalvių“.

btv
 7.05 „Vaikai šėlsta“. 
 7.35 „Stoties policija“.
 8.35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „Įteisintas faras“.
 10.40 „Gelbėtojai – 112“.
 11.40 „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 „Pasaulinis karas 

Z“.
 23.00 „Dešrelių balius“.
 0.30 „Hankokas“.

Dzūkijos tv
 6.00 Programa.
 6.05 TV parduotuvė.
 6.20 „Pasaulio turgūs. 

Nuotykiai turguje“.
 6.55 „Švari mityba: 

purvina tiesa“. 
 8.10 „Kaip bocmanas 

nuotakos ieškojo“.
 10.20 „Nuostabūs gyvūnų 

pojūčiai“.
 12.45 TV parduotuvė. 
 12.30 „Parduodama 

sodyba“. 
 14.30 „Šerloko Holmso 

ir daktaro Vatsono 
nuotykiai. Šantažo 
karalius“.

 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 „Šerloko Holmso 

ir daktaro Vatsono 
nuotykiai. Mirtinas 
susirėmimas“.

 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Šerloko Holmso 

ir daktaro Vatsono 
nuotykiai. Tigro 
medžioklė“.

 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 Nuga tiesa. 
 22.00 Žinios.
 22.28 Orai.
 22.30 „Pliusas“. 
 0.20 Humoro magistrai. 
 1.20 Humoro vakaras. 

Orlauskas ir 
draugai. 

 3.00 „Bachūras“. 
 4.30 „Miražas“. 

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 „Dauntono abatija 

1“.
 6.55 Lietuvos Globėja. 
 7.10 Linija, spalva, 

forma. 
 7.35 „Grizis ir lemingai“.
 7.45 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“.
 8.00 „Džeronimas“.
 8.25 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 8.55 „Pasakojimai iš 

Japonijos 4“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 „Kaunas Talent 

2018“. 
 13.30 „Mažasis princas“.
 15.15 Piotras Čaikovskis. 

Baletas „Sprag-
tukas“. 

 17.05 Enya dainos. 
 18.30 „Koralaina ir 

slaptas pasaulis“.
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Baltos Kalėdos“. 
 21.05 „O Holy Night“. 
 21.10 John Strauss. 

Operetė „Vienos 
kraujas“.

 23.40 Dainuoju Lietuvą. 
Naujametinės 
dainos.

 23.57 LR Prezidentės 
Dalios Grybaus-
kaitės naujametinis 
sveikinimas 

Lietuvai.
 24.00 Koncertuoja 

„Antikvariniai Kaš-
pirovskio dantys“.

 0.55 Dūšelės. Grupės 
„Skylė“ koncertas.

 2.30 „Ana Karenina“.
 5.50 Kauno bažnyčios: 

miesto tapa-
tumo kodas. Šv. 
arkangelo Mykolo 
(Įgulos) bažnyčia.

tv1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Alisa Never“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.50 „Trys muškieti-

ninkai. Karalienės 
deimantai“.

 11.45 „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 „Džiunglių princesė 
Šina“.

 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 „SOS, Kalėdų 

Seneli, arba Viskas 
išsipildys“.

 22.45 „Naujametinis 
traukinys“.

 0.25 „Nusikaltimo 
vieta – Berlynas. 
Šešėlis“.

 2.00 „Džiunglių princesė 
Šina“.

 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“. 
 20.00 „Filologyno 

berniukai“. 
 21.00 „Karibų piratai. 

„Juodojo perlo“ 
užkeikimas“.

 23.50 „Nepriklausomybės 
diena. Atgimimas“.

 1.55 „Kietas riešutėlis 
4.0“.

„Filologyno berniukai“,  20.00, TV6
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Puikų didelį sklypą statybai  •

Lazdijuose.  
Tel. 8 686 70841.

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

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.

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. 

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

8 m. karvę (veršiuosis kovo  •
mėn.).  
Tel. 8 684 14594.

Veislines avis ir avinus.   •
Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

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

KITI

Ketinius radiatorius.   •
Tel. 8 614 56206.

Fasuotą akmens anglį 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 savaitga-
liais).

Šienainį.   •
Tel. 8 622 33441. 

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.

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.

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.

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.

Didelis biuro 
popieriaus  

pasirinkimas.
KNYGYNĖLIS,  
Seinų g. 12, Lazdijai. 
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
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

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

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

Perkame automobilius, mo- •
tociklus, prikabinamus namelius 
(kemperius). Pasiimame 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. 

Automobilių supirkimas, visų  •
markių. Gali būti nevažiuojan-
tys, 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

Metalo laužo supirkimas:  •
juodojo metalo laužas – 170–200 
Eur/t, skarda – 130–150 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. 

Alytus, Naujoji g. 50 

Naudotą pianiną.   •
Tel. 8 659 60507.

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

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

IEŠKO

Išsinuomočiau žemės ūkio  •
paskirties žemės. Gali būti 
apleista. Apleistą žemę sutvar-
kyčiau.  
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 žemę. Dau- •
giau informacijos telefonu.  
Tel. 8 622 33441. 

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •

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

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

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. 

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.
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Direktorius
Darius Brindza.
Reklamos vadybininkė
Agnė Sukackienė
Tel. 8 670 38882.
Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos 
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• 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

Brangiai visoje Lietuvoje 
superkame galvijus: karves, 
jaučius, telyčias. Atsiskaito-
me vietoje. Vežame į užsienį. 

Tel. 8 680 41 510.

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 eur.

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

MEDŽIO PJUVENŲ 
BRIKETAI IR GRANULĖS

Pristatymas nemokamas.

Tel. 8 600 11011, 
www.juozomalkos.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.

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.


