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Lazdijų savivaldybė nukrito į demokratijos dugną!

Uždraudė įstaigoms prenumeruoti „Dzūkų žinias“. Ką rajono valdžia slepia nuo žmonių?

Toks elektroninis laiškas buvo išsiųstas iš savivaldybės elektroninio pašto visoms savivaldybės įstaigoms, rekomenduojant prenumeruoti „Lazdijų žvaigždę“. Mieli skaitytojai, skaitykite ir
prenumeruokite „Dzūkų žinias", sužinosite, ką nuo Jūsų slepia savivaldybė ir kur naudoja mokesčių mokėtojų pinigus bei kitą informaciją.
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Algimantas Rusteika: mums dulkina protus už mūsų pinigus

Žinot, kiek milijonų valdžia
iššvaisto savo pačios reklamai,
pavadintai „viešinimu“, „socialiai
orientuota reklama“ ir kitomis
abrakadabromis? Aš tai nežinau,
bet tvirtai galiu teigti – daug.

Aišku, galima būtų ir apytikriai suskaičiuoti, prasinešus per ministerijų ataskaitų
šimtalapius, iššifravus visokius neaiškius
išlaidų straipsnius, paklaidžiojus po šimtų
NVO, gaunančių pinigiukus iš valdžios,
tinklalapius. Jei kas neturit ką veikti –
pirmyn, po kokio mėnesio gal žinosit ir
kiek milijonų.
Čia vis pasipiktinam, kaip „nepriklausoma“ žiniasklaida nepavargdama loja taip,
kaip valdžiai reikia. Stebėtis neverta – ji
nepriklausoma nuo visko, išskyrus pini-

gus. Joks viešosios įtakos prekybininkas
savo stambaus reklamos pirkėjo, iš kurio
gyvena, nekritikuoja.
Ar kas kada nors matėt ir girdėjot kritikuojant „Maximą“? Pagal reklamos sutartį
net tą dievišką vardą minėti neigiamame
kontekste draudžiama ir jei kas tikrai blogo
atsitinka, rašoma „vieno prekybos tinklo
parduotuvėje“ ir panašūs rebusai.
O juk valdžia toks pat stambus, gal net
stambesnis už „Maximą“ užsakovas. Tik
jos užsakymų nematome, nes viskas padengta tekstų autorių vardais – mat, tai
patys autoriai tokią temą pasirinko ir taip
laisvai ir nepriklausomai parašė.
Ir valdžios pinigų leidimo ataskaitų niekur nepamatysite, ir kas kam ir ką parašyti
ar pakalbėti užsakė. Viskas paslepiama po
sutartimis su viešųjų ryšių agentūromis.
Jos privačios, todėl kam iš valdžios gautus
pinigiukus ištaško, kokie švogeriai pagal
kokią rangą ir už kiek jiems dar patalkininkauja – komercinė paslaptis, ataskaitų
jums niekas neparodys.
Tai ideali schema, apie kurią net nesisteminė žiniasklaida, negaunanti valdžios užsakymų, jums nieko nepasakys, nes kas žino, o
gal kada ir mes užsakymuką gausim?
Mums dulkina protus už mūsų pinigus,
žmonės. Ir visi, kam reikia, iš to uždirba.
O apie tai, kur leidžiami biudžetiniai ar

Dainius Radzevičius, Žurnalistų sąjungos pirmininkas.
„europiniai“ pinigai, nepaisant visų demokratinių teisių, demokratinės valstybės
piliečiams žinoti nepriklauso.
Tai išsprendžiama labai lengvai. Įstatymu nustatant, kad jokių komercinių paslapčių valdžios finansuojamoms sutartims
negali būti. Ir kad po kiekvienu tokiu tekstu ar laidos titruose būtų parašyta, kieno

užsakymu produktas finansuotas ir kokia
konkrečiai suma išleista.
Tik to niekada nebus. Nes vien pasiūlius
kiltų toks laisvos ir nepriklausomos žiniasklaidos kyksmas apie laisvių ir nepriklausomybių suvaržymą, kad dangus sugriūtų
ir rusų tankai bemat būtų čia.
kaunoforumas.com
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Įkliuvo su 0,156 gramo žolės — nubaudė 905 eurų bauda
Vaidotas Morkūnas
Mūsų rajone retai išaiškinami
nusikaltimai, susiję su narkotinių
medžiagų laikymu, jų platinimu.
Kartais policijos pareigūnams
įkliūva asmenys, su savimi turintys nedidelį kiekį augalinės kilmės
narkotinių medžiagų arba psichotropinių tablečių. Vienas iš tokių
pakliuvo Veisiejuose.
Šių metų rugpjūčio pabaigoje Veisiejų
miesto parke policijos pareigūnai sulaikė
vyriškį D. Š., kuris su savimi turėjo nedidelį
kiekį narkotinių medžiagų, tai yra vieną
plastikinį maišelį su medžiagų mišiniu,
kurio sudėtyje buvo 0,156 g narkotinių
medžiagų – kanapių ir šią narkotinę me-

džiagą neteisėtai laikė bei gabeno su savimi
iki šių metų rugpjūčio 24 dienos vėlyvo
vakaro. Tuo metu policijos pareigūnai Veisiejų miesto parke vykusios šventės metu
užtikrino viešąją tvarką. Patruliuodami
parke, pastebėjo ant suoliuko sėdinčius tris
vyrus, iš kurių vienas buvo įtartinas, kadangi juos pamatęs sutriko, kairėje rankoje
kažką laikė. Policijos pareigūnų paprašius
parodyti, ką turi rankose, iš pradžių vengė
parodyti, rodydamas kairę ranką, delną
buvo uždengęs plastikiniu bokalu. Paprašius padėti bokalą ant žemės ir parodyti abi
rankas delnais į viršų, pareigūnai kairėje
rankoje pastebėjo plastikinį maišelį, kuriame buvo neaiškios kilmės žalios spalvos
medžiaga, galimai, narkotinė. Paklausus,
kas yra maišelyje, vyriškis teigė maišelį
radęs ant žemės. Asmeniui pateikus asmens
tapatybės kortelę, nustatyta, kad tai D. Š.,
kuriam alkoholio matuokliu nustatytas 1,21
promilės neblaivumas. Jis elgėsi agresyviai,
vengė sulaikymo, vartojo necenzūrinius
žodžius, o pristačius į Lazdijų ligoninės
Priėmimo skyrių, atsisakė duoti tiriamąją
medžiagą.
Rajono policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto
disponavimo narkotinėmis medžiagomis be
tikslo jas platinti. Tiek ikiteisminio tyrimo
metu, tiek nagrinėjant šią bylą teisme D. Š.
savo kaltę pripažino visiškai. Paaiškino,
kad šių metų rugpjūčio 24 dieną po pietų eidamas gatve Veisiejų mieste rado
plastikinį maišelį, kuriame, kaip suprato,
buvo narkotinė medžiaga. Šią narkotinę
medžiagą pasiėmė sau bei nusinešė į miesto
parke vykusią šventę. Apie 23 valandą 10
minučių, parke sėdint ant suoliuko su draugais, prie jų priėjo policijos pareigūnai bei
paprašė parodyti, ką turi rankose. Vienoje
rankoje laikydamas alaus bokalą, jis po juo
laikė rastą maišelį su narkotine medžiaga,
kurią ketino pats suvartoti, neturėjo tikslo parduoti ar kitaip platinti. Jis pareigūnams vengė parodyti, o parodęs sakė, kad
čia ne jo ir ji buvo prilipusi prie bokalo,
kadangi norėjo išvengti atsakomybės bei
buvo vartojęs alkoholinių gėrimų. Policijos

Asociatyvi nuotr.
pareigūnai iš D. Š. narkotines medžiagas
paėmė, jam paaiškino, kad bus pristatytas į
Lazdijų ligoninės Priėmimo skyrių šlapimo
arba kraujo paėmimui. Kadangi šlapintis
nenorėjo, todėl supyko. Kai pareigūnai
pasakė, kad bus pristatytas į Lazdijų ligoninę, paskambino draugei J. B., kad ateitų.
Kuomet pareigūnai jį pristatė į Lazdijų ligoninės Priėmimo skyrių, šlapimo ir kraujo
tyrimus duoti atsisakė. Dėl to, kad įsigijo,
laikė bei gabeno narkotinę medžiagą, gailisi. Gyvena kartu su drauge ir mažamečiais
vaikais. Dirba Vokietijoje elektriku. Dirba

tris savaites, grįžta savaitei į Lietuvą ir
vėl išvažiuoja. Jo mėnesio pajamos yra
maždaug 1000 eurų, iš šių pajamų išlaiko
savo mažamečius vaikus bei draugę, kuri
nedirba, augina jų bendrus vaikus.
Teismas D. Š. pripažino kaltu dėl padaryto nusikaltimo ir paskyrė 800 eurų baudą. Taip pat šio sulaikymo metu pasipriešinęs policijos pareigūnams ir nevykdęs
jų teisėtų reikalavimų D. Š. teisme atsakė
dar ir už tokių nusižengimų padarymą.
Už tai teismas jam buvo skyręs 105 eurų
baudą.
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Problemos muziejuje — tik Redakcijos „Dzūkų žinios“
netvarkingi dokumentai? ŽVILGSNIS
Daina Pledienė grįžo į darbą Ligoninės vadovui nepavyko
Atrodė, jog prieš daugiau nei
mėnesį įvykusi tragedija Lazdijų
krašto muziejuje, kai iš gyvenimo
pasitraukė jaunas ir gabus darbuotojas, sulauks rimtos valdžios
reakcijos. Merė, sužinojusi apie
galimas patyčias šioje įstaigoje,
nedelsdama pasirašė potvarkį „Dėl komisijos sudarymo ir
nušalinimo nuo pareigų“, kuriuo
sudarė komisiją viešojoje erdvėje
pareikštiems įtarimams Lazdijų
krašto muziejaus direktorei Dainai Pledienei ištirti bei nušalino
ją nuo pareigų, kol vyks tyrimas.
Tačiau panašu, jog tai buvo tik valdžios viešųjų ryšių akcija, siekiant
jautriai atrodyti prieš kraštiečius.
Muziejaus direktorė sulaukė įspėjimo... už netinkamą dokumentacijos tvarkymą.

– Kokius pažeidimus nustatė komisija?
– Mes radome pažeidimus dokumentacijos, personalo dokumentų tvarkyme.
Tokius pažeidimus, kurie nedaro prielaidos
pagal Darbo kodeksą direktorės atleisti.
Komisijos rekomendacija – siūlėme jai
skirti įspėjimą.

Apie komisijos darbą, jos pateiktas išvadas
ir psichologinio klimato situaciją Lazdijų
savivaldybėje ir jos įstaigose kalbamės su
šios komisijos pirmininku, merės pavaduotoju Audriumi Klėjumi.

– Ar planuojama analogišku formatu įvertinti situaciją kitose savivaldybės
įstaigose?
– Ką reiškia „vertinti“? Mes atliekame nuolat auditus. Įmonės audituojamos
pasirinktinai, etapais. Kad po šio įvykio
pradėtume visas krėsti – ne. Viskas pagal
grafiką, planą. O šis įvykis sukrėtė. Kadangi Lazdijai nedidelis miestas, mums visiems signalas. Aš neįvardinčiau įmonių ar
įstaigų – visiems reikia būti atidesniems.

– Kokiu tikslu buvo sudaryta komisija
dėl situacijos muziejuje? Kas sudarė šią
komisiją?
– Ši komisija sudaryta remiantis merės potvarkiu. Kodėl tas potvarkis gimė,
negaliu atsakyti, tai merės sprendimas.
Kiek žinau, buvo sureaguota į viešus
straipsnius, viešą opiniją, diskusijas. Tam,
kad viskas vyktų objektyviau, muziejaus
direktorė buvo nušalinta nuo tiesioginių
pareigų mokant jai vidutinį darbo užmokestį. Komisijos tikslas nebuvo vien tik,
kaip kad sklando gandai, nelaimės įvertinimas, psichologinių aspektų įvertinimas.
Mes dirbome pagal administracinius įsipareigojimus, patikrinome, kaip valdomi administraciniai resursai, tvarkoma
dokumentacija.
Žinoma, diskusijos ir sprendimai sukėlė didelę įtampą ir reakciją tiek žiūrint
iš muziejaus direktorės, tiek iš buvusio
darbuotojo giminaičių pusės. Ažiotažas
didelis. Mes nebuvome pasiruošę vertinti vieną ar kitą pusę ir bandyti kažkam
daryti įtaką. Mes atlikome objektyvų
tyrimą, kad sureaguotume, privalėjome
tą padaryti.

Lazdijų muziejaus direktorė Daina Pledienė.

– Muziejaus vadovei buvo paskirta nuobauda. Už ką konkrečiai? Ar tai susiję su
tragišku įvykiu muziejuje?
– Aš dar kartą noriu pasakyti, kad, kiek
žinau, tragišką įvykį tiria teisėsauga. Ji ir
atsakys, kas turėjo įtakos. Tačiau tie pažeidimai, kuriuos radome, nebuvo pagrindas
nelaimei. Tai mano subjektyvi nuomonė.
Kad pakeltų žmogus ranką prieš save,
reikia svarbesnių ir svaresnių argumentų,
didesnių dalykų, negu tie, kuriuos radome
atlikę tyrimą. Tikrai nemanau, kad dėl rastų
pažeidimų įvyko nelaimė.

– Kokios muziejaus istorijos pamokos
savivaldybės ir jos įstaigų vadovams?
– Nesvarbu, ar darbovietėje, ar asmeniniame gyvenime, turime daugiau skirti
laiko vienas kitam. Jeigu pastebime, kad
žmogui kažkas negerai, turime padėti. Juk
žmogus gali ir pats nesuprasti, kad jam atsiranda įtampos, psichologinės problemos.
Šiandien teko girdėti paskutinius tyrimus,
kad gyvenimo trukmė Lietuvoje, pagal
Europos Sąjungą, mažiausia. O psichologinės įtampos ir tokio pobūdžio susirgimai
dažniausi. Tam, kad prieitų žmogus prie
savižudybės, turi būti rimtos psichologinės problemos. Gaila, apmaudu, kad mes
nepamatėme, laiku nepastebėjome ar net
neįtarėme. Tai labai skaudi pamoka. Būtina
įvertinti bendravimą ir bendravimo kokybę, atjautą kitam. Advento laikotarpiu tik
tiek ir galiu pakomentuoti.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

išsibalinti savo chalato

DŽ redakcijos nuomonė
Aukščiausia žiniasklaidos kontrolės institucija, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, paskelbė savo verdiktą – savaitraštis
„Dzūkų žinios“, publikuodamas straipsnius
apie Lazdijų ligoninės direktorių Vitą Šimkonį, nepažeidė Visuomenės informavimo
įstatymo. Kitaip tariant, savaitraštis, pateikdamas faktus ir prielaidas apie ligoninės
direktoriaus veiklą, nerašė netiesos ir nepažeidė V. Šimkonio garbės ir orumo.
Žurnalistų etikos inspektorius pastebėjo,
jog „Dzūkų žinios“, pateikdamos dokumentus apie V. Šimkonį, įrodė, jog tai, ką apie jį
rašė „Dzūkų žiniose“, buvo pagrįsta faktine
medžiaga.
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba – paskutinė instancija, į kurią kreipėsi
ligoninės vadovas, bandydamas išskalbti
savo mundurą.
Prieš tai V. Šimkonis buvo parašęs skundą
prokuratūrai, reikalaudamas nubausti „Dzūkų žinias“ už tariamą jo garbės ir orumo
įžeidimą. Teisėsaugos darbuotojai buvo
priversti gaišti laiką ir rengti apklausas,
rašyti krūvas dokumentų, nors rezultatas
buvo akivaizdus – V. Šimkonio svajonė
neišsipildė, teisėsauga atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl įsižeidusio ligoninės
vadovo.
Įstaigos, kurios sulaukdavo įsižeidusio
direktoriaus skundų, vieningai atsakydavo –
V. Šimkonis yra viešas asmuo, todėl garbės
ir orumo kriterijai jo atžvilgiu yra kitokie
nei eilinio piliečio.
„Dzūkų žinios“ aštuonis mėnesius sekė
situaciją Lazdijų ligoninėje ir analizavo
V. Šimkonio veiklą. Savaitraštis neturėjo
nieko prieš V. Šimkonį kaip žmogų, tačiau
kritiškai analizavo jo kaip ypač socialiai
jautrios įstaigos vadovo veiklą, kuri kėlė
grėsmę Lazdijų ligoninės likimui ir visų
Lazdijų rajono gyventojų sveikatai.
V. Šimkonio problemos prasidėjo daug
anksčiau, nei apie tai ėmė rašyti rajono
spauda. Jis ne kartą buvo pastebėtas neblaivus darbe, tai konstatavo ir savivaldybės sudaryta komisija. Ligoninės veiklos
rezultatai irgi neblizgėjo. Kai Aurelijus
Veryga paskelbė apie rajoninių ligoninių
reorganizaciją – silpnai dirbančias ligonines
prijungti prie didesniųjų, tada iškilo reali
grėsmė Lazdijų ligoninei būti prijungtai
prie Alytaus ligoninės.
Tokiu kritiniu metu Lazdijų ligoninei
reikėjo iš esmės keisti vadybos principus
ir ginti savo savarankiškumą. Akivaizdu,
jog ir dėl asmeninių savybių, ir tam tikrų
žmogiškų silpnybių V. Šimkonis proveržio
padaryti negalėjo. Akivaizdžiai reikėjo visomis prasmėmis stipresnio vadovo.
Artėjo savivaldos rinkimai, tada V. Šimkonis tapo politikų žaidimo įrankiu. Tuometinė valdžia jį kritikavo, o opozicija su
konservatoriais priešakyje gynė. Būkim
biedni, bet teisingi – konservatoriai jį gynė
ne dėl to, jog pasitikėjo jo kaip vadovo
kompetencija, bet dėl to, kad V. Šimkonį
kritikavo politiniai oponentai. Tai labai pavojinga praktika, kai vadovauti nesugebantis
žmogus aklai ginamas, negalvojant apie jo
vadovavimo keliamą žalą rajono gyventojų
sveikatai. Pripažinkime, konservatorių poza
V. Šimkonio atžvilgiu buvo egoistinė.
V. Šimkoniui septynis mėnesius sergant
(iki šiol lieka mįslė, kaip taip ilgai galėjo
tęstis nedarbingumas), viešumon pradėjo

lįsti įvairiausi ligoninės vadovo griekai, o
laikinasis ligoninės vadovas po truputį bandė
traukti ligoninę iš duobės. Į Lazdijus buvo
pakviesti dirbti aukščiausio lygio gydytojai
iš Vilniaus, Kauno, kitų didelių ligoninių, net
garsus profesorius. Rajono žmonės pajuto
prasidėjusį ligoninės atsigavimą.
Tačiau į valdžią atėjus V. Šimkonio globėjams, direktorius greitai pasveiko ir sugrįžo
į vadovo kėdę.
Savivaldybės ir ligoninės koridoriuose
buvo kalbama, kad naujoji valdžia turėjo
abejonių dėl V. Šimkonio, tačiau juk neatleisi žmogaus, kurį taip engė nedorėlis
Artūras. Ir vėl politika, ir vėl provincinės
ambicijos paėmė viršų. Taip pat buvo liežuvaujama, kad naujosios valdžios pageidavimu, V. Šimkonis turi išsklaidyti abejones dėl
savo profesinio chalato švaros ir priversti jį
kritikavusią žiniasklaidą viešai paneigti apie
(ne) gerbiamą direktorių parašytas tiesas.
Viešai išskalbęs savo chalatą, V. Šimkonis
galėjo tikėtis atlaidų.
Chalato nepavyko išskalbti, bet gal rajono
valdžiai jis tinka ir toks? Įdomu, ką apie tai
galvoja Lazdijų rajono gyventojai?
Siūlome „Dzūkų žinių“ skaitytojams testą:
• Ar normalu, kad ligoninės vadovas ne
vieną kartą pastebimas darbe neblaivus?
• Ar normalu, kad direktoriaus vadovaujama ligoninė pagal finansinius rezultatus
užėmė priešpaskutinę vietą Lietuvoje?
• Ar normalu, kad ligoninės vadovas
skirsto priedus savo žmonai ir tai konstatuoja Vyriausioji tarnybinės etikos komisija?
• Ar normalu, kai auditas konstatuoja, jog
ydinga ligoninės vadyba stumia ligoninę į
reorganizaciją?
• Ar normalu, kad ligoninės vadovas nori
uždaryti Vaikų ligų poskyrį?
• Ar normalu, kai ligoninės direktorius
bando apgauti teismą pasirašydamas įgaliojimą, neturėdamas tam teisės?
• Ar normalu, kad iki šiol nėra patvirtinta
ligoninės darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarka?
• Ar normalu, kai ligoninės vadovas,
pažeisdamas įstatymus (tai konstatuoja
teismas), savo nuožiūra atleidinėja darbuotojus?
• Ar normalu, kai ligoninei iš savo vargano biudžeto tenka sumokėti dešimttūkstantines kompensacijas direktoriaus neteisėtai
atleistiems darbuotojams?
• Ar normalu, kai ligoninės vadovas advokatams ir teisininkams iš ligoninės biudžeto
išleidžia solidžias pinigų sumas?
Jei Jūs teigiamai atsakėte į visus 10 testo
klausimų, tai reiškia, kad V. Šimkonis yra
geriausias ligoninės vadovas Lietuvoje. Ir
daugiau nėra apie ką diskutuoti. Tačiau jei
pasirinkote ne visus atsakymus „taip“, tada
skaitykite „Dzūkų žinias“. Mes neleisime
patogiai gyventi nei valdžiai, nei įstaigų
vadovams, nuo kurių sąžinės ir padorumo
priklauso lazdijiečių gerovė.

•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) – redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas,
neretai nenurodant konkretaus autoriaus, rašinys,
dažnai atsiliepiantis į kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai
vienoda visiems leidinio redakciniams straipsniams
apimtis, glaustas minčių dėstymas, tezių pobūdžio
argumentacija, naudojami publicistinės retorikos
elementai. Įprasta pateikti išvadas, apibendrinimus,
atspindinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos
enciklopedija /
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Lazdijų savivaldybė nukrito į demokratijos dugną!

Uždraudė įstaigoms prenumeruoti „Dzūkų žinias“. Ką rajono valdžia slepia nuo žmonių?
Tuo metu, kai Lietuva jau
trisdešimt metų visų žmonių pastangomis žingsnis
po žingsnio eina link tikros
demokratinės valstybės,
kai kurių periferijos rajonų vadukai grįžta į gūdžius
sovietinius laikus. Į tą gadynę, kai visi turėjo skaityti „Tiesą“ ir žiūrėti Centrinės televizijos programas,
kai valdžia aiškiai nurodydavo, ką reikia skaityti, o
ko negalima.

Labai liūdna, bet tenka pripažinti, jog Lazdijų rajone – gilus demokratijos ledynmetis,
akivaizdus sugrįžimas 50 metų
atgal. Mūsų rajono valdžia savo
žmonėms nurodo, kokius laikraščius reikia skaityti, o kokių
– ne.
„Dzūkų žinios“ gavo Lazdijų
valdžios nurodymu savivaldybės įstaigoms išsiuntinėtą laišką,
kuriame kviečiama užsiprenumeruoti laikraščius kitiems metams.
Ne laikraščius, bet vieną laikraštį.

Įstaigoms nepaliekamas pasirinkimas, kurį iš Lazdijų rajone ir
apie šio krašto gyvenimą rašantį
laikraštį užsiprenumeruoti. Ten
aiškiai parašyta, jog reikia užsiprenumeruoti „Lazdijų žvaigždę“, nes jo tiražas didesnis ir savivaldybė tik jame talpina savo
užsakomąją informaciją.
Reikia pastebėti, jog savo veiklos panegirikai šiame leidinyje
skiria įspūdingas mokesčių mokėtojų sumas. Apie tai detaliai
informuosime kituose „Dzūkų

žinių“ numeriuose. Patikėkite,
bus labai įdomu.
Grįžtant prie Lazdijų demokratijos laidotuvių lieka pridurti tik tiek: dabar rajono valdžia
nurodė, ką Lazdijų žmonės turi
skaityti, nesuteikdama pasirinkimo laisvės, negalvodama, jog be
elementarių demokratinių laisvių
pamynimo, Konstitucijos ignoravimo valdžiažmogiai tokia savo
pozicija galimai pažeidinėja ir
Konkurencijos įstatymą.
Apie susidariusią situaciją

Lazdijuose artimiausiu metu bus
informuota Lietuvos žurnalistų
sąjunga, Seimo Žmogaus teisių
komitetas, Lietuvos savivaldybių asociacija ir kitos atsakingos
institucijos.
Šiandien nurodė, ką lazdijiečiai
turi skaityti, rytoj gal paskelbs,
kokias televizijos laidas žiūrėti,
o dar vėliau – su kuo draugauti,
o ko nemylėti. Viskas kaip prie
Stalino ar Mao.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Lazdijiškių piniginės — vienos iš tuščiausių Lietuvoje
Tai, kad, pagal statistinius
duomenis, Lazdijų savivaldybė atsilieka visose
srityse, niekam jau nebekelia nuostabos. Tai patvirtina vis nauji duomenys.
Pagal naujausią Lietuvos
statistikos departamento
informaciją, liūdna padėtis
Lazdijuose ir darbo užmokesčio srityje.

Pagal statistikos duomenis, Bruto
(neatskaičius mokesčių) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Lazdijų savivaldybės teritorijoje
veikiančiose įmonėse, įstaigose
per trečiąjį šių metų ketvirtį siekė
993,5 euro, o Neto (po mokesčių)
– 647,9 euro.
Tai vienas iš mažiausių vidutinių atlyginimų tarp Lietuvos savivaldybių. Pagal šį rodiklį Lazdijai

tarp 60 savivaldybių užima 53-ąją
vietą. Šalia rikiuojasi kaimynai –
Varėna ir Kalvarija.
Lyginant su antruoju šių metų
ketvirčiu, atlyginimų vidurkis
Lazdijų savivaldybėje padidėjo
1 proc.
Pagal pateiktą vidutinį darbuotojų skaičių matyti, jog Lazdijų
savivaldybėje, lyginant su antruoju šių metų ketvirčiu, darbuotojų
sumažėjo 2,2 proc. Tai vienas iš
blogiausių rodiklių Lietuvoje.
Pagal statistiką, šiuo metu vidutinis darbuotojų skaičius Lazdijų
savivaldybės teritorijoje yra 2803.
Pagal darbuotojų skaičių Lazdijai
užima septintą vietą nuo galo.
Alytaus miesto vidutinis darbo
užmokestis – 1163,3 Eur, Alytaus
rajono – 1112 Eur, Marijampolės
savivaldybės – 1123,3 Eur.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Asociatyvi nuotr.

• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...
Lazdijų krašto
naujienų savaitraštis
Savaitės rajono naujienų bankas
Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose,
internete www.prenumerata.lt ir redakcijoje
adresu: Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882
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Lazdijai pradėjo švenčių maratoną

Dzūkai

kalba, kad...

Praėjusį penktadienį Lazdijai paskelbė švenčių startą – buvo įžiebta pagrindinė krašto eglutė, suvaidintas kalėdinis
spektaklis, pasivažinėta šventiniu traukinuku.

Konkursas „Sužibėk”: gražiausią
Kalėdų dekoraciją išrinkime visi kartu!
Jei laiką, kurį prieš šventes
praleidžiame parduotuvėse, skirtume kūrybai,
ko gero, daugelis sukurtume nuostabių kalėdinių
stebuklų. Daugybės jų
sulaukė ir Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centras
(ARATC), paskelbęs kalėdinių dekoracijų konkursą
„Sužibėk“.

Daugiau kaip 60 autorių ir jų grupių konkursui atsiuntė per šimtą
dekoracijų, sukurtų iš įvairiausių
naudotų daiktų: tetrapako pakuočių, senų žurnalų, drabužių, kompaktinių diskų, siūlų, tualetinio
popieriaus ritinėlių, net nukirptų
plaukų ir kitų!

Dekoracijas kūrė vaikai ir suaugę, buvo atsiųsta kelių asmenų grupių ir individualiai sukurtų
darbų.
„Esame tiesiog sužavėti žmonių kūrybiškumu, aktyvumu, o
labiausia – jų noru gyventi daiktų
neperpildytame pasaulyje ir gebėjimu iš seno kurti nauja“, – sakė
ARATC Aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio naudojimo padalinio vadovė Agnė Jučienė.
Ji pasidžiaugė, kad visi atsiųsti
darbai atitiko konkurso nuostatus,
tad vertinimo komisija išrinks kalėdiškiausios, originaliausios ir
išmaniausios dekoracijų kūrėjus.
Bet pareikšti savo nuomonę gali
kiekvienas, balsuodamas už jam
labiausia patikusią dekoraciją Ti-

koTiks Facebook‘o profilyje:
https://www.facebook.com/
TikoTiks-100338704778439/
photos/?tab=album&album_
id=116167043195605
Daugiausia balsų surinkusios
dekoracijos autorius ir komisijos
išrinktų dekoracijų kūrėjai bus
apdovanoti „TikoTiks“ centre
rengiamos kalėdinės popietės
metu. Kalbama, kad popietėje
apsilankys ir Kalėdų senis, kuris
be prizų ir malonių staigmenų
žada nepalikti visų konkurso dalyvių.
Balsuokite už jums labiausiai
patikusią dekoraciją ir pasitikite
Kalėdas kurdami!

g Kučiūnuose neseniai atvėrusi duris renovuota laisvalaikio salė jas labai greitai ir
užvers. Mat LKC, neva saugodamas sutvarkytas patalpas,
uždraudė ten rengti ne tik
diskotekas, bet ir tradicija jau
tapusias kalėdines bei naujametines vakarones jaunimui.
Liūdna. Vietos ūkininkams pabaliavoti buvo, o štai jaunimas
nebelaukiamas.
g Viena persona su aukštuoju diplomu, mynusi soc.
paslaugų centro ir „Žiburio“
vadovų kabinetus dėl laisvų
darbo vietų ir niekaip jiems
neįtikusi, buvo priimta išskėstomis rankomis vienoje draugijoje. Vieni gerus specialistus
praranda – kiti atranda.
g Savivaldybės matriarchatas su trimis nykštukais pirmadienį popietės laiku pasidabino raudonais šalikais, vaišino
praeivius arbata, pažvelgus į
dabartinius partijų reitingus

ir kylantį socialdemokratų
partijos populiarumą galima
spėti, kad valstietė su savo
nykštukais ruošiasi papildyti
socialdemokratų gretas. Kas
galėtų tai paneigti?
g Prieš Kalėdas Lazdijuose
vyksta stebuklai. Eglutės viešai niekur nepardavinėjamos,
bet visi žmonės jas pasipuošia.
Ar jie perka jas Lenkijoje, ar atsiveža iš Alytaus prekyviečių?
O gal vadovaujasi patikrintu
principu – ar reikia kaimo parduotuvėje pardavinėti pieną,
jei daug kas laiko karves, ar
reikia oficialiai prekiauti eglutėmis, jei Lazdijų krašte daug
miškų?
Šioje humoristinėje rubrikoje minimų įvykių ir asmenų sutapimai su tikrove yra
atsitiktiniai.
Žinutes galite siųsti el.
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:
(8 318) 52260, 8 670 38882.

•

Auksinės mintys

•

Aratc informacija

Didelis biuro popieriaus pasirinkimas.
KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai.

Dabar mes turime didesnius namus, bet mažesnes šeimas.
Mes iššvaistome daugiau, bet mėgaujamės mažiau.
Mes daug ką galime padaryti žymiai greičiau, bet turime vis
mažiau laiko.
Mes turime daugiau žinių, bet mažiau nuovokumo.
Mes turime daugiau vaistų, bet mažiau sveikatos.
Mes padidinome savo turtus, bet sumažinome savo vertybes.
Mes daug šnekame, mažai mylime, o nekenčiame iš tikrųjų per
daug.
Mes pasiekėme Mėnulį ir grįžome, tačiau mums yra sunku pereiti
savo nuosavą gatvę ir susitikti su kaimynais.
Mes bandome įveikti Visatą, bet ne save.
Mes turime daugiau pinigų, bet mažiau moralės.
Dabar yra laikas, kai turime daugiau laisvės, bet mažiau džiaugsmo.
Dabar yra laikas, kai turime gražesnius namus, bet dažnai tie
namai būna šalti.
Nieko neatidėliok ypatingai progai, nes kiekviena tavo gyvenimo
diena yra ypatinga proga.
Niekada nesakyk „kada nors“ arba „kurią nors kitą dieną“…
Neatidėliok nieko, kas suteikia džiaugsmo. Kiekviena diena, kiekviena valanda, kiekviena minutė yra ypatinga, ir nežinome, kuri
iš jų bus mums paskutinė…

•
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Užkandinę įkūręs vyras sulaukė degalinių tinklo akibrokšto —
klientai negali įeiti

Konkurencijos taryba teigė, kad šio klausimo nagrinėjimas nėra priskirtas tarybos kompetencijai, nes tarp dviejų ūkio subjektų kilęs ginčas dėl tvoros susijęs su civiliniais teisiniais santykiais.
Lazdijų rajono Nekrūnų
kaime atidaręs greitai
paruošiamo maisto užkandinę ir restoraną Arūnas
Noselis nesitikėjo dėl
to užsitrauksiantis vieno didžiausių Lietuvoje
degalinių tinklo „Circle K“
nemalonę.

Viename iš aukščiausią nedarbo
lygį turinčių Lietuvos rajonų 16
žmonių įdarbinęs vyras sakė, kad
jeigu situacija nebus išspręsta, dėl
„Circle K“ veiksmų turės uždaryti
savo maitinimo įstaigas.
„Pernai šalia „Circle K“ nusipirkau sklypą ir atidariau užkandinę „Fast Food & Pizza“.
Metus dirbome, ir viskas buvo
gerai“, – istoriją pradėjo pasakoti
A. Noselis.
Šiemet vyras nusprendė plėstis
ir toje pačioje teritorijoje įrengė
restoraną. Praėjusį penktadienį
buvo numatytas naujojo restorano
atidarymas, tačiau ketvirtadie-

nį vyras išvydo, kad jo naujasis
restoranas ir užkandinė aptverti
neįveikiama tvora.
„Vieną dieną prieš restorano
atidarymą kaimynystėje esanti
degalinė „Circle K“ be jokio pranešimo ant sklypų ribos užtvėrė
1,5 metro aukščio ir 200 metrų
ilgio tvorą, neįrengdama jokios
vietos žmonėms praeiti“, – piktinosi verslininkas.
Vyras teigė, kad užtvėrus tvorą
buvo smarkiai apribota užkandinės veikla. Jei tvoroje neatsiras
vieta žmonėms praeiti, jis bus
priverstas užkandinę uždaryti.

Apgaulingas planas
A. Noselis konsultavosi ir su
Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, ir su
Lazdijų rajono Architektūros ir
aplinkosaugos skyriumi. Specialistų teigimu, netikėtai pastatyta
tvora nepažeidža statybos įstatymo. Tačiau, A. Noselio teigimu,
šiuo atveju galimai pažeidžiamas

Sklypų ribas užtvėrė 1,5 metro aukščio ir 200 metrų ilgio tvora.

Konkurencijos įstatymas.
„Circle K“ atliko degalinės rekonstrukciją, antradienį joje pradės veikti restoranėlis „Mexican“.
Kad žmonės neitų pas mane, o
eitų pas juos, jie užtvėrė tvorą.
Degalinės rekonstrukciją atliekančio vadovo paklausiau, kieno
nurodymu atsirado ši tvora, ir jis
atsakė, kad tai buvo vienasmenė
„Circle K Lietuva“ mažmeninės
prekybos plėtros vadovo Zigmundo Kepalo iniciatyva“, – teigė
A. Noselis.
Verslininkas pasakojo dalyvavęs ir pavasarį vykusiame „Circle K“ rekonstrukcijos projekto
pristatyme, tačiau pristatytame
rekonstrukcijos plane jokia tvora
nebuvo numatyta.
„Projektuotojos kelis kartus paklausiau, ar nėra numatyta įrengti
tvoros ar panašaus statinio, nes
projekte ji nebuvo pavaizduota.
Projektuotoja atsakė, kad nei rekonstrukcijos metu, nei vėliau
nėra planuojama įrengti jokios

tvoros, kadangi tam nėra jokio
reikalo, nėra nuo ko saugotis.
Tada aš ir pasirašiau, kad su
projektu susipažinau“, – kalbėjo
verslininkas.
A. Noselis teigė buvęs perspėtas, kad „Circle K“ gali imtis
panašių veiksmų.
„Man daug kas sakė – ir tu, ir
„Circle K“ pardavinėjate greitai
paruošiamą maistą, todėl jie tau
uždės tvorą. Nenorėjau tuo tikėti,
nes jie per daug stiprūs ir galingi,
kad aš su jais konkuruočiau“, –
nuostabos neslėpė verslininkas.

Pažeista konkurencijos
teisė?
Vyras tokį „Circle K“ žingsnį
mato kaip sąmoningą konkurencijos šalinimą.
„Konkurencijos įstatyme parašyta, kad draudžiama ūkio subjektams atlikti veiksmus, kurie
riboja ar gali riboti konkurenciją,
nesvarbu, kokio pobūdžio jų ūkinė veikla“, – teigė A. Noselis.
Vyras sakė norintis sužinoti
oficialią „Circle K“ poziciją, ar
šie veiksmai kilo siekiant apriboti
konkurenciją, ar dėl saugumo:
„Jei dėl saugumo, kad meškos
ar kažkas kitas neužpultų, gerai
– galiu tvoroje įrengti uždarinėjamus vartelius“.
Tačiau į A. Noselio laiškus
„Circle K“ vadovai neatsako.
Konkurencijos taryba teigė, kad
šio klausimo nagrinėjimas nėra
priskirtas tarybos kompetencijai,
nes tarp dviejų ūkio subjektų kilęs
ginčas dėl tvoros susijęs su civiliniais teisiniais santykiais.
Pasak tarybos atstovų, jei vienas ūkio subjektas mano, kad jo
interesai yra pažeisti ir jis dėl
to patyrė žalą, jis turėtų civiline
tvarka kreiptis į teismą.
Teigia ne kartą padėję
„Circle K Lietuva“ mažmeninės prekybos plėtros vadovas
Zigmundas Kepalas teigė, kad
degalinėms dėl jų veiklos pobūdžio taikomi ypatingi saugumo

reikalavimai. Todėl, norėdama
užtikrinti gyventojų saugumą,
„Circle K“ komanda siekė riboti
pėsčiųjų judėjimą, jog jis nesikirstų su transporto srautais.
„Lazdijuose esančioje „Circle
K“ degalinėje susiklostė padėtis,
kuomet į degalinę atvykę žmonės
pasistato automobilį už jos pastato ir eidami iki šalia esančių
viešojo maitinimo vietų kerta
teritoriją, tiesiog išlįsdami iš už
kampo prieš važiuojančius lengvuosius automobilius bei sunkųjį transportą.
Pasitaikydavo ir tokių vairuotojų, kurie savo automobilius palikdavo tiesiog ant įvažiavimo į
degalinę, taip apsunkindami kelio
matomumą ir kitų transporto priemonių judėjimą.
Maža to, pėsčiųjų „tranzitas“
vyko degalų rezervuarų apsaugos
zonoje, ko išvis negali būti. Pagal taisykles, rezervuarai turi būti
apsaugoti atitvaromis ar kitomis
priemonėmis, kad nebūtų galimybės jų pažeisti, taip pat būtina
apsaugoti žmones nuo potencialiai sprogios, degios aplinkos“, –
situaciją komentavo Z. Kepalas.
Z. Kepalas neigė ir galimus
konkurencinės kovos veiksmus.
„Šalia savo verslą įkūrusiai
įmonei prieš dvejus metus leidome savo sklype nutiesti ir elektros kabelių liniją, ir prisijungti
prie vandentiekio trasos, todėl
bandymas eskaluoti konkurencinės kovos klausimą yra visiškai
nepagrįstas.
Juo labiau kad šalia įsikūrusios maitinimo įstaigos turi savo
įvažiavimą ir parkavimo vietas
klientams, todėl šiuo aspektu jų
verslo sėkmė nuo mūsų nepriklauso“, – kalbėjo Z. Kepalas.
Jo teigimu, Lazdijų „Circle K“
degalinė nėra vienintelė tinklo degalinė, kurioje įmonė yra įdiegusi
fizinius sprendimus, padedančius
padidinti saugumą ir išvengti eismo įvykių, finansinių žalų, žmonių sužalojimų.
lrytas.lt

•
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„Literatūriniai pietūs su Lazdijų krašto kūrėjais“
Mėgautis „Literatūriniais pietumis su krašto kūrėjais“ kviesta
gurmaniškoje ekskursijoje po
mūsų rajono bibliotekas: Šeštokų, Veisiejų, Metelių, Teizų,
Lazdijų. Neįprasti literatūriniai
pietūs skaitytojams, literatūros
mylėtojams. Juolab, kad sulaukta
garsių svečių: rašytojas, poetas,
kompozitorius Alvydas Augustinas Jegelevičius Šeštokuose,
skaitomiausia autore tituluojama
rašytoja Irena Buivydaitė Veisiejų bibliotekoje, kraštietis, poetas
Juozas Žitkauskas Teizuose bei
Lazdijuose, rašytoja, daugelio
literatūrinių premijų laureatė
Birutė Jonuškaitė Lazdijų viešojoje bibliotekoje. Į šią biblioteką
užsuko ir poetas, literatūros kritikas Gintaras Bleizgys, iš užsienio
specialiai tam, kad susitiktų su
Metelių krašto žmonėmis, namo
sugrįžo rašytoja Julija Miliūtė.
Ir, žinoma, visas gausus būrys
talentingų mūsų krašto kūrėjų,
besibeldžiančių į skaitytojų širdis
savo nuoširdžiais kūriniais. Tad
nenuostabu, jog dažnas, „ragavęs“ literatūrinių pietų, renginyje
rado savo ryšį, išgirdo asmeninę
istoriją, kūrė savo emociją. Mūsų
kūrėjai – tai, kuo Lazdijų kraštas tikrai gali didžiuotis. Kas neatėjo, galėjo stebėti tiesiogines
projekto „Literatūriniai pietūs su
krašto kūrėjais“ videotransliacijas
internetu.
Šeštokuose rašytojas, kompozitorius Alvydas Augustinas Jegelevičius itin laukiamas, mat jį ir
šeštokiečius sieja ypatingas ryšys:
čia mokytojavo jo tėtis, čia ir jis
pats praleido vieną savo gyvenimo tarpsnį. Kartu su šeštokiete
Elena Svetlauskiene, parašiusia

savo šeimos istoriją – kraštotyrinį
darbą, ir poetu, žurnalistu Kęstu
Sukacku kurta ypatinga atmosfera, kurioje žodžio, muzikos ir dar
vis gyvų prisiminimų pynė kūrė
prasmingą buvimą drauge.
Rašytoja Irena Buivydaitė
skaitytojų itin mylima. Veisiejų
bibliotekoje ji kartu su šio krašto
poetėmis Onute Ūsiene ir Bernadeta Cibulskaite-Paršeliūniene
dovanojo skaitytojams šventę
žodžio galia, ypač iš savo, pažįstamo žmogaus lūpų – jaukiai,
šiltai, kiekvienam.
Metelių bibliotekoje rašytoja
Julija Miliūtė jau ne pirmą kartą.
Kartu su ja ir nepailstančios šio
krašto kūrėjos Danutė Jelenskienė, Aldona Ribinskienė, Bronislava Kubilienė. Jos, paprastos ir
nepaprastos Metelių krašto kūrėjos, grublėtose nuo darbų rankose
laikydamos ranka prirašytus lapus
skaitė, dėliojo žodžius, fiksavo
savo jausenas, dalijosi patirtimi,
išgyvenimais čia, savame, neįtikėtino grožio krašte.
Juozas Žitkauskas – cikrinis
dzūkas ir Teizuose dzūkiškai sušneko kitus pamokindamas dargi paakindamas kalbėti tarmiškai. Eiliuoto žodžio mėgėjams,
kurie domisi tarmiškai parašytomis lietuvių poezijos knygomis
poetas Juozas Žitkauskas turėjo
ir ką pasakyti, ir ką paskaityti,
dargi paties sudarytame „Dzūkų
kalendoriuje“ jau naujų metų
darbus „surokuoti“. O ir žemaitis Gintarius Vžesniauskas,
Dzūkijoje gyvenantis, kuriantis, gražiai paprašytas dosniai
dalijosi sava kūryba, savomis
mintimis. Neįtikėtinas duetas
– dzūkas ir žemaitis Teizų bi-

bliotekoje. Dzūkiškos šnektos
netrūko ir Lazdijų viešojoje bibliotekoje.
Lazdijuose proza skaitoma rudenį. Rašytoja Birutė Jonuškaitė, patyrusi prozos meistrė, vartė
savo kūrybinį kraitį ieškodama, ką
paskaityti susitikime su gerbėjais.
Ir surado bendrą kalbą ir su krašto
jaunimu, ir su vyresniaisiais. Gintaras Bleizgys, poetas, eseistas,
literatūros kritikas, Lazdijų viešojoje bibliotekoje kvietė išskirtiniam pokalbiui. Juk gyvenimas
ir kūryba Gintarui Bleizgiui nėra
du skirtingi pasauliai, jų santykis
labai glaudus – kūryba kyla iš
gyvenimo ir yra kupina jo.
„Ragauta“ ir tai, kas nauja, kas
masina. Rašytoja Sandra Bernotaitė Lazdijų viešojoje bibliote-

koje kvietė į kūrybinio rašymo
dirbtuves, sulaukusias itin daug
norinčių dalyvauti – dvi grupės
buvo perpildytos. Juk kūrybinis
rašymas ne tik ugdo gebėjimus
mėgautis, vertinti literatūros kūrinius, bet ir gerina kalbėjimo,
konstruktyvios kritikos išreiškimo įgūdžius. Rašymo dirbtuvėse ugdomas gebėjimas klausytis,
girdėti ir pagarbiai diskutuoti.
Projektas „Literatūriniai pietūs su krašto kūrėjais“, iš dalies
finansuojamas Lietuvos kultūros
tarybos ir Lazdijų rajono savivaldybės, baigtas. Projekto metu įsi-

gytos nešiojamos garso kolonėlės
bei planšetės atiteko visoms penkioms bibliotekoms, kuriose vyko
projekto renginiai. Bibliotekininkės ir ateityje galės organizuoti
tokius ir panašius susitikimus su
savo krašto kūrėjais netgi netradicinėse erdvėse: pavasariškos,
vasariškos, rudeniškos gamtos
apsuptyje. Fotografuos, filmuos
ir kaups savojo kašto kūrėjų istoriją ateities kartoms. Juk bibliotekos – tikri kraštiečių kūrybos
namai.

•

Lazdijų viešosios bibliotekos informacija

Skaitmeninio raštingumo mokymai bibliotekose džiugina atradimais
Dineta Babarskienė
„Prieš kelias savaites nustebinau savo dukrą, gyvenančią Vilniuje, parašęs
jai žinutę per „Facebook“,
– šypsosi Romualdas Ličys
(61 m.), projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymų
dalyvis. „Niekada nesinaudojau ir neturiu nei
kompiuterio, nei išmaniojo telefono, todėl dukrai
buvo staigmena gauti iš
manęs žinutę elektroniniu
būdu“, – pridūrė Romualdas. Tokių pasakojimų
galime išgirsti ne iš vieno
projekto „Prisijungusi
Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymų dalyvio.
Daugeliui iš jų mokymai
suteikia praktinių žinių,
kaip naudotis skaitmeniniu įrenginiu, kaip pirkti,
mokėti mokesčius, bendrauti ir bendradarbiauti
internetu.
Viešosiose bibliotekose ir daugelyje jų kaimiškųjų filialų gyventojai gali mokytis ne tik skaitmeninio raštingumo pradmenų,

bet ir gilinti jau turimas žinias ir
įgūdžius. Yra net 9 programos,
kuriose gali dalyvauti pradinių
žinių turintys dalyviai: „Būk
aktyvus, unikalus ir verslus“,
„Efektyvus laiko planavimas
ir bendravimas“, „Atsakingas
turinio skelbimas internete ir
saugus naršymas“, „Inovatyvus
savęs pristatymas“, „Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir
saugus dalijimasis“, „Pristatymų
rengimas“, „Valstybės paslaugos
internetu kiekvienam“, „Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime
internetu“, „Planuokime laisvalaikį internetu“. Tikimasi, kad
kiekvienas suaugęs, nepriklausomai nuo jo turimos skaitmeninės patirties, atras sau aktualią
mokymosi temą.
„Mes labai džiaugiamės, jog
skaitmeninio raštingumo mokymai vyksta mūsų bibliotekoje,
– sako Renata Rudienė, Lazdijų
rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos direktorė. – Šiais
laikais labai svarbu turėti bent
minimalių kompiuterinių įgūdžių, todėl mokymais siekiame suteikti rajono gyventojams
galimybę susipažinti su technologijomis ir tobulinti savo

Projekto „Prisijungusi Lietuva” skaitmeninio raštingumo mokymų dalyviai Viktarinoje.
įgūdžius informacinių technologijų srityje. Mokymų metu
bibliotekininkai suteikia ne tik
kompiuterinių, inžinerinių žinių,

bet ir moko, kaip išlikti saugiam
internete, kaip naudotis socialinėmis medijomis ir kt. Drąsiai
ateikite į Lazdijų rajono bibli-

otekas, kur jums bus suteiktos
visos konsultacijos, susijusios
su Skaitmeninio raštingumo
mokymais.“

•
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Vaikų laisvalaikio užimtumas Gerumo žvaigždė — antrosios
vaikų dienos centre
žvaigždės istorija
Kad ir kaip mus slėgtų
kasdieniniai rūpesčiai,
artėjant šv. Kalėdų laikotarpiui, sušvinta viltis, kad
kiekvieno iš mūsų gyvenime įvyks stebuklas.

Su Lazdijų rajono visuomenės sveikatos biuro specialistais minėta
Tarptautinė nerūkymo diena.
Įgyvendinant projektą „Po pamokų“ 2019 m. buvo aktyviai vykdoma vaikų dienos centro veikla.
Vaikams buvo vykdomos laisvalaikio užimtumo veiklos atsižvelgiant į jų pomėgius ir gebėjimus.
Daug dėmesio buvo skiriama vaikų bendravimo įgūdžiams lavinti.
Visi dienos centrą lankantys vaikai su savo tėvais turėjo galimybę
lankyti nemokamas psichologo
konsultacijas. Dienos centrą lan-

kantys vaikai ruošė namų darbus,
gamino smulkius rankdarbius,
kurie visi surado vietas ir puošia
socialinių paslaugų centrą.
Vaikų dienos centrą lankantys
vaikai su Alytaus apskrities Vaiko
teisių apsaugos Lazdijų skyriaus
darbuotojai paminėjo Tarptautinę
tolerancijos dieną.

•

Rita Busilienė,
socialinė darbuotoja

Visus norinčius save išbandyti savanoriškoje veikloje kviečiame atvykti į
viešąją įstaigą Lazdijų socialinių paslaugų centrą ir tapti savanoriais dirbant
su vaikais.

Vienišas tėtis – stiprus ir tvirtas. Šiek tiek asketiškas, nieko
niekada neprašo iš aplinkinių ir
iš gyvenimo. Atvirkščiai, visuomet pasiruošęs padėti kitiems,
nes žino, kokia svarbi nelaimėje
ištiesta draugo, o gal net nepažįstamo žmogaus ranka. Negali įsivaizduoti, kad šis iš pirmo
žvilgsnio doros ir stiprybės įsikūnijimas kažkada buvo silpnas,
priklausomybių užvaldytas žmogus, neturėjęs valios atsispirti pagundai kilnoti taurelę. Tuomet
atrodė, kad gyvenimo palaima
– tai nesibaigiančios šventės su
draugais, užmiršus visus rūpesčius ir net pačius artimiausius
žmones. Gyvenimas trupėjo į mažus blaivių akimirkų fragmentus.
Tačiau įvyko praregėjimas, o po
jo pasiryžimas pradėti gyvenimą iš naujo. Reikėjo susigrąžinti
artimiausius žmones, atsirinkti
draugus, suvokti būties tikslą –
dėl ko gyventi. Tiesa, artimiausio
žmogaus nepavyko sugrąžinti į
naujo gyvenimo mozaiką. Ji ir
liko ten – prarastoje erdvėje, vis
dar nesiryžtanti praverti durų į
šviesos pasaulį. Bet liko vaikai
– dvi nuostabios dukros. Tas šiandien stiprus, tvirtas, o svarbiausia,
siekiantis užsibrėžto tikslo tėtis
tvirtai rankose laiko savo mažųjų
žvaigždelių rankeles. Jis norėtų
pakelti dukras iki dangaus, parodyti, kokios esančios talentingos
ir kiek daug pasauliui šviesos galinčios atnešti. Nors dar mažos,
tačiau jų skleidžiama šviesa bus

Asociatyvi nuotrauka.
ryški, jei mes padėsime pakilti
aukščiau. Skurdi buitis be mamos
– tai neįveikiama riba, neleidžianti
jų gyvenimui nušvisti džiaugsmo
šviesa. O gal šv. Kalėdų stebuklas
galėtų jau dabar aplankyti namus,
kuriuose gyvena šios mažutės
žvaigždelės, stebinančios aplinkinius nuostabiais muzikos garsais,
o savo mylimą, nors ir pavargusį
tėtį džiuginančios nepaliaujamu
čiauškėjimu ir vaikišku juoku.
Kiekvienas žmogus savo darbais gali įrodyti, kad artėja prie
tikslo, o jis – prie mūsų. Pradžioje

užtenka bent troškimo, o vėliau
viskas vyksta savaime. Išdalinta
šiluma nepradings: ji plėsis toliau
sušildydama pavargusius gyvenimo ledynuose.
UAB „Lankava“ kolektyvas
kviečia savo klientus prisidėti
prie Raudonojo Kryžiaus Alytaus padalinio globojamų šeimų
ir asmenų. Pirkdami parduotuvėje
„Lankava“ akcijos ženklu pažymėtas prekes, dalį pinigų skiriate
paramos fondui. Kalėdinė paramos akcija vyksta nuo lapkričio
2 iki gruodžio 24 dienos.

•

Naujiena Lietuvoje: „Tele2“ pristato išmanųjį „Fonos O2“
Telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ pristato naujieną – pagal lietuvių užsakymą sukurtą naujos kartos
išmanųjį telefoną „Fonos
O2“. Šį ypač patrauklios
kainos telefoną įsigyti
galima tik operatoriaus salonuose arba internetinėje
parduotuvėje www.tele2.lt.

„Pirmasis „Fonos“ modelis sulaukė sėkmės ir didelio susidomėjimo: visa telefonų serija buvo
išparduota itin greitai, todėl džiaugiamės galėdami savo klientams
pristatyti naujos kartos naujieną
– „Fonos O2“. Šiuo išmaniuoju
naudotis ypač paprasta, o jį įsigyti galima už labai patrauklią
kainą“, – sakė Vaida Burnickienė,
„Tele2“ pardavimų direktorė.

Su planu dar pigiau – vos
3,66 Eur/mėn.
Išmaniojo kaina išties viliojanti
– tik 119 Eur mokant iš karto.
Maža to, šiuo metu įsigyjant jį su
„Tele2“ mokėjimo planu telefo-

nas kainuoja dar mažiau.
Sumokėjus vos 1 Eur pradinę
įmoką ir pasirašius 24 mėn. sutartį su „Tele2“ neribotų pokalbių ir SMS planais nuo 7,5 Eur/
mėn., skelbiamais www.tele2.lt,
šis telefonas dabar kainuoja tik
3,66 Eur/mėn. (kaina ne akcijos
metu – 119 Eur).
Nuolaida taikoma nuo kainos
be sutarties. Telefonų skaičius
ir pasiūlymo laikas riboti. Taikomas valstybės nustatytas 3,50
Eur laikmenos mokestis. Daugiau
informacijos www.tele2.lt arba
paskambinus 117.

Kodėl verta rinktis „Fonos
O2“?
Naujasis telefonas „Fonos O2“
stebina savo privalumų gausa.
Tvirtas ir elegantiškas dizainas,
patvarus metalinis rėmelis, 5,5
colių įstrižainės ekranas ir net 3
kameros – tik dalis geriausiųjų
šio telefono savybių.
Naujasis „Fonos O2“ išsiskiria
savo baterijos ištvermingumu. Jos
talpa siekia net 3300 mAh, taigi

ją įkrovus pilnai telefonui energijos turėtų užtekti parai ar net
kelioms.
Be to, išmaniajame įdiegtas ir
piršto atspaudo skaitytuvas bei
veido atpažinimo funkcija. Dėl jų
telefoną atrakinti galima itin greitai ir patogiai: prisilietimu arba
žvilgtelėjimu į ekraną. Šios technologijos užtikrina ir informacijos
saugumą – jas įjungus, išmanųjį
atrakinti galės tik jo savininkas.
Ne mažiau įspūdingos ir „Fonos
O2“ kameros. Dviguba yra įdiegta telefono nugarėlėje, o trečioji,
skirta asmenukėms, priekyje.
Beje, pastaroji yra papildyta sulieto fono funkcija, praversiančia
kuriant portretines nuotraukas.

Iš karto paruoštas
naudotis
Nepaisant to, jog į „Fonos O2“
įdiegta tiek daug pažangių technologinių sprendimų, šiuo telefonu naudotis ypač lengva ir patogu.
Todėl tai puikus pasirinkimas ieškantiems savo pirmojo išmaniojo
arba anksčiau turėjusiems žemos

klasės telefoną ir dabar norintiems
išmėginti daugiau funkcijų.
Tik įsijungę naująjį išmanųjį,
galėsite iškart pradėti juo naudotis. Gamintojai viskuo pasirūpino
iš anksto, pavyzdžiui: nustatyti
lietuvių kalbą ar įrašyti reika-

lingas programėles, tokias kaip
„Facebook“ ar „Google“.
Daugiau informacijos apie naująjį telefoną sužinoti ir jį įsigyti
galima internetinėse svetainėse
www.fonos.eu ir www.tele2.lt bei
visuose „Tele2“ salonuose.

•

9

Nr. 50 / 2019 12 12 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Parodė tai, ko buvome nematę

Spektaklyje dalyvavo ne tik aktoriai, su jais kartu pilnateisiais spektaklio dalyviais tapo ir savanoriai iš žiūrovų tarpo. Vienaip ar kitaip įsijautėme į tamsos pasaulį, kita vertus, supratome,
pagaliau įsiklausėme, išgirdome, pajutome, jog aplink mus be galo daug garsų, įvairių pojūčių.
Dineta Babarskienė
Pirmąkart Lazdijuose
nuvilniję Lietuvos aklųjų
ir silpnaregių sąjungos
organizuotos aklųjų ir
silpnaregių dienos „Susitikimai“ Lazdijuose sulaukė
didžiulio susidomėjimo.
Jose dalyvavo ne tik vyresnieji, džiugu, jog sulaukta
gausaus būrio jaunimo.
Įdomu tai, kad pakalbinti
jaunuoliai sakė sužinoję
tiek daug įdomių dalykų,
apie kuriuos anksčiau nė
nebuvo girdėję. Šio projekto koordinatorė Marina
Dynda džiaugėsi, jog Lazdijų krašto žmonės juos
šiltai sutiko.
O renginių buvo daug ir įdomių.

Taktilinių knygų parodos
pristatyme kone pusantro
šimto vaikų
LAB taktilinių knygų paroda
„Svajojantys pirštai“ pristatyta
ir vaikams, ir suaugusiems Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje. Ji veiks iki gruodžio
23 dienos. Tad paimti į rankas
megztas, veltas, siūtas, pieštas,

skleidžiančias kvapą knygas dar
galite užsukę į biblioteką. Tokių
knygų, tiesą sakant, dar neteko
vartyti. Galima pamėginti užsimerkus net „paskaityti“ pirštais.
Ir patikėkite, tai ne taip paprasta.
O Brailio raštą dargi reikia išmokti! Kone pusantro šimto vaikų panoro pamatyti, paliesti kiek
kitokias knygas, nei jie įpratę.
Tokio susidomėjimo nesitikėjo nė
patys organizatoriai. „Mūsų rajone silpnaregiai skaito daugiausia
garsines knygas“, – teigia LASS
Lazdijų skyriaus pirmininkė Onutė Jasinskienė.
Brailio rašto pamokos, kuriose žurnalo „Mūsų žodis“ vyr.
redaktorius Vytautas Gendvilas
supažindino moksleivius su Brailio rašto istorija, pamokė rašyti
Brailio raštu, o LASS respublikinio centro elektroninės aplinkos
prieinamumo specialistas Justinas Kilčiauskas supažindino
vaikus su neregių galimybėmis
naudotis informacinėmis technologijomis. Gimnazistams buvo
įdomu pasimokyti rašyti, kaip dar
niekad neteko. O Justino pavyzdys įkvepia dideliems darbams.
„Reikia pačiam norėti ir viskas
išeis“, – pataria jis. Šiandien jo
darbas vertinamas net užsienyje.

Jis – puikus informacinių technologijų specialistas nepaisant
negalios.

Kišenės pilnos techninių
priemonių
Įdomus buvęs ir seminaras rajono
socialiniams ir lankomosios priežiūros specialistams „Neregys
šalia mūsų“ Lazdijų socialinių
paslaugų centre. Klausytasi Sutrikusios regos vaikų konsultavimo
skyriaus tiflopedagogės Jūratės
Jakštienės paskaitos. Užrištomis
akimis ne kiekvienas tiksliai
įvardijome daiktus – paprastus,
kone kasdienius. O juk neregys
tai geba, mums sunkoka. „Tačiau
visada reikia kalbėtis, daug kalbėti. Juk kartais taip nutinka: neregys nemato, matantis nekalba. Tai
kaip bendrausite?“ – šypsodamasi
klausė lektorė.
Kitas lektorius, Vytautas Gendvilas, paskaitoje iškraustė visas savo kišenes, kurios prikištos
įvairių silpnaregiams reikalingų
daiktų, taip dalyvius supažindino
su techninės pagalbos priemonėmis.
Savanoriai dalyvavo
spektaklyje
Šias ypatingas dienas mūsų ra-

jone vainikavo „Pojūčių teatro“
spektaklis „Akmuo. Vanduo.
Geluonis.“ (režisierė Karolina
Žernytė) Lazdijų policijos komisariato salėje. Kas buvo, pasakojo, jog patyrė neišdildomų
įspūdžių ir kūrybinėse dirbtuvėse
Lazdijų kultūros centre kartu su
šios trupės aktoriais. „Vaikai ragavę teatrinio meno ir tai iškart
jautėsi. Jie visai kitaip reagavo,
jiems tiesiog sekėsi dalyvauti savotiškame žaidime“, – įspūdžiais
dalijosi LASS Lazdijų skyriaus
pirmininkė Onutė Jasinskienė.
O ir spektaklyje dalyvavo ne tik
aktoriai, su jais kartu pilnateisiais spektaklio dalyviais tapo
ir savanoriai iš žiūrovų tarpo.
Spektaklio metu norintys turėjo
galimybę ne tik stebėti spektaklį,
bet ir sudalyvauti jame užrištomis akimis bei visais pojūčiais,
išskyrus regą, pasinerti į lietuvių
mitologiją. Savanoriai užrištomis
akimis turėjo visiškai pasitikėti
juos lydinčiais aktoriais. Jie gyveno garsų pasaulyje užrištomis
akimis, visiškoje tamsoje galėjo
klausytis, liesti ir taip įsikūnyti į
žmogų, kurio tokia būsena nuolatinė. Vieniems savanoriams buvo
drąsu, kitiems – ne. Vieni aktyviai
dalyvavo žaidime, kitiems buvo

baugoka. Net ir mes, žiūrovai,
gavome „darbų“. Garsai keliami,
atrodytų, paprastomis priemonėmis. Tiems, kas mato, atrodo
viskas paprasta, tų, kas orientavosi tik iš garsų, prilietimų, pojūčiai visai kitokie. Spektaklis
sukėlė įvairių reakcijų, žiūrovų
nuomonė taip pat įvairi, skirtinga.
Vieniems tai atradimas, kitiems
be galo patiko, buvo ir tokių, kurie nieko nesuprato. Svarbiausia,
kad nebuvo abejingų. Vienaip ar
kitaip įsijautėme į tamsos pasaulį,
kita vertus, supratome, pagaliau
įsiklausėme, išgirdome, pajutome, jog aplink mus be galo daug
garsų, įvairių pojūčių.
Kartais reikia tiek nedaug, kad
geriau suprastume šalia esantį.
O sutikę žmogų su balta lazdele,
prisiminsime „Susitikimus“. Žinosime, jog ši lazdelė nepaprasta,
nors ne Kalėdų Senelio, bet stebuklinga. Ji rodo kelią neregiui.
Jų akimis, pasirodo, galime būti
kiekvienas ištiesdamas pagalbos
ranką, o gal įgarsindamas knygą
ar tiesiog pabendraudamas, smagiai, draugiškai kaip su draugu,
su seniai nematytu bičiuliu. Šios
dienos, šie susitikimai parodė,
jog mes vieni kitiems labai reikalingi.

•
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Savaitės horoskopas
Avinas (03.21—04.20)
Trokšite pokalbių su draugais, kolegomis ir mylimaisiais. Norėsite paliesti filosofines temas, kalbėsite apie pasaulio
problemas ir stambias idėjas. Kasdieniai
nuobodūs darbai jums bus taip įgrisę, kad
norėsite kuo greičiau jais atsikratyti ir
pereiti prie to, kas jus šiuo metu labiausiai
jaudina. Iš esmės visa ši savaitė bus tokia:
jausitės įsprausti tarp ilgo kasdienių įsipareigojimų sąrašo ir troškimo atsipalaiduoti
ir rūpintis savimi. Pamėginkite rasti šių
dviejų polių balansą.
Jautis (04.21—05.21)
Ko gero, paskutiniąsias porą savačių darbe jautėtės mėtomi ir vėtomi, įstrigę tarp
to, ką norite padaryti ir to, už ką, jūsų
nuomone, jums mokami pinigai. Visgi šią
savaitę pajusite, kad jūsų veikloje ima įsivyrauti balansas, pradėsite suvokti, kaip
paskirstyti prioritetus, kad nekentėtų nei
darbas, nei jūsų siela. Savaitei baigiantis,
gausite taip trokštamą galimybę pabėgti
iš savo komforto zonos su ypatingu žmogumi, kuriam būnant šalia jūsų širdis ima
plakti greičiau.
Dvyniai (05.22—06.21)
Artimiausiu metu jūsų galvoje apsigyvens idėjos, kurios viena kitai šiek
tiek prieštarauja. Negalėdami patys jų
suderinti, pasitelkite į pagalbą draugus
ar kolegas, kuriais pasitikite. Jūsų pokalbiai greičiausiai baigsis nauja bendra
veikla, kuri patiks tiek jums, tiek jūsų
porininkams. Savaitei artėjant į pabaigą,
jausitės šiek tiek nepatogiai supratę, kad
kitų norus iškėlėte aukščiau nei savuosius. Norėdami sėkmingai padėti kitiems,
tiesiog privalote pasirūpinti savimi. Nubrėžkite aiškias ribas, kiek leisite kitiems
naudotis jūsų gerumu.
Vėžys (06.22—07.22)
Atlikdami kasdienes užduotis, pasijusite,
tarsi gaunate pagalbą iš dangaus – visi
darbai jūsų rankose sutirps tarsi savaime ir liks laiko pasirūpinti savo gerove.
Galbūt atrasite laiko pagaliau užsirašyti
į sporto salę, baseiną ar imti sveikai maitintis. Savaitei baigiantis, turėsite progą
patirti kažką jaudinančio, atveriančio akis
ir praplečiančio suvokimo ribas. Tapsite
ypač patrauklūs aplinkiniams, todėl patartina daugiau laiko praleisti kompanijoje
arba su mylimu žmogumi.
Liūtas (07.23—08.23)
Išreikšti savo originaliausias mintis bus
visai nesunku. Jums pavyks nudžiuginti
tiek bendradarbius, tiek mylimuosius
ar draugus. Darysite su tai su vaikišku
užsidegimu. Pasinaudokite šia nuotaika darbe, flirtuodami arba rengdami
siurprizą mylimajam arba mylimajai.
Savaitei įpusėjus, palanku savo dėmesį ir energiją nukreipti labdaringiems,
humaniškiems tikslams. Netruksite
pastebėti, kad padėdami kitiems, taip
pat įgyjate patirties, kurią nesunkiai
galėsite pritaikyti savo profesinėje
veikloje.
Mergelė (08.24—09.23)
Pajusite, kad norite pasikalbėti su artimais žmonėmis apie savo praeitį,
savo šaknis, o taip pat apie tarpusavio
santykius. Šie dialogai turėtų sutvirtinti tarpusavio supratimą ir ryšius. Savaitei įpusėjus, jūsų gali paprašyti ką
nors viešai pristatyti, prisiimti daugiau
atsakomybės darbe, padėti komandai,
nesusitvarkančiai su užduotimi. Kitaip
tariant, atsidursite dėmesio centre. Jums
nebus sunku įrodyti, ko esate verti, ir
visas užduotis atliksite su entuziazmu.
Jūsų vadovybei tai patiks.

Svarstyklės (09.24—10.23)
Rasti bendrą kalbą su artimais žmonėmis
bus sunkiau nei tikėjotės. Jausite, kad tarp
jūsų žioji keista, sunkiai paaiškinama
praraja, trukdanti jums rasti bendrų taškų.
Susitvarkysite su šiuo iššūkiu, tik išlikite
ramūs ir leiskite nepatogiam momentui
praeiti pačiam – nemėginkite dirbtinai
vystyti pokalbio ir kabintis „už šiaudo“.
Savaitei baigiantis, nebeištversite nusibodusios rutinos ir norėsis atidėti darbus,
kad galėtumėt kažkaip atgaivinti savo
kūną ir sielą. Jums galėtų padėti nauja
treniruočių programa, atostogų planavimas ar tiesiog vizitas į artimiausią muziejų, kurio, galime lažintis, dar nesate
aplankę.
Skorpionas (10.24—11.22)
Šiuo metu labai palanku atidžiau žvilgtelėti į finansus: pajamas, biudžetą,
artimiausius numatomus stambesnius
pirkinius. Jums turėtų neblogai sektis
investuojant ar ieškant naujų pajamų šaltinių. Sudėtingesniais atvejais nepakenktų
pasikonsultuoti su specialistu. Savaitei
artėjant į pabaigą, pajusite norą patenkinti
artimųjų ir draugų poreikius, o taip pat
ir savuosius. Pasiūlydami daugiau, nei
iš jūsų buvo paprašyta, prisidėsite prie
bendrojo gėrio ne tik savo šeimoje, bet
pasaulyje.
Šaulys (11.23—12.21)
Radę bendrą kalbą su artimu kolega, draugu ar jums ypatingu žmogumi, lengviau
atsidusite, nes tai padaryti nebus lengva.
Jūsų impulsai ir dėmesys dėl keistų atsitiktinumų vis nesutaps, dėl to bendri
darbai ir sprendimai pajudės ne iš karto,
bet kai pajudės – negalėsite atsidžiaugti vieni kitų draugija. Pačioje savaitės
pabaigoje tarsi iš dangaus nukris gera
proga užsidirbti. Užduotis atitiks jūsų
sugebėjimus, tad drąsiai jos imkitės.
Ožiaragis (12.22—01.20)
Šiuo metu palanku medituoti ir galvoti
apie gilias psichikoje nusėdusias vidines
problemas ir dilemas, kurios neduoda
jums ramybės. Užsirašinėkite, išreikškite save menine forma. Pamėginkite
įvardinti kuo daugiau jėgų, kurios slypi
jūsų kasdieniame gyvenime ir neleidžia
jums pasijusti laimingais. Juk vargu ar
įmanoma pasijusti gerai, kai nežinote, kas
jums iš tiesų nuodija gyvenimą.
Vandenis (01.21—02.19)
Ko gero, suprasite, kad keletą paskutiniųjų
savaičių rūpinotės tik darbu ir dabar pats
laikas daugiau dėmesio skirti žmonėms,
kuriuos mylite ir kurie jūsų pasiilgo. Leiskite sau laisvai ir be įtampos, be išankstinio
„grafiko“ praleisti laiką su artimaisiais –
kitaip rizikuojate paprasčiausiai „perdegti“.
Savaitei įpusėjus, norėsite savo geriausias
idėjas pristatyti vadovybei. Jei dėl savo
sumanymo jaučiatės užtikrintai, neabejotina, kad sugebėsite ir išradingai apie jį
papasakoti. Tai padės jums gauti „žalią
šviesą“ savo planui.
Žuvys (02.20—03.20)
Didžiausias šios savaitės laimėjimas
– sėdėti su savo bosu ir aptarinėti jūsų
ilgalaikius ir trumpalaikius planus bei
pasiekimus. Kalbėsite laisvai ir tiksliai,
galėsite išreikšti bet kokią jums svarbią
idėją taip, kaip ją norėtų išgirsti vadovybė. Laukite pripažinimo ir paaukštinimo.
Nuo savaitės vidurio jūsų vaizduotė dar
labiau įsisiautės – likimas sudėlios taip,
kad tikrąja to žodžio prasme gyvensite
savo svajonėse. Pasinaudokite šiuo magišku periodu, nevaržykite savęs ir imkite
iš gyvenimo viską, ką jis siūlo. Kai kurios
galimybės gali nepasikartoti!

Eteris
Ketvirtadienis
, gruodžio 12 d. Saulė teka 8.31, leidžiasi 15.53, dienos ilgumas
7.22. Pilnatis. Vardadieniai: Joana, Žaneta, Gilmintas, Vaingedė, Dagmara, Žana.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Titanų susidū-

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto krimina-

rimas“.
0.35 „Akloji zona“.
1.30 „Kapitonas

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.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.35 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gyvenk be skolų.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Ištikimybė“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 „Bloga mergaitė“.
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 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 „Ištikimybė“.
4.50 Kūrybingumo
mokykla.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.00 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „Tomo ir Džerio
šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.55 „Rimti reikalai 2“.
10.25 „Rozenheimo
policija“.
11.25 „Supermamos“.
12.00 VIDO VIDeO.
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su
Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 2“.

Filipsas“.
3.55 Alchemija VII. Nau-

joji karta renkasi
kūrybą.
4.25 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Žmogus voras“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo
nepabėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Merginos“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.30 Farai.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Uola“.
0.50 „Makgaiveris“.
1.40 „Tėvynė“.
2.35 „APB“.
3.25 „Makgaiveris“.
4.15 „Vieniši tėvai“.
5.05 „Atsargiai! Merginos“.

BTV
6.20 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Stoties policija“.
9.35 „Paskutinis faras“.
10.35 „Gelbėtojai – 112“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35 „Visa menanti“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Galiu rytoj“.
21.00 „Blyksnis“.
22.55 „Išbandymų diena“.
1.20 „Visa menanti“.
2.15 „Detektyvų
istorijos“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Vantos lapas.
7.00 „Moterų daktaras“.
8.00 Nauja diena.
8.30 Nauja diena.

Rubrika.
9.00 Visi savi.
10.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.

11.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. N. Cesiulis.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 „Pone
prezidente“.
12.50 „Gyvybės
langelis“.
14.00 #NeSpaudai.
15.00 „Prokurorai“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva
tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Kryžius“.
18.30 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Skyrybos.
22.00 Viralas.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio
centre.
0.00 Gyvenimas.
1.00 „Gyvybės langelis“.
2.10 Viralas.
2.30 „Prokurorai“.
3.15 Reporteris.
3.45 Sportas.
3.53 Orai.
3.55 #NeSpaudai.
4.35 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
5.35 Viralas.

LRT Plius

20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „O, broli, kur

tu?“.
23.15 Euromaxx.
23.45 Krikščionio žodis.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Džiazo muzikos

vakaras. XVI
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Mama Jazz 2017“.
2.05 Įrėžta gintare.
3.20 Duokim garo!
4.45 Stop juosta.
5.10 Pasaulio teisuoliai.

TV1
6.30 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Neklausk meilės

vardo“.
8.45 „Meilės sparnai“.
9.45 „Akloji“.
10.50 „Būrėja“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
13.00 „Zigis ir Ryklys“.
13.20 „Keista šeimynėlė“.
13.50 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
14.20 „Muča Luča“.
14.45 „Mirtis rojuje“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Mirtis rojuje“.
21.00 PREMJERA. „Ka-

sandra. Sandėris“.
22.55 „Gyvenimo daina“.
0.50 „Senojo Tilto

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Vilnius Jazz 2019.
7.05 Kultūros diena.
7.30 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
7.45 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
8.00 „Smurfai“.
8.25 Mūšio laukas.
8.50 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.40 Veranda.
13.05 Nacionalinė ekspedicija.
14.00 Gimę tą pačią
dieną.
14.55 „Po milijono metų
1“.
15.50 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
16.05 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
17.05 „Ieškok manęs
Paryžiuje 1“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią
dieną.
19.25 Premjera. „Kino
istorija. Aštuntasis
dešimtmetis“.
20.10 Klausimėlis.

paslaptis“.
3.05 „Prancūziška

žmogžudystė.
Mirtys La Rošelyje“.
4.40 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Meilė – tai...“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Topmodeliai.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Saša ir Tania“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Gyvenimas

susimetus“.
20.00 „Meilė – tai...“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Vampyrų akade-

mija“.
23.05 „Rouzvudas“.
0.00 „Pėdsakai“.
1.00 „Salemas“.
1.50 „Paskutinis žmogus

Žemėje“.
2.40 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Eteris
Penktadienis
, gruodžio 13 d. Saulė teka 8.32, leidžiasi 15.52, dienos
ilgumas 7.20. Pilnatis. Vardadieniai: Liucija, Odilija, Kastautas, Eiviltė, Otilija, Kastytis.

, gruodžio 14 d. Saulė teka 8.33, leidžiasi 15.52, dienos ilgumas
7.19. Pilnatis. Vardadieniai: Alfredas, Fortunatas, Tarvainas, Kintvilė.

LRT Televizija

10.00 „Nuo likimo

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

nepabėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Merginos“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
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 „Vienas namuose
2. Pasiklydęs
Niujorke“.
22.00 „Geležinis
žmogus“.
0.30 „Nuodėmių miestas
2“.
2.20 „Uola“.
4.50 „APB“.
5.35 „Atsargiai! Merginos“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Gyvenimo spalvos.
13.00 Ypatingas būrys.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.35 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Visi kalba.
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 „Operacija „Skyfall““.
1.15 „Šešios siaubingos
dienos“.
2.45 Klausimėlis.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Beatos virtuvė.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.00 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „Tomo ir Džerio
šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.55 „Rimti reikalai 2“.
10.25 „Rozenheimo
policija“.
11.25 „Supermamos“.
12.00 Valanda su Rūta.
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 „Galiu rytoj“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Išvadavimo
planas“.
22.45 „Išdavikas“.
0.55 „Skrodimas“.
2.35 „Titanų susidūrimas“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Žmogus voras“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Farai.
8.55 Legendinės
legendos.

BTV
6.20 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Stoties policija“.
9.35 „Paskutinis faras“.
10.35 „Gelbėtojai – 112“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35 „Visa menanti“.
13.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Amerikietiškos

imtynės“.
21.30 „Mirtinoji“.
23.20 „Blyksnis“.
1.15 „Visa menanti“.
2.10 „Detektyvų
istorijos“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Pasaulis iš

viršaus“.
7.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. N. Cesiulis.
8.00 #NeSpaudai.
9.00 Greiti pietūs.
10.00 Mano vieta.
10.30 Kryptys LT.
11.00 Gyvenimas.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 „Pone prezidente“.
12.50 „Gyvybės langelis“.
14.00 Skyrybos.
15.00 „Prokurorai“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Oponentai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Prisikėlimas“.
18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.25 Orai.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
22.00 Oponentai.
22.30 Reporteris.

šeštadienis
blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Klausimėlis.
7.15 Premjera. „Noelio

„Vienas namuose 2. Pasiklydęs Niujorke“, 19.30, TV3
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Vantos lapas.
0.00 „Moterų daktaras“.
1.00 „Gyvybės langelis“.
2.10 Oponentai.
2.30 „Prokurorai“.
3.15 Reporteris.
3.45 Sportas.
3.53 Orai.
3.55 Gyvenimas.
4.35 Mano vieta.
5.00 Kaimo akademija.
5.35 Oponentai.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos
vakaras. XVI
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Mama Jazz 2017“.
7.25 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
7.40 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Pasaulio lietuvių
žinios.
8.50 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.40 7 Kauno dienos.
13.10 Pasaulio teisuoliai.
14.00 Gimę tą pačią
dieną.
14.55 „Kino istorija.
Aštuntasis dešimtmetis“.
15.40 Kūrybingumo
mokykla.
15.50 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
16.05 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
17.05 „Ieškok manęs
Paryžiuje 1“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią
dieną.
19.25 Neturto seserys.
20.20 Kūrybingumo
mokykla.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Randas“.
23.00 Unikalios mamos.
23.30 Smalsumo genas.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Veranda.
1.15 Vilnius Mama Jazz

2018.
2.05 Žagarės vyšnių
festivalis 2015.
Koncertuoja grupė
„ŽAS“.
2.55 „O, broli, kur tu?“.
4.40 7 Kauno dienos.
5.05 Nacionalinė ekspedicija.

TV1
6.30 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Neklausk meilės

vardo“.
8.45 „Meilės sparnai“.
9.45 „Akloji“.
10.50 „Būrėja“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
13.00 „Zigis ir Ryklys“.
13.20 „Keista šeimynėlė“.
13.50 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
14.20 „Muča Luča“.
14.45 „Mirtis rojuje“.
16.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Mirtis rojuje“.
21.00 PREMJERA. „Visa
tiesa apie Hario
Kveberto bylą“.
23.05 „Kovos su
mafija būrys. Bosas
grįžta“.
1.20 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.30 „Kasandra. Sandėris“.
5.00 „Tėvas Motiejus“.

cirkas“.

rinksi“.

9.00 Labas rytas,

21.00 „Prarastasis

Lietuva.

miestas Z“.

12.00 Pasaulio doku-

23.55 „Ankstyvas palei-

mentika. Premjera.
„Operacija „Šimpanziukai“. Nauja
pradžia“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Neįtikėtinos
gyvūnų draugystės
4“.
13.50 „Džesika Flečer 10“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Šok su žvaigžde.
23.10 „Viena diena“.
1.00 „Operacija „Skyfall““.
3.20 „Senas šautuvas“.
4.15 „Noelio cirkas“.

LNK
6.30 „Tomo ir Džerio

šou“.
6.55 „Zigis ir Ryklys“.
7.20 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
7.50 „Ponas Bynas“.
8.20 „Tomo ir Džerio

nuotykiai“.
8.50 „Beprotiškos

melodijos“.
9.15 „Sniego mūšis“.
11.00 „Transformeriai“.
13.55 „Laikrodžių stabdy-

tojai“.

TV6

15.45 „Paskutinis jaunikio

6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Meilė – tai...“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 Topmodeliai.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Saša ir Tania“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Gyvenimas

susimetus“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.50 Orai.
22.00 Eurolygos
rungtynės. Kauno
„Žalgiris“–Valensijos „Basket“.
0.20 „Vampyrų akademija“.

16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 „Uošvių nepasi-

išbandymas“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 PREMJERA. „Kaip

Aladinas žmoną
gelbėjo“.
21.25 „Tamsos riterio
sugrįžimas“.
0.45 „Diktatorius“.
2.15 „Išvadavimo
planas“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Virtuvės istorijos.
9.00 Gardu Gardu.
10.00 Būk sveikas!
10.30 Penkių žvaigždučių

būstas.
11.00 Mano pinigai.
11.30 „Džiunglių knyga“.
13.00 „Netikras princas“.
14.55 „Sugalvok norą“.

dimas“.
1.40 „Žemiau 6. Kalno

stebuklas“.
3.25 „Makgaiveris“.
4.10 „APB“.
5.00 „Atsargiai! Merginos“.

BTV
6.00 „Galiu rytoj“.
7.30 „Muchtaro

sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 „Galiu rytoj“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas
televitrina.
10.05 „Varom!“.
10.35 „Laukinė karalystė“.
11.40 „Lemtinga diena“.
12.45 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13.45 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
14.45 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15.45 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Juventus“–
„Neptūnas“.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Nakties įkaitas“.
0.30 „Mutantų pasaulis“.

Dzūkijos TV
6.10 „Pasaulis iš

viršaus“.
6.35 „Pasaulio turgūs“.
7.03 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Barbora
UmiastauskaitėŽagarietė“.
7.55 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Birutė
Mažeikaitė-Ramanauskienė“.
8.30 Nauja diena.
Rubrikos.
9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 „Pone prezidente“.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 Gyvenimas.
15.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Kryptys LT.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. G. Martirosian.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Barbora
UmiastauskaitėŽagarietė“.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai.
21.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
22.00 Viralas.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. N. Cesiulis.
0.00 „Moterų daktaras“.
1.00 „Pagrindinis
įtariamasis“.
3.00 „Pasaulis iš
viršaus“.
3.20 Viralas.
3.40 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
4.20 Gyvenimas.
5.00 Kryptys LT.
5.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klausimėlis.
6.20 Žagarės vyšnių

festivalis 2015.
7.10 Kūrybingumo

mokykla.

2.05 Klausimėlis.
2.20 „Šešios siaubingos

dienos“.
3.50 ARTS21.
4.15 Kelias.
4.45 Auksinis protas.

TV1
7.00 „Akloji“.
7.30 „Pragaro katytė“.
8.30 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.30 „Tėvas Motiejus“.
10.40 „Būrėja“.
12.25 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.55 „Akloji“.
14.30 Sveikatos namai.
15.30 Sveikatos namai
televitrina.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Detektyvė Rizoli“.
21.00 PREMJERA. „Naktinis skambutis“.
22.55 „Teisė tuoktis“.
0.45 „Kovos su
mafija būrys. Bosas
grįžta“.
2.50 „Visa tiesa apie
Hario Kveberto
bylą“.

7.20 Auksinis protas.
8.30 Unikalios mamos.
9.00 Auto Moto.
9.30 Pradėk nuo savęs.
10.00 Į sveikatą!
10.30 Smalsumo genas.
11.00 Kultūrų kryžkelė.

TV6

Vilniaus albumas.
11.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
13.00 ARTS21.
13.30 Piotras Čaikovskis.
Baletas „Spragtukas“.
15.20 „Chopin Jazz Inn“
su Evelina Sašenko.
16.30 Mūšio laukas.
17.00 Klauskite daktaro.
18.00 Stambiu planu.
18.55 Pasaulio teisuoliai.
19.45 „Frenki Dreik
paslaptys 1“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Pasveikink mirtį
kitą dieną“.
23.10 Grupės „Mannazz“
koncertas.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.10 „Neturto seserys“.

9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 Lietuvos mokyklų

6.15 Televitrina.
6.30 Jokių kliūčių!
7.30 Iš peties.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Vienam gale

kablys.

žaidynės.
11.00 „Pamirštų salų

paslaptis“.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Pamirštų salų

paslaptis“.
14.00 Išlikimas.
15.00 „Pavojingiausi

Indijos keliai“.
16.00 Iš peties.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Bearas Gryllsas.

Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
19.00 Amerikos talentai.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.50 Orai.
22.00 „Burtininko
mokinys“.
0.10 „Alpinistas“.
2.15 „Nufilmuoti
antgamtiniai
reiškiniai“.

„Tamsos riterio sugrįžimas“, 21.25, LNK
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Eteris
Sekmadienis
, gruodžio 15 d. Saulė teka 8.34, leidžiasi 15.52, dienos ilgumas
7.18. Pilnatis. Vardadieniai: Justas, Kristijonas, Kristijona, Nina, Ona, Gaudenis, Gaudenė.

pirmadienis
, gruodžio 16 d. Saulė teka 8.35, leidžiasi 15.52, dienos ilgumas 7.17.
Pilnatis. Vardadieniai: Albina, Vygaudas, Audronė, Algina, Alina, Adas.

LRT Televizija

7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal

LRT Televizija

moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Aristokatės“.
13.40 „Daktaras Dolitlis
2“.
15.20 „Šokis hip-hopo
ritmu“.
17.30 Visi mes žmonės.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 X Faktorius.
22.30 „Žudiko asmens
sargybinis“.
0.50 „Geležinis
žmogus“.
2.55 „Prarastasis
miestas Z“.

9.20 „Senis“.
10.25 „Miuncheno krimi-

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija.
7.00 Šventadienio

mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Tėčio reikalai.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 „Spragtukas ir pelių
karalius“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Pasaulio gamtos
stebuklai 2. Patirti
keistų dalykų“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Serengetis.
Atgimimas“.
13.45 „Puaro“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Gyvenk be skolų.
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 Maltiečių sriuba.
2019.
23.10 „Gyvenimas pagal
jį“.
0.50 „Artistas“.
2.30 Pasaulio dokumentika. „Serengetis.
Atgimimas“.
3.20 Tėčio reikalai.
3.45 Šventadienio
mintys.
4.15 „Viena diena“.

LNK
6.50 „Tomo ir Džerio

šou“.
7.15 „Zigis ir Ryklys“.
7.40 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
8.05 „Ponas Bynas“.
8.35 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.00 Sveikatos namai.
9.55 „Megamaindas“.
11.45 „Svečiai palėpėje“.
13.25 „Kaip pavogti
nuotaką“.
15.30 „Išmesk mamą iš
traukinio“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Lietuvos balsas.
Senjorai.
21.45 „Šaulys“.
0.05 „Jūrų pėstininkai“.
2.15 „Tamsos riterio
sugrįžimas“.

TV3
5.45 Televitrina.
6.00 Sveikatos medis.
7.00 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.

BTV
6.30 Lietuvos galiūnų

čempionato
etapas. Alytus.
7.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Baltijos galiūnų
čempionatas.
Radviliškis.
10.05 „Varom!“.
10.35 „Laukinė karalystė“.
11.40 „Lemtinga diena“.
12.45 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13.45 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
14.45 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15.45 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Žalgiris“–
„Šiauliai“.
19.30 „Žandaras pramogauja“.
21.35 „Narkotikų prekeiviai“.
22.45 „Gyvi numirėliai“.
23.45 „Mirtinoji“.
1.35 „Mutantų pasaulis“.

Dzūkijos TV
6.20 „Pasaulis iš

viršaus“.
6.40 „Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte“.
7.03 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Mano vieta.
9.30 Nauja diena.
Rubrikos.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Kryptys LT.
11.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
12.00 „Pagrindinis įtariamasis. Tenison“.
14.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
15.00 Skyrybos.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
nalinė policija“.
11.10 „Komisaras

Reksas“.

„Stiklo pilis“, 21.00, TV1
17.30 Oponentai.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Birutė
Mažeikaitė-Ramanauskienė“.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. G.
Martirosian.
0.00 „Moterų daktaras“.
1.00 „Detektyvas Linlis“.
3.00 „Pasaulis iš
viršaus“.
3.20 Oponentai.
3.40 „24/7“.
4.20 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
5.00 Mano vieta.
5.30 Kaimo akademija.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Grupės „Mannazz“
koncertas.
7.35 Kūrybingumo
mokykla.
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Pasaulio lietuvių
žinios.
9.30 Linija. Spalva.
Forma.
10.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
10.30 Literatūros pėdsekys.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Kelias į namus.
12.30 Mokslo sriuba.
13.00 Šok su žvaigžde.
15.00 Šventadienio
mintys.
15.30 Brandūs pokalbiai.
16.00 Euromaxx.
16.30 Veranda.
17.00 Stilius.
17.55 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 Mūsų miesteliai.
Igliauka. 2 d.
19.45 „Frenki Dreik
paslaptys 1“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– smuiko žvaigždė
Pavel Berman
(Italija).
21.55 Tarptautinis
literatūros festivalis

„Vilniaus lapai
2019“. Vakaras su
istoriku ir rašytoju
Timothy Snyderiu
bei poetu Tomu
Venclova.
23.25 Festivalis „Gaida
2019“.
0.50 „Pasveikink mirtį
kitą dieną“.
2.55 „Gyvenimas pagal
jį“.
4.30 Duokim garo!

TV1
7.10 „Akloji“.
7.40 „Pragaro katytė“.
8.40 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.40 „Tėvas Motiejus“.
10.50 „Būrėja“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.30 „Džino viešnagė
Italijoje. Saulėtos
salos“.
13.00 „Gaminame namie
su Reičele Alen“.
13.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Detektyvė Rizoli“.
21.00 „Stiklo pilis“.
23.30 „Nuogas ginklas
33 1/3. Paskutinis
įžeidimas“.
1.05 „Teisė tuoktis“.
2.45 „Naktinis skambutis“.

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

Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.

Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.35 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 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 „Tikrasis genijus“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 Klausimėlis.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Tikrasis genijus“.
4.50 Kūrybingumo
mokykla.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.00 „Mano gyvenimo

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Jokių kliūčių!
7.30 Iš peties.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 100% Dakaro.
11.00 „Pamirštų salų

paslaptis“.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Pamirštų salų

paslaptis“.
14.00 Išlikimas.
15.00 „Pavojingiausi

Indijos keliai“.
16.00 Iš peties.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
19.00 Amerikos talentai.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.50 Orai.
22.00 NBA Action.
22.30 NBA rungtynės.
Orlando „Magic“–
Naujojo Orleano
„Pelicans“.

šviesa“.
7.30 „Tomo ir Džerio
šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.55 Gyvūnų pasaulis.
10.25 „Rozenheimo
policija“.
11.25 KK2 penktadienis.
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Žalioji širšė“.
0.50 „Akloji zona“.
1.45 „Šaulys“.

TV3
6.10 Televitrina.

6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Žmogus voras“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 La Maistas.
10.00 „Nuo likimo
nepabėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Merginos“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
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 Namas.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Kobra 11“.
23.00 „Apiplėšimas
uragano akyje“.
1.10 „Makgaiveris“.
2.00 „Tėvynė“.
2.50 „APB“.
3.40 „Kobra 11“.
4.35 „Vieniši tėvai“.
5.25 „Atsargiai! Merginos“.

Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Tai – sportas“.
19.45 „Laisvės keliu“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio

6.10 „CSI. Majamis“.
7.05 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.25 „Stoties policija“.
9.25 „Paskutinis faras“.
10.25 „Gelbėtojai – 112“.
11.25 „Nusikaltimų

tyrėjai“.
12.35 „Visa menanti“.
13.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Galiu rytoj“.
21.00 „Taiklus šūvis“.
23.10 „Nakties įkaitas“.
1.35 „Narkotikų prekeiviai“.
2.40 „Gyvi numirėliai“.
3.30 „Visa menanti“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 „24/7“.
9.00 Apie tave.
10.00 Gyvenimas.
11.00 „Prokurorai“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mano vieta.
12.50 „Gyvybės langelis“.
14.00 Nauja diena.
14.30 Nauja diena.

kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Kelias į namus.
1.25 Šok su žvaigžde.
3.25 „Artistas“.
5.05 Mūsų miesteliai.

centre.
0.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
1.00 „Gyvybės langelis“.
2.10 „Pone prezidente“.
2.30 „Prokurorai“.
3.30 Reporteris.
4.00 Sportas.
4.08 Orai.
4.10 Nauja diena.
4.30 Nauja diena.

Rubrika.
4.50 Oponentai.
5.10 Gyvenimas.
5.50 „Pone prezidente“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

Igliauka.

TV1
6.30 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Neklausk meilės

vardo“.
8.45 „Meilės sparnai“.
9.45 „Akloji“.
10.50 „Būrėja“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
13.00 „Zigis ir Ryklys“.
13.20 „Keista šeimynėlė“.
13.50 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
14.20 „Muča Luča“.
14.45 „Mirtis rojuje“.
16.00 „Svaragini. Amžina

blikos himnas.

draugystė“.

6.05 Vilnius Mama Jazz

Kokosas 1“.

17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Mirtis rojuje“.
21.00 „„Velvet“ kolekcija“.
23.10 „Gyvenimo daina“.
1.10 „Senojo Tilto

7.55 „Smurfai“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.50 „Maistas: tiesa ar

3.25 „Stiklo pilis“.
5.25 „Tėvas Motiejus“.

2018.
7.00 Kultūros diena.
7.25 „Kaip Paulinė

Kalėdas gelbėjo“.
7.40 „Drakoniukas

BTV

21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Šoklys“.
22.55 Istorijos detektyvai.
23.45 Kelias.
0.10 DW naujienos rusų

pramanas?“.
9.15 Labas rytas,

Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
12.40 Linija. Spalva.
Forma.
13.05 Savaitė.
14.00 Gimę tą pačią
dieną.
14.55 Neturto seserys.
15.50 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
16.05 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
17.05 „Ieškok manęs
Paryžiuje 1“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią
dieną.
19.25 „Šaltojo karo paslaptys. Atominės
bombos vagystė“.
20.20 Kūrybingumo
mokykla.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.

paslaptis“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Gyvenimas

susimetus“.
9.00 Autopilotas.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Saša ir Tania“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Gyvenimas

susimetus“.
20.00 „Meilė – tai...“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 Laukiniai šernai.
23.00 „Žmogus prieš...“.
0.40 „Pėdsakai“.
1.35 „Salemas“.
2.30 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.

Rubrika.
15.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. N. Cesiulis.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Malonė“.
18.30 „Svečiuose pas

„Gelbėtojai – 112“, 17.30, BTV
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7.16. Pilnatis. Vardadieniai: Olimpija, Mantgailas, Drovydė, Jolanta.
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, gruodžio 18 d. Saulė teka 8.37, leidžiasi 15.53, dienos ilgumas 7.16.
Pilnatis. Vardadieniai: Gracijonas, Girdvilas, Eivilė, Gracijus.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Miuncheno kriminalinė policija“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.35 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 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
ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Apgavikai 1“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 Tėčio reikalai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Istorijos detektyvai.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Apgavikai 1“.
4.50 Kūrybingumo
mokykla.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.00 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „Tomo ir Džerio

šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
9.55 „Rimti reikalai 2“.
10.25 „Rozenheimo

policija“.
11.25 „Supermamos“.
12.00 Nuo... Iki...
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.30 „Ūsuotasis ponas
Mordekajus“.
0.40 „Akloji zona“.
1.35 „Žalioji širšė“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Žmogus voras“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Namas.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo

nepabėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
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.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Taksi 5“.
0.05 „Skubi pagalba“.
1.05 „Makgaiveris“.
1.55 „Tėvynė“.
2.50 „APB“.
3.45 „Skubi pagalba“.
4.30 „Vieniši tėvai“.
5.20 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
6.20 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Stoties policija“.
9.35 „Paskutinis faras“.
10.35 „Gelbėtojai – 112“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Galiu rytoj“.
21.00 „Žmogus šešėlis“.
22.55 „Taiklus šūvis“.
1.00 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
1.55 „Detektyvų
istorijos“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 „Moterų daktaras“.
8.00 Nauja diena.
8.30 Nauja diena.

Rubrika.
9.00 Puikūs pralaimėjimai.
10.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
11.00 „Prokurorai“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Viralas.
12.50 „Gyvybės langelis“.
14.00 Nauja diena.
14.30 Nauja diena.
Rubrika.
15.00 „24/7“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Sėjėjas“.

18.30 „Laisvės keliu“.
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.
20.58 Orai.
21.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai. G. Kilčiauskienė.
22.00 „Pone prezidente“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio
centre.
0.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
1.00 „Gyvybės langelis“.
2.10 „Pone prezidente“.
2.30 „Prokurorai“.
3.30 Reporteris.
4.00 Sportas.
4.08 Orai.
4.10 Nauja diena.
4.30 Nauja diena.
Rubrika.
4.50 Viralas.
5.10 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
5.50 „Pone prezidente“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Kultūros diena.
7.25 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
7.40 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Į sveikatą!
8.50 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Gimę tą pačią
dieną.
14.55 „Šaltojo karo paslaptys. Atominės
bombos vagystė“.
15.50 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
16.05 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
17.05 „Ieškok manęs
Paryžiuje 1“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Į sveikatą!
18.55 FIBA Čempionų
lyga. Panevėžio
„Lietkabelis“–Manresos „Baxi“.
21.00 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Tyrimų laboratorija“.
21.30 „Medičiai. Florencijos valdovai 2“.
23.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.

24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Mokslo sriuba.
Mokslo žurnalas.
1.15 Vilnius Jazz 2019.
1.55 Kūrybingumo
mokykla.
2.05 „Šoklys“.
3.30 Auksinis protas.
4.40 Auto Moto.
5.05 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– smuiko žvaigždė
Pavel Berman.

TV1
6.30 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Neklausk meilės

vardo“.
8.45 „Meilės sparnai“.
9.45 „Akloji“.
10.50 „Būrėja“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
13.00 „Zigis ir Ryklys“.
13.20 „Keista šeimynėlė“.
13.50 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
14.20 „Muča Luča“.
14.45 „Mirtis rojuje“.
16.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Mirtis rojuje“.
21.00 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtys Rė saloje“.
23.05 „Gyvenimo daina“.
1.05 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.15 „„Velvet“ kolekcija“.
4.55 „Tėvas
Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Meilė – tai...“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 Topmodeliai.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Saša ir Tania“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Mikė“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“.
18.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
19.00 „Gyvenimas
susimetus“.
20.00 „Meilė – tai...“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Naša Raša“.
22.00 Eurolygos
rungtynės. Kauno
„Žalgiris“–Stambulo „Anadolu
Efes“.
0.15 „Rouzvudas“.
1.15 „Pėdsakai“.
2.00 Aukščiausia
pavara.
2.55 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
3.45 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Miuncheno kriminalinė policija“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.35 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimo spalvos
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Premjera. „Kilti ir
kelti. „Carito“ misija
Lietuvoje“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Apgavikai 1“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 Langas į valdžią.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.05 „Apgavikai 1“.
4.50 Kūrybingumo
mokykla.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.00 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „Tomo ir Džerio
šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.55 „Rimti reikalai 2“.
10.25 „Rozenheimo
policija“.
11.25 PREMJERA. „Atsargiai – giminės!“.
12.00 Bus visko.
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.25 KK2 vaikai.
19.30 KK2.
20.00 Gaudyk laiką.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.30 „Tik nekvieskite
farų!“.
0.40 „Akloji zona“.
1.35 „Ūsuotasis ponas
Mortdecai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Žmogus voras“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo

nepabėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
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.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Mirtinas šūvis“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Mirtinas šūvis“.
0.30 „Skubi pagalba“.
1.25 „Makgaiveris“.
2.15 „Tėvynė“.
3.15 „APB“.
4.00 „Skubi pagalba“.
4.50 „Vieniši tėvai“.
5.15 „Atsargiai! Merginos“.

BTV
6.20 „CSI. Majamis.
7.15 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Stoties policija“.
9.35 „Paskutinis faras“.
10.35 „Gelbėtojai – 112“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Galiu rytoj“.
21.00 „Ketvirtojo Reicho
aušra“.
23.05 „Žmogus šešėlis“.
1.00 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
1.55 „Detektyvų
istorijos“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Kryptys LT.
7.00 „Moterų daktaras“.
8.00 Nauja diena.
8.30 Nauja diena.

Rubrika.
9.00 Sėkmės gylis.
10.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
11.00 „Prokurorai“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 „Pone prezidente“.
12.50 „Gyvybės langelis“.
14.00 Nauja diena.
14.30 Nauja diena.

Rubrika.
15.00 „Prokurorai“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.

17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Jokūbas ir Jonas“.
18.25 „Politiko išpa-

23.30 Nacionalinė ekspe-

dicija.
0.25 DW naujienos rusų

žintis“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Gyvenimas.
22.00 „Pone prezidente“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.27 Rubrika „Verslo

kalba.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.10 Brandūs pokalbiai.
1.40 Vilnius Jazz 2019.
2.30 Klausimėlis.
2.50 Piotras Čaikovskis.

Baletas „Spragtukas“.
4.40 Į sveikatą!
5.05 Klauskite daktaro.

TV1
6.30 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Neklausk meilės

genas“.
23.30 Delfi dėmesio

centre.
0.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai. G. Kilčiauskienė.
1.00 „Gyvybės langelis“.
2.10 „Pone prezidente“.
2.30 „Prokurorai“.
3.30 Reporteris.
4.00 Sportas.
4.08 Orai.
4.10 Nauja diena.
4.30 Nauja diena.
Rubrika.
4.50 „Prokurorai“.
5.35 „Pone prezidente“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Krikščionio žodis.
6.20 Vilnius Jazz 2019.
7.00 Kultūros diena.
7.25 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
7.40 „Drakoniukas
Kokosas 1“
7.55 „Smurfai“.
8.20 Smalsumo genas.
8.50 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.40 Literatūros pėdsekys.
13.05 Stambiu planu.
14.00 Muzikinis intarpas.
14.20 Tarptautinis
literatūros festivalis
„Vilniaus lapai
2019“.
15.50 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
16.05 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
17.05 Premjera. „Ieškok
manęs Paryžiuje 1“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią
dieną.
19.30 FIFA klubų Pasaulio
taurė. Pusfinalis.
„Liverpulis“–
Monterėjaus „CF
Monterrey“ arba
Dohos „Al Sadd
SC“.
21.25 FIBA Čempionų
lyga. Dižono
„JDA“–Klaipėdos
„Neptūnas“.

vardo“.
8.45 „Meilės sparnai“.
9.45 „Akloji“.
10.50 „Būrėja“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
13.00 „Zigis ir Ryklys“.
13.20 „Keista šeimynėlė“.
13.50 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
14.20 „Muča Luča“.
14.45 „Mirtis rojuje“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Mirtis rojuje“.
21.00 „Prancūziška

žmogžudystė.
Mirtis Lemano
ežero pakrantėje“.
22.55 „Gyvenimo daina“.
0.50 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.05 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtys Rė saloje“.
4.40 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Meilė – tai...“.
9.00 Vienam gale

kablys.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Saša ir Tania“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Mikė“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Gyvenimas

susimetus“.
19.30 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
20.00 „Meilė – tai...“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 Europos taurės
krepšinio rungtynės. Venecijos
„Umana Reyer“–
Vilniaus „Rytas“.
23.00 „Rouzvudas“.
0.00 „Pėdsakai“.
1.00 Aukščiausia pavara.
2.00 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
3.00 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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UAB „Rividė“
parduoda ir pristato:
• Plautas aukščiausios rūšies akmens anglis (palaidos
arba fasuotos po 25 kg).
• Granulines akmens anglis
(po 1 t, po 25 kg).
• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmaišiuose (sveriame kliento kieme).
• Medžio granules (sertifikuotos).

Tel. 8 652 71212.

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

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

Tel. 8 657 88458.
„Sūduvos galvijai“

brangiai perka.

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

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

Baldų papildymas!
Virtuvės komplektai, sofos,
lovos, kampai, spintelės,
lentynos, komodos, kėdės,
prieškambario baldai, šaldytuvai, šaldikliai, žoliapjovės, trimeriai. Nemokamas
atvežimas.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

centre
bendrijoje
•(tvarkingas,
•3 k. butą Lazdijų
•„Baltasis“
•Sodo namelį
5 a., su baldais ir
(11 a žemės).
buitine technika), kaina 21 000
Eur.
Tel. 8 679 08011.
namų valdos
•sklypus:
•Gretimus
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 miestas
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, galima
derėtis.
Tel. 8 677 78572.

Brangiai
perka
ĮVAIRIUS
ARKLIUS
Tel. 8 683 00890.

Tel. 8 656 12800.

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

(2 aukštas,
•34,14
•1 k.kv.butąm, Simne
su daline buitine

technika, nauji langai, šarvuotosios durys, nauja santechnika) kartu su kolektyviniu sodu
(6 a).
Tel. 8 601 93000.

namų
•statybai
•Žemėsšaliasklypus
Lazdijų (įvairaus
dydžio, visos komunikacijos,
šalia interneto 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.

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

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

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

sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste (30 a,

gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 20 000
Eur. Tel. 8 686 70841.

Vainiūnų k. (buvusi
•valgykla,
•Namąnamų
valda, 30 a),

Ulonų g. 16, Alytus
(„Dainava“)
Tel. 8 683 76442

kaina 16 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

••

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

Ieškomi pagalbiniai
darbuotojai darbui
Vokietijoje (Berlyne
ir Rostoke).
Visos soc. garantijos.
Apmokama kelionė!

PARDUODA

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Teirautis tel. +370 636 52171.

VANTOS

.

Įvairioms pirtims.
Įvairiems vanojimams.
Didesnį kiekį galiu atvežti.
Kviečiu susipažinti su
lietuviškos pirties
tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539.

rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
sklypą prie

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

namą Mikniš•kių•Gyvenamąjį
k., Šeštokų sen. (87 kv. m,

63 a sklypas, gera būklė, pakeisti langai, tinkamas gyventi
iš karto, ūkiniai pastatai), kaina
sutartinė. Tel. 8 698 78040.

••

2 k. butą Vartuose, Krosnos
sen., kaina sutartinė.
Tel. 8 603 20920.

2 k. butą M. Gustaičio g.
•5, •Lazdijai
(trečias aukštas,

su visais patogumais), kaina
20 000 Eur.
Tel. 8 603 04079.

••

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

T40.
•Tel.•Vientiltį
8 686 54040.
MTZ-82.
•Tel.•Traktorių
8 645 93659.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

•detales.
•Naudotų automobilių
Tel. 8 678 68373.

Sandero“ (1,2 l, ben•zinas,
•„Dacia
2010 m., rida 80 tūkst.
km), kaina 2 100 Eur.
Tel. 8 623 23430.

radiatorius.
•Tel.•Ketinius
8 614 56206.
įvairiais gėlių
•sodinukais,
•Prekiaujame
skaldele kapams,
fasuota akmens anglimi ir
baltarusiškų durpių briketais.
Atvežame. UAB „Martas“,
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.

suvirinimo
•aparatus.
•PalečiųTel.vežimėlį,
8 698 78040.
akmens
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
Ukrainos Lazdijuose. Tel. (8 318) 52156 (po
darbo valandų ir savaitgaliais).

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

alksnines ir puši•nes•Beržines,
malkas. Atvežame.
Tel. 8 676 68549.

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

•tis).•„Opel Zafira“ (važiuojan- ••Žemę.
Tel.: 8 688 80688.
Tel. 8 606 57346.
GYVULIAI
•žemę.
•Žemės ūkio paskirties
telyčias.
Tel.: 8 615 94920,
•Tel.•38veršingas
677 69195.
8 614 56206.
(gali būti
•prieaugliu.
•Simentalų veislės karvę su •bendraturčių,
•Brangiai mišką
neatidalytas, su
Tel. 8 687 86601.

skolomis). Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

200 kg mėsinę kiaulę.
•Tel.•Apie
8 656 68604.
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.
kokią žemės ūkio tech•niką.•BetPerku
traktorių, priekabą,

AUGALAI

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

•Tel.•Miežius.
8 686 54040.
TRANSPORTO PRIEMONĖS
Vasiukonio gėlininkystės
•ūkis•G.prekiauja
viržiais.
įvairių markių
•naudotus
•Superkame
automobilius. MoTel. 8 626 02129,
Staidarų g. 8, Staidarų k.,
Lazdijų r.

••

KITI

Pušines ir lapuočių malkas.
Liepos rąstelius.
Tel. 8 687 86601.

••

Naudotą geros būklės
vielos tinklą (1 m aukščio, 8
rulonai po 50 m, tinka avims
aptverti), kaina 125 Eur.
Tel. 8 613 14567.

••

Universalias kompaktiškas
medžio apdirbimo stakles
(reismusavimas, obliavimas,
pjovimas, frezavimas, kaltavimas, tekinimas). Kilnojasi
pjovimo-frezavimo stalas, vartosi kampu, stumdosi liniuotė,
kaina 1 450 Eur.
Tel. 8 615 77148.

••

Supjautas sausas pušines
malkas.
Tel. 8 692 03810.

kame iki 500 Eur priklausomai
nuo komplektacijos ir buvimo
vietos.
Tel. 8 678 68373.
arba
•mikroautobusą,
•Lengvąjį automobilį
pagamintą

nuo 1985 m. Gali būti techniškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus.
Tel. 8 687 89742.
visų markių
•automobilius,
•Superkamekemperius.
Gali

būti nevažiuojantys ar po autoįvykio bei parvežti iš Anglijos.
Pasiimame patys, sutvarkome
reikalingus dokumentus, atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 636 60454.
automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
Gali būti nevažiuojantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, sutvarkome dokumentus. Tel. 8 686 94982.
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perka

DAR BA S

GYVULIAI

SIŪLO

šeima išsinuomotų
sprendimai“
dažau bei galiu
•būstą
•JaunaLazdijuose.
•autoservisas.
•UAB „StaigūsVažiuoklės
•dirbti
•Glaistau,
kitus statybinius darbus.
Tel. 8 673 24549.

– pienu girdomus
padėjėjo ūkyje prie
būstą.
•buliukus
•Brangiaiir telyčaites
•gyvulių
•IeškauPunske
•Pageidautina
•Išsinuomočiau
(2–8
(apgyvendiniVeisiejų seniūnisav., nuo 50 iki 90 kg). Moka
6 ir 21 proc. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel. 8 646 81037.

••

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

veršelį arba telyčią
•nuo•Perku
6 mėn. iki 3 metų toli-

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

KITI

knygas,
•tarpukario
•Sendaikčius:
nuotraukas, doku-

mentus, statulėles, monetas,
popierinius pinigus, sieninius,
rankinius laikrodžius, baldus,
karinius daiktus, senus papuošalus, stalo įrankius ir kt.
Atvykstu. Tel. 8 671 04381.

mas, maitinimas).
Tel. 8 687 37716.

••

Garantuotas darbas namų
tvarkytojoms (-ams) Anglijoje. Anglų kalba nebūtina.
Uždarbis 1500–2000 Eur/
mėn. Be žalingų
įpročių.
Tel. 8 672 41083,
www.superdarbas.com.

••

KE IČ I A

5 m. arklį į T16 arba kitą
geros būklės traktorių.
Tel. 8 601 71805.

NU O MA
SIŪLO

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

••
10 kub. m cisterną.
•Tel.•58arba
692 03810.
pianiną.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.
•maišyklę.
•Nuomoju betono
laužo supirkimas:
Tel. 8 614 56206.
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 150–
170 Eur/t, skarda – 120–140
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–V 8.00–16.00
val., VI 8.00–12.00.
Tel. 8 698 30902.

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

IEŠKO

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

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

joje. Tel. 8 620 46498.

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

remontas, virinimo darbai,
padangų montavimas ir balansavimas, žemės ūkio mašinų,
sunkvežimių padangų montavimas ir remontas, tepalų
prekyba, keitimas, įvairios
žemės ūkio paslaugos, prekyba
naudota žemės ūkio technika.
Alytaus g., Krosna.
Tel.: 8 620 68034, 8 614 15051.

žemės
•Šventežerio
•Išsinuomočiau
sen. Laiku moku
stogus iš savo ir
•užsakovo
•Dengiame
medžiagų. Lankstinių
sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 671 50589.

butą Laz•dijuose.
•Išsinuomočiau
Mokėsiu iki 100 Eur/
mėn. už nuomą.
Tel. 8 603 30577.

PA ŽI N T YS

ieško rimtos
•gyvenimo
•53 m. vyriškis
draugės tik iš Lazdijų
r.
Tel. 8 623 23430.

PA SL AUGOS

geriamojo
•vandens
•Atvežame
iš 50 m gylio naujo
artezinio šulinio.
Tel. 8 623 93738.

būdu restauruo•jame•Karštuoju
vonias. Dengiame impor-

tinėmis medžiagomis. Spalvų
įvairovė, garantija. Darbo patirtis 27 metai.
Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331.

automatines skal•bimo
•Taisome
mašinas. Atvykstame į
namus. Tel. 8 615 73404.

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

„Knygynėlyje“ (Seinų g. 12) įsigykite priemonių už
40 Eur ar daugiau ir gaukite laikraščio „Dzūkų
žinios“ mėnesio prenumeratą kitiems metams.

gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

Tel. 8 622 60230.

ir kokybiškai išpjau•name
•Greitai
medžius tiek gyvenamosiose, tiek sunkiai prieinamose
teritorijose ir kapinėse.
Tel. 8 627 49416.

parduoda, mon•tuoja
•Nebrangiai
kondicionierius, šilumos
siurblius oras-oras, orasvanduo. Šaldytuvų, orkaičių,
skalbimo mašinų ir indaplovių
remontas. Atvyksta į namus.
Tel. 8 600 23832.

Informuojame, kad 2019-12-20 9.30 val. bus atliekami žemės
sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5920/0005:50, esančio Agarinių
k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., kadastriniai matavimai. Sklypas
ribojasi su žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr. 5920/0005:300,
prašau dalyvauti žemės sklypo savininkus matavime. Darbus
atliks matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo
Nr. 2M-M-2008). Smulkesnė informacija el. paštu, kurio adresas
geo.lazdijai@gmail.com arba tel. 8 680 83000.

VILNONĖS ANTKLODĖS
Š. m. gruodžio 17 d. (pirmadienį)..

9.00 val. – Krosnoje,
10.00 val. – Šventežeryje,
10.20 val. – Avižieniuose,
10.40 val. – Veisiejuose (turguje),
11.00 val. – Viktarine,

11.15 val. – Kapčiamiestyje,
11.45 val. – Lazdijuose
(centriniame turguje),
12.20 val. – Rudaminoje,
12.35 val. – Šeštokuose.

Gamintojų kainomis parduosime vilnones viengules (54 EUR), dvigules
(60 EUR), vaikiškas (35 EUR) antklodes, vilnonius čiužinius (paklotus,
įvairių išmatavimų, 47–61 EUR), vilnones pagalves (19 EUR), patalynės
komplektus (28–31 EUR), vilnonius suktus siūlus (19 EUR/kg).
Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higieniška. Ji
higroskopiška (gali sugerti ir išgarinti daug drėgmės), nesielektrina, lengva,
šilta, gerai praleidžia orą ir ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi
bakteriostatinėmis savybėmis, tinka naudoti tiek vasarą, tiek žiemą.

PUIKI KALĖDINĖ DOVANA!

Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 71270.
Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla
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Dėmesio!
Kalvarijoje organizuojami
mokymai:
traktorininkų TR1, TR2, SZ kategorijų
mokymo kursai;
vairuotojų A, B, BE, C, CE kategorijų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.
Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

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

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.

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

Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame:
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.
Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas. ..
Tel. 8 698 50235.

Miško
paslaugos..
• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas
Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
leipalingio.giria@gmail.com

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
ose

alp
pat

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

Nau

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

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

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

PERKAME
MIŠKĄ

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

Firma brangiai perka
veršelius ir didelius
mėsinius galvijus.
Moka 6 ir 21 proc..

Tel. 8 634 23551.

PERKAME
MIŠKĄ.

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

ARKLIUS, JAUČIUS,
TELYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

Perka mišką
Parduoda 13 a namų
PERKAME
su
žeme ir iškirsti
valdos sklypą Margirio g. 3,
Miklusėnų k.,MIŠKĄ
Alytaus r.
Darome miškotvarkos
ir apvaliąją
medieną su žeme
projektus
arba išsikirsti.
Teikiame miškovežio
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus.
paslaugas
(gyvatvorė, veja,
visos Konsultuojame.
Tel. 8 680 81777
komunikacijos šalia,
kaina 1 500 Eur/a).

Tel. 8 682 60899.
• Statybos darbai.
• Betonavimo darbai.
• Stogų, fasadų šiltinimas.
• Mansardų įrengimas.
• Gipso plokščių montavimas.
• Glaistymas, dažymas,
plytelių klojimas.
• Medžiagų pristatymas.

UAB „VYTKERTA“,
Varpilės g. 4,
Senoji Varėna
Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745,
el. p. vytkerta@gmail.com

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

ARKLIUS, JAUČIUS,
TELYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

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

UAB „Galvijų eksportas“
perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

Tel. 8 612 34503.

Tel.: 8 682 49384,
8 686 98223.

SUPIRKIMAS.

Tel. 8 650 54363.

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių
remontas
•
Kompiuterių
tvarkymas

programinės

įrangos

• Navigacijų naujinimas
• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir
tvarkymas
• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas
• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės
technikos priežiūra
• Kompiuterių ir projektorių nuoma

El. p. vitoldas@varle.lt
Tel. +370 698 75597

Leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 3000 vnt..
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dzukuzinios@gmail.com
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