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Lazdijai nusilenkė Lietuvos gimtadieniui
ir savo krašto Laisvės angelams

N

ors karantinas
dar nesibaigė ir
žmonės negali
laisvai ir atvirai
bei plačiai švęsti švenčių, tačiau
Vasario 16-oji neliko be Lazdijų
krašto žmonių dėmesio, nes tai
– viena iš svarbiausių datų mūsų
tautos kalendoriuje. Praėjusį antradienį lazdijiečiai Nepriklausomybės aikštėje giedojo „Tautišką
giesmę“, nusilenkė Laisvės angelo apdovanojimus pelniusiems
mūsų krašto žmonėms.
Vasario 16-oji – nuostabi ir didi
mūsų valstybės gimimo diena.
Pasak filosofo, eseisto, visuomenės veikėjo Leonido Donskio, tai
diena, kada antrąkart gimė Lietuva. Moderni Lietuva. Stebuklas, sukurtas idealizmo kupinų
aušrininkų, varpininkų, užsienio
universitetuose išmokslintų inteligentų, tikėjusių, kad tokia Lietuva
turi ir gali būti. Ir tų nepaprastų
kaimo žmonių, neturėjusių kada
filosofuoti ir diskutuoti, bet drąsiai stojusių ginti mūsų žemės,
gyvenimo ir valstybės. Tikrų
patriotų, apie kuriuos šiandien
Nukelta į 7 psl.

»

Vasario 16-osios vidurdienį negausiai į Nepriklausomybės aikštę susirinkę lazdijiečiai sugiedojo „Tautišką giesmę“, o svarbiausiu šventės akcentu tapo
pavakarę prie Gediminaičių stulpų dekoracijos įvykę Laisvės angelų apdovanojimai iškiliausiems 2020-ųjų Lazdijų krašto žmonėms ir organizacijoms.
Romui Dudzinskui,
Dar daug gražių žiemų
Ir daug gražių dienų,
Akimirkų laimingų ir metų
daug ilgų.
Sveikatos, šypsenos ir juoko,
Džiaugsmo ir sėkmės.
Ir visko, kas jums miela,
Mes linkim iš širdies.
Gražaus jubiliejaus
proga sveikina
Varnėnų kaimo
bendruomenės
kapela „Špokas“

Įsijunk naujienas! PIGIAU už ELEKTRą.
Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik
Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose,
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu:
www.prenumerata.lt ir www.prenumeruok.lt

Politinės aktualijos

Naujienos apie politikų gyvenimą,
rajone priimamus sprendimus ir
jų vykdymą.

Bendruomenių naujienos

Rajono bendruomennių aktualijos,
informacija apie projektus, organizuojamas šventes ir dar daugiau.

Dzūkai kalba, kad...

Karščiausios nuogirdos ir ne tik.
Istorijos, sklindančios iš vienų lūpų į
kitas. Kiekvieni iš jų turi dalį tiesos.

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis
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Netvarkingas pieno supirkėjas
neteko ir darbo, ir klientų
Kai sistemingai daromi
pažeidimai ir nesilaikoma privalomų teisės aktų
reikalavimų, nešalinami
ankstesnių patikrinimų
metu nustatyti trūkumai,
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)
imasi kraštutinių poveikio
priemonių – žemės ūkio
kooperatyvui nurodyta
stabdyti veiklą.

Tokia priemonė neseniai buvo
pritaikyta žemės ūkio kooperatyvui „Krosnos pienas“, dėl pasikartojančių pažeidimų šis kooperatyvas nebegalės supirkinėti
žaliavinio pieno.
Leidimus dėl pieno supirkimo
veiklos vasario 9 d. VMVT panaikino trijuose ŽŪK „Krosnos
pienas“ priklausančiuose punktuose – Alytaus rajono „Pošnios“,
Lazdijų rajono „Krasenos“ ir
„Ramanavo“ pieno supirkimo
punktuose.
VMVT patikrinimų metu nuolat konstatuodavo, kad privalomi
nurodymai pašalinti pažeidimus
nebuvo vykdomi. ŽŪK „Krosnos pienas“ už reikalavimų pažeidimus ne kartą buvo taikytos
kitos priemonės – raginimai ir
įspėjimai kuo skubiau pašalinti

nustatytus pažeidimus, skirtos
baudos. VMVT departamentų
inspektoriai patikrinimus vykdė
rotacijos būdu, ne sykį konsultavo ir organizavo mokymus,
ŽŪK „Krosnos pienas“ situacija
buvo aptarta ir tarpinstituciniu
lygmeniu, su socialiniais partneriais Žemės ūkio ministerijoje,
tačiau tai realių rezultatų nedavė,
ir minėtas kooperatyvas nebuvo
linkęs laikytis pieno supirkimo
veiklai privalomų teisės aktų reikalavimų.
Sprendimas stabdyti ŽŪK
„Krosnos pienas“ pieno supirkimo veiklą buvo priimtas kolegialiai aptarus ir įvertinus situaciją
su Pieno taryba. Jos nariai posėdžio metu sutarė, kad esamas
reglamentavimas yra tinkamas
ir pakankamas, o ŽŪK „Krosnos
pienas“ privalėjo įgyvendinti visus nustatytus reikalavimus.
VMVT inspektoriai per keletą
metų ne kartą yra konstatavę, kad
ŽŪK „Krosnos pienas“ priklausančios pieno supirkimo punktų
patalpos ir priemonės neatitinka
nustatytų reikalavimų, kad jomis
nesinaudojama, nors tai yra pagrindinė superkamo žaliavinio
pieno tvarkymo vieta. Būtent joje
ir turėtų būti įvertinamas, paimamas mėginys ir atšaldomas žalias

pienas. Į nustatytus trūkumus šis
kooperatyvas nereaguodavo ir jų
nešalindavo, neįgyvendindavo
nustatytų reikalavimų.
Pienas buvo superkamas nesilaikant teisės aktų reikalavimų
– į pieno supirkimo punktą jis
nebuvo pristatomas, nesilaikyta
pristatymo grafiko, pienas būdavo
tiesiog supilamas į bendrą pienovežio talpą ir sumaišomas su kitų
ūkininkų pienu. Užfiksuota, kad
pienas iš gamintojų buvo superkamas pakelėse ar net kiemuose.
Be to, sumaišomas atšaldytas ir
šiltas pienas, o tai labai blogina
pieno kokybę. Laboratoriniams
tyrimams atrinktų pieno mėginių,
pristatytų perdirbimui, rezultatai parodė, kad pienas neatitinka nustatytų kokybės rodiklių ir
patvirtintų reikalavimų bendram
bakterijų skaičiui.
Po pateikto nurodymo stabdyti ŽŪK „Krosnos pienas“ pieno
supirkimo veiklą VMVT Alytaus departamento inspektoriai
nedelsdami informavo Alytaus
ir Lazdijų rajonų savivaldybių
administracijas, šiose savivaldybėse pieną superkančias įmones,
siekdami užtikrinti, kad iš ūkininkų pienas ir toliau būtų superkamas.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Kur mesti stiklainius, indelius, dėžutes su uogienių,
mišrainių ar kitokio maisto likučiais — į maisto ar į
pakuočių konteinerius?
Visus indelius – į pakuočių,
maisto likučius – į maisto atliekų
konteinerius. Prieš išmetant, pakuočių: dėžučių, stiklainių, indelių,
butelių, švariai išplauti nereikia,
tačiau būtina iš jų pašalinti maisto
bei skysčių likučius.
Į maisto atliekų konteinerius jokiu būdu negalima mesti stiklainių
su uogienėmis, mišrainėmis ar kitais maisto produktais. Šie konteineriai
skirti tik maisto bei virtuvės atliekoms. Į juos meskite riebalais ir kitais
maisto produktais suteptą popierių, popierinius rankšluosčius ir servetėles, arbatos tirščius bei pakelius, kavos tirščius ir jų filtrus, taip pat vaisių
bei daržovių likučius, lupenas, žieves, kambarinius augalus ir jų dalis,
smulkias sodo ir daržo atliekas, piktžoles. Visas maisto atliekas reikia
rinkti į maišelius, kuriuos, prieš išmetant, būtina sandariai užrišti.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS
Prenumeruokite!!!
Prenumeruoti galite visuose Lietuvos pašto skyriuose, telefonu
8 700 55 400, internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt.
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Džiazuojantis dailininkas Adomas Žilinskas:
nuomonė
Dėl ligoninei padarytos žalos
„Karikatūra — sunki meno šaka“
kaltas tik buvęs jos vadovas

Nors lietuviai laikomi ta
tauta, kuri nelabai moka
juoktis iš kitų ir savęs,
tačiau pas mus vis dar yra
dailininkų, kurie sugeba mus prajuokinti savo
sukurtomis karikatūromis.
Vienas iš jų – varėniškis
Adomas Žilinskas, dirbantis dailininku Varėnos
kultūros centre. Jo karikatūras gali pamatyti ne tik
Lietuvos ir užsienio parodų
lankytojai, bet ir „Dzūkų
žinių“ skaitytojai. Adomas
– tas žmogus, kurio šmaikščios karikatūros papildo
mūsų savaitraščio tekstus.

Nors per pandemiją rizikinga juokauti, tačiau viena organizacija,
vienijanti šalies juvelyrus, būtent,
per karantiną surengė karikatūrų COVID–19 tema konkursą.
O mielas varėniškis Adomas
šiame konkurse laimėjo trečiąją
vietą. Sveikindami „Dzūkų žinių“ bendradarbį su laimėjimu,
nusprendėme su juo pasikalbėti
ir sužinoti, kodėl jis tapo karikatūristu, kodėl ir iš ko juokiasi
savo piešiniuose.
– Adomai, kada atsiradote
Varėnoje ir kaip tapote karikatūristu?
– Varėnoje esu nuo gimimo,
tai mano kraštas. Mokiausi dailės, tačiau karikatūros pagrindų
niekas nedėstė, pats užsikabinau. Net tie kolegos, kurie baigė
grafikos studijas, nesugebėdavo
įkąsti karikatūros. Manau, jog

karikatūra – sunki meno šaka.
Viskas prasidėjo sovietmečiu, buvau padorus, mačiau visuomenėje
esančius negerus dalykus ir, perleidęs per emocijas ir filosofinius
apmąstymus, perkeldavau juos į
karikatūras. Juk daugelį dalykų
liežuviu pasakyti būdavo negalima, o piešti niekas nedrausdavo.
Karikatūristas turi būti tam tikra
prasme ligonis, filosofas ir humoristas vienu metu. Man pradėjo
sektis, 1979 metais parodose pasirodė pirmieji mano darbai.
– Jūsų karikatūrų personažai
dažnai būna labai ploni žmonės, o prie piešinių nėra tekstinių
prierašų. Ar tai Jūsų stilius?
– Na, aš pats esu kūdas, tai gal
ir mano karikatūrų personažai
ploni. O kai dėl tekstinių prierašų, tai jų sąmoningai nerašau,
nes noriu, kad žmonės, žiūrėdami
į karikatūras, patys galvotų ir
improvizuotų.
– Ar daugelyje parodų teko
dalyvauti?
– Kadangi jau daug metų piešiu, tai ir parodų skaičius tikrai
didelis. Mano darbai buvo eksponuojami visoje Lietuvoje, taip
pat Prancūzijoje ir kitose šalyse.
Kasmet, balandžio 1-osios proga
rengiame Lietuvoje karikatūrų
parodas, tai visada ten būna ir
mano darbų. Esu Karikatūristų
asociacijos narys. Turiu nemažą
savo darbų archyvą.
– Kas yra Jūsų karikatūrų personažai, kokias temas gvildenate

savo darbuose?
– Žinoma, temos priklauso nuo
tos dienos aktualijų, kartais užkabina per televiziją ar internete išgirsta frazė. Žinoma, koronaviruso
tema buvo aktuali, tačiau jau nusibodo. Kai pasibaigs karantinas,
bus linksmesnis gyvenimas ir daugiau temų karikatūroms. Dažnai
karikatūrų objektu tampa valdžios
sprendimai ar konkretūs politikai.
Šie nelabai mėgsta būti pajuokiami. Bet, jei atėjai į politiką, tai turi
susitaikyti su tuo, jog gali tapti
pajuokos objektu. Tik Česlovas
Juršėnas nebijo karikatūrų, jis
visada lankosi mūsų asociacijos
parodose. Jaunimas karikatūrose
nori būti gražus. Kai gaunu užsakymus nupiešti karikatūras, tai
temą nurodo užsakovas.
– Ar iš visko galima juoktis?
– Turiu tam tikras mandagumo
ribas. Niekada negaliu juoktis iš
žmonių su negalia ar pajuokti
žmogaus fizinius trūkumus.
– Kaip vertina Jūsų užsiėmimą
artimieji ir draugai?
– Vieni – teigiamai, kiti – pavydi, o treti įsivaizduoja, jog mano
užsiėmimas – nerimtas menas.
Jei esi neišsitepęs dažais, tai nekoks dailininkas.
– Kaip leidžiate karantiną?
– Dviese, su žmona. Pajuokaujam, pasipykstam ir gyvenam.
Dar kartais gitara pabrazdinu.
– Teko girdėti, jog visai rimtai
muzikuojate?
– Groju nuo pat mažens, nuo
tada, kai dar gitara buvo laikoma
kapitalizmo blogybe ir saugumiečiai jas atiminėjo.
– Ką grojate?
– Viską, kas patinka, bet ypač
dievinu bliuzą. Kartu su kolega
Irmantu mėgstame dviese pagroti,
kartais ir restorane pamuzikuodavome. Groju, kad širdžiai būtų
geriau. Kai baigsis karantinas,
tikrai koncertuosiu. Ir piešiu
karikatūras. Kad būtų visiems
linksmiau.
– Ačiū už pokalbį. Šmaikščių
karikatūrų ir gero bliuzo!
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Artūras Margelis,
savivaldybės tarybos narys,
opozicijos lyderis
Man nepriimtina, kai savivaldybė klaidina visuomenę. Kalbu apie neseniai savivaldybės
išplatintą informaciją, neva dėl
Lazdijų ligoninės teismuose
pralaimėtų dešimčių tūkstančių
eurų yra kalta buvusi rajono valdžia. Atsakingai sakau, jog dėl
ligoninės patirtos žalos kaltas ne
kas kitas, bet buvęs jos vadovas
Vitas Šimkonis.
Visi gerai prisimena problemas, su kuriomis ligoninė susidūrė, kai jai vadovavo V. Šimkonis. Tai ir vadybos spragos,
ir nepatenkinamas ligonių aptarnavimas bei konsultavimas,
galų gale paties V. Šimkonio
priklausomybės problema. Kai
visa tai pasiekė kritinę ribą,
buvo nuspręsta atsisveikinti su
ligoninės vadovu. Tačiau tai padaryti mums nepavyko, nes jis
pasiėmė nedarbingumo pažymą. Suprasdami, jog ligoninės
vadovas gali bandyti „su liga“
išlaukti iki naujosios valdžios
atėjimo, paskyrėme laikinai
ligoninei vadovauti patyrusį
sveikatos vadybininką Kęstutį
Mazurkevičių. Jis, kaip įprasta
visiems vadovams, į patarėjus
pasikvietė, jo nuomone, patikimą žmogų.

Po ilgos ligos sugrįžęs V. Šimkonis skubiai šį žmogų atleido iš
darbo, jo atostogų laikotarpiu,
nesilaikydamas jokių Darbo kodekso nuostatų. Visiškai suprantama, jog vadovai gali pasirinkti, su kuo dirbti, o ką atleisti iš
komandos. V. Šimkonis tikrai
galėjo atleisti patarėją iš pareigų,
jei jis jam nebuvo reikalingas,
tačiau tai turėjo padaryti, laikydamasis galiojančių įstatymų.
Tuomet nebūtų buvę didesnių
nuostolių. Bet jis pasielgė kitaip
– patarėją atleido neteisėtai ir
teismuose ligoninei „uždirbo“
40 tūkst. eurų. Tai ar buvusi valdžia kalta dėl to, jog vadovas
neišmano įstatymų ir nepriima
racionalių sprendimų? Tai tik to
vadovo problema. Ir, žinoma,
ligoninės, kuriai vadovavo toks
žmogus.
Tai nebuvo vienintelė tokia
šiurkšti buvusio vadovo klaida.
Jis, tik sugrįžęs po ligos, iš pareigų neteisėtai atleido ilgametę
ligoninės administratorę. V. Šimkonis ir vėl ligoninei teismuose
„uždirbo“ ne vieną tūkstantį
eurų. Ar dėl to irgi kalta buvusioji valdžia? Nereikia būti teisininku, kad surastum atsakymą
į šį klausimą.
Tokių V. Šimkonio teisinių
viražų nebeatlaikė ir dabartinė
valdžia. Pamačiusi, kokių nuostolių pridarė ligoninės vadovas,
merė ėmėsi esminių sprendimų
– pasiūlė V. Šimkoniui uždaryti
duris iš kitos pusės.
Jei V. Šimkonis būtų buvęs
geras vadovas ir nebūtų kaltas
dėl savo neapgalvotų ir teisiškai
pražūtingų sprendimų, naujoji
valdžia jam tikrai nebūtų parodžiusi durų. Taigi, dabartinės
valdžios sprendimas jį atleisti
tik dar kartą įrodo, jog dėl ligoninės patirtų nuostolių kalta ne
buvusioji valdžia, bet ligoninės
vadovas.
Taigi, prisiminkim klasikinį
posakį: „Jei asilas atėjo į kaimą
su raudonais batais, kaimas dėl
to nekaltas“.

•

Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS

Prenumeruoti galite visuose Lietuvos pašto skyriuose, telefonu
8 700 55 400, internetu www.prenumerata.lt,
www.prenumeruok.lt.
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Negavusi atsakymų Lazdijuose, kas kaltas dėl
vyro mirties, moteris teisybės ieškos teisme

Lazdijų rajono tarybos narė Janina Ražukienė.
Ar medikė neatliko savo
pareigos ir nepadėjo
mirštančiam žmogui? Ar
medikė šiurkščiai pažeidė
tarnybines pareigas, ar
slaugytoja neviršijo įgaliojimų, neatlikdama savo
pareigų? Ar leistinas neetiškas elgesys su pacientu?
Šie ir kiti klausimai iki šiol
kankina žinomą Lazdijų
krašto tautodailininkę
Danutę Juškienę, praėjusių
metų rudenį palaidojusią
savo vyrą, buvusį Lazdijų
rajono tarybos narį Gintautą Juškį.

Dėl vyro mirties D. Juškienė
kaltina Veisiejų ambulatorijos
slaugytoją, rajono tarybos narę
Janiną Ražukienę, kuri, jos nuomone, neatliko žmogiškosios
ir profesinės pareigos – mirties
patale gulinčiam ponios Danutės
vyrui nesulašino gydytojo paskirtų vaistų. Norėdama surasti teFisybę, moteris kreipėsi į visas
įmanomas rajono institucijas.
Buvo sudaryta komisija jos
skundams tirti, visos institucijos, į
kurias kreipėsi D. Juškienė, vienu
balsu patvirtino, jog J. Ražukienė pažeidimo nepadarė. Tą patį
patvirtino ir dvi rajono medikės,
kurias kalbino „Dzūkų žinios“.
Jų teigimu, lašinti onkologine
liga sergančiam žmogui lašelinę
– būtų buvusi didelė rizika.

Atsisakė sulašinti vaistus
„Mano vyras kelerius metus sirgo
sunkia liga. Tądien, kai jis mirė,
Kaune jam buvo padarytas kompiuterinės tomografijos tyrimas.
Gydytoja patarė laukti atsakymo
iš Kauno kinikų, o organizmą stiprinti lašinant vaistus. Vaistus paskyrė šeimos gydytoją pavadavęs
medikas. Tądien vyrui pasidarė
blogiau, todėl pagalvojome, jog
derėtų jam sulašinti gydytojo paskirtus vaistus. Kadangi nepavyko surasti, kas galėtų sulašinti
vaistus, nuvažiavau į Veisiejų polikliniką. Ten sutikau slaugytoją
J. Ražukienę ir paprašiau, kad ji
sulašintų mano vyrui vaistus“, –

Lazdijų krašto tautodailininkė Danutė Juškienė.

pasakojo D. Juškienė.
Moters teigimu, sužinojusi, jog
D. Juškienės vyras neregistruotas
Veisiejų poliklinikoje, J. Ražukienė atsisakė lašinti vaistus.
„Suprantu, jog pagal pareiginę
instrukciją J .Ražukienei nepriklauso priimti pas juos neregistruotų pacientų, bet pagal mediko
priesaiką ir paprasčiausią žmogiškumą – privaloma“, – įsitikinusi
D. Juškienė.
Nesulaukusi pagalbos iš J. Ražukienės, D. Juškienė puolė ieškoti kito mediko, kuris galėtų sulašinti vaistus jos vyrui. Kol buvo
surasta kita medikė, D. Juškienės
vyrui pagalbos jau nebereikėjo –
jis mirė.
„Veisiejų poliklinikoje į mane
nusivalė kojas. Nesuvokiu, kaip
medikas gali taip elgtis mirties
akivaizdoje? Dabar suprantu, jog
reikėjo kviesti greitąją medicinos
pagalbą, jie tikrai būtų suleidę
vaistus, arba eiti į privačią gydymo įstaigą ir sumokėti penkis
eurus. Bet tokioje kritinėje situacijoje juk neturi galvoje aiškiai
surašyto scenarijaus, ieškai pagalbos – ne pas gatvės šlavėją, bet
pas mediką. Man kartais atrodo,
kad mūsų visuomenei gyvūnėlių
sveikata ir gyvybė tampa svarbesnė už žmogaus“, – emocingai
mintis dėstė D. Juškienė.

Prirašė gausybę skundų
D. Juškienė nenuleido rankų ir
ėmėsi ieškoti teisybės – kas kaltas, kad jos vyrui nebuvo suteikta
pagalba?
Praėjusių metų lapkričio 11
dieną ji parašė skundą viešosios
įstaigos „Lazdijų savivaldybės
pirminės sveikatos priežiūros
centras“ direktorei A. Dainauskienei. Šio skundo kopijas pateikė
Lazdijų rajono savivaldybės tarybai ir Lazdijų rajono savivaldybės
tarybos Sveikatos apsaugos ir
socialinių reikalų komitetui.
D. Juškienė prašė „Lazdijų
savivaldybės pirminės sveikatos
priežiūros centro“ direktorę duoti
jai raštišką atsakymą, kuris bus
naudojamas tolesniam šio įvykio
tyrimui: „Ar tikrai nieko J. Ražu-

kienė nepažeidė? Kaip D. Juškienės atžvilgiu buvo laikomasi
etikos normų? Ar tikrai J. Ražukienė neviršijo savo įgaliojimų,
neatlikdama mediko pareigų? Ar
buvo leistinas (neetiškas) elgesys
su pacientu, tiesiogiai pažeidžiant
žmonių konstitucines teises? Kodėl per spaudą paskleidė neteisingą informaciją?“
D. Juškienė taip pat kreipėsi į
Lazdijų rajono savivaldybės tarybą ir prašė apsvarstyti J. Ražukienės, kaip tarybos narės, elgesį,
kai ji nepadėjo žmogui mirties
valandą. D. Juškienė taip pat siūlė
spręsti klausimą apie tolesnio tarybos narės J. Ražukienės buvimo
taryboje.
Lazdijų rajono savivaldybės
tarybos Sveikatos apsaugos
ir socialinių reikalų komiteto
D. Juškienė prašė apsvarstyti ir
duoti raštišką atsakymą, ar tikrai
teisi J. Ražukienė?

Pažeidimų nenustatė
Lazdijų rajono savivaldybė 202012-22 raštu Nr. 1-3699 pranešė,
kad D. Juškienės skundą išnagrinėjo viešosios įstaigos „Lazdijų
savivaldybės pirminės sveikatos
priežiūros centras“ direktoriaus
įsakymu sudaryta komisija ir Lazdijų rajono savivaldybės tarybos
Sveikatos apsaugos ir socialinių
reikalų komitetas. Pažeidimų Janinos Ražukienės, Veisiejų ambulatorijos bendrosios praktikos
slaugytojos, veiksmuose nebuvo
nustatyta.
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
įvyko 2020-11-17 15.00–16.00
val., jam pirmininkavo komiteto pirmininkas Audrius Klėjus.
Posėdyje dalyvavo komiteto nariai: J. Kurauskienė, J. Ražukienė,
D. Barkauskienė.
A. Klėjus, posėdžio pirmininkas, kreipėsi į komiteto narius
su klausimu, ar komiteto nariai
pritaria išvadoms, kurių prieita,
išnagrinėjus D. Juškienės skundą.
Bendros diskusijos metu buvo
prieita išvados, kad J. Ražukienė
darbe vadovavosi įstaigos patvirtintomis darbo vidaus taisyklėmis

VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros
centras“ direktorė Aušra Dainauskienė.
ir kitomis pareiginėmis instrukcijomis, todėl J. Ražukienės veiksmuose pažeidimų nenustatyta.
Išvadoms buvo pritarta bendru
sutarimu.

Įtarė šališkumu
„2020-12-08 pateikiau skundą
Lazdijų rajono savivaldybei, kad
mano skundą nagrinėjo sveikatos
komitetas, kurio narė J. Ražukienė. Skundas išnagrinėtas vienašališkai, ir iš pateikto išrašo
supratau, kad pasisakė pati J. Ražukienė ir pati už save užtarė, kad
nekalta. UAB „Lazdijų sveikatos
centras“ vadovė, vyr. gydytoja V.
Venckuvienė pasidomėjo situacija, tačiau negalėjo atskleisti visų
detalių, tik patvirtino, kad asmuo
sirgo labai sunkia liga ir kad J.
Ražukienė nepadarė nusižengimo. Jos pasisakymą palaikė duktė J. Kurauskienė – komiteto narė,
ji mamos pasisakymui pritarė. Ar
neturėjo J. Kurauskienė ir J. Ražukienė nusišalinti?“, –svarstė
D. Juškienė.
Tą pačią dieną D. Juškienė
pateikė prašymą „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos
priežiūros centro“ direktorei
A. Dainauskienei dėl 2020-1111 pateikto skundo, kad duotų jai
raštišką atsakymą, nes direktorė
viešai paskelbė, kad galvoja, jog
J. Ražukienė pasielgė teisingai.
A. Dainauskienė 2020-12-14
raštu Nr. PSPCSD-154 atsakė,
kad D. Juškienei buvo išsiųstas
bendras merės vardu nuo visų
adresatų, kuriems ji buvo siuntusi skundą, atsakymas.
„2021-01-14 trečią kartą raštu
kreipiausi į „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros
centro“ direktorę, kad ji pateiktų
ir supažindintų mane su 2020-1113 Lazdijų savivaldybės PSPC
direktoriaus įsakymu ir išnagrinėtu skundu. Telefoninio pokalbio
metu (2021-01-11) labai nemandagiai su manimi A. Dainauskienė kalbėjo ir viduryje pokalbio
numetė ragelį. Direktorė sakė,
kad aš buvau išvyta (aš ne šuo,
kad mane vaikytų) iš savo vyro
poliklinikos ir gydytojas liepė

man leisti numirti mano vyrui.
Aš jos raštiškai paprašiau pateikti
ir patvirtinti savo žodžius, koks
medikas man liepė leisti numirti
mano vyrui? Manęs niekas iš niekur neišvijo. Direktore, atsakykite
už savo žodžius. O jeigu yra toks
gydytojas, kuris liepė mirti mano
vyrui, tai irgi turės atsakyti, kaip
medikas priima ligonius“, – teigė
D. Juškienė.

Medikės – vieningos
„Dzūkų žinios“ pakalbino Lazdijų
PSPC direktorę A. Dainauskienę
ir paklausė, kodėl ji nepateikė
D. Juškienei jos prašytos informacijos. A. Dainauskienė teigė,
jog visa informacija apie sudarytą komisiją ir komisijos išvadas
D. Juškienei buvo pateikta.
Paklausta, ar tikrai ji galvoja,
jog šioje situacijoje J. Ražukienė
pasielgė teisingai, A. Dainauskienė teigė, jog tikrai taip. „Jei
ji būtų sulašinusi vaistus, ką gali
žinoti, gal ji jau šiandien būtų
teisiama ar sėdėtų kalėjime. Lašinti vaistus ne mūsų įstaigos pacientui, mirtina liga sergančiam
žmogui – didelė rizika“, – sakė
A. Dainauskienė.
Velionis G. Juškys buvo privačios gydymo įstaigos „Lazdijų
sveikatos centras“ pacientas. Šios
įstaigos vadovė Virginija Venckuvienė teigė, jog puikiai žino šią
situaciją ir turi savo nuomonę.
„Mes šiam pacientui siūlėme savo pagalbą. Sakėme, jog
jį reiktų paguldyti į ligoninę ir
sekti sveikatos būklę, tačiau žmona nusprendė kitaip. Ji atsisakė
stacionarinės pagalbos ir sakė,
jog viską suorganizuos pati“, –
pasakojo V. Venckuvienė.
Pasidomėjus, kokios kvalifikacijos turi būti medikas, kad galėtų
sulašinti vaistus, gydytoja teigė,
jog tai nėra sudėtinga procedūra,
kai kuriais atvejais vaistus ligoniams išmoksta sulašinti ir artimieji, tačiau pagal reikalavimus
tai turi atlikti medikas, paprastai
– bendrosios praktikos slaugytojas.
Paklausta, kaip ji pati pasielgtų,
Nukelta į 5 psl.
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Dėl vicemero be kaukės nuotraukos Dzūkai
pradėta administracinė teisena kalba, kad...
Nors šalies valdžia ragina
žmones laikytis karantino
reikalavimų, tačiau nemažai žmonių tuos reikalavimus ignoruoja. Keista,
bet tarp pažeidėjų yra ir
savivaldybių merų, jų pavaduotojų, rajonų tarybų
narių, Seimo narių, įstaigų
vadovų.

Gali būti, jog prie pažeidėjų komandos prisidės ir Lazdijų rajono
savivaldybės mero pavaduotojas
Audrius Klėjus, kuris šių metų
sausio 13 dieną nusifotografavo
pagrindinėje Lazdijų miesto aikštėje be apsauginės kaukės, nors
dar praėjusį rudenį Vyriausybė
nusprendė, jog Lietuvoje visiems
būtina dėvėti apsaugines kaukes
visose viešose vietose per visą
karantino laikotarpį.
„Dzūkų žinios“, jausdamos pilietinę pareigą, sausio pabaigoje
publikavo šią nuotrauką savaitraštyje, tikėdamosios, jog Lazdijų policija į ją atkreips dėmesį
bei pasidomės, kodėl vicemeras
pažeidinėja įstatymus.
Alytaus vyriausiojo policijos
komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevi-

Alytaus vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja
Kristina Janulevičienė.
čienė informavo, jog A. Klėjaus
atžvilgiu jau pradėta administracinė teisena dėl galimo karantino
reikalavimų pažeidimo.
„Šiuo metu tikslinamos pažeidimo aplinkybės, o paskui bus
priimtas sprendimas, ar A.Klėjui
bus taikoma atsakomybė už pažeidimą“,– sakė policijos atstovė.
Paklausta, ar Alytaus apskrityje

policija fiksavo daug karantino
taisyklių pažeidimų, K. Janulevičienė teigė, jog per du mėnesius
už karantino taisyklių pažeidimus
nubausti 694 žmonės.
Lazdijuose tokių pažeidėjų apie
100, o Druskininkuose – apie 80.
Daugiausia pažeidimų nustatyta
Alytaus mieste ir rajone.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Numatytos baudos
Praėjusį pavasarį šalyje įvedus karantiną, Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 45 str. papildytas 4-a dalimi, numatančia administracinę atsakomybę už visuomenės sveikatos srities Europos
Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės srities teisės aktų, LR
žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimą, sukėlusį pavojų išplisti pavojingoms užkrečiamosioms ligoms, padarytą karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino,
riboto karantino metu, taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui, jei tai kelia
pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai. Tai užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo 500 iki 1 500 eurų, o
juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1 500 iki 6 000 eurų. Straipsnis
pradėtas taikyti šiuo sudėtingu karantino laikotarpiu nesilaikantiesiems nustatytos tvarkos.
Pirmą kartą nusižengusiems taikoma pusės minimalios baudos dydžio suma – 250 Eur fiziniams
asmenims ir 750 Eur juridiniams asmenims.
Baudos skiriamos dėl apsauginių kaukių nedėvėjimo, saviizoliacijos taisyklių nesilaikymo, savivaldybių ribų kirtimo, neturint tam pagrindo, buriavimosi viešose vietose, nesilaikant atstumo ir leistino
žmonių skaičiaus ir kt.

g Lazdijų rajono savivaldybės merės pavaduotojui Audriui
Sausio 13-osios minėjimas gali
brangiai kainuoti – prasmingos
šventės proga vicemeras prieš
kamerą pozavo be kaukės, nors
dar praėjusį rudenį Vyriausybė
nusprendė, jog Lietuvoje apsaugines kaukes visiems būtina
dėvėti visose viešose vietose
per visą karantino laikotarpį.
Alytaus vyriausiasis policijos komisariatas patvirtino, jog šiam
piliečiui pradėta administracinė teisena, kuri gali pasibaigti
solidžia bauda. Gal Vasario 16ąją vicemeras jau nelips ant to
paties grėblio?
g Rugsėjo mėnesį savivaldybė iš Klaipėdos parsivarė raudoną ledų gamybos automobilį,
kuris buvo garsiai pristatytas
kaip „viena didžių rajono jaunimo verslo svajonių“. Automobilis įsigytas pagal bendradarbiavimo su Lenkija programą
ir buvo testuojamas šventėje
„Lazdijų ruduo“. Labai įdomu,
kas jaunimą apmokė gaminti kavą, nes, kaip sako verslininkai, pardavę savivaldybei
šį automobilį, Lazdijų valdžia
mokymams lėšų pašykštėjo. Vos

dviejų šimtų...
g Dar viena įstaiga Lazdijuose liko be vadovo. Šios įstaigos
vadovė jau dalyvavo viename
konkurse svarbiam postui užimti apskrities centre, bet tąkart –
nesėkmingai. Panašu, jog antras
kartas nemelavo. Kas privertė
ilgametę įstaigos vadovę palikti
šiltą kėdę ir kur ji nutūps dabar,
sužinosime artimiausiu metu.
g Alytiškių desantas toliau
skverbiasi į Lazdijų savivaldybę. Strateginio planavimo ir
investicinių projektų valdymo
skyriuje įsidarbino dar viena
specialistė iš Alytaus. Panašu,
jog Lazdijų savivaldybė turės
organizuoti mikroautobusą,
kuris kasdien į darbą iš Alytaus
atvežtų, o vakare parvežtų svarbius specialistus. Tokią praktiką
taiko statybinės organizacijos.
Sako, kad pasiteisina.

•

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

Negavusi atsakymų Lazdijuose, kas kaltas dėl
vyro mirties, moteris teisybės ieškos teisme
»Atkelta iš 4 psl.

jei būtų atsidūrusi J. Ražukienės
situacijoje, V. Venckuvienė teigė,
jog lašinti vaistus onkologiniam
ligoniui, kuriam jau nėra vilties
pasveikti, rizikingas veiksmas. Ji
pati lašelinę lašintų tais atvejais,
kai vaistai galėtų padėti prie ūmių
ar eilinių susirgimų.
„Žinoma, gal ta lašelinė ir būtų
trumpam padėjusi, tačiau šio konkretaus paciento atveju galėjo ir
pagreitinti mirtį. Kas žino? Tai
labai rizikinga. Jei žmogus po
lašelinės būtų miręs, dėl jo mirties
būtų apkaltintas vaistus sulašinęs
medikas. Manau, kad J. Ražukienė pasielgė teisingai“, – svarstė
gydytoja V. Venckuvienė.

D. Juškienė prašo iš jos
nesityčioti
„Lazdijų savivaldybės pirminės

sveikatos priežiūros centro“ direktorė, Lazdijų rajono savivaldybės taryba ir Lazdijų rajono
savivaldybės tarybos Sveikatos
apsaugos ir socialinių reikalų komitetas oficialiai pripažino neįžvelgę J. Ražukienės pažeidimų
šioje situacijoje.
„Tai kas kaltas, kad aš medicinos įstaigoje negavau pagalbos
mirštančiam žmogui? Ar VšĮ
„Lazdijų savivaldybės pirminės
sveikatos priežiūros centras“
negalioja Sveikatos apsaugos
ministerijos įstatymai, įstaigos
nuostatai, įstatai, medicinos etikos kodeksas?“– piktinosi D. Juškienė.
D. Juškienė įsitikinusi, jog
J. Ražukienė nenorėjo padėti tyčia. Jos nuomone, tai yra tyčinis
nusižengimas, ir už šį poelgį ji
turėtų atsakyti pagal įstatymą,

nors visa Lazdijų rajono valdžia
nemato nieko blogo.
„Rajono taryba, prašau baigti iš
manęs tyčiotis, gana tų užsakomųjų straipsnių, ir duokite atsakymą.
Čia kalba ne D. Juškienės emocijos, o faktai, kuriuos privalote
spręsti, kad daugiau nesikartotų.
Kreipiausi į rajono savivaldybei
priklausančią medicinos įstaigą
pagalbos mirštančiam žmogui, o
pagalbos negavau. Dar kartą perskaitykite nuostatus, patvirtintus
rajono savivaldybės, ir dar kartą
peržiūrėkite punktus, kuriuos
nurodžiau skunde. Miręs mano
vyras buvo Lietuvos pilietis ir
jam, kaip apdraustajam, galiojo
nemokamos procedūros“, – kalbėjo D. Juškienė.
Moteris teigė, jog ji nenuleis rankų ir ieškos teisybės teisme.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Mano maisto atliekų konteineris visai tuščias,
tai aš jo ir neištraukiu. Bet vežėjai vis tiek atvažiuoja! Negi ir tuščią konteinerį privalau
ištraukti?

T

aip, ištraukti maisto atliekų konteinerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra
numeruojami, tad vežėjai ant konteinerio užklijuoja numerį. Kita vertus,
rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, kurias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos,
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankšluosčiai, bulvių lupenos, vaisių žievelės ir kt., yra visuose
namuose. Tik daugelis jas
vis dar meta į mišrių atliekų
konteinerius, o jie tikrinami
ir aptikus netinkamų atliekų
netuštinami. Tad kam jums
tos problemos?

Rūšiuokite!
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Ilgametė direktorė užvėrė muziejaus duris
Lazdijuose toliau tęsiasi
įstaigų vadovų išsivaikščiojimo metas. Vieni savo
postus palieka valdžios
paskatinti, kiti išeina
Anapilin, treti iškeičia
Lazdijus į Alytų ar kitus
miestus.

Daina Pledienė palieka darbą muziejuje.

Prieš keletą dienų Lazdijus apskriejo žinia, kad savo postą
palieka ilgametė Lazdijų krašto muziejaus direktorė Daina
Pledienė. Netrukus ši žinia tapo
neginčijamu faktu, nes direktorė išsiuntė atsisveikinimo laišką
rajono tarybos nariams.
Kur ateityje planuoja dirbti buvusi muziejaus direktorė, oficialiai niekam nežinoma.
Tai jau ne pirmas kartas, kai D.
Pledienė kelia sparnus iš muziejaus direktorės kėdės, o gal net iš
Lazdijų. Praėjusį rudenį ji dalyvavo konkurse Alytaus kultūros
centro direktoriaus vietai užimti.
Jai nepavyko laimėti konkurso,

Dienos planas moko produktyvumo
ir atitraukia nuo informacinių technologijų
Vaiko dienos režimas – tai
tiksliai nustatyta jo veiklos,
pavyzdžiui, poilsio, miego
ar mitybos, tvarka bei taisyklių ir priemonių sistema
tam tikram tikslui įgyvendinti.
Sveikatos mokymo ir ligų
prevencijos centro Vaikų
sveikatos stiprinimo skyriaus visuomenės sveikatos
specialistė Diana Aleksejevaitė pasakoja, kaip visa tai
yra fiziologiškai pagrįsta, ir
pataria, kaip suvaldyti naminį chaosą šiais nelengvais
laikais.
Vaikų mados ir gyvenimo
būdo tinklaraščio autorė
Ieva Arnauskienė dalijasi
savo patirtimi, kaip jai sekasi suvaldyti dienos režimą
auginant keturis vaikus.
Nuo mažens svarbu turėti
dienos planą
Visuomenės sveikatos specialistė D. Aleksejevaitė teigia,
kad dienos režimas yra fiziologiškai pagrįstas. „Žmogaus
galvos smegenų pusrutulių
žievėje kiekvienas periferinis
receptorius turi savo specialią vietą, reaguojančią į visus
aplinkos ir vidaus organų dirginimus. Po tokio dirginimo
lieka pėdsakų, o jei tokie pat
dirginimai tuo pačiu laiku
kartojasi kelis ar net keliolika kartų, šis signalas galvos
smegenų žievėje įsitvirtina
ir veiksmai pasidaro beveik
automatiški.“
Taip ilgainiui susikuria
jaudinimo ir slopinimo procesų pusiausvyra, vadinama
dinaminiu stereotipu, todėl

pasižiūrėdavo.
Kad ir kaip
būtų, karantino sąlygos stipriai pakoregavo visą šeimos
laisvalaikio
praleidimą.
„Anksčiau būdavo daugiau
laisvės, todėl
daugiau visur
važiuodavome,
stengdavomės
vis kažką aplankyti, kad
vaikai kuo daugiau pamatytų
ir pažintų, pakvėpuotų grynu oru. Dabar
išeiname pasivaikščioti ir
pabūti gryname
Arnauskų šeima ir karantino metu stengiasi užsiimti
ore, tačiau vis
prasmingomis veiklomis. Tam padeda ir dienos planas. vien daugiausia
laiko pralei(Nuotr. Oksanos Bražiūnienės)
džiame namie,
galiausiai nebereikia dides- kur žaidžiame stalo žaidimus,
nės valios naujam veiksmui dėliojame kaladėles, skaitome
pradėti, greičiau įsitraukiama knygas, analizuojame encikloį naują veiklą ir mažiau pa- pedijas ir stengiamės vis ieškovargstama.
ti kažkokių naujovių.“
Taip pat keturių vaikų mama
Karantino sąlygos
pripažįsta, kad leidžia vaikams
pažaisti ir žaidimų konsole, ir
pakoregavo laisvalaikį
Tinklaraštininkė I. Arnaus- papramogauti prie kompiukienė pasakoja, kad anksčiau terio, tačiau kartu su vyru tai
su šeima turėjo susirašę ir pa- kontroliuoja, daro vaikams
sikabinę didelį dienos planą, pertraukas tarp žaidimų ir vikuriame nurodydavo, kada, kur suomet stengiasi draugiškai
ir ką veiks, į kokius būrelius paaiškinti, kad tėvai tokiu būdu
važiuos. Ji mano, kad vaikams rūpinasi jų sveikata.
planas yra reikalingas, nes tuomet jie jaučiasi saugesni, viską Informacinių technologijų
žino, o jeigu kas būdavo neaiš- poveikis
ku – pribėgdavo prie plano ir Anot visuomenės sveikatos

specialistės D. Aleksejevaitės,
pačios informacinės technologijos nėra blogis. Svarbiau
yra tai, ką būtent vaikai ar paaugliai veikia naudodamiesi
jomis.
„Rizika, kad vaikai ir paaugliai pernelyg įsitrauks į
elektroninių medijų siūlomas
veiklas, priklauso nuo vaikų
temperamento, ją didina vaiko
emocingumas ir elgesio problemos.“
Mokyklinio amžiaus vaikams ir paaugliams svarbu
ne tik laikas prie ekranų, nes
vienareikšmiškai nenustatyta,
kad vien ekranų naudojimo
trukmė sietųsi su neigiamais
padariniais, o tai, ar dėl laiko
prie ekranų nenukenčia vaikų
ir paauglių miegas, mityba, fizinis aktyvumas ir mokymasis, ar naudojimasis ekranais
nepakeičia kitų veiklų – gyvo
bendravimo su artimaisiais ir
draugais, kūrybinių bei sporto
užsiėmimų ir panašiai.
Chaoso ir dienos režimo
suvaldymas
Kad ir kaip būtų keista, bet dienos režimo suvaldymo taisyklės yra bendros tiek vaikams,
tiek suaugusiesiems.

tarp keleto pretendentų ji liko
antra.
Kas privertė savo darbą ir
Lazdijus mylinčią muziejininkę
ryžtis tokioms permainoms?
Praėjusį lapkritį „Dzūkų žinios” spausdino interviu su D.
Plediene, kuriame ji atvirai pasakojo apie sunkią muziejininkų
ir kitų kultūros darbuotojų dalią
Lietuvos periferijoje. Paklausta,
kas ją paskatino dalyvauti konkurse Alytaus kultūros centro
direktoriaus vietai užimti, kodėl
nusprendė iškeisti muziejininkystę į kultūrą, D. Pledienė buvo
lakoniška: „Matyt, turėjau tam
asmeninių priežasčių…”
D. Pledienė privačiame pokalbyje buvo minėjusi, jog norėtų
naujų iššūkių ir darbų, naujų
profesinių patirčių.
Taigi, rajono valdžiai vėl naujas galvosopis – kur surasti gerą
muziejaus vadovą.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Pirmiausia svarbu sveikai
maitintis, o valgant ir bent
valandą prieš miegą nesinaudoti jokiais ekranus turinčiais
prietaisais.
Ne mažiau kaip vieną valandą per dieną vertėtų užsiimti aktyvia fizine veikla.
Paprasčiausios ir populiariausios fizinio aktyvumo rūšys
lauke: vaikščiojimas ar bėgiojimas, šiaurietiškas vaikščiojimas, lipimas laiptais, važiavimas dviračiu, riedlente
ar paspirtuku, slidinėjimas ir
čiuožinėjimas.
Be viso to, itin svarbu palaikyti miego režimą ir pakankamą miego trukmę – vaikai
turėtų eiti miegoti ir keltis tuo
pačiu laiku.
Taip pat vertėtų riboti laiką
prie ekranus turinčių prietaisų, ypač turinčių galimybę
jungtis prie interneto, o po
valandos darbo prie kompiuterio daryti 10–15 min.
pertraukėles, pasimankštinti,
pailsinti akis.
Specialistai atkreipia dėmesį, kad svarbu kasdien skirti
bent pusvalandį pokalbiams
su šeimos nariais, draugais.
Pavyzdžiui, tinklaraštininkei
ir keturių vaikų mamai I. Arnauskienei svarbiausia, kad
kiekvieną dieną visa šeima
susėstų kartu vakarieniauti ir
pakalbėti, kaip praėjo diena.
Užs. Nr. 4
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Lazdijai nusilenkė Lietuvos gimtadieniui ir savo krašto Laisvės angelams
Laisvės angelo nominantai
Onutė Vaišnorienė – atsidavusi medicinos darbuotoja ir aktyvi
Lazdijų krašto visuomenininkė, nuo 1996 m. dirbanti viešosios
įstaigos „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ bendruomenės slaugytoja. Ji užaugo politinių kalinių šeimoje,
kurioje buvo puoselėjamos patriotinės vertybės. Vos paskelbus
Lietuvos nepriklausomybę, buvo pirmoji Šaulių organizacijos narė
moteris Lazdijų kuopoje, daug padėjo perlaidojant partizanus Seirijų
krašte, dalyvavo Baltijos kelio žygiuose, 1991-ųjų Sausio 13-ąją
budėjo prie Lietuvos Parlamento, nuo Atgimimo laikotarpio ligi šiol
aktyviai dalyvauja patriotiniuose renginiuose, pristatydama savo
mamos Elės Radzevičiūtės-Andruškevičienės partizaninę kūrybą.
Būdama atsakinga medikė, prasidėjus pandemijai, kruopščiai dirba
karščiavimo klinikoje, neskaičiuodama darbo valandų ir nuoširdžiai
rūpindamasi mūsų kraštiečių sveikata.

Instaliacija „Vienybė težydi“ papuošė Lazdijų miesto aikštę.

»Atkelta iš 1 psl.

galime pasakyti viena ─ be jų Lietuvos valstybės nebūtų buvę.
Vasario 16-oji šiemet buvo
kitokia nei anksčiau. Nebuvo
gatvėse šventiškai nusiteikusių
žmonių, šventei skirtų koncertų.
Apie tai, kad švenčiame vieną iš
svarbiausių mūsų tautos kalendoriaus dienų, priminė trispalvėmis padabinti namai, languose sužydusios trispalvės gėlės ir
Nepriklausomybės aikštėje iškilę
originalūs Gediminaičių stulpai iš
šieno rulonų. Ir, ko gero, šventinė nuotaika kiekvieno iš mūsų
širdyse, kurios jokios koronos

nesugebėjo įveikti.
Antradienio vidurdienį negausiai į Nepriklausomybės aikštę
susirinkę lazdijiečiai sugiedojo
„Tautišką giesmę“, o svarbiausiu
šventės akcentu tapo pavakarę
prie Gediminaičių stulpų dekoracijos įvykę Laisvės angelų apdovanojimai iškiliausiems 2020ųjų Lazdijų krašto žmonėms ir
organizacijoms.
Laisvės angelo apdovanojimai
teikiami už reikšmingus nuopelnus Lazdijų kraštui ir valstybei.
Merė Ausma Miškinienė pasveikino Lazdijų krašto žmones
su švente ir palinkėjo susitelkimo

bei visokeriopos sėkmės bei, laikydamasi karantino reikalavimų,
įteikė Laisvės angelų apdovanojimus dviem nusipelniusioms
moterims ir visuomeninei organizacijai.
Šiemet Laisvės angelai įteikti medikei Onutei Vaišnorienei,
kultūros darbuotojai Ingridai
Malinauskienei bei Lazdijų rajono Sausio 13-osios Gynėjų
draugijai.
Vakare Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje Vasario 16-osios proga
buvo aukojamos Šv. Mišios.

•
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Ingrida Malinauskienė – aktyvi Lazdijų rajono kultūros veikėja,
nuo 2006 m. dirbanti viešojoje įstaigoje Lazdijų kultūros centre
direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai. Per visus darbo metus
ji kūrė scenarijus ir režisavo ne vieną įsimintiną tautinį-patriotinį
renginį, skirtą svarbioms Lietuvos valstybingumo ir Lazdijų krašto
istorinėms datoms paminėti. Jos sukurtos istorinės, literatūrinės,
muzikinės misterijos bei spektakliai buvo puikiai įvertinti ne tik
Lazdijų krašto visuomenės, bet ir pristatyti šalyje. Į savo veiklas
aktyviai įtraukdama jaunimą, ji ugdo jaunosios kartos kūrybiškumą, meilę gimtajam kraštui, pilietinę ir socialinę atsakomybę bei
tautinės kultūros pažinimą.
Lazdijų rajono Sausio 13-osios Gynėjų draugija įkurta 2012-0127. Pirmasis jos vadovas Remigijus Barauskas. Šiuo metu vadovauja
Valdas Ribinskas. Draugiją sudaro 24 nariai. Didelė dalis narių yra
aktyvūs visuomenės veikėjai, garsinantys Lazdijų kraštą ir Lietuvą.
Draugijos narių branduolys yra buvę pareigūnai – pasieniečiai,
gynę Lietuvos Respublikos Parlamentą 1991 m. Sausio 13-osios
įvykiuose. Draugijos tikslas – ugdyti piliečių tautinę savimonę ir
savigarbą, jaunosios kartos pilietiškumą, patriotiškumą ir tautinį
išdidumą, puoselėti istorinį 1990–1991 m. nepriklausomybės kovų
ir kovotojų atminimą, stiprinti Lietuvos valstybingumą, įamžinti
Lietuvos Parlamento rūmų gynėjų istorinę misiją bei jungti piliečius,
kovojusius už Lietuvos nepriklausomybę.

Nauji „Tele2“ pasiūlymai: nuolaidos neribotam
internetui ir galimybė laimėti puikius prizus
mų ieškokite www.tele2.lt
Pasiūlymas galioja sudarius
sutartį 12 arba 18 mėn. terminui
be įrangos arba sudarius sutartį 24
mėn. terminui su įranga ir mokant
jos kainą dalimis. Pasiūlymas galioja vasario 18–28 d.

Dirbant ir mokantis namuose, ypač svarbus greitas ir kokybiškas interneto
ryšys. „Tele2“ parengė
daug naujų išskirtinių pasiūlymų neribotam internetui. Jais jau dabar galite
pasinaudoti operatoriaus
internetinėje parduotuvėje
www.tele2.lt.

Neribotas „Tele2 Laisvas
internetas“ – vos 9,99 Eur/mėn.
Nevaržykite savęs – naudokitės

internetu su visiškai neribotais
duomenimis ir neribojamu interneto greičiu. Turint tris ar daugiau
numerių „Tele2“ tinkle ir pasirašius 24 mėn. sutartį, neribotą
„Tele2 Laisvą internetą“ galite
įsigyti už ypatingą kainą – vos
9,99 Eur/mėn. Pasiūlymas galioja
vasario 18–28 d.

Išmanieji daiktai už 1 Eur
Atnaujinkite savo namus su išmaniaisiais įrenginiais vos už 1 Eur.
Šiuo metu, įsigyjant neribotų GB

„Tele2 laisvo interneto“ planą už
17,90 Eur/mėn., galite išsirinkti
vieną iš siūlomų išmaniųjų daiktų
už simbolinę 1 Eur kainą.
Pavyzdžiui, puikų namų pagalbininką, siurbiantį ir plaunantį
dulkių siurblį robotą „Xiaomi Mi
Robot Vacuum Mop Essential“.
Muzikos mėgėjai galės rinktis belaidę garso kolonėlę „JBL Charge
4“. Su šiuo pasiūlymu taip pat
galėsite įsigyti pažangų interneto
modemą „Huawei B535“. Daugiau išmaniųjų įrenginių pasiūly-

„Tele2 Laisvas internetas“ ir
planšetė – tik 9,99 Eur/mėn.
Dairotės naujos planšetės? Pasinaudokite išskirtiniu „Tele2“
pasiūlymu. Lengvą, patvarų ir
ryškų planšetinį kompiuterį „Huawei MediaPad T5 4G“ (2 GB +
32 GB) kartu su 25 GB „Laisvu
internetu“ dabar galite įsigyti už
9,99 Eur/mėn. Pradinė įmoka –
vos 1 Eur.
Planšetinio kompiuterio pasiūlymas galioja užsisakant „Laisvo
interneto“ 25 GB planą ir pasirašant 24 mėn. paslaugų sutartį bei
24 arba 36 mėn. įrangos išsimokėjimo sutartį. Planšetės kaina
perkant be sutarties – 159 Eur.
Laimėkite naująjį „Xbox“ ir
kitus vertingus prizus
Geras interneto ryšys reikalingas
ne tik darbui ar mokslams, bet ir
pramogoms, pavyzdžiui, linksmiems vakarams su įdomiais fil-

mais, serialais, laidomis ar sporto
transliacijomis. Tai suderinti paprasta. Rinkitės neribotą „Tele2
Laisvo interneto“ planą kartu su
vienu iš trijų išmaniosios televizijos „Go3“ paketų ir laimėkite
puikių prizų visai šeimai.
Užsisakę interneto ir televizijos planą, turėsite galimybę
laimėti žaidimų konsolę „Xbox
S Series“ (512 GB), dvi konsoles
„Xbox One S“ (1 TB) arba tris
belaides ausines „JBL Duet“.
Daugiau apie tai, kaip dalyvauti
žaidime: https://tele2.lt/privatiems/laimekite-xbox.
Interneto ir televizijos paketo
kaina prasideda nuo 19,90 Eur/
mėn. Prie kiekvieno paketo suteikiama papildoma dovana – 2
mėn. nemokama elektroninio
žurnalo „Žmonės“ prenumerata.
Pasiūlymas galioja pasirašant
24 mėn. sutartį. Modemo kaina
į pasiūlymą neįskaičiuota ir prasideda nuo 2,5 €/mėn.
Daugiau informacijos apie
pasiūlymus ir akcijas sužinosite
www.tele2.lt arba paskambinę telefonu 117. Įrenginiams papildomai taikomas vienkartinis laikmenos mokestis. Pasiūlymų laikas ir
įrenginių skaičius ribotas.

•

8

Dzūkų žinios Nr. 7 / 2021 02 18 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Stirninas Fulgentas apsigyveno Lazdijuose
Dineta Babarskienė
Alkis miško žvėrelius gena
arčiau sodybų. Štai vienas
miško gyventojas įsigudrino tiesiai į Lazdijus ateiti.
Vietiniai sako, kad koks
jau čia miestas tie Lazdijai,
bet tokiu stirniuko elgesiu
vis tiek stebisi. Pasirodo,
kad tai antrametis stirninas, jau numetęs pirmus
ragus.
Laukinis gyvūnas nusprendė žiemos pabaigą praleisti pačiame
Lazdijų mieste. Ir, matyt, nesuklydo... Tiesa, poną Juozą nelauktas svečias ne juokais nustebino.
Stirninas nespruko ir, einant prie
jo, leidosi paglostomas.
Bijodamas, kad žvėrelio kas
nors nenudaigotų, jį laikinai globoti priglaudęs Juozas Praleika.
„Priglaudiau. Kas man buvo
daryt?“ – tarmiškai porina geraširdis dzūkas. Pasakoja, kad
šuo smarkiai lojęs, tad jis išėjęs
pažiūrėti.
„Iš pradžių net pagalvojau, kad
koks didelis šuo atklydo, pažiūrėjęs atidžiau, pamačiau, kad tai
stirniukas. Prie mano kiemo vartų
atėjo. Manęs visai nebijojo, leidosi glostomas lyg būtų naminis.

Kai duona pavaišinau, neėmė –
neėdė“, – pasakoja jis.
Anot senolio, jam neramu pasidarę, mat čia pat gatvė, automobiliai važiuoja, bet nelauktas svečias nešokęs ir jų nesibaiminęs.
„O aš nežinojau, ką man su juo
daryt“, – prisipažįsta lazdijiškis.
Iš kur stirninas atėjęs, ponui Juozui ligi šiol mįslė.
„Aš neįsivaizduoju, iš kur jis
atėjęs. Gal buvęs „prie rankų“.
Gal kas jį auginę? Per meilus
jis. Jūs dar prieikit prie laukinio,
neprieisite, o šitas pats atėjo“, –
svarsto senolis.
„Aš in kiemą ir jis paskui mani.
Aš in kluonų ir jis paskui“, – porina ponas Juozas. Apgyvendino
jį kluone. Sako, sniego primeta,
tai tas laižąs, o ir šieno, šiaudų ten
apstu, davęs pašarinių runkelių,
grūdų, obuolių.
„Suprantu, kad gamtoje turi būti
natūrali atranka, bet kaip man jį
dabar paleisti vieną į tokius sniegus. Taip liūdnai jis paskui mane
sekė, nebėgo. Alkis, matyt, čia
atginė. Jį ir koks didesnis šuo sudraskytų, o ir vargu, ar išgyventų
paleistas į mišką, kai tiek sniego.
Kaip dabar jį vieną į mišką nuvežt
ir ant tokio sniego paleist? Gaila
man jo“, – ir klausia, ir aiškina

senolis.
Pasakoja, kai pas jį į tvartelį
nueina, Fulgentu pašaukia, tai
šis pakelia galvelę, žiūri, šiaudą įsikandęs. Juozas sako, kad
nesistengia prie jo arti eiti ar
glostyti.
„Man labai keista, kad šitaip
laukinis žvėrelis žmogaus nebijotų. Man toks atvejis pirmas
gyvenime“, – tikina jis.
Pas gerą žmogų stirninas atklydo?
„Vyt, tai neveju. Jam gal ir gerai, bet man tai neramu“, – neslepia senolis. Prisipažįsta, kad jam
neramu buvę dėl tokio stirnino
elgesio, tad jis pasiskambinęs
aplinkosaugininkams. Neslepia
bijantis, kad pats nenukentėtų.
Sako, šie leidę laikinai pagloboti
stirniną, kol šis sustiprės, kol oras
atšils. Tad kiek apsiraminęs, ponas Juozas apsisprendė – palaikys
stirniną iki pavasario.
„Tegu jis peržiem pabūna, o
kai atšils, su liudininkais vešiu į
mišką paleisti. Be liudininkų dar
netikės, kad paleidau. Dabar gi
žinot, apie tuos gyvulukus labiau
nei apie žmones rūpinasi“, – sako
jis.
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Stirniną laikinai globoti priglaudė Juozas Praleika. (Autorės nuotr.)

„Tele2“ pasiūlymai: pagalbininkai kokybiškam
laisvalaikiui namuose ir dovanos apsidraudus automobilį
automobilio draudimo sutartį.

Šių metų pradžia gausi
sniego ir naudingų mobiliojo ryšio operatoriaus
„Tele2“ pasiūlymų. Vasaris
– palankus metas atnaujinti savo žydruosius ekranus,
įsigyti išmanius pagalbininkus buityje ar apsidraudus automobilį laimėti
degalų.

Visus operatoriaus pasiūlymus
rasite internetinėje parduotuvėje
www.tele2.lt.

Drauskitės automobilį ir
laimėkite degalų
Pasibaigė privalomasis automobilio draudimas? „Tele2“ kartu
su draudimo partneriu „Gjensi-

dige“ siūlo patogiai, paprastai ir
neišėjus iš namų apsidrausti savo
transporto priemonę bei laimėti
30 Eur vertės kuponus degalams
įsigyti. Visas žaidimo taisykles
rasite internetinėje svetainėje
https://mano.tele2.lt/privalomasis-vairuotoju-draudimas.
Viskas, ko reikia – operatoriaus
svetainėje užpildyti draudimo formą. Drausti galite lengvąjį automobilį ir jo priekabą, krovininį
automobilį iki 3,5 t bendrosios
masės arba motociklą.
Patogu ir tai, kad pasirašius
sutartį mėnesio mokestis už
draudimo paslaugą bus įtrauktas
į mobiliojo ryšio paslaugų sąskaitą. Mokėti taip pat galėsite ir
už kito asmens vardu registruotą

Laisvalaikis skirtas poilsiui
– robotai siurbliai nuo 3
Eur/mėn.
Namai tapo biurais, mokyklų
klasėmis ir pramogų erdvėmis,
tad namų ruošos darbų šiuo metu
gali būti kiek daugiau nei įprastai.
Tam, kad savo laisvą laiką galėtumėte skirti poilsiui – į pagalbą
pasitelkite robotą siurblį.
Su bet kuriuo www.tele2.lt pasirinktu „Tele2 Laisvo interneto“
planu, 24 mėn. sutartimi, 36 mėn.
įrangos išsimokėjimo sutartimi ir
47 Eur pradine įmoka robotas dulkių siurblys „Ecovacs DEEBOT
500“ kainuos vos 3 Eur/mėn.
Įrenginio kaina mokant visą sumą
iškart – 155 Eur. Galimas įrangos
išsimokėjimo finansavimas per
„SB lizingą“.
Atsinaujinkite „namų
kino teatrą“ – pasiūlymai
televizoriams
Šiuo metu svetainė tapo vienu iš
pagrindinių šeimos traukos centrų – savotiška pramogų zona su
namų kino teatru. Svarstantiems
apie šios zonos atnaujinimą įsigyjant naują televizorių – „Tele2“
turi ypatingai gerų žinių.
Užsisakius paslaugų paketą
su bet kuriuo www.tele2.lt skelbiamu „Tele2 Laisvo interneto“
planu ir „Go3“ išmaniąja televizija bei pasirašius 24 mėn. sutartį – televizoriai kainuos vos
nuo 2,63 Eur/mėn. Pradinė įmoka

už televizorių tik 1 euras, o TV
priedėliui taikoma net 50 proc.
nuolaida.
Interneto ir televizijos paketo
kaina prasideda nuo 21,64 Eur/
mėn. Galėsite rinktis iš nurodytų
„Samsung“, „Philips“, „Xiaomi“
ir „LG“ televizorių modelių.

Saugūs namai: kameros be
pabrangimo
Dabar itin palankus metas išsirinkti išmanius, namų saugumą
užtikrinančius įrankius – lengvai
sumontuojamas lauko ar vidaus
apsaugos kameras.
Užsisakius bet kurį www.tele2.
lt nurodytą „Tele2 Laisvo interneto“ planą su 24 mėn. sutartimi,
36 mėn. įrangos išsimokėjimo
sutartimi ir 16 Eur pradine įmoka,
apsauginė valdoma vidaus kamera „EZVIZ C6CN“ kainuos
vos 1 Eur/mėn. Kameros kaina
mokant visą sumą iškart – 52 Eur.
Galimas įrangos išsimokėjimo
finansavimas per „SB lizingą“.
„Smart Master“ – įrenginių
servisas neiškėlus kojos iš
namų
Savo išmaniuosius įrenginius galite susitaisyti neišeidami iš namų.
„Smart Master“ išmaniųjų įrenginių serviso centras visus klientus
aptarnauja nuotoliniu būdu.
Tereikia užregistruoti savo užklausą telefonu +370 617 18888
arba užpildyti registracijos užklausą svetainėje https://smartmaster.lt/registracija/.

„Smart Master“ nurodytu adresu atsiųs kurjerį, o po įrenginio
remonto – pristatys į biurą ar namus. Įrangos pristatymas ir grąžinimas visoje Lietuvoje (išskyrus
Neringos kraštą) – nemokamas.

Patogiai ir greitai –
paslaugos nuotoliniu būdu
Operatoriaus internetinėje parduotuvėje ir savitarnoje galima
įsigyti visas siūlomas prekes
bei paslaugas: telefonus, kompiuterius, išmaniuosius įrenginius, modemus arba pokalbių
ir interneto planus. Užsakytos
prekės bus pristatytos nemokamai arba jas galėsite atsiimti
„Tele2“ salonuose, kurie šiuo
metu veikia kaip prekių atsiėmimo punktai. Jų sąrašą rasite
www.tele2.lt.
„Tele2“ savitarnoje taip pat
galite pratęsti sutartis, apmokėti
sąskaitas, nustatyti kredito limitą,
užsisakyti daugiau duomenų, peržiūrėti mėnesio apžvalgą ir rasti
kitą svarbią informaciją.
Privatiems „Tele2“ klientams
informacija teikiama 07.00–23.00
val. Skambinti galima trumpuoju
numeriu 117 (skambinant tik iš
„Tele2“ tinklo, nemokamai) arba
+370 684 00 117 (skambinant iš
užsienio ar kito operatoriaus,
kaina pagal mokėjimo plano tarifus).
Įrenginiams papildomai taikomas vienkartinis laikmenos
mokestis. Pasiūlymų laikas ir
įrenginių skaičius ribotas.

•
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Alytuje duris atvėrė atsinaujinęs Vėžio informacijos ir paramos centras
Vasario 4 d., minint Pasaulinės kovos su vėžiu dieną,
Alytuje, naujai suremontuotame korpuse (Daugų g.
5A), duris atvėrė atsinaujinęs Vėžio informacijos ir
paramos centras.

Gerėjant onkologinių ligų ankstyvai diagnostikai ir taikant modernų gydymą, ilgėja onkologinių
pacientų gyvenimo trukmė, todėl
labai svarbiu uždaviniu tampa
pasirūpinimas sergančiųjų psichosocialine gerove ir bendra gyvenimo kokybe. Onkologinė liga
bei jos gydymas (chemoterapija,
radioterapija, chirurginis gydymas) paveikia įvairias žmogaus
gyvenimo sritis: fizinę sveikatą,
darbingumą, šeimos gyvenimą,
santykius su aplinkiniais bei jo
psichologinę savijautą. Vėžio diagnozė gali būti vienas iš labiausiai
stresą keliančių įvykių žmogaus
gyvenime. Remiantis Pasaulio
sveikatos organizacijos rekomendacijomis, psichosocialinė pagalba onkologine liga sergantiems
žmonėms bei jų artimiesiems yra
sudėtinė gydymosi bei sveikimo
proceso dalis. Onkologinių pacientų patiriami psichologiniai
sunkumai (ligos diagnozės sužinojimas, ilgalaikis ir alinantis
gydymas chemoterapija, ligos
atsinaujinimo grėsmė, ligos progresavimas, kūno įvaizdžio pokyčiai, tarpasmeninių santykių
sunkumai, socialinė ir profesinė
izoliacija) apsunkina pacientų gydymąsi, sveikimo procesą, adaptaciją bei grįžimą po ligos į įprastą
gyvenimą. Todėl psichosocialinė
pagalba šalia medicininio gydymo palengvina sergantiesiems bei
jų artimiesiems adaptaciją, gerina
gyvenimo kokybę, sumažina psichologinį distresą, užkerta kelią
gydymo nutraukimui, yra svarbi
savižudybių bei psichikos ligų
prevencijos dalis. Todėl šalia gaunamo profesionalaus medicininio
gydymo specializuotose onkologijos klinikose labai svarbus
ir nevyriausybinių organizacijų
vaidmuo organizuojant onkologiniams pacientams psichosocialinės reabilitacijos paslaugas.
Naujai suremontuotose viešosios įstaigos „Tėviškės namai“
bendruomenės patalpose pradės
veikti psichologo kabinetas, aromaterapijos, muzikos terapijos ir
relaksacijos kabinetai, į kuriuos
bus kviečiami onkologinės ligos
paliesti Dzūkijos krašto žmonės.
Apleistas buvusias A. Matučio
mokyklos patalpas „Tėviškės
namų“ bendruomenei suteikė
Alytaus miesto savivaldybė.
Rėmėjų, savanorių dėka pamažu

Naujai suremontuotose „Tėviškės namų“ bendruomenės patalpose pradės veikti psichologo kabinetas, aromaterapijos, muzikos terapijos ir relaksacijos
kabinetai, į kuriuos bus kviečiami onkologinės ligos paliesti Dzūkijos krašto žmonės.
jas pavyko suremontuoti ir pritaikyti pagalbos onkologiniams
pacientams organizavimui. „Labai džiaugiamės, kad rėmėjų iš
Lietuvos, Didžiosios Britanijos
bei internetinio aukojimo portalo
aukok.lt rėmėjų dėka pavyko surinkti reikalingas lėšas ir patalpas
pritaikyti onkologinių pacientų
reikmėms“, – sako Vėžio informacijos ir paramos centro vadovė,
psichologė Gintarė Babarskienė.
Čia regiono onkologiniai pacientai gali gauti įvairias psichosocialines paslaugas, skirtas palengvinti jų kelionę per ligą:
• Informacinius leidinius apie
įvairias onkologines ligas, jų gydymą, mitybą;
• Paskaitas, sveikos mitybos
sesijas, seminarus aktualiomis
temomis;
• Papildomą socialinę pagalbą
pacientui, besigydančiam namuose;
• Nemokamas kepuraites ir
perukus besigydantiems po chemoterapijos;
• Nemokamą perukų kirpimo

paslaugą;
• Įvairias relaksacijos paslaugas;
• Bilietus į koncertus, spektaklius, baseiną, kino teatrą;
• Informaciją apie vėžio profilaktiką;
• Sielovadininko paslaugas;
• Galimybę organizuoti gulinčio
ar esančio neįgaliojo vežimėlyje
paciento pavėžėjimo paslaugas;
• Psichologinę pagalbą, kurią
prireikus Jums suteiks kvalifikuotas medicinos psichologas;
• Kitas konsultacijas dėl socialinių problemų sprendimo galimybių.
„Tėviškės namų“ bendruomenės nuo 2015 metų veikiančiame
centre jau ne pirmi metai vykdomi sveikos mitybos mokymai
– maisto gamybos sesijos pagal
savivaldybės remiamą projektą
„Sveikatos baras“, organizuojamos paskaitos, užsiėmimai. Nuo
2020 metų bendruomenė kartu
su partneriais įgyvendina Alytaus
miesto VVG projektą, į kurį kviečia neįgalumą turinčius, nedirban-

Visos savaitės

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

čius, onkologinės ligos paliestus
darbingo amžiaus žmones. Nuo
2018 metų kartu su Psichosocialinės onkologijos asociacija, Nacionaliniu vėžio institutu ir kitais
partneriais bendruomenė vykdo
projektą, skirtą psichosocialinių
paslaugų prieinamumo didinimui
Alytaus apskrities onkologiniams
pacientams, todėl į projektines
veiklas kviečiame ne tik Alytaus
miesto gyventojus, bet ir Alytaus,
Varėnos ir Lazdijų rajonų savivaldybėse gyvenančius onkologinius
pacientus. Šių projektų dalyviai
turės galimybę gauti įvairiapusę
psichosocialinę pagalbą, dalyvauti projekto metu vyksiančiuose
grupiniuose užsiėmimuose bei
seminaruose aktualiomis temomis, įsitraukti į užimtumo terapiją, kartu vykti į ekskursijas į
Druskininkus ir iš arčiau pažinti
miesto istoriją, į Pivašiūnus, kur

turėsime bandų kepimo edukaciją, į Klaipėdą susipažinti su Šv.
Pranciškaus onkologijos centru ir
jo veiklomis ir pasinaudoti jame
teikiamomis reabilitacijos paslaugomis. Projekto dalyviams iš
kitų savivaldybių bus galimybė
gauti nemokamas pavėžėjimo
paslaugas į Vėžio informacijos
ir paramos centre Alytuje organizuojamus renginius. Dalyvavimas projektinėse veiklose
yra puiki galimybė sutikti naujų
žmonių su panašia į Jūsų ligos patirtimi ir patirti bendrystės jausmą,
pasidalinti išgyvenimais, paremti
kitą ir gauti palaikymą sau.
Dėl papildomos informacijos ir registracijos į projektines veiklas regiono onkologinių ligų paliestus asmenis
kviečiame kreiptis telefonu
8 644 87 544 arba elektroniniu paštu
vipc@teviskesnamai.lt.

•

REIKIA
KOMPOSTO?

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

Vienos tonos kaina —
19,97 Eur (su PVM).
Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje,
Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės sen., Alytaus rajone.
Tel. (8 315) 50331.
Aikštelės darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
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Spręskite ir laimėkite
savaitraščio
„Dzūkų žinios“
1 mėn. prenumeratą!!!

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

Eteris
Ketvirtadienis
, vasario 18 d. Saulė teka 7.37, leidžiasi 17.30, dienos
ilgumas 9.53. Priešpilnis. Vardadieniai: Bernadeta, Simeonas, Lengvenis, Gendrė, Simas.
LRT TV
2021.02.18
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vakaras su Edita.
13.00 Pasaulio puodai.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Karnavalo linksmybės“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Pra)rasta karta.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Eurolyga per LRT.
21.45 Eurolygos
krepšinio turnyras.
„Barcelona“–Kauno
„Žalgiris“.
0.05 Dizaino dokumentika.
0.15 „Alpių detektyvai“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Klauskite
daktaro.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 (Pra)rasta
karta.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Vakaras su Edita.
4.55 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Valstijų
pasididžiavimas“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.25 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.

Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS

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

10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena

naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai –

mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Bučiuoju.
Rūta.
21.00 „Rimti reikalai
3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Velkami per
betoną“.
1.35 „Kontrabanda“.
3.20 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.

4.50 Alchemija. VDU

karta.
5.20 RETROSPEKTYVA.
TV3
6.25 „Magiškoji

komanda“.
6.55 „Žuvėliokai“.
7.25 „Kempiniukas

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

čiai“.
12.00 „Lialios sugrį-

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

žimas“.
13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Farai.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Uola“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Uola“.
0.55 „Rouzvudas“.
1.45 „Bibliotekininkai“.
2.35 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
3.00 „Bibliotekininkai“.
3.50 „Rouzvudas“.
4.45 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

dienoraštis.
7.00 #NeSpaudai.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo

agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Oponentai.
18.00 „Dainuok, Dzūkija“.
18.20 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Norim žinoti“.
19.50 „Skinsiu raudoną

rožę“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.20 „Jaunimo banga“.
21.00 Transliacijos

pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.54 Orai.
22.55 Rubrika „Europa –

tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
0.30 „Teisingumo

agentai“.
1.30 „Žiedas su

rubinu“.
2.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
BTV
6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė

3.20 Oponentai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Kaimo akademija.
4.50 „Reali mistika“.

geriausia“.
8.35 „Atsargiai –

giminės!“.
9.40 „Paskutinis
faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis prezidentas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Atsargiai –
giminės!“.
16.00 „Paskutinis
faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Atsarginis prezidentas“.
20.30 „Kvailiai
šėlsta“.
21.00 „Apsuptyje 2.
Tamsos teritorija“.
23.05 „Apsuptyje“.
1.10 „Iš visų jėgų“.
2.00 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato. Keliautojo

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Džiazo muzikos

vakaras.
7.00 „Heidė“.
7.25 „Džiunglių būrys

skuba į pagalbą“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.40 LMŽ.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.40 Lietuva mūsų
lūpose.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Euromaxx.
14.30 Į sveikatą!
14.55 Nepažintoji
Žemaitė.
15.50 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Heidė“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.

18.50 Mokslo sriuba.
19.05 Premjera.

„Muzikinė Vytauto
Laurušo enigma“.
19.35 „Klasikinės muzikos
istoriniai centrai.
Didieji kompozitoriai. Beethovenas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Premjera. „Magiškos naktys“.
23.35 Čia – kinas.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Džiazo muzikos
vakaras.
1.40 Duokim garo!
3.00 Klausimėlis.
3.20 Lietuva mūsų
lūpose.
3.45 7 Kauno dienos.
4.10 Procesai. Šeimos
samprata.
4.40 Veranda.
5.05 Legendos. Šiandien
ir visados.
TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.20 „Rozenheimo
policija“.
15.20 „Sugrįžimas į salą“.
16.30 „Mano vienintelė“.
18.00 „Akloji“.
19.00 „Stebuklas“.
19.55 „Sugrįžimas į
salą“.
21.00 „Brokenvudo
paslaptys. Tegu
ilsisi ramybėje“.
23.05 „Paskolinta
meilė“.
1.05 „Našlaitės“.
2.45 „Kasandra. Sukrėtimai“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras“.
9.00 Praeities

žvalgas.
9.30 „Fizrukas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni

šeima“.
12.30 „Havajai 5.0“.
14.30 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni

šeima“.
20.00 Nuogi ir

įbauginti.
21.00 „Jūrų pėstininkas“.
22.50 „Gelbėtojai“.
0.50 „Skubi pagalba“.
2.30 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Eteris
Penktadienis, vasario 19 d. Saulė teka 7.35, leidžiasi 17.32, dienos ilgumas 9.57.
Priešpilnis. Vardadieniai: Konradas, Šarūnas, Nida, Zuzana.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 (Pra)rasta karta.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa
ar pramanas?
Priešybių trauka“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Auksinis protas.
22.55 „Užmirštieji“.
1.00 „Virėjas, vagis,
jo žmona ir jos
meilužis“.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 Vartotojų kontrolė.
4.55 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Karnavalo linksmybės“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena

naktis“.
12.45 „Turtuolė varguolė“.
13.50 „Širdele mano“.
15.00 „Mano namai –

mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Diunkerkas“.
23.10 „Baudėjas“.
1.30 „Skrodimas“.
2.55 „Velkami per
betoną“.
TV3
6.25 „Magiškoji

komanda“.
6.55 „Žuvėliokai“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Farai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
12.00 „Lialios sugrį-

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

žimas“.
13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.

LRT TV
2021.02.2  
6.00 Lietuvos Respu-

16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Ratai 2“.
21.45 „Geležinis žmogus

3“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Geležinis žmogus
3“.
0.15 „Lemtingas posūkis
3“.
2.00 „Nepriklausomybės
diena“.
4.30 „Bibliotekininkai“.
5.20 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.35 „Atsargiai –
giminės!“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis prezidentas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Atsargiai –
giminės!“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Mirties apsuptyje
2“.
23.20 „Apsuptyje 2.
Tamsos teritorija“.
1.20 „Iš visų jėgų“.
2.10 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato. Greitis.
7.00 Oponentai.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Netikėtas teisingumas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Mūsų gyvūnai.
17.00 „24/7“.
18.00 „Valkauskas“.
18.13 „Skinsiu raudoną
rožę“.
18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.

šeštadienis
, vasario 20 d. Saulė teka 7.33, leidžiasi 17.34, dienos ilgumas 10.01.
Priešpilnis. Vardadieniai: Leonas, Visgintas, Eitvydė, Aidas.
blikos himnas.
6.02 Daiktų istorijos.
6.55 Išpažinimai.
7.20 „Šaunusis penke-

„Ratai 2“, 19.30, TV3
20.18 Orai.
20.20 „Dainuok, Dzūkija“.
21.00 Transliacijos

pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas.
23.30 „24/7“.
0.30 „Teisingumo

agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 „24/7“.
4.00 Bušido ringas.
4.25 Vantos lapas.
4.50 „Reali mistika“.
5.35 Kaimo akademija.
6.00 „Paslaptys“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Džiazo muzikos
vakaras.
7.00 „Heidė“.
7.25 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.40 Gyvenk kaip galima
švariau.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.40 Stop juosta. Punia.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Pasivaikščiojimai.
14.30 Procesai. Šeimos
samprata.
14.55 Tarptautinis
literatūros festivalis
„Vilniaus lapai
2020“.
15.50 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Heidė“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Mokslo sriuba.
19.05 Stop juosta. Punia.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Julija ir karininkas“.

23.00 Merūnas: itališkų

operų perlai.
0.30 DW naujienos rusų

kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.10 „Bitlai. Pagaminta

Mersisaide“.
2.35 „Magiškos naktys“.
4.40 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.
5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių
Europa.
TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.20 „Rozenheimo
policija“.
15.20 „Sugrįžimas į salą“.
16.30 „Mano vienintelė“.
18.00 „Akloji“.
19.00 „Stebuklas“.
19.55 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 PREMJERA. „Privatus detektyvas
Dengleris. Sauganti
ranka“.
22.55 „Vienišas vilkas“.
1.05 „Našlaitės“.
2.45 „Brokenvudo
paslaptys. Tegu
ilsisi ramybėje“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Fizrukas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni šeima“.
12.30 „Havajai 5.0“.
14.30 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Horizontas“.
23.50 „Greitis“.
2.00 „Jūrų pėstininkas“.

tukas dinozaurų
slėnyje“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas,
Lietuva.
11.00 Beatos virtuvė.
11.55 „Maistas: tiesa
ar pramanas?
Priešybių trauka“.
12.15 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Beprotiškos filmavimo akimirkos“.
13.05 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Neregėtas Iranas.
Kalnai“.
14.00 „Frenki Dreik
paslaptys“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Dainuok su manim.
22.40 Premjera. „Nereikšmingos laimės
akimirkos“.
0.15 „Užmirštieji“.
2.15 „Julija ir karininkas“.
3.45 „Frenki Dreik
paslaptys“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Stivenas Visata“.
7.20 „Berniukas Blo-

giukas“.
7.45 „Ogis ir tarakonai“.
8.05 „Vasaros stovyklos

sala“.
8.35 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.00 „Kalakutai. Atgal į
ateitį“.
10.50 „Tėčio dienos
stovykla“.
12.40 „Dirbtinis intelektas“.
15.30 „Pasivaikščiojimas“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „DGM. Didysis
gerulis milžinas“.
21.45 „Machinatoriai“.
23.35 „Norbitas“.
1.35 „Diunkerkas“.

10.00 Tėvų darželis.
10.30 Būk sveikas!
11.00 Penkių žvaigždučių

būstas.
11.30 Tylūs geradariai.

Tvarumo istorijos.
12.00 „Nuostabūs metų

laikai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Nuostabūs metų

laikai“.
13.05 „Ričis Didysis“.
14.45 „Šuns tikslas“.
16.45 Ekstrasensai.

Stipriausių mūšis.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 Ekstrasensai.

Stipriausių mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Europos vyrų krepšinio čempionato
atrankos rungtynės.
Čekija–Lietuva.
20.15 Eurojackpot.
20.20 Europos vyrų krepšinio čempionato
atrankos rungtynės.
Čekija–Lietuva.
21.30 „Gaujų karai.
Princai“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Gaujų karai.
Princai“.
22.40 „Trys stendai prie
Ebingo, Misūryje“.
1.00 „Uola“.
3.20 „Tadas Blinda.
Pradžia“.
BTV
6.30 „Gordonas Ramzis.

Iki pragaro ir atgal“.
7.30 „Snaiperis“.
8.30 „Kvailiai šėlsta“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,

televitrina.
10.00 „Pakvaišusi porelė“.
10.55 „Gimę laisvėje“.
12.00 „Atranka. Išlieka

stipriausi“.
12.55 „Gordonas Ramzis.

Iki pragaro ir atgal“.
13.55 „Pragaro virtuvė“.
14.55 „Nepaaiškinami
įvykiai su Viljamu
Šatneriu“.
16.00 „Nepamirštamas
tyrimas“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
19.30 Muzikinė kaukė.
21.30 „Laiko patrulis“.
23.25 „Kalnietis IV.
Žaidimo pabaiga“.
1.10 „Mirties apsuptyje
2“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Paslaptys“.
8.00 Kitoks pokalbis su

istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Vyrų šešėlyje.

Monika AlūzaitėKuličauskienė.
19.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai.
21.30 Oponentai.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 Gyvenimas.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
5.40 Vantos lapas.
6.00 „Paslaptys“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

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

Horodničiūtė.
8.00 „Sukurta Kiote“.
8.30 Premjera. „Susi-

pažink su mano
pasauliu. Thyagas
– būgnininkas“.
9.00 Į sveikatą!
9.30 Gyvenk kaip galima
švariau.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Pasivaikščiojimai.
11.00 Kas geresnio,
kaimyne?
11.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
13.00 Išpažinimai.
13.30 Proto džiunglės.
14.00 Euromaxx.
14.30 Gražiausios poetų
dainos.
16.00 „Klasikinės muzikos
istoriniai centrai.
Didieji kompozitoriai. Beethovenas“.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos. Šiandien
ir visados.
18.30 Procesai.
19.00 Istorijos perimetrai.
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Nežudyk strazdo
giesmininko“.

23.05 Koncertas. LRT

OPUS ORE.
0.05 Dizaino dokumen-

tika. Industrinis
dizainas.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Virėjas, vagis,
jo žmona ir jos
meilužis“.
2.45 Vilniečiai. Ona
Horodničiūtė.
3.15 Pasivaikščiojimai.
3.45 Proto džiunglės.
4.15 Euromaxx.
4.45 Auksinis protas.
TV1
7.15 „Akloji“.
8.45 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.40 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Gaminame namie
su Reičele Alen“.
12.00 „Gordono, Džino ir
Fredo kulinarinės
kelionės“.
13.00 „Akloji“.
14.45 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Keršto gėlės“.
19.20 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Kapitonė Marlo.
Kraujas ir šviesa“.
23.05 „Nusikaltimo vieta
– Kylis. Komisaras
Borovskis ir kraštas
tarp dviejų jūrų“.
1.00 „Vienišas vilkas“.
2.55 „Privatus detektyvas Dengleris.
Sauganti ranka“.
TV6
6.00 Jukono vyrai.
7.00 Pavojingiausi

Indijos keliai.
9.00 Nematoma pusė.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 „Kuprotieji

banginiai. Kodo
įminimas“.
11.30 „Naujakuriai“.
12.55 „Leopardų kovos
klubas“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Vienas“.
19.00 „Žaidimų žaidimas
su Ellen“.
20.00 „Antinų dinastija“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Sicario 2. Kartelių
karai“.
0.20 „Horizontas“.
2.05 „Antinų dinastija“.
2.55 „Vienas“.

Edvardu Žičkumi.
TV3
6.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.00 „Benas Tenas“.
7.30 „Monstrų vieš-

butis“.
8.00 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
8.30 Virtuvės istorijos.
9.00 Gardu Gardu.

9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle

pristato. Keliautojo
dienoraštis.
11.00 Gyvenimas.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo

„Sicario 2. Kartelių karai“, 22.00, TV6
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Sekmadienis, vasario 21 d. Saulė teka 7.31, leidžiasi 17.36, dienos ilgumas
10.05. Priešpilnis. Vardadieniai: Eleonora, Kęstutis, Žemyna, Feliksas.
7.00 „Benas Tenas“.
7.30 „Monstrų vieš6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Pasaulio puodai.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime
gera.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų
pasakos. „Baltuolė
ir Rožytė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Ką veikti?!
12.00 „Dainų dainelės“
akimirkos.
12.10 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Metų laikai
Japonijoje. Ruduo ir
žiema“.
13.05 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Egiptas iš
paukščio skrydžio“.
14.00 „Mis Marpl. Nesibaigianti naktis“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Pasivaikščiojimai.
17.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Perplaukus Atlantą“.
22.00 „Anžas ir Gabrielė“.
23.30 „Nežudyk strazdo
giesmininko“.
1.35 „Nereikšmingos
laimės akimirkos“.
3.10 Euromaxx.
3.45 „Mis Marpl. Nesibaigianti naktis“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Saugokis meš-

kinų“.
7.15 „Berniukas Blogiukas“.
7.40 „Ogis ir tarakonai“.
8.00 „Vasaros stovyklos
sala“.
8.30 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.00 „Beprotiškos
melodijos“.
9.30 „Neramūs ir
triukšmingi“.
9.55 „Plojus“.
11.35 „Sniego diena“.
13.25 „Nevykėlis“.
15.10 „Tai kur po velnių
tie Morganai?“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Lietuvos balsas.
22.05 „Profesionalai“.
0.25 „Pragaro vaikis“.
2.35 „Machinatoriai“.
TV3
6.00 Sveikatos medis.

butis“.
8.00 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 Sveikata.lt.
9.30 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal

moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Miegančioji
gražuolė“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Miegančioji
gražuolė“.
13.35 „Merlinas“.
15.40 „Čihuahua iš
Beverli Hilso“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Čihuahua iš
Beverli Hilso“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Piktadarės
istorija“.
21.20 „A komanda“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „A komanda“.
0.10 „Geležinis žmogus
3“.
2.35 „Trys stendai prie
Ebingo, Misūryje“.
4.35 „Bibliotekininkai“.

pristato. Baltijos
slapukė“.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Gyvenimas.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Laikykitės ten.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 „TV Europa
pristato. Baltijos
slapukė“.
3.55 Mūsų gyvūnai.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Kaimo akademija.
5.20 Mažos Mūsų
Pergalės.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
BTV
7.00 „Kvailiai šėlsta“.
7.30 Pasaulio taurė

6.05 Duokim garo!
7.30 Dizaino dokumen-

2020. Kaunas.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Galiūnų varžybos
Lietuva – Latvija.
Biržai.
9.55 „Pakvaišusi porelė“.
10.50 „Brazilija – gamtos
istorija“.
11.55 „Atranka. Išlieka
stipriausi“.
12.50 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
13.45 „Pragaro virtuvė“.
14.40 „Nepaaiškinami
įvykiai su Viljamu
Šatneriu“.
15.35 „Nepamirštamas
tyrimas“.
16.40 „Kas žudikas?“.
17.45 „Išsiblaškėlis“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Snaiperis“.
21.30 „Legendų
biuras“.
22.40 „Gyvi numirėliai“.
23.40 „Laiko
patrulis“.
1.35 „Kalnietis IV.
Žaidimo pabaiga“.

7.37 Dizaino doku-

Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Paslaptys“.
8.00 Vyrų šešėlyje.

Monika AlūzaitėKuličauskienė.
8.30 Kaimo
akademija.
9.00 Eko virusas.
9.30 Skonio reikalas.
10.00 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle
pristato. Greitis.
11.00 „TV Europa

tika. Interjeras.
mentika. Judanti
grafika.
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Širdyje lietuvis.
9.55 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
10.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
10.30 Lietuva mūsų
lūpose.
11.00 Stop juosta. Alytus.
Sovietinis modernizmas.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Vilniaus arkikatedros
bazilikos.
13.40 Šventadienio
mintys.
14.05 Klausimėlis.
14.20 „Šaunusis penketukas dinozaurų
slėnyje“.
16.00 XV vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis
„Mes – Pasaulis“.
Šokio pasaka
„Svajonių pilis
debesyse“.
17.15 „Dainų dainelės“
akimirkos.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.25 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Knygų savaitė.
Romano „Petro
imperatorė II“
pristatymas.

Menotyros mokslų
daktarę rašytoją
Kristiną Sabaliauskaitę kalbina Rytis
Zemkauskas.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Misterija „Dievai ir
žmonės“.
22.30 Kazys Binkis.
„Atžalynas“.
0.50 „Anžas ir Gabrielė“.
2.20 Klausimėlis.
2.35 „Susipažink su
mano pasauliu.
Thyagas – būgnininkas“.
3.00 7 Kauno dienos.
3.30 Lietuva mūsų
lūpose.
4.00 Kelias.
4.30 Duokim garo!
5.50 Dizaino dokumentika. Judanti
grafika.
TV1
7.15 „Akloji“.
8.45 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.40 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
12.00 Vaikystės
langas.
12.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Keršto gėlės“.
19.20 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Paremta tikra
istorija“.
23.05 „Pranaši
pozicija“.
0.55 „Nusikaltimo vieta
– Kylis. Komisaras
Borovskis ir kraštas
tarp dviejų jūrų“.
2.40 „Kapitonė Marlo.
Kraujas ir šviesa“.
TV6
6.00 Jukono vyrai.
7.00 Pavojingiausi

Indijos keliai.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 „Leopardų kovos
klubas“.
11.30 „Naujakuriai“.
13.00 „Leopardų karalienė“ .
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro
kelias.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Vienas“.
19.00 „Žaidimų žaidimas
su Ellen“.
20.00 „Antinų dinastija“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 Bibliotekininkas.
Likimo ieties
beieškant.
0.00 NBA rungtynės.
San Antonijo
„Spurs“–Niujorko
„Knicks“.
2.30 NBA Action.

pirmadienis
, vasario 22 d. Saulė teka 7.28, leidžiasi 17.38, dienos ilgumas 10.10.
Priešpilnis. Vardadieniai: Darvydas, Gintautė, Elvinas, Margarita.
LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Savaitė.
13.00 Beatos virtuvė.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Šventiniai skanėstai“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Užkluptas“.
23.50 „Alpių
detektyvai“.
0.35 Išpažinimai.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Daiktų istorijos.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 LRT forumas.
4.55 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Šventiniai skanėstai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.20 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena
naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „2.22“.
0.25 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
1.40 „Profesionalai“.
3.30 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
5.00 „Kalnietis“.

6.55 „Žuvėliokai“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
12.00 „Lialios sugrį-

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

žimas“.
13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Europos vyrų krep-

šinio čempionato
atrankos rungtynės.
Danija–Lietuva.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.22 TV3 sportas.
22.27 TV3 orai.
22.30 „Visu greičiu
pirmyn“.
22.40 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.43 „Visu greičiu
pirmyn“.
0.20 „Rezidentas“.
1.20 „Einšteinas“.
2.15 „Bibliotekininkai“.
3.05 „Vaiduoklių ieškotojai“.
3.30 „Rezidentas“.
4.20 „Einšteinas“.
5.15 „Vaiduoklių ieškotojai“.
5.40 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Atsargiai –

komanda“.

Izabelė Liudvika
Borch Pliaterienė.
8.00 Eko virusas.
8.30 Mūsų gyvūnai.
9.00 „24/7“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laisvės TV valanda.
Laikykitės ten.
18.00 Paskutinė instancija.
18.30 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Tai – sportas“.
19.45 „Pasakadienis“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.20 „Dainuok, Dzūkja“.
21.00 Transliacijos
pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.
Laikykitės ten.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laisvės TV valanda.
Laikykitės ten.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Partizanų keliais.
4.50 „Reali mistika“.

giminės!“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Nepaaiškinami

įvykiai su Viljamu
Šatneriu“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Tiltas“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Atsarginis prezidentas“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Paskutinė
s#####“.
22.55 „Akloji zona“.
23.55 „Legendų biuras“.
1.05 „Gyvi numirėliai“.
1.50 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
TV3
6.25 „Magiškoji

7.30 Vyrų šešėlyje.

6.00 Bušido ringas.
6.30 Vantos lapas.
7.00 Skonio reikalas.

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

skuba į pagalbą“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Heidė“.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Mokslo sriuba.
19.05 Išpažinimai.
19.35 „Dešimtasis

dešimtmetis.
Nepalaužiamas“.
20.20 Dizaino dokumentika. Interjeras.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Aušros pažadas“.
23.20 Pasivaikščiojimai.
23.50 Dizaino dokumentika. Judanti
grafika.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Dainuok su manim.
2.10 Merūnas: itališkų
operų perlai.
3.40 Į sveikatą!
4.10 „Susipažink su
mano pasauliu.
Thyagas – būgnininkas“.
4.35 Mokslo sriuba.
5.05 Širdyje lietuvis.
TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.20 „Rozenheimo
policija“.
15.20 „Sugrįžimas į salą“.
16.30 „Mano vienintelė“.
18.00 „Akloji“.
19.00 „Stebuklas“.
19.55 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 „Brolis Munas“.
0.10 „Paskolinta meilė“.
1.10 „Našlaitės“.
2.55 „Paremta tikra
istorija“.

6.05 Legendos. Šiandien

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

skuba į pagalbą“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.40 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.
9.10 Labas rytas,

Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos rusų

kalba.
12.15 Kas geresnio,

kaimyne?
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 „Dainų dainelės“

akimirkos.
13.10 Kultūros diena.
14.00 Ką veikti?!
14.30 XV vaikų ir jaunimo

muzikos festivalis
„Mes – Pasaulis“.
Šokio pasaka
„Svajonių pilis
debesyse“.
15.50 „Džiunglių būrys

TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Fizrukas“.
10.00 „Fizrukas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni

šeima“.
12.30 „Havajai 5.0“.
14.30 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir

įbauginti.
21.00 „Greitis 2. laivo

užgrobimas“.
23.25 „Žmogus prieš...“.
1.15 „Skubi pagalba“.
2.50 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.

13

Nr. 7 / 2021 02 18 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Eteris
Antradienis
, vasario 23 d. Saulė teka 7.26, leidžiasi 17.40, dienos ilgumas
10.14. Priešpilnis. Vardadieniai: Gantautas, Butvilė, Severinas, Romana, Roma.

Trečiadienis
, vasario 24 d. Saulė teka 7.24, leidžiasi 17.42, dienos ilgumas
10.18. Priešpilnis. Vardadieniai: Demetrija, Gedmantas, Goda, Motiejus, Matas.

LRT TV
2021.02.23
6.00 Lietuvos Respu-

2.00 „2.22“.
3.30 „Volkeris, Teksaso

LRT TV
2021.02.24
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Daiktų istorijos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa
ar pramanas?
Gastronominės
katastrofos“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Laukinis
rajonas“.
23.50 „Alpių detektyvai“.
0.35 Šventadienio
mintys.
1.05 Klauskite
daktaro.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 (Ne)emigrantai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
4.55 „Maistas: tiesa
ar pramanas?
Gastronominės
katastrofos“.
5.15 „Ponių rojus“.

5.00 „Kalnietis“.

reindžeris“.

TV3
6.25 „Magiškoji

komanda“.
6.55 „Žuvėliokai“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Pasaulis pagal
moteris.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Lialios sugrįžimas“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Lialios sugrįžimas“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Titanas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Titanas“.
0.05 „Rezidentas“.
1.05 „Einšteinas“.
2.00 „Bibliotekininkai“.
2.50 „Vaiduoklių ieškotojai“.
3.15 „Rezidentas“.
4.05 „Einšteinas“.
5.00 „Vaiduoklių ieškotojai“.
5.55 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
LNK
6.25 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena
naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė
varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Sibiras“.
0.40 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.

8.35 „Tiltas“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis prezi-

dentas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Tiltas“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Atsarginis prezidentas“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Saugotojas“.
22.55 „Paskutinė
s#####“.
0.50 „Iš visų jėgų“.
1.40 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Kaimo

akademija.

7.00 Laisvės TV valanda.

Laikykitės ten.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laisvės TV valanda.
Pokalbis su
B. Davidonyte ir
D. Pancerovu.
18.00 „Vanagai“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Tai – sportas“.
19.40 „Pasakėlės“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.20 „Jaunimo banga“.
21.00 Transliacijos
pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.54 Orai.
22.55 Rubrika „Europa –
tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV
valanda. Pokalbis
su B.Davidonyte ir
D.Pancerovu.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laisvės TV
valanda. Pokalbis
su B.Davidonyte ir
D.Pancerovu.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Vyrų šešėlyje.
Izabelė Liudvika
Borch Pliaterienė.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Koncertas. LRT
OPUS ORE.
7.00 „Heidė“.
7.25 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.40 „Susipažink su
mano pasauliu.
Thyagas – būgnininkas“.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.45 Kelias.
13.10 Legendos. Šiandien
ir visados.
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.

14.55 „Dešimtasis

dešimtmetis.
Nepalaužiamas“.
15.40 Dizaino dokumentika. Interjeras.
15.50 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Heidė“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Mokslo sriuba.
19.05 Gyvenk kaip galima
švariau.
19.35 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Kauno
„Žalgiris“–Belgrado
„Crvena Zvezda“.
22.00 „Tikrasis genijus“.
0.40 DW naujienos rusų
kalba.
0.55 Dabar pasaulyje.
1.20 Džiazo muzikos
vakaras.
2.25 Auksinis protas.
3.45 Kultūringai su
Nomeda.
4.40 Stop juosta. Alytus.
Sovietinis modernizmas.
5.05 Stambiu planu.
TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.20 „Rozenheimo
policija“.
15.20 „Sugrįžimas į salą“.
16.30 „Mano vienintelė“.
18.00 „Akloji“.
19.00 „Stebuklas“.
19.55 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 „Kasandra. Ugnies
sugrįžimas“.
23.05 „Paskolinta meilė“.
1.05 „Našlaitės“.
2.45 „Brolis Munas“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Fizrukas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni

šeima“.
12.30 „Havajai 5.0“.
13.30 Topmodeliai.
14.30 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
15.00 „Kobra 11“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni

šeima“.
20.00 Nuogi ir
įbauginti.
21.00 „Prarastasis
miestas Z“.
23.55 „Gelbėtojai“.
0.50 „Skubi pagalba“.
2.30 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
13.00 (Ne)emigrantai.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Kilmės
istorijos“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Pasaulio puodai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Belgravija“.
23.45 „Alpių detektyvai“.
0.30 Langas į valdžią.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Pasaulio puodai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Gimę tą pačią
dieną.
4.55 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Kilmės
istorijos“.
5.15 „Ponių rojus“.

komanda“.
6.55 „Žuvėliokai“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
12.00 „Lialios sugrį-

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

žimas“.
13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Dešimt jardų“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „Dešimt jardų“.
23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
23.18 „Dešimt jardų“.
0.10 „Rezidentas“.
1.10 „Einšteinas“.
2.05 „Bibliotekininkai“.
2.55 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
3.20 „Rezidentas“.
4.10 „Einšteinas“.
5.05 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
5.55 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo

agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 #NeSpaudai.
18.00 „Dzūkiška pynė“.
18.30 „Jaunimo banga“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Pozicija“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.20 „Dainuok, Dzūkija“.
21.00 Transliacijos

8.35 „Tiltas“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis prezi-

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena
naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Šeškinės 20.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Rydiko kronikos.
Sugrįžimas“.
0.55 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
2.00 „Sibiras“.
3.40 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.

Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Mūsų gyvūnai.
7.00 Lietuvos miestai.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

TV3
6.25 „Magiškoji

11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.

dentas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Tiltas“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Atsarginis prezidentas“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Snaiperis. Atgimimas“.
22.55 „Saugotojas“.
0.50 „Iš visų jėgų“.
1.40 „CSI. Majamis“.

istorija“.

Paveldo kolekcija.
19.40 EHF vyrų rankinio

Čempionų lyga.
„Motor“–Alborgo
„Handbold“.
21.30 „Tobulumo
paieškos“.
23.05 3 minutės iki
muzikos.
23.08 „Meilės vasara“.
0.50 DW naujienos rusų
kalba.
1.05 Dabar pasaulyje.
1.40 Gražiausios poetų
dainos.
3.10 Stambiu planu.
4.05 Gyvenk kaip galima
švariau.
4.35 Vilniečiai. Ona
Horodničiūtė.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.

pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
0.30 „Teisingumo

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

istorija“.
3.20 #NeSpaudai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Mūsų gyvūnai.
4.50 „Reali mistika“.

7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
LNK
6.15 „Svaragini. Amžina

„Rydiko kronikos. Sugrįžimas“, 22.30, LNK

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Džiazo muzikos

vakaras.
7.00 „Heidė“.
7.25 „Džiunglių būrys

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

Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos rusų

kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.45 Proto džiunglės.
13.10 Širdyje lietuvis.
14.00 Čia – kinas.
14.30 Veranda.
14.55 Uosis iš Dievogalos. Apie
partizaną Vytautą
Balsį-Uosį.
15.50 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Heidė“.
16.40 LMŽ.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Mokslo sriuba.
19.05 Atspindžiai.

TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.20 „Rozenheimo
policija“.
15.20 „Sugrįžimas į salą“.
16.30 „Mano vienintelė“.
17.30 „Akloji“.
18.35 „Stebuklas“.
19.40 PREMJERA. „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Kasandra. Sandėris“.
22.55 „Paskolinta meilė“.
0.55 „Našlaitės“.
2.40 „Kasandra. Ugnies
sugrįžimas“.
TV6
6.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Fizrukas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni šeima“.
12.30 Topmodeliai.
14.30 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir

įbauginti.
21.00 „Paskutiniai

riteriai“.
23.15 „Gelbėtojai“.
0.10 „Skubi pagalba“.
2.00 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Klasifikuoti

Savaitės horoskopas
(vasario 22—kovo 1 d.)

Avinas (03.21–04.20)
Savaitės pradžioje niekaip negalėsite
atsibendrauti su seniai matytais bičiuliais ar šeimos nariais. Valandų valandas
praleisite susijungę į „Zoom“pokalbius ar
rašydami žinutes socialiniuose tinkluose. Visata perspėja, jog pradėję dieną
nuo trumpo pašnekesio su artimuoju,
jausitės pakylėti ir nestokosite energijos svarbiausiems iššūkiams. Savaitei
persiritus į antrąją pusę jūsų dėmesys
pakryps į finansinius reikalus. Urano ir
Saturno padedami priimsite keletą lemtingų profesinių sprendimų, kurie padės
užsitikrinti saugią ateitį šiais ekonomiškai
nestabiliais laikais.
Jautis (04.21–05.21)
Savaitės pradžioje planetos ragins jus dalyvauti kūrybiškose diskusijose. Dalinkitės
naujausiais savo sumanymais su draugais
ar kolegomis darbe ir nė nepastebėsite,
kaip drauge sukursite tobulą planą jiems
įgyvendinti. Pirmadienį–trečiadienį būsite
užsiėmę nuo ryto iki vakaro, tačiau į lovą
kaskart gulsitės laimingi ir beprotiškai
savimi didžiuodamiesi. Prasidedant savaitgaliui turėsite daugiau laiko pabūti su
pačiais mylimiausiais žmonėmis. Suplanuokite žiemišką iškylą sniegu pasipuošusiame miške ar prisiminkite vaikystėje
žaistus stalo žaidimus.
Dvyniai (05.22–06.21)
Savaitės pradžioje būsite ypač kūrybiški.
Galvoje suksis daugybė genialių idėjų, tad
nieko nelaukdami ieškosite bendraminčių,
galinčių padėti jas įgyvendinti. Pirmadienį–trečiadienį jūsų įtaigai bus beveik neįmanoma atsispirti, tad viskas, ko reikia,
tai išsikelti aiškius tikslus – sėkmė garantuota! Savaitei persiritus į antrąją pusę
labiau susirūpinsite savo sveikatos reikalais. Galbūt jau seniai planavote išmokti
naujų sveikesnių patiekalų receptų? O gal
nekantraujate išbandyti lygumų slides?
Kad ir kas tai būtų, galite neabejoti, kad
kiekvienas žingsnis sveikesnio gyvenimo
link atsipirks su kaupu. Sėkmės!
Vėžys (06.22–07.22)
Savaitės pradžia labai palanki dirbti jus
dominančioje sferoje, o geriausia, jeigu į
pagalbą pasitelktumėte draugus, kolegas
ar antrąją pusę. Jeigu jaučiate poreikį garsiau prabilti apie savo idėjas ar pareikšti
nuomonę, drąsiai tai darykite. Tikėtina,
kad savaitgalį jausite sunkiai paaiškinamą susierzinimą, ypač bendraudami su
antrąja puse ar bičiuliu. Konflikto galite
išvengti nukreipdami energiją į darbą
arba fizinę veiklą.
Liūtas (07.23–08.23)
Šią savaitę daug galvosite apie savo vietą
po saule. Svarstysite, ar iki šiol padarėte
viską, kad pagaliau gyventumėte taip,
kaip visada svajojote. Negana to, šiomis
dienomis planetos suteiks jums keletą
progų įgyvendinti senus finansinius sumanymus. Galbūt jie padės užsitikrinti
taip trokštamą materialinį stabilumą
ateityje? Nuo penktadienio jūsų dėmesys kryps į šeimą bei artimus bičiulius.
Trokšite bendrauti ir mėgautis bendru
laisvalaikiu, tad kodėl gi nepasinaudojus pasakiška žiema ir nesuorganizavus
iškylos gamtoje?
Mergelė (08.24–09.23)
Ši savaitė – puikus metas siekti profesinių aukštumų. Jūsų aštrus protas trokš
ambicingos veiklos bei daug iššūkių pareikalausiančių projektų. Gerai pasirodę
vadovybei galite tikėtis pelnyto pripažinimo. Pagalvokite, ką norėtumėte nuveikti
ilgalaikėje perspektyvoje. Ši savaitė tokia
sėkminga, kad jums pakaks net mažiausio žingsnio: nusiųsti elektroninį laišką,
užsisakyti kelionę, pateikti naudingą pa-

skelbimai

siūlymą savo bosui – tai taps pagrindu
tolimesniems jūsų karjeros etapams.
Svarstyklės (09.24–10.23)
Savaitės pradžioje Visata ragins jus labiau pasikliauti intuicija ir skirti daugiau
dėmesio mylimiems žmonėms. Jeigu
pastaruoju metu buvo sunku suderinti
darbą bei šeimyninį gyvenimą, pagaliau
galėsite ramiau atsikvėpti. Pirmadienį–
ketvirtadienį Saturnas padės tinkamai
surikiuoti prioritetus, kad į jūsų gyvenimą
sugrįžtų išsiilgta harmonija. Savaitgaliui prasidedant turėsite keletą puikių
galimybių pademonstruoti savo kūrybiškumą profesinėje srityje. Nevaržykite
vaizduotės!
Skorpionas (10.24–11.22)
Savaitę pradėsite be jokių tabu. Reikia
pasikalbėti su nepažįstamu žmogumi?
Kodėl gi ne?! Papasakoti slapčiausius
savo planus viešai? Žinoma! Tačiau nuo
trečiadienio viskas apsivers aukštyn
kojomis ir iš optimistiškai nusiteikusio
atvirautojo tapsite kur kas uždaresni
svajotojai. Tikėtina, kad antroje savaitės
pusėje per ilgai žiopsodami per langą
užmiršite nueiti į svarbų susitikimą ar
pamesite vertingą daiktą. Savaitgalį gyvenimas turėtų sugrįžti į įprastas vėžes,
tad niekur neskubėkite ir pasimėgaukite
harmonija.
Šaulys (11.23–12.21)
Visą savaitę mėgausitės išskirtiniu aplinkinių dėmesiu. Jeigu jau seniai svarstote
pristatyti savo tinklaraštį platesniam skaitytojų ratui arba pasidalinti intriguojančiu
profesiniu sumanymu su autoritetingais
žmonėmis, nebelaukite nė minutės – geresnės progos suspindėti nebus. Negana
to, šiomis dienomis daug bendrausite su
įdomiais pozityviais žmonėmis, kurie padrąsins jus žengti dar nepramintais keliais
ir įkvėps kasdienybėje ieškoti nuotykių.
Savaitgalis – puikus metas investuoti.
Ožiaragis (12.22–01.20)
Savaitės pradžioje Visata ragins jus labiau
pasikliauti savo puikia intuicija ir atsiduoti
nuotykių dvasiai. Pirmadienį–trečiadienį
praleisite tarp įdomių, profesionalių žmonių. Pasisemkite iš jų įkvėpimo bei idėjų.
Deja, nuo ketvirtadienio aplinkybės ims
klostytis ne visai jūsų naudai, tad jeigu
svajojate apie didesnę algą ar geresnę
poziciją darbe, reikšmingų veiksmų šiais
klausimais derėtų imtis pirmoje savaitės
pusėje. Savaitgalį turėsite puikią galimybę atsipalaiduoti ir nuveikti tai, ką seniai
atidėliojote.
Vandenis (01.21–02.19)
Keletas įtakingų planetų lems, kad pirmosios savaitės dienos spręsti sudėtingas
meilės dilemas bus visiškai netinkamos.
Atrodys, kad ir kaip stengiatės, vis nesulaukiate taip trokštamo partnerio palaikymo. Jau nuo ketvirtadienio Saturno ir
Urano skatinami leisitės ieškoti nuotykių,
noriai išbadysite naujoves. Tai puikus metas skaityti knygas, žiūrėti dokumentines
laidas ar bendrauti su kitokių kultūrų atstovais. Plėskite akiratį!
Žuvys (02.20–03.20)
Šią savaitę Visata ragins jus pažvelgti
į savo sielos gelmes ir pasidalinti savo
atradimais su pačiais artimiausiais
žmonėmis. Stiprinkite ryšius, puoselėkite santykius – tai laimingo ir sėkmingo
gyvenimo garantas. Nuo ketvirtadienio su
didžiuliu entuziazmu imsitės kadaise atidėtų asmeninių projektų, kurie šiandienių
aplinkybių kontekste nušvis visai kitomis
spalvomis. Pasikliaukite savo žiniomis bei
sukaupta patirtimi. Turite visus reikiamus
įrankius, kad šį kartą viskas pavyktų taip,
kaip norite. Sėkmės!

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

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

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

••

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

••

Sklypą namo statybai Lazdijų mieste.
Tel. 8 686 70841.

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

••

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

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

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

••

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

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

••

Žemės sklypą namo
statybai Lazdijų mieste (30 a,
gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 550 Eur
už a.
Tel. 8 686 70841.

sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
••Bulves. Avižų–vikių mišinį.
a, žemės ūkio paskirtis, su Kviečius. Tel. 8 623 04363
tvenkiniu ir nedideliu statiniu),
baltarusiškais
kaina 6 000 Eur.
•durpių
•Prekiaujame
briketais ir akmens
Tel. 8 686 70841.
anglimis. UAB „MARTAS“,
g. 17, Lazdijai.
Rekreacinės
paskirties
•žemės
• sklypą šalia ežero (iki Gėlyno
Tel.: (8 318) 51721,
vandens apie 50 m, gražus
vaizdas, patogus privažiavimas), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

••

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

GOLF III (1997 m.) ir
•VW•VWPASSAT
skardinių ratlan-

kių plastikinius gaubtus, 4 vnt.
po 2 eurus, plastikines slenksčių juostas po 8 eurus ir 2002
m. AUDI A6 dvejas priekinio
bamperio groteles po 5 eurus.
Tel. 8 686 43600.

••

GYVULIAI

Ėringas avis.
Tel. 8 642 07624.

AUGALAI

••
••Šviežias ,,Vineta“ veislės
bulves. Pristatome į namus.
Bulves.
Tel. 8 623 04363.

••

Parduodame daugiamečių žolių sėklas. Auginame
dobilus, motiejukus, svidres,
eraičinus. Turime ir žolių mišinių gyvuliams, pievoms-ganykloms, žaliajai trąšai, vejoms.
Galime sudaryti mišinį pagal
jūsų norimą sudėtį. Konsultuojame pievų-ganyklų įrengimo
klausimais. Pristatome nemokamai. Tel. 8 600 25710.

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

ir šieną ritiniais,
•avižas,
•Šienainį
žieminius kviečius.
Tel. 8 619 66433.

% avižų, 50 %
•vikių).
•MišinįTinka(50žalinimui.
Tel. 8 614 56206.

KITI

Lazdijų r. sav. N.
•Kirsnos
•Sodybąkaime.
Sodyba prižiū•malkas.
•Beržo bei juodalksnio
rėta, galima gyventi iš karto.

Tel. 8 614 56206.

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą

8 652 51721.

Tel.: 8 686 12417, 8 694 98803.
plokštes
•Lazdijuose.
•PjaustytasTel.akmens
8 686 70841.
– kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.
•PANASONIC,
•KineskopiniųLGtelevizorių
ir TV priedėlio TV STAR distancinius
pultelius, SCART laidą, mobiliojo telefono NOKIA įkroviklį
ir ausinukus, kaina nuo 2 eurų.
Pakabinamus šviestuvus, kaina
nuo 5 eurų. Druskininkai,
tel. 8 686 43600.

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Atsiskaitau iš karto.
•Tel.•Žemę.
8 614 80988.
– miškus: bran•džius,
•Brangiai
bręstančius, jaunuolynus, miškus draustiniuose,
parkuose ir žemę: apleistą,
nederlingą, apaugusią krūmais
ir medžiais. Tel. 8 641 55554.

žemės sklypą
•Lazdijuose.
•Namų valdos
Tel. 8 627 22229.
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Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

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

Klasifikuoti

skelbimai

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PER K A
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

žemės ūkio
•techniką:
•Bet kokiątraktorių,
priekabą,
sunkvežimį ir jų padargus.
Gali būti neveikianti, su
defektais.
Tel. 8 680 77728.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

PASLAUGOS

automatines
•skalbimo
•Taisomemašinas.
Atvykstame
į namus.
Tel. 8 615 73404.

••

Atliekame visus vidaus
apdailos darbus.
Tel. 8 623 00597.
dažau bei galiu
•dirbti
•Glaistau,
kitus statybos darbus.
Tel. 8 622 60230.

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

NU O MA

GYVULIAI

– pienu girdomus
•buliukus
•Brangiaiir telyčaites
(2–8
sav., nuo 50 iki 90 kg). Moka
6 ir 21 proc. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel. 8 646 81037.

••

SIŪLO

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

– galvijus
•aukščiausiomis
•Įmonė tiesiogiai
••Išnuomoju arba parduodu
ŽŪKB „Kreke- gamybines sandėliavimo patalnavos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto.
Tel. 8 613 79515.

••

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

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

nestandar•tinio•Išnuomojamas
išplanavimo butas Lazdijų
miesto centre (autonominis
šildymas).
Tel. 8 698 78040.

komercines admi•nistracines
•Nuomojupatalpas,
15 kv. m, I
aukštas, Lazdijuose.
Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

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

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

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

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO
RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypų, kadastro Nr.: 5943/0007:100
ir 5943/0007:96, esančių Lazdijų r. sav. Šeštokų sen. Rolių k.,
savininkus R. D. ir D. M ir P. V., kad matininkas Norgaudas
Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 202102-22 9.30 vykdys žemės sklypo, kadastro Nr. 5943/0007:241,
esančio Lazdijų r. sav. Šeštokų sen. Rolių k., ribų ženklinimo
darbus. Prašome dalyvauti matavime. Prireikus išsamesnės informacijos, kreiptis į matininką Norgaudą Pilvinį adresu: Pievų
g. 12, Lazdijai, el. paštu geo.lazdijai@gmail.com arba telefonu
8 680 83000.

išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.

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

Tel. 8 688 80688.

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

PA ŽI N T YS

vyras ieško draubetono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
•gės.•44Tel.metų
8 614 56206.
8 668 20322.

Didelis biuro popieriaus
pasirinkimas

KITI

pianiną.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.
laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 200–

230 Eur/t, skarda – 170–190
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–V – 8.00–16.00
val., VI – 8.00–12.00 val.
Tel. 8 698 30902.

Dėl Rūtos Vaitkevičienės mirties nuoširdžiai užjaučiame dukrą Rositą, sūnus Aretą ir Nedą, anūkus bei
visus artimuosius.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
Jurgita ir Juozas Muliuoliai

KNYGYNĖLIS,
Asmeniniai skelbimai nemokamai!

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

tel. 8 646 71 901,
knygynelis@dzukuzinios.lt,
www.dzknygynelis.lt

Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS
Prenumeruokite visuose Lietuvos pašto skyriuose,
telefonu 8 700 55 400,
internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt.
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Dėmesio!
Kalvarijoje organizuojami
mokymai
TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkų
mokymo kursai;
A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Virtuvės baldai, sofos, lovos,
kampai, lentynos, komodos,
kėdės, prieškambariai, šaldytuvai, šaldikliai, trimeriai.
Atvežame. Galima išsimokėtinai.

Ulonų g. 16 ir
Naujoji g. 50, Alytus.
Telefonas 8 674 05844

Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

Tel.: (8 343) 21847,
8 699 88498.
Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame.
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.
Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas. ...

Pasiilgome jūsų!
Reikia knygos, biuro popieriaus, spaudo,
užpildyti tonerį? Susisiekite:

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

Tel. 8 646 71901.

UAB „Galvijų eksportas“

E. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

FACEBOOK, MESSENGER
.
Lazdiju, knygynelis

Tel. 8 612 34503.

Laukiame Jūsų!

Tel. 8 698 50235.

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

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
ose

alp
pat

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

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

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

PERKAME
MIŠKĄ.

su žeme
ir iškirsti.
Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt
AKCIJA KAPOTOMS ir
pjautoms MALKOMS!
Pušinės malkos (gali būti
kapotos, pjautos arba rąsteliais).
Beržinės ir alksninės malkos
(gali būti kapotos arba pjautos).
Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes
nuolaidas.
Tel. 8 680 29853.

MALKOS,
MALKOS,
MALKOS,

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

Turite
naujieną,
nuotrauką –
siųskite
dzukuzinios@gmail.com

„Sūduvos galvijai“

brangiai perka.

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

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

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

Tel. 8 657 88458.

PARDUODA

Brangiai perka
įvairų mišką.
Gali būti bendraturčių,
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384,
8 686 98223.

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901.

• knygos
• kanceliarinės prekės
• spaudai
• tonerių pildymas
• kompiuteriai ir jų priedai
KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt
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