
Taigi, šia proga merė nusprendė 
dosniai apdovanoti savo kolegę ir 
skyrė jai 100 proc. (nuo pagrindi-
nio atlyginimo) dydžio siekiančią 
vienkartinę premiją. Taip, lyg di-
rektorei būtų sukakę ne 50, bet 100 
metų.  Pinigai tikrai nemaži. Pagal 
oficialius duomenis, I. Šaparaus-
kienės atlyginimo vidurkis siekė 
3027,5 euro. 

Teisybės dėlei reikia pastebėti, 
jog rugsėjo 3 dieną administraci-
jos direktorė paskyrė vienkartines 
išmokas penkiems savivaldybės 
jubiliatams. Jiems buvo skirta tiek 
procentų, kokį jubiliejų jie šventė 
– nuo 30 iki 60 proc., vienkartinė 
išmoka. 

Tai kodėl, jei visi lygūs, yra 
dar lygesnių? 

Dera pastebėti, jog  Valstybės 
tarnybos įstatymo 31 str. leidžia 
savivaldybės vadovams skirti dar-
buotojams vienkartines išmokas. 
Žinoma, įstatyme nenurodyta, jog 
tokias išmokas galima mokėti net 
ir tada, kai dėl pinigų stygiaus 
savivaldybė uždarinėja biblioteką 
ir kultūros centrą, kaip šį rudenį 
atsitiko Dumblyje, ar atsisako 
projektų finansavimo. 

Šiuo atveju įstatymas nepažeis-
tas, tačiau moralinis aspektas ke-
lia nemažai klausimų. 

Merės Ausmos Miškinienės 
paklausėme, kodėl ji adminis-
tracijos direktorei paskyrė tokią 
solidžią premiją.
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Merė visiems darbuotojams mokės 100 proc. priemokas ar tik išrinktiesiems?

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė minėjo garbingą 50-metį. Sako, jog apie 
moterų amžių viešai kalbėti nepadoru, tačiau ponia Ilona – viešas asmuo, jos asmens duomenys visiems prieinami, 
todėl čia – nieko asmeniška. 

Tęsinys kitame 
„Dzūkų žinių“ numeryje

A
r jūs norėtumėte 
jubiliejaus proga 
iš darbdavio gau-
ti ne vieno tūks-
tančio dydžio 
premiją?  O kas 

to nenorėtų. Žinoma, milijoni-
nius pelnus semiančios privačios 
verslo bendrovės gal ir galėtų sau 
leisti tokią prabangą – jubiliejaus 
proga atsidėkoti darbuotojams už 
ilgametį darbą. Tačiau ar gali sau 
tai leisti savivaldybė, gyvenanti iš 
mokesčių mokėtojų pinigų ir ne-
sudurianti galo su galu. Pasirodo, 
gali. Nenustebkite, tai – Lazdijų 
rajono savivaldybė. 

Lazdijų rajono savivaldybė-
je nuo seno yra tokia tradicija, 
jog ilgamečiams savivaldybės 
darbuotojams jų jubiliejų proga 
skiriamos vienkartinės premijos, 
nes tai leidžia įstatymas. Pagal 
nerašytą tvarką, premijos skiria-
mos labai paprastu principu – koks 
jubiliejus, tiek procentų skiriama 
premija. Jei jums sukako 40 metų, 
gausite 40 proc. jūsų atlyginimo 
dydžio premiją, jei 50 metų – ati-
tinkamai 50 proc., o jei 60 – tai 
visus 60 proc. 

Tačiau naujoji merė šią tvarką 
pakeitė, matyt, nusprendė, jog 
lygiava čia netinka. 

Visai neseniai savivaldybės 
administracijos direktorė Ilona 
Šaparauskienė minėjo garbingą 
50-metį. Sako, jog apie moterų am-
žių viešai kalbėti nepadoru, tačiau 
ponia Ilona – viešas asmuo, jos as-
mens duomenys visiems prieinami, 
todėl čia – nieko asmeniška. 
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SavaitėS komentaraS  
Lietuva pagal draudimus užima jau antrą vietą Europos Sąjungoje

Algimantas Mikelionis
Neseniai paskelbtas tarptautinis tyrimas 
„Nanny State Index“ parodė, kad Lietuva 
tapo viena griežčiausiai savo gyventojų pa-
sirinkimus kontroliuojančių eS valstybių. 
Tarptautinių ekspertų sudaromas „Nanny 
State“ indeksas plačiai ir įvairiapusiškai 
nagrinėja politikos sprendimus, kuriais sie-
kiama atgrasyti vartotojus nuo alkoholio, 
elektroninių cigarečių, maisto ar gaiviųjų 
gėrimų ir tabako vartojimo. 

Lietuvos valdžioje vis labiau įsigali po-
žiūris, kad valstybė privalo auklėti savo 
piliečius. Tam kuriami nauji draudimai, 
griežtinamos taisyklės, gąsdinama baudo-
mis. Lietuvos laisvosios rinkos instituto 
(LLrI) prezidentė edita Maslauskaitė yra 
sakiusi, kad draudimų kelią pasirinkusi 
valdžia ne tik nesprendžia problemų, bet 
ir sudaro sąlygas augti nelegaliam varto-
jimui ir šešėliui.

Šiemet Lietuvos šuolį net per kelias po-
zicijas į viršų, Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto analitiko Martyno Tininio nuo-
mone, daugiausia nulėmė griežtesnė alko-
holio kontrolės politika: įvestas visiškas 
reklamos draudimas, padidintas amžius, 
nuo kada galima vartoti alkoholį. „Toks 
reklamos draudimas iš visų eS šalių ga-

įpročius? Išsivysčiusiose pažangių Va-
karų šalių visuomenėse, kuriose vyrauja 
aukštas sąmoningumo lygis, žalingų įpro-
čių problemos sprendžiamos dar šeimoje 
ar bendruomenėse, kur netoleruojamas 
alkoholio vartojimas šalia vaikų, skati-
namas aktyvus laisvalaikis, kuriamas ir 
plėtojamas įvairių sporto organizacijų 
tinklas, statoma aktyviam laisvalaikiui ir 

judėjimui skirta infrastruktūra.
kas aiškiai matyti: dabartinių valdan-

čiųjų draudimai neduoda jokių efektyvių 
rezultatų, nors pastarieji ir giriasi gerėjan-
čia statistika. Laisvoje ir demokratiškoje 
visuomenėje draudimai yra klaidingas 
kelias. Tik švietimas, auklėjimas šeimoje 
ir pažangi valstybė gali padėti savo pilie-
čiams daryti tinkamus pasirinkimus.•

Adomo Žilinsko piešinys.

Prenumeruok 
internete

www.prenumerata.lt. 

lioja tik Lietuvoje. Ir tik Lietuvoje 18–19 
metų piliečiai negali vartoti alkoholinių 
gėrimų. Lyginant su septintoje reitingo 
pozicijoje esančia Latvija ir 12-oje eilu-
tėje įrašyta Lenkija, Lietuvoje griežčiausi 
reikalavimai alkoholio kontrolei“, – sakė 
M.Tininis.

Draudimų skaičius auga jau kelioli-
ka metų, tad galima daryti išvadą, kad 
Lietuvoje įvedami draudimai, didina-
mi akcizai ir taikomi ribojimai sukelia 
„suomišką“ efektą – gyventojai vyksta 
apsipirkti į užsienį, auga nelegalaus ta-
bako vartojimas ir šešėlinė ekonomika. 
Juk nereikia niekam papildomai pasakoti, 
kad lietuviai plūsta į Lenkiją ar Latviją, 
iš kur tempia pilnas dėžes alaus ir kitų 
alkoholinių gėrimų.

2004–2019 metais alkoholio ir taba-
ko kontrolė šalyje griežtėjo ir plėtėsi, 
bet itin didelį mastą pasiekė pastaruoju 
metu. Lietuvos laisvosios rinkos instituto 
duomenimis, buvo priimta dvidešimt su 
alkoholio ir dešimt su tabako kontrole 
susijusių reikšmingų įstatymų pakeitimų, 
numatančių reguliavimus – prekybos, var-
tojimo, laikymo, sudėties, informacijos ir 
rinkodaros ribojimus.

Tokiu būdu valstybė tampa prievaizdu 
ar prižiūrėtoju. Negana to, Seime svarsto-
mi ateities planai slėpti tabako gaminius 
parduotuvėse, drausti rūkyti balkonuose, 
lauko kavinėse. Taip susidaro įspūdis, kad 
lietuviai yra nelabai sąmoningi ir išsila-
vinę žmonės, patys negalintys nuspręsti, 
kas jiems geriausiai tinka, o kas ne. Vis 
dėlto neretai draudimai turi tik trumpalaikį 
efektą ir neišsprendžia problemos.

Ar draudimai gali iš esmės pakeisti 

Vidzgailų kaimo bendruomenės Vaikų dienos 
centre — pirmasis skaitymo stalelis 
Dineta Babarskienė
Vidzgailų kaimo bendruomenės 
Vaikų dienos centre kaip namuo-
se. „Ateiname čia kaip į namus“, 
– tarsteli ir užbėgusi Vidzgailų 
kaimo bendruomenės pirmininkė 
Dovilė Zilinkienė. Atėję po pamo-
kų, vaikai čia nusiauna batukus, 
pasikabina striukes ir pasineria į 
tos dienos veiklas. Net darganota 
diena jiems nė motais, čia dega 
židinys, tad šilta. O tądien dar 
kepamų žagarėlių kvapas sklido. 
Tikri namai! 

Tądien į Vaikų dienos centrą atkeliavo kny-
gos – komiksai. Pirmasis skaitymo stalelis 
atidarytas, Lazdijų viešosios bibliotekos 
mobilioji biblioteka atvyko su komiksų 
knygelėmis. Taip siekiama populiarinti 
komiksų kultūrą ir dar kartą įsitikinti, kad 
vaikams tinka ne bet kokia literatūra, o tik 
gera. Vaikai, pasičiupę knygeles, tuoj ėmė 
garsiai skaityti. „Mes norėtume apsilankyti 
ir Lazdijų viešojoje bibliotekoje, daugiau 
sužinoti apie bibliotekininko darbą“, – 
sakė Vaikų dienos centro darbuotoja Arūnė 
Dereškevičienė. 

Gerta arbata, pradėtos skaityti knygelės, 
traškant malkoms židinyje, klausytasi bro-
lių dvynių kristupo ir Dominyko Stučkų 
gitaros melodijų... O paskui pokalbiai be-
vartant itin įdomias knygas, kurias reikia 
skaityti atvirkščiai: knygos pradžia – pa-
baigoje. Tad kai Lazdijų viešosios bibli-

otekos mobilioji biblioteka vėl atkeliaus 
pas vaikus, tada jau bus galima pasikalbėti, 
aptarti, ar patiko vaikams skaityti tokio 

pobūdžio knygas.  Tikimasi, jog  komiksai 
– būtent ta literatūra, kurią skaityti vaikams 
bus smagu.•

Vaikai, pasičiupę knygeles, tuoj ėmė garsiai skaityti. 
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Ligoninės gelbėjimo vajus: nuoširdus nerimas ar parodomoji akcija? 

Ligoninė turi likti savarankiška, sako ir opozicija.

Šiomis dienomis savi-
valdybės koridoriuose ir 
tarybos komitetų kabine-
tuose skamba skanduotės 
„Išsaugokime Lazdijų 
ligoninę“. Kodėl staiga 
valdžia susijaudino dėl 
ligoninės reikalų? Ar mi-
nistras Aurelijus Veryga 
vėl nusprendė toliau tęsti 
sveikatos priežiūros re-
formą, nors iki rinkimų ji 
lyg ir buvo sustabdyta? Ar 
nerimą kelia tai, jog pagal 
praėjusių metų finansinius 
rodiklius Lazdijų ligoninė 
atsidūrė priešpaskutinėje 
vietoje tarp visų Lietuvos 
ligoninių? Kodėl kilo toks 
nerimas? Ar tai nuoširdus 
rūpestis dėl realiai gresian-
čio ligoninės uždarymo, 
kurio detalių lazdijiečiai 
nežino, ar valdžios noras 
pademonstruoti kovą dėl 
ligoninės, kuriai realiai 
nėra jokio pavojaus? 

Tokie ir panašūs klausimai kilo, 
kai šį antradienį skubos tvarka 
buvo sušauktas Lazdijų rajono 
savivaldybės tarybos Sveikatos 
apsaugos, šeimos ir socialinių rei-
kalų komiteto posėdis. kaip teigė 
šio komiteto narė Odeta Lenkaus-
kienė, posėdyje buvo kalbama 
apie tarybos narių poziciją dėl 
Lazdijų ligoninės ateities. 

„Mums buvo pranešta, jog yra 
pavojus, kad Lazdijų ligoninė gali 
būti prijungta prie Alytaus apskri-
ties ligoninės. kadangi ligoninės 
vadovas ateinantį penktadienį 
ketina susitikti su kitų Lietuvos 
ligoninių vadovais ir kalbėtis apie 
gydymo įstaigų perspektyvas, jam 
buvo svarbu žinoti mūsų komiteto 

poziciją šiuo klausimu“, – pasa-
kojo O. Lenkauskienė. 

Tarybos narė sakė, jog visų ko-
miteto narių pozicija ligoninės 
klausimu buvo vieninga – visi 
pasisakė už tai, kad Lazdijų ligo-
ninė išliktų savarankiška ir teiktų 
tą patį paslaugų spektrą. 

„Į komiteto posėdį buvo atėjusi 
merė, ji taip pat pasisakė už ligo-
ninės savarankiškumo išlaikymą 
ir sakė, jog ligoninės rodikliai 
gerėja“, – kalbėjo O. Lenkaus-
kienė. 

Naujoji valdžia kaltę dėl labai 
blogų Lazdijų ligoninės 2018 
metų finansinių rezultatų  bandė 
suversti keturis mėnesius jai va-
dovavusiam kęstučiui Mazurke-
vičiui, tačiau aštuonis mėnesius 
ligoninės vadovu buvo ne k. Ma-
zurkevičius, bet Vitas Šimkonis.  

ką apie ligoninėS problemaS 
galvoja merė a. miškinienė? 

– Ketvirtadienį planuojate 
važiuoti į Sveikatos apsaugos 
ministeriją dėl Lazdijų ligoni-
nės problemų. Kokias problemas 
ketinate aptarinėti su atsakingais 
ministerijos darbuotojais?

– ketvirtadienį dirbsiu Lazdijų 
rajono savivaldybėje, išvykti ne-
siruošiu. kvietimo aptarti Lazdijų 
ligoninės aktualijas nesu gavusi 
nei iš Lr sveikatos apsaugos mi-
nisterijos, nei iš kitų įstaigų.

– Ar tiesa, kad pasisakote už 
Lazdijų ligoninės prijungimą 
prie Alytaus apskrities ligoni-
nės? Jei taip, tai kokie tokios 
pozicijos motyvai? Ar tiesa, kad 
Jūsų ir koalicijos partnerių – 
konservatorių – pozicijos ligoni-
nės klausimais nesutampa? 

– Niekada nepasisakysiu už 

sprendimus, kurie pakenktų šio 
krašto žmonėms. Nepasisakau 
ir už ligoninės prijungimą prie 
Alytaus apskrities ar prie kurios 
kitos ligoninės. VšĮ Lazdijų li-
goninė dirba sėkmingai, dėl to 
jos prijungti ar reorganizuoti 
nėra pagrindo. Maža to, skati-
nu ligoninės teikiamų paslaugų 
plėtrą ir stengiuosi, kad būtų 
sudarytos tinkamos sąlygos pas 
mus gydytis atvykti ir kaimyni-
nių šalių gyventojams. Mano 
ir kitų koalicijos partnerių po-
zicijos šiuo klausimu sutampa. 

Tikiuosi, kad opozicijos atsto-
vai mano taip pat ir pritars šiam 
požiūriui, kuomet šis klausimas 
bus svarstomas Sveikatos ap-
saugos, šeimos ir socialinių 
reikalų komitete.

– Ar tiesa, kad Lazdijų ligoni-
nės finansinė situacija yra blo-
ga ir atsisakyta gerų specialistų 
paslaugų? 

– Mano turimomis žiniomis, 
VšĮ Lazdijų ligoninė dirba pel-
ningai, gerų specialistų paslaugų 
nėra atsisakoma. 

– Kokią matote Lazdijų ligo-
ninės ateitį?

– Žmogaus sveikata yra bran-
giausias turtas, tad ligoninė 
gyventojams – gyvybiškai rei-
kalinga. Atsakingai sakau, kad 
padarysiu viską, kad Lazdijų li-
goninė toliau gyvuotų ir veiktų 
efektyviai. Sieksiu, kad mūsų 
krašto žmonės kokybiškas, jiems 
reikalingas gydymo ir preven-
cines paslaugas turėtų galimybę 
gauti Lazdijų ligoninėje.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Dzūkijos ir J. Žitkausko pripažinimas — „Dzūkų kalendorius 2019“ 
premijuotas Žemaitijoje 
Vaidotas Morkūnas
Dzūkui, mūsų kraštiečiui, poetui, 
kultūros ir literatūros puoselėto-
jui Juozui Žitkauskui šie metai 
itin darbingi ir dosnūs. Jo darbai 
– išleisti kultūros ir literatūros 
leidiniai – sulaukė pripažinimo 
Lietuvoje. Prieš keletą dienų pa-
skelbta, kad jam už išleistą 2019 
metų Dzūkų kalendorių kuršė-
nuose paskirta Lauryno Ivinskio 
premija. Dėl šios premijos varžėsi 
15 kalendorių sudarytojų. Tai jau 
trečia premija, kurią per metus 
gauna mūsų kraštietis. Džiugu 
pastebėti, kad toks jo darbų pri-
pažinimas prasidėjo mūsų rajone. 
Pirmą Albino Andrulionio pre-
miją jis gavo dar praeitų metų 
lapkričio mėnesį už kūrybą bei 
literatūros, kultūros ir mūsų ra-
jono garsinimą šalyje. Ši premija 
buvo įteikta Lazdijų bibliotekoje. 
Vaikų literatūros premiją balan-
džio mėnesį jam skyrė Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija. Gau-
siai apdovanotas mūsų kraštietis 
nemiega ant laurų ir toliau dirba 
prasmingus darbus. Jis jau suda-
rė ir išleido 2020 metų Dzūkų 

kalendorių, kurį dabar ruošiasi 
pristatinėti įvairiuose šalies kam-
peliuose, Dzūkijoje bei mūsų ra-
jone. Šis kalendorius sudarytas 
vaizdinga ir skambia dzūkiška 
šnekta, iliustruotas nuotrauko-
mis iš Dzūkijos, yra nuotraukų 
iš Seirijų, Metelių ir kitų mūsų 
vaizdingų vietovių. 

Cikras dzūkas nuog kapčia-
miesčio dar kitaip vadinamas 
Dzūkijos kultūros ambasadoriu-
mi Vilniuje  J. Žitkauskas sutiko 
pasidalinti su „Dzūkų žiniomis“ 
mintimis apie sunkiu darbu pel-
nytą pripažinimą, premijas, kul-
tūrinio darbo subtilybes bei apie 
naują Dzūkų kalendorių. 

„kažkaip sutapo, kad šias pre-
mijas gaunu kas penki mėnesiai. 
Jos yra skirtingos, na, gal pirma ir 
trečia iš dalies siejasi. Iš tiesų būti 
pripažintam savo gimtam dzūkiš-
kam krašte yra labai malonu. Tai 
paneigia mitą, kad savam kraš-
te pranašu nebūsi. Tačiau gauti 
L. Ivinskio premiją kuršėnuose, 
Žemaitijoje, už Dzūkų kalendorių 
yra kažkas išskirtinio. Juolab, kad 
mano kalendorių iš 15 pateiktų  

komisija beveik vienbalsiai nu-
sprendė išrinkti geriausiu ir la-
biausiai vertu premijos. reiškia, 
net Žemaitijoje Dzūkija yra gerai 
žinoma ir nėra joks užkampis, 
kaip mano kai kurie. Aš tuo ka-
lendoriumi ir siekiu kuo daugiau 
populiarinti savo gimtą kraštą, 
atverti jį kitiems kraštams, siek-
ti jo didesnio žinomumo. Taigi 
Dzūkija sulaukė pripažinimo ir 
Žemaitijoje. Džiaugiuosi, kad 
man tai pavyko. Galvoju, kad 
kalendorius sudarau ne tam, kad 
gaučiau premijas, o tam, kad my-
liu savo kraštą ir noriu jį popu-
liarinti. Pažadu ateityje nesustoti, 
nes toks pripažinimas įkvepia. 
Jau sudariau 2020 metų Dzūkų 
kalendorių, o dabar mintyse turiu 
jau ir 2021 metų kalendoriaus su-
darymą“, – sakė J. Žitkauskas.

kalbėdamas apie ką tik sudary-
tą ir išleistą 2020 metų kalendorių 
J. Žitkauskas sakė, kad jis skirtas 
20 amžiui atminti. „Fotografas 
Vytautas Stanionis važinėjo po 
Dzūkijos miestelius, fotografavo 
miestelių žmones ir bažnyčias. 
Šiame kalendoriuje yra nuotraukų 

iš Seirijų, Metelių ir krikštonių, 
trumpai dzūkiškai aprašyta šių 
vietovių istorija. Mūsų kraštietė 
kalbininkė Asta Leskauskaitė ap-
rašė šių vietovių kalbą. kalendo-
riuje yra liaudies meteorologijos 
skyrelis, kuriame rašoma, kaip 
žmonės pranašavo orus, taip pat 
rašoma apie įvairius laukinius  
augalus bei žoleles ir pateikiami 
receptai, kaip iš jų galima pasi-
gaminti sveiko ir gardaus maisto, 
išsivirti sriubos ir t. t. kad būtų 
praktiškiau, išleidau du kalendo-
rius – sieninį ir stalinį. esu jau 
suplanavęs, kada atvyksiu į savo 
gimtą kraštą kalendoriaus prista-
tyti. Labai laukiu susitikimų su 
gimtinės žmonėmis“, – sakė net 
Žemaitijos kalendorių sudarytojus 
savo kūriniu nurungęs dzūkas.

Dzūkų kalenDorauS 2020 
priStatymai lazDijų rajone:
Spalio 21 d. 18 val. kapčia-
miestin, laisvalaikio salėn, rozu 
su renginiu „Veronika ir drau-
gai“, kur dalyvaus ir Veronika 
Povilionienė, ir aktorius Dalius 
Skamarakas;

Lapkričio 6 d. 14 val. Metelių 
bibliotekon;

Lapkričio 6 d. 17 val. Lazdijų 
r. savivaldybės viešojon biblio-
tekon;

Lapkričio 18 d. 14 val. krikš-
tonių bibliotekon;

Lapkričio 18 d. 16 val. Seirijų 
bibliotekon.•
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Panaikinus Kučiūnų seniūnaičių balsavimo rezultatus R. Vaškevičius 
seniūnaičiu netapo.

Seniūnaičių rinkimų fronte — aršios kovos 
Lietuva žaidžia dar vie-
ną demokratijos žaidimą 
– tiesiogiai renka seniū-
naičius. Nors atrodytų, 
jog seniūnaičio postas yra 
labai neįtakingas ir beveik 
nieko nelemiantis, tačiau 
Lazdijų krašte šie rinkimai 
savo atkaklumu, skundais 
ir aršia konkurencija tikrai 
nenusileido nei mero ar net 
Seimo nario rinkimams.

prašė anuliuoti DirektorėS 
įSakymą
kai kuriose Lazdijų rajono vie-
tovėse seniūnaičiai buvo išrinkti 
be didesnių skandalų, intrigų ar 
pykčių, tačiau Lazdijų miesto ir 
kučiūnų seniūnaičių rinkimai 
virto tikru detektyvu. 

rugpjūčio 30 dieną paskirti 
kučiūnų seniūnaičių rinkimai, at-
rodytų, vyko sklandžiai. Jų metu 
seniūnaičio postą laimėjo rimas 
Vaškevičius. Tačiau visai netrukus 
gautas gyventojų skundas, neva 
rinkimų rezultatams įtakos turėjo 
rinkimų susirinkime sekretorės 
pareigas atlikusi rinkimus laimė-
jusio r. Vaškevičiaus sutuoktinė 
Nijolė Vaškevičienė. 

Gavusi šį skundą, savivaldy-
bės administracijos direktorė savo 
įsakymu rinkimų rezultatus pri-
pažino negaliojančiais. 

Tai sukėlė kučiūnų seniūnaiti-
jos kaimo gyventojų pasipiktini-
mą ir jie oficialiu raštu kreipėsi į 
administracijos direktorę, reika-
laudami jos įsakymą dėl rezul-
tatų atšaukimo laikyti niekiniu. 
Pripažinkime, labai drąsus kai-
mo žmonių pareiškimas ir tvirta 
pozicija. 

Toliau savo rašte kučiūnų gy-
ventojai teigė, jog rinkimų metu 
jokių procedūrinių pažeidimų 
nebuvo, o kučiūnų seniūnijos 
specialistė N. Vaškevičienė nei 
susirinkimo metu, nei prieš su-
sirinkimą neagitavo už kandidatą 
į seniūnaičius – savo sutuoktinį 
r. Vaškevičių. 

Toliau rašte teigiama, jog 
N. Vaškevičienė balsavime ne-
dalyvavo, nors turėjo tokią teisę, 
taip pat nedalyvavo balsų skai-
čiavime. 

buS naujoS kanDiDatūroS
Iki šiol administracijos direktorė 
savo įsakymo neatšaukė. Ilonos 
Šaparauskienės paklausėme, kaip 
ji vertina rinkimų eigą.  

– Kaip vertinate seniūnaičių 
rinkimų eigą rajone?

– Seniūnaičių rinkimus vertinu 
teigiamai. Lazdijų rajone yra 60 
seniūnaitijų, tad vos keliose se-
niūnaitijose kilusių nesklandumų 
nesureikšminčiau.

– Ar atsižvelgsite į Kučiūnų 
gyventojų prašymą anuliuoti 
šio kaimo seniūnaičių rinkimų 
rezultatus?

– Nauji Jūsų minimos seniūnai-
tijos seniūnaičio rinkimai dar neį-
vyko. Jie vyks spalio 22 dieną. Jei 
klausiate apie ankstesnius, prime-
nu, kad kučiūnų seniūnaitijos se-
niūnaičio rinkimų rezultatai buvo 
panaikinti, buvo naujai teikiamos 
kandidatūros. Visa ši informacija 
yra regioninėje spaudoje.

neįSkaityti balSai lėmė 
laimėtoją
kitas seniūnaičių rinkimų de-
tektyvas vyko vienoje iš Lazdijų 
miesto seniūnaitijų. Čia, renkant 
seniūnaitį, kilo problemų dėl balsų 
skaičiavimo. Buvo nustatyta, jog 
savo balsą už seniūnaitį galima 
atiduoti iki 17 val. Seniūnaičių 
rinkimų vietoje iki 17 valandos 
buvo gautas 51 balsas. 

keletas minučių po 17 val. į 
rinkimų patalpą atvyko balsuoti 
dar trys seniūnaitijos gyventojai. 
Jiems buvo leista balsuoti. Tačiau 
vėliau jų balsai nebuvo įskaityti. 
Jei tie trys balsai būtų buvę įskai-

tyti, seniūnaičių rinkimus būtų 
laimėjęs kitas kandidatas, ne tas, 
kurį vėliau oficialiai patvirtino 
trijų balsų neįskaičiusi komisija. 
Natūraliai kyla klausimas: kodėl 
pavėlavusiems buvo leista bal-
suoti, o paskui jų balsai nebuvo 
įskaityti? 

komentuoja  
i. šaparauSkienė: 

– Kaip vertinate Lazdijų se-
niūnaičio rinkimus, kai buvo 
neįskaičiuoti trijų pavėlavusių 
rinkėjų balsai? Ar ketinama juos 
įskaičiuoti, bet tuomet keistųsi 
rinkimų laimėtojas, ar planuo-
jama rengti pakartotinius rin-
kimus?

– Savivaldybės Juridinio sky-
riaus teisininkai išaiškino, kad 
balsai negali būti įskaityti. Taip 
ir bus pasielgta. Minėti trys as-
menys balsuoti atvyko pasibaigus 
balsavimui skirtam laikui. 

Tuomet balsadėžė jau buvo ati-
daryta. Taip pat noriu pabrėžti, 
kad nepaisant to, jog minimiems 
asmenims buvo suteikta galimybė 
balsuoti, protokolas buvo užpil-
dytas tinkamai.

Lazdijai išbandė save demokra-
tija. O gal tai, jog žmonės ėmėsi 
aktyviai ginti savo poziciją ir 
principingai vertinti rinkimų intri-
gas ir yra tikrosios demokratijos 
ženklai?•
„Dzūkų žinių“ informacija

Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose, internete www.prenumerata.lt ir 
redakcijoje adresu: Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai. 
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kalba, kaD...
Dzūkai

g Du vieno skyriaus kole-
gos startavo naujose parei-
gose: vedėjas darži, padėjėjas 
teismi.
g Rudasis kardinolas pra-

randa įtaką žaibo greičiu, jis 
pats net nepastebėjo, kaip jo 
buldozeriu stumiamas kandi-
datas į seniūno postą jį pra-
kišo.
g Vienas iš savivaldybėje 

dirbančių sargų lankėsi pas vi-
cemerą aptarti savivaldybės 
sargų likimo. Vicemero atsa-
kymas buvo trumpas. Ne jis 
sprendžia, o merė su patarėja. 
Kaip toj patarlėj: ne aš mušu, 

kiti muša.
g Priešpaskutinį spalio se-

kmadienį bus renkamas nau-
jas TS–LKD partijos Lazdijų 
skyriaus pirmininkas, tikėtina, 
kad be konkurencijos tai bus 
tas pats asmuo, jo pasiekimai 
rajone – įdarbinta žmona ir 
sesuo. •Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asme-
nų sutapimai su tikrove yra 
atsitiktiniai. 

Žinutes galite siųsti el. 
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:  
(8 318) 52260, 8 670 38882.

Prenumerata priimama ir 
internetu 

www.prenumerata.lt

Prekiaujame

konferenciniais 
bloknotais

biuro PoPieriumi 

(a3,a4,a5)

sPalvotu 

PoPieriumi
diPlominiu PoPieriumi

krePiniu PoPieriumi

KNYGYNĖLIS, SeINų G. 12, LazdIjaI 
Tel.: 8 646 71 901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

KVIETIMAS

Kviečiame visus  2019 m. spalio 19 d. atvykti 
į atminimo ženklo Partizanų žūties vietoje 
Taikūnų kaime, Veisiejų sen., šventinimo 

renginį. Renginys prasidės 12 val.  
šv. Mišiomis Veisiejų bažnyčioje. 

Rengėjai

Ar svarbus projektas tapo vieno 
žmogaus intrigų auka? 
Toliau nerimsta aistros dėl 
projekto, kurio vienu iš 
dalyvių buvo Lazdijų švie-
timo centras. Vos prasidė-
jus savivaldybės tarybos 
posėdžiui, projekto tvirti-
nimas buvo skubiai atšauk-
tas, gavus vieno iš projekto 
dalyvių laišką dėl galimo 
projekto plagiavimo. 

„Dzūkų žinios“ apie šį projektą 
jau rašė, buvo išklausyta rajo-
no merės Ausmos Miškinienės 
pozicija šiuo klausimu, apie tai 
savo nuomonę išreiškė ir vieno 
iš projekto dalyvių – VšĮ Lazdijų 
švietimo centro – vadovė. 

Siekdami savo skaitytojams 
pateikti visą nuomonių spektrą 
ir suteikti galimybę objektyviai 
įvertinti šio projekto žlugimo 
aplinkybes, siūlome susipažinti su 
vieno iš projekto dalyvių, vėliau 
reikalavusio netvirtinti šio pro-
jekto Lazdijų rajono savivaldybės 
tarybos posėdyje, Vilniaus pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų 
atstovų nuomone šiuo klausimu.  

– Kaip atsitiko, jog Jūsų inici-
juotas projektas buvo perrašytas 
ir jame kaip partneriui Jums ne-
liko vietos?

– Į šį klausimą tiksliai atsakyti 
galėtų tai padarę asmenys. rū-
mams buvo pranešta, kad Projekto 
partneriai nusprendė teikti atskirą 
paraišką. O iš gautos informacijos 
sužinojome, kad partneriai buvo 
neteisingai informuoti, jog rūmai 
nebeteikia paraiškos.

– Ar šio projekto peripetijos 
susijusios su L. Sosunovičienės 
personalija? Kodėl ji buvo atleis-
ta iš Alytaus padalinio?

– rūmai, pagal gautą Lazdijų 
rajono savivaldybės informaciją, 
turi pagrindo manyti, kad buvusi 

Iš policijos įvykių suvestinių
išvažiavo neSumokėjęS už 
DegaluS 
Praeitą sekmadienį apie 20 va-
landą 30 minučių į Nekrūnų 
kaime esančią degalinę asmuo 
atvažiavo automobiliu „Audi 
A4“, įsipylė dyzelinio kuro į 
plastikines talpas ir nesumokė-
jęs pasišalino. Nuostolis – 191 
euras. Dėl vagystės atliekamas 
ikiteisminis tyrimas. kadangi 
dabar degalinėse yra stebėjimo 
ir filmavimo kameros, polici-
jos pareigūnai peržiūrėję jas 
tikisi greitai nustatyti, kas tai 
padarė. kalbinti policijos pa-
reigūnai teigė, kad pastaruoju 
metu padažnėjo tokių atvejų, kai 
vairuotojai nesusimoka už kurą 
ir išvažiuoja. Pasak pareigūnų, 
degalinių operatoriai turėtų būti 
akylesni, atidžiau kontroliuoti 
besipilančius kurą vairuotojus 
ir jų nepaleisti nesusimokėjus. 
Būna net ir taip, kad prisipylęs 
kuro vairuotojas atėjęs į de-
galinę dar susimoka už kavos  

puodelį, o išvažiuoja už kurą 
nesusimokėjęs. kai policija 
išsiaiškina tokių užmirštuolių 
tapatybes, žmonės atvyksta į 
degalinę, susimoka už kurą ir 
atsiprašinėja operatoriaus, kad 
pamiršo susimokėti anksčiau. 

raDo kanapių 
Pirmadienį apie 21.30 val. Bū-
dviečio kaime automobilio „VW 
Passat“, kurį vairavo 30 metų 
vyriškis, durelėse policijos pa-
reigūnai rado folijos rutuliukų, 
įtariama, su augalinės kilmės 
narkotine medžiaga. Įtariamasis 
pristatytas ir uždarytas į areštinę. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Va-
kar kalbinti policijos pareigūnai 
teigė, jog paaiškėjo, kad į folijos 
rutuliukus buvo susukta mažas 
kiekis – pora gramų – kanapių. 
Dėl narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų neteisėto laikymo vy-
riškiui gresia laisvės atėmimas 
iki 2 metų. Įtariamasis yra Laz-
dijų rajono gyventojas, praeityje 

neteistas, tačiau baustas adminis-
tracine tvarka.

SuSimušė kaimynėS
Pirmadienį policijos pareigūnai 
gavo pranešimą, kad apie 16 va-
landą Būdviečio seniūnijoje 49 
metų Vidzgailų kaimo gyventoją 
sumušė kaimynai. Įvykio aplin-
kybes aiškinasi policija.

Moteris nukentėjo nežymiai, 
medikų pagalbos jai neprireikė. 
Turimais duomenimis, moterys 
susipliekė dėl paskolintų pini-
gų.

įSibrovė, bet nieko nepaėmė
Antradienį apie 9.30 val. 49 metų 
vyriškis, atvykęs į jam priklau-
sančią sodybą Buckūnų kaime, 
pastebėjo, kad yra sugadintas 
vienas sodybos namo plastikinio 
lango rėmas, išlaužtos medinės 
verandos durys. Įsibrauta į vidų, 
tačiau niekas nepavogta. Sodybos 
savininkas nurodė, kad patyrė 300 
eur nuostolį.•

rūmų darbuotoja galimai suklai-
dino paraiškos partnerius. 

– Kada ir kaip sužinojote, jog 
Jūsų projektas galimai nupla-
gijuotas ir pateikta jo nauja 
versija?

– Informacija rūmus pasiekė 
dieną prieš Lazdijų rajono savi-
valdybės tarybos posėdį, kuriame 
turėjo būti pritarta VšĮ Lazdijų 
švietimo centro dalyvavimui 
projekte.

– Kokia, Jūsų nuomone, ga-
lima šios situacijos susidarymo 
seka?

– rūmai dėkoja Lazdijų rajono 
savivaldybės merei už konstruk-
tyvų bendradarbiavimą, racionalų 
reagavimą į susidariusią situaciją. 
Tikimės susėsti ir kartu išsiaiš-
kinti visas aplinkybes, kurios 
patvirtintų ar paneigtų spėjimus, 
kad projekto partneriai tapo vieno 
žmogaus intrigų įkaitais. 

– Kaip manote, kas galėjo būti 
kaltas, kad susidarė tokia situ-
acija? Kokių priemonių ketina-
te imtis gindami savo sukurtą 
projektą?

– Pastebėję galimą plagiatą, 
rūmai informavo Lazdijų rajono 
savivaldybę, paraiškos partnerius 
bei eSFA.

– Ar matote galimybių šį pro-

jektą pradėti iš naujo, jei bus 
įvertintos buvusio projekto tei-
sinės pasekmės?

– Paraiškų teikimo terminas jau 
pasibaigė. rūmai rado kitus par-
tnerius paraiškai teikti. Galime tik 
apgailestauti, kad išsiskyrė keliai 
su VšĮ Lazdijų švietimo centru, 
kurio vaidmuo įgyvendinant pro-
jektą būtų buvęs labai svarbus ir 
naudingas Lazdijams.

– Koks šioje istorijoje VšĮ Laz-
dijų švietimo centro vaidmuo?

– VšĮ Lazdijų švietimo cen-
tras buvo puikus partneris paraiš-
kai teikti, rūmai tikėjosi kartu 
nuveikti daug naudingų veiklų 
Lazdijų rajone. Tikimės, kad tiek 
savivaldybės taryba, tiek Antiko-
rupcijos komisija įvertins ir nu-
statys, kaip iš projekto paraiškos 
dingo autoriai – Vilniaus preky-
bos, pramonės ir amatų rūmai.

– Kas būtų buvę, jei Lazdijų 
rajono taryba nebūtų atsižvel-
gusi į Jūsų prašymą netvirtinti 
šio projekto?

– Dar kartą tik galime padė-
koti, kad rajono merė p. A. Miš-
kinienė ir rajono savivaldybės 
taryba ėmėsi visų veiksmų, kad 
būtų išvengta rimtesnių teisinių 
pasekmių.

– Ačiū už atsakymus.•
„Dzūkų žinių“ informacija

(© DELFI / Kiril Čachovskij nuotr.)

Antspaudų 
gamyba pagal 

užsakymą

Seinų g. 12, Lazdijai. 

Tel. (8 318) 53085. 
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ketvirtaDienio aiDaS

Aidas Kelionis
Pirmą kartą į kavinę „Širdelė“ 
Druskininkuose užsukau 1997 
metų rudenį. Tuomet į „Daina-
vos“ sanatoriją, kuriai priklauso 
ši kavinė, buvau pasiųstas į se-
minarą kaip jaunas Lazdijų rajo-
no savivaldybės valdininkas. Ši 
kavinė įkurta sename mediniame 
pastate su romantiškais bokšte-
liais, kuriuos pamatęs visą laiką 
įsivaizduoju, kad juose būtų jau-
ku sėdėti ir rašyti knygą. Tuomet 
dar negalvojau, kad ši kavinė 
ateityje mano gyvenime užims 
tokią svarbią vietą.

Maždaug po trejų metų įsidar-
binau Druskininkų savaitrašty-
je „Druskonis“. Tad kiekvieną 
kartą, kai tik užsukdavau su 
reikalais į redakciją, su Augiu, 
Violeta, rosita ar kęstu eida-
vome į „Širdelę“ išgerti kavos 
ir pavalgyti. Tuomet ši kavinė 
prekiavo labai skaniu pilstomu 
„Švyturio ekstra“ alumi, tad ga-
vęs honorarą užsukdavau atsi-
gaivinti alumi ir pafilosofuoti su 
redakcijos kolegomis, barmenais 
Virgiu ir rasa ar šiaip parymoti. 
Su Virgiu susidraugavome, nes 
abiems labai patinka aukščiau-
sio lygio futbolas. esame gimę 
tais pačiais metais, tad ir mūsų 
atmintis siekia tas pačias futbolo 
rinktines, futbolo klubus ir žai-
dėjus. Su juo prisėdę visuomet 
randame apie ką pakalbėti.

Pirmąjį dvidešimt pirmo 
amžiaus dešimtmetį atvykęs į 
Druskininkus dar užsukdavau 
ir į kitas kavines, bet kuo toliau, 
tuo labiau traukė „Širdelė“, jos 

aplinka, žmonės ir joje tvyran-
ti ypatinga romantiška ir jauki 
atmosfera. Ten galėdavai sėdėti, 
kiek širdis geidžia, o, tiksliau 
sakant, iki tada, kai reikėdavo iš 
jos išeiti norint spėti į paskutinį 
autobusą, vežantį namo. Jeigu 
kitose kavinėse pavalgęs, po 
truputį barmenų klausinėjamas, 
ką dar atnešti, būdavau stumia-
mas link išėjimo, tai „Širdelė-
je“ galėdavai rymoti kad ir visą 
dieną.

Tad kuo toliau, tuo rečiau bū-
damas Druskininkuose užsuk-
davau į kokią nors kitą kavinę. 
Dabar kitur užsuku tik rytinės 
kavos, nes „Širdelė“ dirba nuo 
11 val. ryto. užtat atėjęs nuo 
šios valandos visada sutinki 
tuos pačius žmones: Ciūnę 
su draugais, dainininkų duetą 
„Mudu abudu“, kurį sudaro 
Viktoro ir reginos šeima. Jie 
čia kiekvieną rytą užbėga išgerti 
kavos.

kavinėje „Širdelė“ ir kitose 
sanatorijos „Dainava“ patal-
pose  kasmet spalio pradžioje 
vyksta Poetinis Druskininkų 
ruduo (PDr), į kurį susirenka 
daug poetų. Nuo patyrusių ir 
pačių geriausių, iki mažiau ži-
nomų ar dar labai jaunų. Vyks-
ta įvairūs renginiai, skaitymai 
ir dar visokios pramogos, bet 
įdomiausia dalis yra neforma-
lus bendravimas tarpusavyje. 
„Širdelės“ sienos nukabintos 
prieš du dešimtmečius ir seniau 
vykusių PDr'ų nuotraukomis, 
kuriose daug gyvų, bet nemažai 
ir išėjusiųjų poetų. Ant kavi-
nės sienų galima rasti nemažai 
šmaikščių eilėraščių apie po-
etus, barmenus Virgį ir rasą, 
kavą ir kitus „Širdelės“ žmones 
ar reiškinius.

Atrodo, jau kiek kartų „Šir-
delėje“ būta, sėdėta, kalbėta, 
juoktasi, bet kiekvieną kartą 
atvažiavus į Druskininkus net 
nekyla minčių pietauti ar rymoti 
prie giros bokalo kur nors kitur. 
„Širdelė“ plačiai išskėstomis 
rankomis priima į savo glėbį 
visus: laimingus ir ne, turtin-
gus ir vargšus, radusius ir be-
ieškančius, sočius ir alkanus ne 
tik maisto, bet kai ko žymiai 
daugiau.•

„Tele2“ pasiūlymas verslui: viskas viename 
pokalbių planai už vieną, mažesnę kainą
Verslo auginimui ir jo efek-
tyvumo didinimui spalis 
yra itin geras laikas, nes 
šį mėnesį „Tele2“ skelbia 
ypač patrauklias sąlygas 
užsisakyti „Power Pack“. 
Tai – naujas viskas viena-
me paketas, kuris įmonėms 
suteikia reikalingiausias 
ryšio, interneto ir telefoni-
jos paslaugas bei geresnius 
įrangos pasiūlymus už 
vieną, mažesnę kainą.

„Verslo savininkai neturi laiko 
ieškoti, kur gauti skirtingas pas-
laugas ar įrenginius geriausiomis 
sąlygomis, todėl siekdami būti 
jų veiklos augimo partneriais 
viskuo pasirūpinome iš anksto. 
„Power Pack“ – tai neribotų po-
kalbių, daugiau duomenų, inter-
netą biurui ir geresnius įrangos 
pasiūlymus suteikiantys planai, 
su kuriais išmani skambučių 
valdymo paslauga pridedama 
nemokamai“, – sakė Mindaugas 
Ambrasas, „Tele2“ verslo klientų 
pardavimų vadovas.

išmanuS Skambučių 
valDymaS – nemokamai
Į kiekvienam verslo klientui per-
sonalizuotą „Power Pack“ paketą 
nemokamai įtraukiama „Tele2“ 
išmanaus skambučių valdymo 
paslauga užtikrins, kad nebūtų 
praleistas nei vienas įeinantis 
skambutis, o tai reiškia – ir po-
tencialus užsakymas.

„Automobilių servisams, ka-
vinėms ar didesniems verslams 
nebereikės laidinio telefono – jo 
numeris išliks, bet jį surinkusių 

klientų skambučiai bus nukreipia-
mi į išmaniuosius. Juose, tiesiog 
programėlėje, skambučius galima 
peradresuoti, sujungti arba nusta-
tyti darbo valandų limitą – viską, 
ką anksčiau atlikti buvo įmanoma 
tik turint griozdiškas laidines sto-
teles“, – pasakojo „Tele2“ verslo 
klientų pardavimų vadovas.

Be to, šis sprendimas leidžia 
sukurti bei įrašyti unikalų pasis-
veikinimo pranešimą, nukreipti 
skambučius kitu numeriu, nepa-
žeidžiant GDPr aktyvuoti po-
kalbių įrašymą bei išmanų au-
toatsakiklį. O kur dar galimybė 
susipažinti su praleistų skambučių 
informacija ar pokalbių statistika 
– visa tai yra tik dalis išmanaus 
skambučių valdymo privalumų, 
kurie padeda verslui efektyviau 
bendrauti su klientais bei partne-
riais ir galbūt uždirbti daugiau.

naujiemS klientamS – 
SpecialuS Spalio mėneSio 
paSiūlymaS 

Ieškantiems plano, kuris su-
teiks daugiau vertės jūsų verslui, 
vertėtų suskubti. „Tele2“ paruošė 
ypatingą pasiūlymą: nauji verslo 

klientai, iki lapkričio 1 d. užsisakę  
„Power Pack“ planus ir pasirašę 
24 mėn. sutartį, visomis plano 
naudomis net tris mėnesius galės 
naudotis nemokamai.

Ypač patogu tai, jog pasiūlymu 
pasinaudoti, užsisakyti paslaugas, 
įrenginius arba pasikonsultuoti 
galima Lazdijuose, Seinų g. 4, 
įsikūrusiame operatoriaus salone. 
Juk nuo šiol verslo klientus aptar-
naujantys vadybininkai dirba ne 
tik verslo, bet visuose skirtinguo-
se Lietuvos miestuose esančiuose 
„Tele2“ salonuose. Daugiau in-
formacijos rasite www.tele2.lt/
verslui, paskambinę trumpuoju 
nemokamu numeriu 1885 arba 
+370 684 000 75 (kaina pagal 
mokėjimo plano tarifus). Infor-
macija teikiama 7.00–23.00 val.

Pavyzdžiui, užsakant „Power 
Pack“ planą su neribotais po-
kalbiais, sms ir 16 GB, 100 GB 
laisvo interneto ir skambučių val-
dymu kaina (imant 10 SIM), plano 
– 11,49 Eur/mėn. (už 1 SIM) su 
24 mėn. sutartimi, o perkant šias 
paslaugas atskirai akcijos metu 
bendra kaina – 24,97 Eur/mėn. 
su 24 mėn. sutartimi.•

Vaikystė sovietinėje Lietuvoje — ir žiauri, ir graudi, ir juokinga
1940 m. Sovietų Sąjun-
gai okupavus Lietuvą ir 
įjungus ją į SSRS sudėtį, 
neišvengiami tapo funda-
mentalūs visos socialinės, 
kultūrinės ir politinės 
erdvės pokyčiai, turėję 
pasitarnauti komunistinės 
utopijos įtvirtinimui. 

Šios permainos palietė ir vaikų 
gyvenimus. Sovietų Sąjungoje 
vaikai turėjo ypatingą statusą – 
jie reprezentavo ne tik vaikystės 
nekaltumą, bet ir „komunisti-
nio rytojaus“ pažadą, o tinka-
mai ideologiškai ir politiškai 
paruošti turėjo tapti socializmo 
garantu. 

Šioje parodoje į sovietinę vai-

kystę bandoma pažvelgti keliais 
žvilgsniais – parodyti, kaip so-
vietinė vaikystė buvo konstruo-
jama viešajame diskurse, kokie 
lūkesčiai buvo kuriami vaikams, 
iš kitos pusės – parodyti, kaip 
patys vaikai anuomet matė juos 
supantį pasaulį ir koks jų „bal-
sas“ yra fiksuojamas įvairiuose 
archyviniuose dokumentuose – 
pradedant piešiniais, baigiant 
laiškais į žurnalų redakcijas.

Pirmoji parodos dalis – „Ideo-
logijos pančiuose“ pasakoja apie 
oficialias vaiko indoktrinavimo 
praktikas sovietinėje visuome-
nėje. Joje vaikai buvo traktuo-
jami kaip „naujosios tvarkos“ 
įsikūnijimas, „galinga revoliuci-
jos ikona“. kol jauno žmogaus 

sąmonėje dar galutinai nesu-
siformavęs kritinis mąstymas, 
pasinaudoti jaunatvišku entuzi-
azmu sovietiniams ideologams 
galėjo būti viena lengviausių 
tikslo siekimo priemonių. 

Sovietinė mokykla turėjo per-
tvarkyti vaiko sąmonę, perorien-
tuoti ją į kitą vertybių sistemą, 
„moralinį jausmą pakeisti pilie-
tine pareiga“. Tai buvo naujo so-
vietinio identiteto formavimas. 
Sovietiniai vaikai turėjo užaugti 
sveiki ir fiziškai stiprūs, kupini 
džiaugsmo, išsilavinę ir kultū-
ringi tam, kad galėtų tęsti komu-
nizmo statytojų pradėtus darbus. 
To buvo siekiama per sovietinę 
auklėjamųjų institutų gausą: 1) 
ikimokyklinio ugdymo įstaigas, 
2) mokyklinio tipo institutus, 3) 
vaikų ir jaunimo organizacijas 
(spaliukai, pionieriai, komjau-
nuoliai), 4) įvairius vaikų užim-
tumo klubus, būrelius, 5) šeimą. 
Tokia įvairovė įgalino geresnį 
vaiko indoktrinacijos aparatą, 
t. y. jei vienas institutas (pavyz-
džiui šeima) „nesąžiningai“ vyk-
dydavo auklėjimo procesą, tai 
buvo apsidraudžiama, jog kiti 
institutai pasirūpins „tarybinio 
piliečio“ išugdymu.

Vienu iš sovietinės indoktri-
nacijos uždavinių buvo siekis 
„apsaugoti“ jaunąją kartą nuo 
ideologinių „priešo atakų“. Di-
džiausią susirūpinimą ideolo-
gams kėlė jaunimas: „kai kurių 
vaikinų ir merginų pavėluotas 
pilietinis brendimas, išlaikyti-
nių nuotaikos, nenoras dirbti 
ten, kur to reikia visuomenei 
šiandien“. Didelės sovietinių 
ideologų pajėgos buvo nu-
kreiptos siekiant eliminuoti bet 
kokią galimą neigiamą įtaką iš 
aplinkos. Labiausiai kovota su 

bandymais menkinti socializmą 
ir katalikų bažnyčios įtaka au-
klėjant moksleivius, todėl visose 
gyvenimo srityse reikalauta dar 
labiau garbinti Sovietų Sąjungą 
kaip pažangiausią, teisingiausią 
bei geriausią santvarką turinčią 
valstybę ir žeminti lietuviškumą, 
Bažnyčią, jos autoritetus.•
Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo 
LKP dokumentų skyriaus vyriausioji 
specialistė 
Rūta Grišinaitė
lrytas.lt
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Keliauja su rudeniu: rudenį Lazdijų krašto bibliotekininkai „raliuoja“
Dineta Babarskienė
Kiek mena pačios Lazdijų 
rajono bibliotekininkės, 
tradiciškai jau nuo 2014 
metų jos laukia kiekvieną 
rudenį vykstančio Bibli-
otekininkų ralio. Tuomet 
išsileidžia į kelią ne tik 
liepsnojančiu rudeniu 
besigrožėdamos, kasmet 
suka vis kitais keliais, 
kitomis kryptimis, norė-
damos aplankyti vis kitas 
koleges, kitas bibliotekas, 
pabendrauti, pasisemti 
žinių. Šiemet vykta į vis 
dar dažais kvepiančias 
bibliotekas, kuriose  taip 
neseniai darbavosi sta-
tybininkai, o šiandien ir 
bibliotekininkės, ir skaity-
tojai neatsidžiaugia gražiai 
sutvarkytomis bibliotekų 
patalpomis, gražiomis 
erdvėmis žmonėms ir 
knygoms. Bibliotekininkės 
entuziazmo nepraranda, 
azarto netrūksta, nors 
čia nieks neskaičiuoja nei 
minučių, nei sekundžių, o 
ir finišuoti pirmam visai 
nebūtina. Tai šiek tiek 
kitoks ralis, nei mes įpratę 
įsivaizduoti. Net kiek ki-
lometrų nuvažiuota, ir tai 
pamiršta pasižiūrėti. Gal 
kitais metais... O šių metų 
raliui startas duotas... Tad 
į kelią... 

maršrutaS: aštrioji kirSna–
meteliai–krikštonyS–
Seiliūnai
ryte bibliotekininkės šoko į au-
tomobilius ir nurūko Aštriosios 
kirsnos pusėn. Pirmiausiai į Aš-
triosios kirsnos dvarą ir tikrai 
ne be reikalo. Tai labai ypatinga 
vieta, todėl, matyt, Aštriosios 
kirsnos bibliotekos biblioteki-

ninkė rūta radzevičiūtė būtent 
nuo čia pradėjo pasakojimą apie 
šio krašto bibliotekos istoriją. Pa-
sivaikščiota po rudens spalvomis 
liepsnojantį dvarą, kur, beje, kaž-
kada buvusi biblioteka. O paskui 
jau į dabartinę šviesią, jaukią bi-
blioteką, kur bibliotekininkėms 
gero kelio linkėjo pats Būdvie-
čio seniūnijos seniūnas Arūnas 
kundrotas. Lazdijų rajono savi-
valdybės viešosios bibliotekos 
direktorė renata rudienė įteikė 
visoms bibliotekininkėms, ku-
rias tądien lankė ralio dalyvės, po 
puodelį linkėdama visoms gero 
kelio ir smagaus pabendravimo 
neformalioje aplinkoje. O paskui 
– Meteliai. Apsilankyta bažny-
čioje, įkopta į Metelių apžval-
gos bokštą, apsilankyta Metelių 
regioniniame parke. „Aš niekad 
nedirbau tokiose jaukiose patal-
pose kaip dabar“, – džiaugėsi Me-
telių bibliotekos bibliotekininkė 
Gina ramanauskienė kviesdama 
koleges į Metelių biblioteką. Vai-
šingos ir išradingos biblioteki-
ninkės svetingai sutiko koleges, 
tad vaišintasi ir saldumynais, ir 
užkandėlėmis ir net receptais pa-
sidalinta. Sužavėjo po renovacijos 
daugelio bibliotekininkių dar iki 
šiol neaplankyta krikštonių bibli-
oteka, kurią, tiesą sakant, sunku ir 
atpažinti: mačiau prieš renovaci-
ją ir po. „Biblioteka stulbinamai 
pasikeitusi“, – sakė viešnios. „O 
kaip džiaugiasi skaitytojai“, – ti-
kino krikštonių bibliotekos bibli-
otekininkė reda Savukynienė. 
Apsilankyta Jono reitelaičio mu-
ziejuje. „Arkivyskupo, dabar jau 
kardinolo Sigito Tamkevičiaus 
gimtajai parapijai padovanotą 
kryžių tikrai verta aplankyti“, – 
nutarė bibliotekininkai. Seiliūnų 
bibliotekoje klausytasi Seiliūnų 
bibliotekos bibliotekininkės Dai-
vos Povilanskienės eilių, rudeniš-

kai nostalgiškų. Bibliotekininkės 
smalsios, tad nužiūrėjusios, kas 
pas koleges įdomaus, gražaus 
padaryta, dar nematyto, sugrį-
žusios ir savo miestelio ar kai-
mo bibliotekoje, sakėsi, būtinai 
pasidarysiančios. O tokių, kad ir 
mažų, bet mielų detalių surasta 
kiekvienoje bibliotekoje: tai ka-
taloginė dailiai dekupuota, tai dar 
kokia detalė iškart krinta į akis. 
„Smagu dirbti jaukiose patalpose, 
gera ir skaitytojams užeiti“, – kal-
bėjo bibliotekininkės. O paskui 
atskleista didžioji Bibliotekininkų 
ralio paslaptis. „Mūsų laukia sūrių 
degustacija“, – pakvietė Seiliūnų 
bibliotekos bibliotekininkė Daiva 
Povilanskienė. 

bibliotekininkų ralio 
pabaiga: ragautaS 
rujojančių aSilių pieno 
SūriS
roberto Dubicko ūkyje mus 
pasitiko besiganančios ožkos 
ir asilės. Paskui jau prie savos 
sūrinės durų ir pati šeimininkė 
ponia Inga, kuri maloniai kvietė 
paragauti sūrių ir išsirinkti pačių 
skaniausių. Sūrių gausa pribloškė 
dar labiau, kai sužinojome, jog jie 
iškeliauja į Vokietiją, Prancūziją, 
o ir prezidentas Valdas Adamkus 
čia užsisakantis savo mėgstamo 
sūrio. Paragavome ir mes. Ir pre-
zidentei Daliai Grybauskaitei sū-
riai iš Seiliūnų patiko, „Pergalės 
kvapas“ – toks sūrio pavadinimas 

Roberto Dubicko ūkyje mus pasitiko  pati šeimininkė ponia Inga, kuri 
maloniai kvietė paragauti sūrių ir išsirinkti pačių skaniausių.

prezidentui Gitanui Nausėdai. 35 
rūšių fermentuoto sūrio gamina ši 
sūrinė, dar kietieji sūriai ir, kaip 
mes sakome, labiausiai lietuvio 
skoniui įprasti sūriai. „Skonio rei-
kalas, koks kam patinka, bet pa-
ragauti verta kiekvieno“, – ragino 
šeimininkė. Anot ponios Ingos, 
kiekvienu metų laikotarpiu sūris 
vis kitoks: pavasarį, vasarą, rude-
nį. „Niekaip nepadarysi vienodo 
sūrio visus metus, pienas juk vis 
kitoks“, – tikina ji. Tačiau anot 
šeimininkės, jų ūkyje svarbiausia 
kokybė. „kokybė mums pirmoje 
vietoje“, – tvirtino ji.  Ir kokių tik 
sūrių tądien neragauta, net rujo-
jančių asilių pieno sūris paska-
nautas: jo kvapas toks specifinis, 
kad paragauti verta, ar pirksite, 

jau kitas reikalas. „Asilės pienas 
klampus, nepanašus į niekieno 
kito“, – sakė šeimininkė. Ir ra-
gauti šį sūrį iššūkis! Tikrai! Sūris 
„Sušildyk mane jauną“ – 90 % 
ožkų pieno  ir 10 % karvių pieno, 
su paprikomis, sūris „Lambada“, 
„kaprizas“, „Mozzarella“, sūris 
su trumais, su rudmėsėmis. Ir ra-
gauti, ir uostyti išskirtiniai rankų 
darbo sūriai. Šeimininkai garsina 
savo sūriais Lazdijų kraštą, žinia 
apie Lazdijų krašto sūrius sklinda 
po visą pasaulį. O bibliotekinin-
kai, išsirinkę pačius skaniausius 
sūrius,  jau lauke, prie tvenkinio, 
besimėgaudami gamtos apsupti-
mi dalinosi Bibliotekininkų ralio 
2019 įspūdžiais, kurie pranoko 
visų lūkesčius.•

Pasivaikščiota po rudens spalvomis liepsnojantį Aštriosios Kirsnos dvarą, kur, beje, kažkada buvusi biblioteka.

Sužavėjo po renovacijos daugelio bibliotekininkių dar iki šiol neaplankyta 
Krikštonių biblioteka.
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Gruncinis dzūkas nuo Margotės ir Pakrykštės: mačiau kitą 
Lietuvą, nei rašė visokios „Tiesos“ 
Juozas Šorys, 
„Šiaurės Atėnai“
Kultūrininkas, kraštoty-
rininkas, knygų autorius, 
pokario partizanų kovų ty-
rinėtojas Bronius Kašelio-
nis – dzūkas iš Krikštonių 
bažnytkaimio, įsikūrusio 
netoli Nemuno Lazdijų ra-
jone. Jis niekada neabejojo, 
kad turi kovingųjų sūdu-
vių (jotvingių) palikuonių 
kraujo. B. Kašelionį kalbi-
na Juozas Šorys.

kaip ir ne lietuva
– Broniau, pažįstu Tave beveik 

pusę amžiaus. Esi lituanistas, 
paminklosaugininkas, istorikas, 
poetas (knyga „Miške einantis 
laikrodis“, 2004), savitas „psi-
choanalizuojantis“ filosofas ir 
eseistas (2019 m. „Diemedžio“ 
leidykla išleido filosofinės ese-
istikos ir prozos knygą „Baimių 
užrašai“), bet, ko gero, labiausiai 
Tave „vežanti“ tema visada buvo 
pokario partizaninis karas, ypač 
Dzūkijoje, o dar labiau Tavo 
krašte – Užnemunio Dainavoje 
(knyga „Dainavos partizanai. 
Šarūno rinktinė. Dokumentai ir 
prisiminimai“, 1999, papildytas 
variantas – 2018), bet apie tai jau 
esame kalbėję. Daug metų dirbai 
kaip paminklosaugininkas, kas 
įstrigo iš šios srities?

– Po lituanistikos studijų pir-
miausia sutikau menotyrininkę 
Zitą Žemaitytę, ji paklausė, ar 
aš nenorįs ateiti dirbti į tuome-
tę Mokslinę metodinę paminklų 
apsaugos tarybą. Jai Vilniaus uni-
versitete dėstė Paulius Galaunė, 
su kuriuo buvo geri draugai.

Ėmęs kartu su ja dirbti Dailės 
skyriuje susidūriau su kultūros 
gelme, man atsivėrė visai kitas pa-
saulis, nes iki tol tarsi vegetavau 
komunistų primestoje aplinkoje. 
Taryboje buvo kone antikvaria-
tams prilygintina biblioteka. Ypač 
įsiminė ekspedicijos Žemaitijoje, 
kuriose fiksavome, aprašinėjome, 
traukėme į dailės paminklų są-
rašus koplytėles, koplytstulpius, 
stogastulpius, kryžius.

Tada pamačiau, kad Lietuva yra 
kitokia, nei rašė visokios „Tie-
sos“, kad Žemaitija visai kaip ir 
ne Lietuva. kokie didingi senais 
medžiais apaugę vienkiemiai, o 
kokie išlakūs prie jų ar vieniši 
laukuose augantys ąžuolai! O ko-
plytėlės ir medžiuose, ir ant že-
mės kelių sankryžose, prie upių, 
laukuose, sodybose, o koplytėlių 
grožis!

Antai vienoje pamatėme užsti-
klintą gražiai aprengtą Mariją su 
gėlių puokšte ir padėtu veidrodė-
liu. klausiau žmonių: „O kam tas 
veidrodėlis?“ Vieni sakė, kad taip 
gydomos sergančiųjų akys, o kiti 
– kad tiesiog toks yra žemaičių 
papuošimas, jie taip supranta…

Ir dabar Žemaitiją matau su 
smūtkeliais, su įkeltais į koply-
tėles nežinomų meistrų išdrožtais 
šventais Florijonais ir Izidoriais 
Artojais, kai vaizduojama, kad 
žmogus aria lauką, o angelas 
meldžiasi už jo derlių. O ką jau 
kalbėti apie pietas, apie išdrožtus 

paukščius, visokius ornamentuo-
tus dirbinius…

kai paskaitau Marcelijaus 
Martinaičio „kukučio balades“ 
ar pažiūriu į primityviąją tapy-
bą, matau, kad viskas iš ten, iš 
žemės žmonių pasaulėjautos, iš 
liaudies meno. Tas žemaičių ir jų 
kraštovaizdžio uždarumas, tarsi 
įdvasinimas.

Būdavo, atvažiuoji pas žmogų, 
o jis kažką daro, ir jis prieš tai 
žino, kad besidomintys žmonės 
nori su juo pasikalbėti, bet že-
maitis nepakelia akių, turi prie jo 
prieiti ir pradėti kalbinti.

Dzūkai kitaip elgtųsi – jei tik 
kas pasirodo, tai iškart pripuo-
la klausinėdami, iš kur jūs, esą 
ir mano giminė ten gyvena, gal 
ką sutikot, ir po kelių minučių 
jau su juo lyg seni pažįstami, jau 
jie sako, kad padėsim, kuo tik 
galim.

kartą atvažiavom pas žemaitį, 
loja šuo, jam šiaudiniame stogo 
šlaite padaryta skylė, o jis pats 
užkeltas ant stogo. Ai, sako, jis 
čia laksto, loja, tai užkėlėme. Iš-
kiša galvą iš stogo ir loja… O 
kitas, žiūrim, žemaitis važiuo-
ja vežti šieno ir vežime vežasi 
šunį. Sakom, kam vežatės jį, tegu 
bėga. Sako, o kam, juk ir jis gyvas 
sutvėrimas. Maždaug žmogus, 
kažkaip taip pasakė.

elDoraDaS SkuoDo rajone
– Kartais apie greta gyvenan-

čius gyvius žemaičiai pasako – 
„gyvs dakts, rek pagerbtė…“

– Daug netikėtumų Žemaiti-
joje patyrėme. O kiek ten šalti-
nių, šventų vietų, miškeliuose 
– seniausios medžio skulptūros. 
Atsimenu, viena sodyba prie Vė-
žaičių buvo jau seniai palikta, bet 
joje tebestovėjo gerai prižiūrimas 
koplytstulpis su skulptūrėlėmis. 
Aišku, supratome, kad jas išvogs, 
bet… Manau, kad dabar daug ko 
iš to, ką tada matėme, nebėra, išli-
ko tik tai, kas užfiksuota nuotrau-
komis, užrašyta, kas dūli muziejų 
fonduose.

– Ar toks ir buvo Jūsų tikslas, 
tą stengėtės padaryti?

– Neabejotinas vertybes, kurios 
iki tol buvo kaip ir nežinomos ar 
neįvertinamos, fiksavome ir įtrau-
kėme į dailės paminklų sąrašą. 
Zita Žemaitytė pasakojo, kad po 
karo gražiausių medžio koplytė-
lių, prikabinėtų medžiuose ir ant 
žemės, ant akmenų, bei skulptūrų 
buvo kaip grūšių ant medžio.

Tuometinėse ekspedicijose 
daugiausia aprėpėme Skuodo, 
klaipėdos (tiksliau, Gargždų), 
Plungės, šiek tiek Telšių rajonus. 
Skuodo rajone tikras eldoradas 
mums buvo Barstyčių miestelis, 
ne kartą apie jį sukomės.

Netoli jo yra ir didžiausias Lie-
tuvoje Puokės akmuo (ne Barsty-
čių, kaip dažnai sakoma). Netoli 
Barstyčių – Pašilės kaime (bu-
vusiame Ylakių valsčiuje) – yra 
gimęs lietuviškų maršų karalius 
Bronius Jonušas. kalvotos miš-
kingos aukštumėlės apie Barsty-
čius man priminė Dzūkiją, ypač 
važiuojant nuo Lazdijų link Me-

telių – ir ten lyg šventa vieta.
Beje, bedirbdamas minėtoje 

taryboje susipažinau su Pauliu-
mi Galaune, Ipolitu užkurniu, 
Lionginu Šepka, su daugeliu kitų 
išskirtinių asmenybių. kartą su 
Zita aplankėme užkurnį, o jis tada 
tašė ąžuolą. Vos mus pamatęs ėmė 
rėkti: „ko dabar landžiojate, dirb-
ti trukdote, negi darbo neturite? 
Velnias jus čia nešioja!“ Po to ji 
sakė: „kartais jis kad pradeda be 
priežasties rėkti, nė pats nežino, 
dėl ko, bet jis – geras žmogus. Ir 
poetas.“ O Šepka… kai pamačiau 
jo išdrožtą antkapinį paminklą 
mirusiam broliui, atėmė žadą.

Mačiau, kaip jis gyveno, galvo-
jau, kaip jis su tokiu menku pei-
liuku padarė tokį šedevrą. kartą 
nuėjome pas jį – stovi apsikabinęs 
suskilusį radiją, o tas apraišiotas 
visokiomis virvėmis, ir pasirodo, 
kad tą radiją jis išsimainė už savo 
vertingą kūrinį. Sakom, kam tau 
tas radijas, o jis: „Aš klausausi ži-
nių, juk visokių nelaimių būna… 
Va, kiek lėktuvų nukrenta, bet tu 
sakyk man, kodėl jie parašiutų 
neturi? Taigi išskleidi parašiutą 
ir nusileidžia lėktuvas…“ Sakau 
– reikia daug jėgos, kaip parašiu-
tas išlaikys lėktuvą? Sako: taigi 
žmonės viską gali padaryti…

Namuose buvo pastatytas gra-
žiai išdrožtas kryžius šuneliui, o 
prie lubų buvo prikabintas vaiko 
lopšys, kuriame jis laikė maistą. 
Sako: „Bet tu man sakyk, kaip 
pelės mano maistą pasiekia?“ 
Žiūrim, kad tas lopšys storu vir-
vagaliu prie lubų prikaltas. Sakau 
– prikabinkit tą lopšį ant plonos 
vielos, kad pelės negalėtų ateiti. 
„A, gerai sakote…“

kartą mums bekalbant kažkaip 
pravėrėme duris ir išbėgo šuo. O 
jis: „ką jūs padarėte, aš jus pri-
ėmiau kaip žmones, o jūs mano 
šunį paleidote!“ Išlėkėme ieškoti 
šuns po laukus, šiaip ne taip jį 
parvijome, tai taip dėkojo, kad 
šunelis grįžo namo.

kartais būdavo labai geras, o 

kartais ūmus. Vis prašydavo, kad 
jam reikia liepos medienos. kartą 
jam su Zita ir atvežėme liepos, 
bet jis liko nepatenkintas, sakė: 
„kokie čia durniai, ką jie čia at-
vežė?“ Tada jau jis gyveno bute 
Vilniuje, ten jau kaltais ir peiliais 
grindys buvo jau gilokai prakal-
tos, tiesiog pragraužtos, didoka 
skylė padaryta.

virė ir Dieną, ir naktį
– Papasakok, kodėl sumanei 

stoti į Vilniaus universitetą stu-
dijuoti lituanistikos, kokie buvo 
patyrimai ir planai?

– Į lituanistikos specialybę sto-
jau todėl, kad tuo metu galvojau, 
jog ten ruošia poetus. Ir daugelis 
mano draugų taip galvojo. Prisi-
menu pirmąsias dienas po egza-
minų, kai jau buvome priimti ir 
rugsėjo pirmąją įteikinėjo studijų 
knygeles. Vieni buvo apsitūloję 
kaimiškai, su kostiumais, o An-
tanas kalanavičius buvo apsivil-
kęs tokiu rusvu velvetiniu kostiu-
mėliu, kelnės buvo siaurokos, o 
kojinės tokios baltos… Girdėjau 
sakant – o, va, koks dailininkas 
čia mokysis…

Toks saulėtas, labai gražus 
buvo rugsėjis, o auditorijose tar-
si skleidėsi merginų žydėjimas. 
Suko galvas gražios panelės, 
paskaitos buvo įdomios, ir gerai 
buvo tai, kad nereikėjo kasdien 
lyg mokiniams atsakinėti. Dėsty-
tojai tik primindavo, kad kažkada 
bus sesija, tada atsiimsim. O dar 
man po pustrečių metų aviame-
chaniku sovietinės kariuomenės 
aviacijos dalinyje atrodė tokia 
laisvė…

Tarnavau prie Ikvos upės Du-
bnoje, ukrainoje, netoli istori-
nės Ostrogiškio pilies, pro kurią 
kiekvieną rytą pravažiuodavome 
vykdami į oro uostą. O mokyda-
miesi gyvenome vadinamajame 
Stuokynės bendrabutyje, kuris 
buvo dabartiniuose centriniuose 
universiteto rūmuose. Viename 
kambaryje tilpdavome gal pen-

kiolika anglistų, germanistų, li-
tuanistų, ir gyvenimas jame virė 
ir dieną, ir naktį, nebuvo jokios 
tvarkos.

kartą parėjo išgėręs Viktoras 
Brazauskas, o ant jo lovos buvo 
primėtyta kažkokių daiktų, tai jis 
suėmė apklotą ir kad pasuko, ir 
paleido, ir kažkoks lekiantis daik-
tas pataikė kurso draugui Jonui 
Bučiui į nosį, o tas stovi su krauju 
varvančiu straubliuku, o kraujas 
varva ant Viktoro paklodės. Jo 
toks charakteris buvo – stovėjo ir 
nieko nedarė, va, žiūrėkit, koks aš 
nuskriaustas, ką man padarė…

poetaS – ohoho!
– Ir kaip Jūs darėtės poetais, 

rašytojais ir kuo tik norėjote, 
kaip vykdavo pretendentų į olim-
pą gūžynės?

– Juokingai dabar atrodo, bet 
tada buvo ir tokių poetų, kurie 
atėję į skaityklą susidėdavo poe-
zijos knygelių kaladę ir, paėmę iš 
kelių rinkinių po eilutę, sukurpda-
vo atseit eilėraštį. kiti už nugaros 
sėdėdami sakydavome – žiūrėk, 
ką jis daro…

Daugeliui tada atrodė didelė 
garbė būti poetu. Ohoho! Atsi-
menu, išleidome pirmąjį kūrybos 
laikraštėlį „Berželis“. Toks trum-
pas ir gal nerimtas išėjo. Paskiau 
jau išleidome laikraštį „Šaknys 
ir viršūnės“, kuriame buvo iš-
spausdintas ir mano eilėraštis apie 
klepočių kaimo sudeginimą. Ir 
jis pakliuvo į saugumą (ieškojau 
jo archyve, bet neradau). Buvo 
išsikvietę saugumiečiai ir sakė, 
kad, va, rašote apie klepočius, 
bet juk ten tada buvo banditų, 
jie ten priešinosi, todėl tą kaimą 
sudegino. O iš tikrųjų ten tada 
nebuvo nė vieno partizano. Taip 
ir baigėsi ta mūsų leidyba.

Atsimenu Vytauto Skripkos 
autografą ant dovanotos knygos: 
„Prisiminimui tų vakarų ir Ne-
ries krantų, kur buvo geriamas 
vynas.“ Dažnai ateidavome prie  

Bronius Kašelionis sovietiniame MIG'e. (Asmeninio archyvo nuotr.)
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Neries ir su įkarščiu kalbėdavo-
mės, diskutuodavome apie poe-
ziją ir gyvenimą, o pigus vynas 
tada nė rublio nekainavo.

kartą kažkuris paskaitė Ber-
nardo Brazdžionio eilėraščio 
fragmentą: „Iš sutemų tolimas 
aidas pasigirs nakčiai veriant du-
ris“ ir sakė – va, kaip pasakyta, 
dabar jau nieks taip nepasakys… 
Daug įvairių panašių kalbėjimų ir 
dainavimų buvo. Buvome kaip 
broliai, pasisekė, kad tarp mūsų 
nebuvo šnipų ar išdavikų, nors 
kalbėjome apie viską, ką buvome 
matę ar žinojome.

ne perDirbiniai, 
valkataujantyS poetai

– Turbūt kad ir kur žengtumė-
te, jautėtės lietuviai, o ne sovieti-
niai sistemos perdirbiniai?

– Taip, visi buvome lietuviai. 
kai buvo mūsų, pirmakursių, 
krikštynos, tada sugiedojome 
partizanų dainą „Sėk, sesute, 
gvazdiką“, o kitą dieną dėstyto-
jas pasakė, kad mums reikėjo ir 
akmenų atsinešti. O jau kai mes 
krikštijome kitus, tai jau buvo iš-
kilminga, tarsi bažnytinė procesi-
ja – Viktoras buvo „vyskupas“ su 
raudona kepure, rankose laikė sto-
rą knygą, o kiti laikėme vėliavas ir 
žvakes, skaitėme suimprovizuotą 
juokingą maldą, o merginos klau-
pėsi ir bučiavo filologų berželį. Po 
šių „mišių“ nuėjome į kavinę, ir 
„vyskupas“ netikėtai sutiko len-
kę, ši kad šveitė jam rankinuku 
per tą kepurę… Sakė, ką jūs – iš 
bažnyčios tyčiojatės?..

O tada iš kažkur išdygo toks 
susilaižęs saugumietis ir ėmė de-
taliai klausinėti, kas ten nutiko, 
bet buvo priverstas pasišalinti. 
Mūsų draugų rate dažniausiai 
sukdavosi impulsyvusis Vikto-
ras Brazauskas, uždaras žemaitis 
Petras Dirgėla, poetas Antanas 
kalanavičius, kilęs iš Sapiegiškės 
(netoli Nedzingės), daugiau lakstė 
padebesiais, jį vadindavome miš-
ko blūdu, jo poezijos tada nela-
bai tesupratome, bet savo eiles jis 
skaitydavo labai išraiškingai, buvo 
Aloyzas Tendzegolskis, kuris jau 
tada rašė humoreskas su savaip iš-
protautu juoku, kuris mūsų beveik 
neimdavo, dar ateidavo Vytautas 
Skripka, meistriškai nutaikytu 
balsu kartais mėgdžiodavęs Juozą 
Baltušį, tariamai išgyvenantį dėl 
sovietinės literatūros ateities, ar 
kitus oficiozus. Taujėnuose gyve-
no mokytojas lituanistas iš kiek 
vyresnės kartos, poetas Virgilijus 
kaziūnas, nemėgęs pedagogo da-
lios, jį dažnai aplankydavome. 
Buvome tarsi niekieno nesuprasti 
valkataujantys poetai…

paSlaptieS DvelkSmaS
– O studijų metais ir vėliau 

daug eilių prirašei? Rodos, ne 
iš jų vėliau išleidai rinktinį to-
melį…

– Tais laikais parašiau eilėraštį 
„Dzūkija“ ir išspausdinau „Stu-
dente“. Dabar juokingai atrodo. 
Jau tada poeziją tapatinau su mu-
zika. Patiko Paulius Širvys, Jonas 
Juškaitis, ypač lyg iš pusiau sapnų 

toks upelio pavadinimas. Nuo 
vandenų mirgėjimo ar ji pati tą 
mirgumą padaro? Teka išsirai-
čiusi tarp kalvų, griovių, skar-
džių ir tarsi nukrenta, nuplaukia 
į Nemuną. Ar mirgėjimai kokie 
žydėjimai? Margas – tai gražus, 
kaip audinių gražumas, kaip vi-
sokie taurūs drabužių marginiai. 
Manoma, kad krikštonių kaimo 
dalis Mangarotas irgi yra kilęs 
nuo Margotės, nors anksčiau ta 
vietovė vadinosi Mangratai. Iš-
eitų – margi ratai. Paskui juos 
sulenkino kaip Margožatą, o dar 
vėliau tą variantą sulietuvino kaip 
Mangarotą.

– O kokios kitos istorinės to 
ilgo gatvinio kaimo su vienkie-
miais prie kelio dalys?

– Seniau krikštonys buvo de-
šinėje Nemuno pusėje, o dabar – 
kairėje. Ten 1343 m. kunigaikštis 
Žygimantas kęstutaitis yra pasi-
rašęs privilegijų aktą bajorams. 
kada Jurgis radvila tose vieto-
se gavo žemės, pastatė keltą per 
Nemuną, o jam aptarnauti buvo 
apgyvendinti žmonės, kuriuos 
vadino perevaznikais. Oficialiai 
ta vieta ir vadinosi krikštonys. 
Vėliau atsirado ir krikštonių 
dvaras, ir kaimas prie jo, žmo-
nių dabar vadinama Panemunė, o 
XIX a. viduryje, kai dvaro žemės 
po reformos buvo išskirstytos, 
atsirado ir kalninė kaimo linija, 
kurioje dabar yra ir mano iš tėvų 
paveldėta sodyba.

Tie kaimai palei Nemuną nusi-
tęsia apie du su puse kilometro, o 
1926 m. krikštonyse kunigo Jono 
reitelaičio iniciatyva buvo pasta-
tyta bažnyčia ir jungtinis kaimas 
tapo bažnytkaimiu. Dabar anoje 
Nemuno pusėje gyvena tik vie-
nas žmogus, o Panemunėje yra 
likę daug namų, bet gyventojų 
juose – tik kokie trys, didesnioji 
žmonių dalis gyvena kalninėje 
kaimo linijoje ir miestelyje. Taip 
krikštonių vietovardis keliavo 
per istoriją ir žemę.

bobakalniS ir DieDakalniS
– Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, 

kad Krikštonių pavadinimas yra 
kilęs nuo krikščioniško krikšto 
ar krikštijimo, bet juk žinoma 
ir senesnių, tikresnių versijų? 
Be to, žinau ir kitą krikštijimo 
reikšmę – sakoma, kad krikštija-
ma, kai pirmą kartą ragaujamas 

naujojo derliaus maistas.
– Sakoma, kad krikštonių 

pavadinimas negali būti krikš-
čioniškos kilmės. Manoma, kad 
greičiausiai jis kilęs nuo paukščių 
krykštės, nes kiek tolėliau nuo 
mano namų, prie Nemuno, se-
niau buvo didelė pelkė, į kurią 
suskrisdavo begalė paukščių. Nuo 
jos ėmęs pradžią ten tekėjęs upe-
lis Pakrykštė. Manoma, kad ir 
krikštonys senaisiais istoriniais 
laikais galėjo rastis nuo gausaus 
ir garsaus paukščių krykštavimo, 
nuo jų krykštės.

Prie krikštonių yra Bedugnis 
ežeriukas, kuriame, sakoma, yra 
nuskendusi bažnyčia ir girdisi 
skambantis jos varpas. kiek tolė-
liau yra ežeras Dunojus, kurio se-
nasis pavadinimas buvo Nedujas. 
Paslaptingas tas priešdėlis „ne-“ 
– su juo ir Nedzingė, ir Nemunas, 
ir daugiau vandenvardžių.

Iš mitologinių vaizdinių mi-
nėčiau dvi krikštonių kalvas – 
tai šalia esantys Bobakalnis ir 
Diedakalnis. Manoma, kad tai 
buvusios senosios šventvietės, 
kuriose atskirai meldėsi moterys 
ir vyrai. Toliau nuo jų per visą 
kaimą nusitęsia tarsi daugybės 
ąžuolų eisena, kuri irgi gali būti 
susijusi su tomis šventvietėmis. Ir 
dabar kaime tebeauga daug senų 
ąžuolų.

Anoje kaimo pusėje nuo mano 
namų stūkso krikštonių piliakal-
nis su gyvenviete ir pilkapynu, 
kurie datuojami I tūkst.–XIII a. 
Netoli jų teka upelė Anga (arba 
Žiočia), greta jos plyti pieva, ku-
rios pavadinimas – kraujo salos, 
menanti mūšio vietą.

Piliakalnį XIX a. antrojoje pu-
sėje yra lankęs iš prūsų bajorų 
kilęs etnografas ir archeologas Zi-
gmantas Gliogeris (1845–1910), 
kuris nuo 1871 m. ne kartą ke-
liavo Nemunu nuo Gardino iki 
kauno, yra aptikęs nemaža senų 
radinių ir juos aprašęs.

Tolėliau nuo piliakalnio per 
pievas į Nemuną teka upelis 
Vikšrus, turintis sūduvišką (jo-
tvingišką) pavadinimą. Živulčiš-
kės miške iš šaltinių alma Vuodo 
ir Musės upeliai. Sakoma, kad 
Obelų rave, netoli kurio buvo 
krikštonių dvaras, yra paslėpti 
auksiniai sukilėlių, kurie buvo 
pabėgę nuo rusų armijos perse-
kiojimo, pinigai.•
lrt.lt

atklydusi Alfonso Nykos-Niliūno 
poezija, kuri veikė tarsi simfonija, 
iš kurios nieko nepasiskolinsi, dar 
išeiviai kazys Bradūnas, Henri-
kas Nagys.

Gera poezija man yra paslapties 
dvelksmas, jos įtaiga, kuri sieja-
si ne su šiuo pasauliu, nežinau, 
su kuo… kaip sapnas, svajonė, 
stebuklas, burtas. kur nedaug 
metaforų, bet… ir nemažai. kas 
paslaptinga, netikėta, bet pasaky-
ta muzikaliai, trumpai ir aiškiai. 
Gali jos nesuprasti, kaip ir muzi-
kos, bet ji veikia. Poetas turi tikėti 
tuo, ką rašo, mylėti ir dirbti.

Mano eilėraščiai, kaip pasakyta 
Bronio Savukyno, yra neorgani-
zuota tikrovė. Ir aš tai sąmoningai 
darau, nes jeigu būtų organizuota, 
būtų visai net man neįdomi. Bū-
damas savo sukurtoje stichijoje 
galiu atsiduoti srautui, kuris at-
siranda nežinia iš kur ir neaišku, 
kur neša. kai vienas sakinys ar 
vaizdas sako viena, o kitas – visai 
ką kita, bet sąskambis tarp jų yra 
ir jie vienas kitą pažįsta. Mano 
poetinis laukas nuaustas iš gamtos 
pastebėjimų, pojūčių, savistabos, 
vengiu abstraktybių.

netauškė kaip DaugeliS
– Esi nemažai bendravęs su 

kai kuriems kultūros žmonėms 
legendiniu, beveik ikoniniu so-
vietmečio pabaigos prozininku 
Broniumi Radzevičiumi. Kalba-
mės „Būdo“ (buvusios „Liaudies 
kultūros“) žurnalo redakcijoje, 
šiame pastate jis irgi yra kiek 
dirbęs, nors daugiausia laiko 
praleido vadinamajame meto-
diniame kabinete Žvėryne, tad 
prisiminkime.

– Studijų metais esame gyvenę 
viename bendrabučio kambaryje, 
nors jis ir buvo iš pora metų aukš-
tesnio kurso. kartą einu gatve ir iš 
Tauro bendrabučio balkono mane 
pašaukė žmogus su mėlynu nailo-
niniu lietpalčiu – ogi Bronius ten 
bestovįs. Nulipo ir pasakė, kad 
ieško darbo. Prieš tai pabaigęs 
studijas dirbo kažkokioje moky-
kloje.

Tada darbe viršininko paklau-
siau, ar pažįstamas literatas galėtų 
gauti darbą kultūros srityje. Ir jį 
priėmė redaguoti kažkokių bro-
šiūrų, toje įstaigoje dirbdamas 
jis ir gyvenimą pabaigė. Ir ten jis 
buvo visai kito miško paukštis, 
nelabai jį kas ten suprato ir žinojo, 
ką jis iš tikrųjų darė, kuo gyveno, 
ką rašė ir kaip kentėjo.

Buvo intravertas, iš tikrųjų ken-
čiantis žmogus. esame nemažai 
bendravę, daug kartu važinėjome, 
ne kartą buvome ir mano tėviškėje 
(vakarais eidavome prie Nemuno, 
kalbėdavomės po žvaigždėtu dan-
gumi, atsimenu, kažką įkvėptai 
kalbėjo apie Nietzschę, vėliau 
plaukėme valtimi upėmis).

esame buvę ir jo tėviškėje 
Vyžuonose. Dzūkijoje jam pa-
tikdavo, esame besišypsantys ir 
atseit laimingi nusifotografavę 
ant Merkinės ir Liškiavos pilia-
kalnių. Mus suartino, matyt, cha-
rakterių panašumas, gal įgimtas 
uždarumas ar tiesiog išlikęs pa-
matinis lietuviškumas. Be abejo, 

ir kritinis nusiteikimas sovietinės 
sistemos atžvilgiu.

Dar ir filosofinis jo mąstymo 
būdas – ir mane tai „vežė“, nes 
jis netauškė, kaip daugelis, o iš 
gilesnių patirties klodų kalbėjo 
apie tai, ką skaitė ir savaip ap-
mąstė. Jaučiau, kad vaikystėje 
jis turėjo sunkių išgyvenimų, 
tai atsispindėjo ir jo elgsenoje, 
būde, bendravime. kartais pa-
sižiūrėdavau į jį ir su užuojauta, 
nes jis buvo talentingas, gražus, 
gabus vyras, kuris vaikystėje pa-
tyrė daug vargo ir vėliau sunkiai 
gyveno. Ir mokantis universitete 
nepastebėjau, kad jis būtų labai 
draugavęs su kursiokais.

krikštonių kalvoSe kažkaS 
paSlėpta

– Esu daug kartų buvęs Tavo 
tėviškėje Krikštonyse, gali ne-
sustodamas kalbėti apie savo 
kraštą, esi surinkęs medžiagą 
ne tik apie kaimą, bet ir apie visą 
Dainavą, parašei apie ją isto-
rinių apybraižų, kraštotyrinio 
pobūdžio knygą „Dainava. Seinų 
kraštas. Istorija, kultūra, žmo-
nės“ (2002). Kokie Krikštonys 
atrodo mitologiniu, paprotiniu, 
istoriniu požiūriu?

– Pirmiausia mano gimtasis 
kaimas siejasi su dainomis. Nuo 
pat vaiko lopšio girdėjau dainuo-
jant. Dainos, dainos, dainos, visur 
dainos. ką bedarytų, siuvinėtų ar 
kiaulę darinėtų, kas kur eitų, jotų 
ar važiuotų – žmonės tyliai niū-
niuodavo, kieme susėdę dainuo-
davo arba laukuose staugdavo. Ir 
vakaruškose – ne tik šokiai, bet ir 
iki išnaktų skambėdavo dainos. 
Iš pradžių jos vykdavo atviroje 
vietoje kurioje nors sodyboje. 
Vienur šokdavo, kitur šeiminin-
kė vištas lesindavo, kitur vyrai 
susėdę gerdavo samanę ir dai-
nuodavo.

Visa tik ūždavo, kažkur srūdavo 
ir būdavo taip linksma, taip gera! 
Tarsi kokioje dabarties švenčių 
etnografinėje sodyboje, bet ten 
viskas būdavo tikra. Ir muzikantų 
tada netrūkdavo, daug kas gro-
jo smuikais (smuikininkai buvo 
geriausi ir gerbiamiausi muzi-
kantai), taip pat armonikomis, 
akordeonais, tvatydavo būgnais, 
kokius tik nutverdavo.

Ir aš vėliau išmokau groti 
akordeonu, armonika, šiek tiek 
mėgėjiškai smuikuoju. Turiu ins-
trumentų kolekciją, tarp jų – kito-
kios, nei įpratę, išvaizdos suomiš-
ką pianiną, vargonėlius, padarytus 
Čikagoje, visokių atmainų akor-
deonų (tarp jų ir vadinamąjį knop-
kinį) ir armonikų, bandoniją, bet 
su ja, įnoringa, sunku groti… O 
paskui prisireikė tvarkos – visus 
suvarė į kultūros namus, atsirado 
kažkam vadovaujančių kultūros 
biurokratų piramidė.

Man, vaikui, atrodydavo, kad 
krikštonių kalvose kažkas yra 
paslėpta, jos tokios slėpiningos. 
Senieji žmonės sakydavo, kad 
jose vaidendavosi, degdavo auk-
sas, ko tik ten nebūdavo. Pro jas 
vinguriuodama arba kiek įkypai 
srovendavo Margotė.

Vis galvodavau, nuo ko kilo 

Gruncinis dzūkas nuo Margotės ir Pakrykštės: mačiau kitą 
Lietuvą, nei rašė visokios „Tiesos“ 

Bronius Kašelionis. (Asmeninio archyvo nuotr.)

»Atkelta iš 8 psl. 
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

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

linė policija 2“. 
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Daiktų istorijos. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Gyvenk be skolų. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Bankas“. 
 24.00 Mūsų gyvūnai. 
 0.30 „Bloga mergaitė“. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vakaras su Edita. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Bankas“.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Rozenheimo 

policija“.
 10.55 „Supermamos“.
 11.30 „Rimti reikalai 2“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Paskolinta meilė“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 VIDO VIDeO. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Valanda su Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Šešios dienos“.
 0.25 „Begėdis“.
 1.30 „Terminatorius. 

Genesys“.
 3.30 Alchemija. VDU 

karta. 
 4.00 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.10 Televitrina. 
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Jūrų pėstininkas 

2“.
 23.55 „Rezidentas“.
 0.55 „X mutantai“.
 1.50 „Rouzvudas“.
 2.40 „Amerikiečiai“.
 3.30 „Rezidentas“.
 4.20 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 5.10 „Svotai“. 

btv
 6.20 „Mentalistas“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.30 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.30 „Teisingumo 

agentai“.
 10.30 „Kobra 11“.
 11.30 „Mirtinas ginklas“.
 12.30 „Visa menanti“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 15.55 „Teisingumo 

agentai“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 Laba diena. 
 21.00 „Priverstinis 

panirimas“.
 22.50 „Pabėgimas iš Los 

Andželo“.
 0.45 „Visa menanti“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Vantos lapas.
 7.00 „Moterų daktaras“.
 8.00 Reporteris. 
 8.50 Sportas.
 8.58 Orai.
 9.00 Nauja diena. 
 9.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 10.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 11.05 „Šviesoforas“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 13.45 TV parduotuvė.
 14.00 Ne spaudai. 
 15.00 „Prokurorai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 

 16.58 Orai.
 17.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 18.00 „Geroji naujiena“. 
 18.30 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai. 
 19.25 „Pozicija“. 
 20.00 Žinios.
 20.25 Orai. 
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Ne spaudai. 
 22.00 „Bruto ir Neto“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre.
 0.00 Gyvenimas.
 1.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 2.00 „Bruto ir Neto“.
 2.20 „Šviesoforas“.
 3.20 Reporteris. 
 4.00 Sportas.
 4.08 Orai.
 4.10 Ne spaudai.
 5.10 „Prokurorai“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Visagino Country 

2015. 
 6.45 Klausimėlis. 
 7.00 Kultūros diena.
 7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „44 katės“. 
 8.20 Mūšio laukas. 
 8.50 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Riestainio skylė“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita.

 12.40 Stop juosta. 
 13.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 14.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 14.55 „Po milijono metų 

1“.
 15.45 Pirmą kartą.
 15.50 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“. 
 16.00 „Kaimynai piratai“. 
 16.15 „44 katės“. 
 16.45 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? Iš 
elgetos – į turčius“. 

 17.10 „Keistuolė 2“. 
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.25 Premjera. „Iš už-

maršties prikeltas 
Versalis. Dingęs 
Karaliaus Saulės 
dvaras“. 

 20.20 Šimtas. Įdomioji 
tarpukario istorija. 

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Premjera. „Tolyn į 

kosmosą“. 
 23.30 Mūšio laukas. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Euromaxx. 
 1.15 Gyvos dainos 

festivalis „Aš toks 
vienas“. 

 2.20 Linija. Spalva. 
Forma. 

 2.40 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. Salezie-
čiai ir paskirtojo 
kardinolo Sigito 
Tamkevičiaus 
pašaukimas į 
kunigystę.

 3.15 Duokim garo! 
 4.40 Stop juosta. 
 5.05 Stilius. 

tv1
 6.00 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Neklausk meilės 

vardo“.
 9.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Būrėja“.
 12.20 „Mokytojas“.
 13.20 „Drakonų kova. 

Super“.
 13.50 „Stivenas Visata“.
 14.20 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“.
 14.45 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Mokytojas“.
 19.50 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 21.00 PREMJERA. „Poli-

cijos telefonas 110. 
Motinos diena“.

 22.55 „Imperatorė Ki“.
 1.20 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.10 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtis Korsikos 
kyšulyje“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Einšteinas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Vienam gale 

kablys. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“. 
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Šaunioji įgula“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Einšteinas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“. 
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Šaunioji įgula“. 
 20.00 „Rezidentai“. 
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Linkėjimai iš 

Paryžiaus“.
 22.55 „Tironas“.
 23.55 „Pėdsakai“.
 0.50 „Svieto lygintojai“.
 1.40 „Dvi merginos be 

cento“.
 2.25 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 

ketvirtaDieniS, spalio 10 d. Saulė teka 7.35, leidžiasi 18.36, dienos ilgumas 
11.01. Priešpilnis. Vardadieniai: Danielius, Pranciškus, Gilvydas, Butautė, Danys.

„Tele2“ pasiūlymas: po 10 GB 
dovanų kas mėnesį

Mobiliojo ryšio bendrovė „Tele2“ 
paruošė išskirtinį pasiūlymą po-
kalbių planams įsigyti – kartu su 
daugeliu jų kas mėnesį dovanoja 
po 10 GB. Pasiūlymu pasinaudoti 
galima internetinėje svetainėje 
www.tele2.lt arba bet kuriame 
„Tele2“ salone.

„Įsibėgėjus rudeniui, daugiau laiko skiria-
me naršymui ir virtualiam bendravimui. 
Todėl savo klientams paruošėme specialų 
pasiūlymą – už įprastą populiariausių 
pokalbių planų mokestį kas mėnesį ne-
mokamai suteikiame net po 10 gigabai-
tų“, – sakė „Tele2“ pardavimų direktorė 
Vaida Burnickienė.

kaS mėneSį + 10 gb Dovanų – viSą 
SutartieS laikotarpį
Nusprendusiems įsigyti naują mokėji-
mo planą verta suskubti. klientams, šiuo 
metu besirenkantiems neribotų pokalbių 
ir SMS planus su 2,5 GB, 5 GB arba 10 
GB duomenų, „Tele2“ kas mėnesį papil-
domai dovanos nemokamus 10 GB. Ir 
taip – visą 18 mėnesių arba 24 mėnesių 
sutarties laikotarpį.

už tą pačią sumą norite gauti net 5 
kartus daugiau gigabaitų? Tuomet rin-
kitės neribotų pokalbių ir SMS planą su 
2,5 GB – kas mėnesį už įprastą 9,90 eur/
mėn. mokestį iš viso gausite net 12,5 GB 
duomenų. Pasiūlymas galioja pasirašant 
18 mėn. sutartį be įrangos arba 24 mėn. 
pokalbių planą perkant kartu su telefonu. 
Dovanojami 10 GB galioja visoje Lietu-
vos teritorijoje.

Tiems, kuriems reikia dar daugiau in-

terneto duomenų, pasiūlymas taip pat 
yra. Šiuo metu pasirinkusiems neribotų 
pokalbių ir SMS planą su 5 GB – kas 
mėnesį už įprastą 12,90 eur/mėn. mo-
kestį iš viso bus suteikiami net 15 GB 
duomenų. Pasiūlymas galioja pasirašant 
18 mėn. sutartį be įrangos arba 24 mėn. 
pokalbių planą perkant kartu su telefonu. 
Dovanojami 10 GB galioja visoje Lietu-
vos teritorijoje.

Norintiems naršyti dar laisviau siū-
lomas neribotų pokalbių ir SMS planas 
su 10 GB. Įsigyjantiems jį  šiuo metu 
už įprastą 15,90 eur/mėn. mokestį  bus 
suteikiama dvigubai daugiau duomenų 
– net 20 GB/mėn. Pasiūlymas galioja 
pasirašant 18 mėn. sutartį be įrangos arba 
24 mėn. pokalbių planą perkant kartu 
su telefonu. Dovanojami 10 GB galioja 
visoje Lietuvos teritorijoje.

papilDomoS DovanoS
Ir tai dar ne viskas. Visi trys mokėjimo 
planai suteikia ir papildomų paslau-
gų – pusmetį nieko nekainuosiantį 
mobilųjį parašą ir galimybę mėnesį 
žiūrėti „Viaplay“ turinį nemokamai. 
Be to, su šiais planais sudarę 24 mė-
nesių sutartį, už spartųjį „Tele2 Laisvą 
internetą“ namams 3 mėnesius nemo-
kėsite nieko. 

Pasiūlymai papildomoms paslaugoms 
galios jas užsisakius kartu su minėtais 
mokėjimo planais ir aktyvavus jas ne 
vėliau kaip per 30 dienų nuo naujo plano 
sutarties pasirašymo datos.

Pasiūlymų laikas ribotas. Daugiau 
informacijos www.tele2.lt/privatiems/
planai, TeLe2 salonuose ar paskambi-
nus 117.•
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 Klausimėlis. 
 7.25 Premjera. „Koni 

ir draugai. Tira-
nozaurų karaliaus 
paslaptis“. 

 9.00 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 Pasaulio dokumen-
tika. „Keisčiausi 
pasaulyje 3. 
Keistenybės“. 

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės 
3. Laukinė gauja“. 

 13.50 „Džesika Flečer 9“. 
 15.28 Loterija „Keno 

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

certas. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Muzikos pašaukti. 

M. Rostropovi-
čiaus labdaros ir 
paramos fondo 
„Pagalba Lietuvos 
vaikams“ labdaros 
koncertas. 

 19.30 Stilius. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Šok su žvaigžde. 
 23.10 „Tvirti vyrukai“. 
 0.45 „Vilkolakis“. 
 2.25 Pasaulio dokumen-

tika. „Keisčiausi 
pasaulyje 3. 
Keistenybės“. 

 3.10 Pasaulio dokumen-
tika. „Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės 
3. Laukinė gauja“. 

 3.55 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. Salezie-
čiai ir paskirtojo 
kardinolo Sigito 
Tamkevičiaus 
pašaukimas į 
kunigystę.

 4.25 „Džesika Flečer 9“. 

lnk
 6.40 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.05 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 7.35 „„Nickelodeon“ 
valanda. Monstrai 
prieš ateivius“.

 8.00 „Berniukas Blo-
giukas“.

 8.30 Pažinimo klubas. 
 9.00 „Ogis ir tarakonai“.
 9.10 „Vilis ir pašėlę 

ratai“.
 11.00 „Spidas Reiseris“.
 13.40 „Načas Libras“.
 15.30 „Ekspertai“.
 17.25 Kelionių panorama. 
 17.55 Gyvūnų pasaulis.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Balerina“.
 21.20 „Nebrendylos 2“.
 23.25 PREMJERA. „Vaka-

rėlių laivas“.

 1.10 „Vaikis ant ratų“.

tv3
 6.15 Televitrina. 
 6.30 „Elena iš Avaloro“.
 7.00 „Vėžliukai nindzės“.
 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Elena iš Avaloro“.
 8.30 Virtuvės istorijos. 
 9.00 Gardu Gardu. 
 10.00 Būk sveikas! 
 10.30 Penkių žvaigždučių 

būstas. 
 11.00 Misija: dirbame 

sau. 
 11.30 „Nauji Džonio Ka-

pahalos nuotykiai“.
 13.20 „Šanchajaus 

riteriai“.
 15.45 Ekstrasensai. 
 17.25 Aplink Lietuvą. 

Žmonės. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.17 TV3 sportas. 
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“. 
 19.30 „Turtuolis vargšas“. 
 21.00 PREMJERA. „Ade-

lainos amžius“.
 23.15 PREMJERA. „Palikti 

Aliaskoje“.
 1.20 „Konanas bar-

baras“.
 3.15 „Jūrų pėstininkas 

2“.

btv
 6.30 Laba diena.
 7.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Laba diena.
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas 

televitrina.
 10.00 „Apvalioji planeta“.
 10.35 „Gyvūnai. Laukinė 

širdis“.
 11.50 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 12.20 „Būk ekstremalas“.
 12.50 „Džeimio Oliverio 

daržovių patie-
kalai“.

 13.55 „Anthonis Bour-
dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 14.55 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.55 „Nusikaltimų 
miestas“.

 16.30 Laisvės karžygiai. 
 17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Juventus“–„CBet“.

 19.30 Muzikinis šou. 
 22.05 „2 ginklai“.
 0.15 „Apgalvota žmog-

žudystė“.

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

pristato. Karo ir 
pokario vaikai. 
Partizanų vaikai“.

 7.55 „TV Europa 
pristato. Karo ir 
pokario vaikai. 
Tremtinių vaikai“. 

 8.30 „Pasaulis iš 
viršaus“.

 9.30 Vantos lapas. 
 10.00 „XX amžiaus 

piratai“.
 12.00 „Loch Neso byla“.
 14.00 Gyvenimas. 
 15.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 „TV Europa 

pristato. Lietuvos 
sienų apsauga. 
Kontrabanda“.

 17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. I. Staro-
šaitė. 

 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 19.00 „Moterų daktaras“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Šviesoforas“.
 21.30 Dekonstrukcijos su 

Edmundu Jakilaičiu. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. A. Bum-
blauskas. 

 0.00 „Moterų daktaras“.
 1.00 „Pagrindinis 

įtariamasis“.
 3.00 „Šviesoforas“.
 4.00 Dekonstrukcijos su 

Edmundu Jakilaičiu. 
 5.00 Gyvenimas.
 6.20 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.40 „Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klausimėlis. 
 6.20 Duokim garo! 
 7.45 Auksinis protas. 
 9.00 Auto Moto. 
 9.30 Pradėk nuo savęs. 
 10.00 Į sveikatą! 
 10.30 Smalsumo genas. 
 11.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 11.30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 ARTS21. 
 13.30 Alessandro 

Stradella. Opera 
„Kirkė“.

 14.35 Skamba skamba 
kankliai 2019. 

 15.40 Kėdainių miesto 
šventė 2019. 

 16.30 Mūšio laukas. 
 17.00 Klauskite daktaro. 
 18.00 Stambiu planu. 
 18.55 Pasaulio teisuoliai. 
 19.40 „Dauntono abatija 

6“. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Niekada nesakyk 

niekada“. 
 23.10 Fesivalis 

„nowJapan 2019“. 
 0.30 Dabar pasaulyje. 
 1.00 Alessandro 

Stradella. Opera 
„Kirkė“.

 2.05 Mano tėviškė. Ga-
brielė Petkevičaitė-
Bitė.

 2.25 „Mylimas vaikas“.
 3.50 ARTS21. 
 4.15 Kelias. 
 4.45 Auksinis protas. 

tv1
 6.35 „Akloji“.
 7.05 „Pragaro katytė“.
 8.05 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.05 „Tėvas Motiejus“.
 10.15 „Būrėja“.
 12.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.30 „Akloji“.
 13.05 „Didelės svajonės, 

mažos erdvės“.
 14.30 Sveikatos namai.
 15.30 Sveikatos namai 

teleparduotuvė. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Būrėja“.
 20.00 „Iliuzija“.
 21.00 „Aš gyvas“.
 22.50 „15 šlovės minučių“.
 1.05 „Nusikaltimas 

prie Baltijos jūros. 
Pasikėsinimas“.

 2.40 „Tabula Rasa“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Jokių kliūčių!
 7.30 Iš peties.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Vienam gale 

kablys. 
 9.30 Statybų gidas. 
 10.00 Autopilotas. 
 10.30 „Didžiosios katės. 

Nepaprastų gyvūnų 
šeima“.

 11.30 Jokių kliūčių!
 12.30 „Didžiosios katės. 

Nepaprastų gyvūnų 
šeima“.

 13.30 „Išlikimas“.
 15.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.00 Iš peties.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Krovinių karai.
 19.00 Amerikos  

talentai.
 20.00 Dainų dvikova.
 21.00 Žinios. 
 21.45 Sportas. 
 21.58 Orai. 
 22.00 „Melas vardan 

tiesos“.
 1.00 „Linkėjimai iš 

Paryžiaus“.
 2.30 „Paguoda“.

„Adelainos amžius“,  21.00, TV3

penktaDieniS, spalio 11 d. Saulė teka 7.37, leidžiasi 18.34, dienos ilgumas 
10.57. Priešpilnis. Vardadieniai: Germanas, Rimgaudas, Daugvydė, Zinaida, Zina.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

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

linė policija 2“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Gyvenimo spalvos.
 13.00 Ypatingas būrys. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Visi kalba. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.25 Loterija „Keno 

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

čempionato at-
rankos rungtynės. 
Ukraina–Lietuva. 

 23.45 „Vilkolakis“. 
 1.30 Euromaxx. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Visi kalba. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Šventadienio 

mintys. Kardinolo 
Sigito Tamkevičiaus 
kelias. 

 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Beatos virtuvė. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Rozenheimo 

policija“.
 10.55 „Supermamos“.
 11.30 „Rimti reikalai 2“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Paskolinta meilė“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 Bus visko. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 PREMJERA. „Vaikis 

ant ratų“.
 23.20 „Kaip žaibo 

trenksmas“.
 1.35 „Aukšta įtampa“.
 3.10 Pažinimo klubas.

tv3
 6.10 Televitrina. 
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Farai. 
 8.55 Legendinės 

legendos. 
 10.00 „Meilės simfonija“.
 12.00 „Svotai“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 17.55 Namų idėja su 

IKEA. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Mulan“. 
 21.10 „Nepriklausomybės 

diena. Atgimimas“.
 23.35 „Konanas bar-

baras“.
 1.45 „Geras žmogus“.

btv
 6.20 „Mentalistas“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.35 „Teisingumo 

agentai“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Mirtinas ginklas“.
 12.35 „Visa menanti“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 15.55 „Teisingumo 

agentai“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Mirties apsup-

tyje“.
 23.30 „Priverstinis 

panirimas“.
 1.15 „Visa menanti“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 TV Europa pristato. 

„Lietuvos gelmių 
istorijos“.

 7.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. E. Jaki-
mavičius. 

 8.00 Reporteris. 
 8.50 Sportas.
 8.58 Orai.
 9.00 Ne spaudai.
 10.00 Atliekų kultūra. 
 10.30 Kaimo akademija. 
 11.05 „Šviesoforas“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 13.45 TV parduotuvė.
 14.00 Gyvenimas. 
 15.00 „Prokurorai“.
 16.00 Reporteris. 
 17.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 18.00 „Geroji naujiena“.
 18.35 „Politiko išpa-

žintis“.
 19.00 Žinios.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 Žinios.
 20.25 Orai. 
 20.30 Reporteris. 

 20.48 Sportas.
 20.58 Orai.
 21.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 22.00 „Bruto ir Neto“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 „Pasaulio turgūs“.
 0.00 „Moterų daktaras“.
 1.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 2.00 „Bruto ir Neto“.
 2.20 „Šviesoforas“.
 3.20 Reporteris. 
 4.10 Gyvenimas. 
 5.10 „Prokurorai“.
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.35 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Gyvos dainos 

festivalis „Aš toks 
vienas“.

 7.05 Kultūros diena.
 7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „44 katės“. 
 8.20 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 8.50 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? Iš 
elgetos – į turčius“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 12.40 7 Kauno dienos. 
 13.05 Stilius. 
 14.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 14.55 „Iš užmaršties 

prikeltas Versalis. 
Dingęs Karaliaus 
Saulės dvaras“.

 15.50 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“. 

 16.00 „Kaimynai piratai“. 
 16.15 „44 katės“. 
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Galin-
gosios porelės“. 

 17.10 „Keistuolė 2“. 
 18.00 Kultūros diena.
 18.25 Į sveikatą!
 18.55 UEFA salės 

futbolo Čempionų 
lygos rungtynės. 
Kauno „Vytis“–
„Barcelona“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Mylimas vaikas“. 
 23.00 Mano tėviškė. Sta-

nislovas ir Liudvika 
Didžiuliai.

 23.15 „Smaragdo 
miestas“. 

 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Veranda. 
 1.15 Gyvos dainos 

festivalis „Aš toks 
vienas“.

 2.15 Pasaulio teisuoliai. 
 3.25 Gera muzika gyvai 

„The Gurdjieff 
Ensemble“. 

 4.40 7 Kauno dienos. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 

tv1
 6.00 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Neklausk meilės 

vardo“.
 9.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Būrėja“.
 12.20 „Mokytojas“.
 13.20 „Drakonų kova. 

Super“.
 13.50 „Stivenas Visata“.
 14.20 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“.
 14.45 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Mokytojas“.
 19.50 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 21.00 „Tabula Rasa“.
 23.15 „Nusikaltimas 

prie Baltijos jūros. 
Pasikėsinimas“.

 1.05 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

 3.00 „Policijos telefonas 
110. Motinos 
diena“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Einšteinas“.
 8.30 „Rezidentai“. 
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“. 
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Šaunioji įgula“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Einšteinas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“. 
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Šaunioji  

įgula“.
 20.00 „Rezidentai“. 
 21.00 Žinios. 
  22.00 „Paguoda“.
 0.00 Eurolygos rung-

tynės. Milano „AX 
Armani Exchange 
Olimpia“–Kauno 
„Žalgiris“.

 2.10 „Pjūklas 2“.

„Vaikis ant ratų“,  21.00, LNK
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

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

linė policija 2“.
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Vartotojų kontrolė. 
 20.25 Loterija „Keno 

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

čempionato at-
rankos rungtynės. 
Lietuva–Serbija. 

 23.45 „Komisaras 
Reksas“.

 0.30 Klausimėlis. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Savaitė. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Tėčio reikalai. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Vartotojų kontrolė. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Rozenheimo 

policija“.
 10.55 „Supermamos“.
 11.30 „Rimti reikalai 2“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Paskolinta meilė“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 VIDO VIDeO. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 PREMJERA. 

„Hakeris“.
 0.10 „Begėdis“.
 1.15 „5-oji banga“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Svajonių sodai. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės simfonija“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.30 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
  19.30 Namas. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Kobra 11“. 
 23.00 „Blogasis sama-

rietis“.
 1.15 „X mutantai“.
 2.05 „Rouzvudas“.
 2.55 „Amerikiečiai“.
 3.45 „Kobra 11“. 
 4.35 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 5.05 „Svotai“. 

btv
 6.10 „Mentalistas“.
 7.05 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.20 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.20 „Teisingumo 

agentai“.
 10.20 „Kobra 11“.
 11.20 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 12.20 „Visa menanti“.
 13.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Stoties policija“.
 15.55 „Teisingumo 

agentai“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 Laba diena.
 21.00 „Ištroškę greičio“.
 23.35 „2 ginklai“.
 1.30 „Juodasis sąrašas“.
 2.15 „Gyvi numirėliai“.
 3.15 „Visa menanti“.
 4.00 „Detektyvų 

istorijos“.

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

su V. Mačiuliu. 
 7.00 Šiandien kimba. 
 8.00 „24/7“. 
 9.00 #NeSpaudai. 
 10.00 Gyvenimas.
 11.05 „Prokurorai“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 13.45 TV parduotuvė.
 14.00 Nauja diena. 
 14.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 15.00 „Šviesoforas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.48 Sportas.
 16.58 Orai.
 17.00 2019 m. „F-1“ čem-

pionato Japonijos 
GP apžvalga.

 18.00 „Geroji naujiena“. 

 18.35 „Svečiuose pas 
Marceliutę“.

 19.00 Žinios.
 19.25 Orai.
 19.25 „Tai – sportas“.
 19.35 „Laisvės keliu“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 Sportas.
 20.58 Orai.
 21.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 22.00 „Bruto ir Neto“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.25 Orai.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
 0.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 1.00 2019 m. „F-1“ čem-

pionato Japonijos 
GP apžvalga.

 2.10 „Bruto ir Neto“.
 2.30 „Prokurorai“.
 3.30 Reporteris. 
 4.00 Sportas.
 4.08 Orai.
 4.10 Nauja diena. 
 4.40 „Bruto ir Neto“.
 5.00 „Šviesoforas“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Gyvos dainos 

festivalis „Aš toks 
vienas“.

 7.05 Kultūros diena.
 7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“.
 7.40 „Kaimynai  

piratai“.
 7.55 „44 katės“.
 8.20 Pradėk nuo savęs. 
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Galin-
gosios porelės“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 

 12.40 Linija. Spalva. 
Forma. 

 13.05 Savaitė. 
 14.00 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 14.30 Muzikos pašaukti. 

M. Rostropovi-
čiaus labdaros ir 
paramos fondo 
„Pagalba Lietuvos 
vaikams” labdaros 
koncertas. 

 15.50 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“.

 16.00 „Kaimynai piratai“.
 16.15 „44 katės“.
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Alkanas 
žvilgsnis“.

 17.10 „Keistuolė 2“.
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.25 Premjera. „Baigia-

masis gambitas. 
1978 m. Pasaulio 
šachmatų čempi-
onatas. Korčnojus 
prieš Karpovą ir 
Kremlių“.

 20.20 Šimtas. Įdomioji 

tarpukario istorija. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Premjera. „Žiem-

galos dainius. Algi-
mantas Vincentas 
Raudonikis“.

 22.20 „Tiltai“.
 22.45 Kelias. 
 23.10 Istorijos detektyvai. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.45 Kelias į namus. 
 1.15 Šok su žvaigžde. 
 3.15 „Hana ir jos 

seserys“.
 5.00 Šimtas. Įdomioji 

tarpukario istorija. 
 5.05 Mūsų miesteliai. 

Išlaužas. 

tv1
 6.00 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Neklausk meilės 

vardo“.
 9.05 „Meilės sparnai“.
 10.00 „Didelės svajonės, 

mažos erdvės“.
 11.15 „Akloji“.
 11.45 „Būrėja“.
 12.20 „Mokytojas“.
 13.20 „Drakonų kova. 

Super“.
 13.50 „Stivenas Visata“.
 14.20 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“.
 14.45 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Mokytojas“.
 19.50 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 21.00 „Mano žmona – 

ragana“.
 23.05 „Imperatorė Ki“.
 1.35 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.25 „Žmogus raketa“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Einšteinas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Autopilotas.
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“. 
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Šaunioji įgula“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Einšteinas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“. 
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Šaunioji įgula“. 
 20.00 „Rezidentai“. 
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 Farai. 
 22.00 „Naša Raša“.
 23.00 „Pjūklas 3“.
 1.10 „Pėdsakai“. 
 2.00 „Svieto lygintojai“.
 2.45 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 7.00 Šventadienio 

mintys. 
 7.30 Klausimėlis. 
 8.00 Tėčio reikalai. 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 9.00 „Hanso Kristiano 

Anderseno 
pasakos. Nauji ka-
raliaus drabužiai“. 

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Žemė žvelgiant iš 
kosmoso“. 

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. „Gy-
vūnų dinastijos“. 

 13.45 „Puaro“.
 15.28 Loterija „Keno 

Loto“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Istorijos detektyvai. 
 16.30 Gyvenk be skolų. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

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

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“. 
 21.30 „Bloga mergaitė“. 
 22.30 „Bilis Eliotas“. 
 0.20 „Hana ir jos 

seserys“. 
 2.05 Pasaulio dokumen-

tika. „Žemė žvel-
giant iš kosmoso“. 

 2.55 Pasaulio doku-
mentika. „Gyvūnų 
dinastijos“. 

 3.45 Šventadienio 
mintys. 

 4.15 „Puaro“.

lnk
 6.50 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.15 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 7.45 „„Nickelodeon“ 
valanda. Monstrai 
prieš ateivius“.

 8.10 „Berniukas Blo-
giukas“.

 8.40 „Ogis ir tarakonai“.
 8.50 „Blizgutis“.
 10.30 „Nuotakų karai“.
 12.20 „Mielas Diktato-

riau“.
 14.10 PREMJERA. 

„Įkyruolė“.
 16.20 Sveikatos namai. 
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Šokio revoliucija.
 21.40 PREMJERA. „5-oji 

banga“.
 23.55 PREMJERA. „Para-

normalūs reiškiniai 
2“.

 1.35 „Nebrendylos 2“.

tv3
 5.45 Televitrina. 
 6.00 „Sveikatos medis“.
 7.00 „Vėžliukai nindzės“.
 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Elena iš Avaloro“.
 8.30 Svajonių ūkis.
 9.00 La Maistas. 
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris. 
 11.00 Svajonių sodai. 
 12.00 „Naujas imperato-

riaus pokštas“.
 13.35 „Karingoji gražuolė 

Vendė Vu“.
 15.20 „Šokis hip-hopo 

ritmu“.
 17.30 Visi mes žmonės. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 X Faktorius. 
 22.00 „Pabėgimas į 

Galvestoną“.
 23.55 „Nepriklausomybės 

diena. Atgimimas“.
 2.05 „Palikti Aliaskoje“.

btv
 6.30 Baltijos galiūnų 

čempionatas. 
Radviliškis.

 7.30 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Baltijos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas. Žagarė. 

 10.00 „Apvalioji planeta“.
 10.35 „Gyvūnai. Laukinė 

širdis“.
 11.50 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 12.20 „Būk ekstremalas“.
 12.50 „Džeimio Oliverio 

daržovių patie-
kalai“.

 13.55 „Anthonis Bour-
dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 14.55 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.55 „Nusikaltimų 
miestas“.

 16.30 Laisvės karžygiai. 
 17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Neptūnas“–
„Žalgiris“.

 19.30 „Rivjera“.
 21.30 „Juodasis sąrašas“.
 22.30 PREMJERA. „Gyvi 

numirėliai“.
 23.40 „Mirties apsup-

tyje“.
 1.30 „Apgalvota žmog-

žudystė“.

Dzūkijos tv
 7.03 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „Gluchariovas“.
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 „Neprijaukinti“.
 10.00 Šiandien kimba.
 11.00 Atliekų kultūra.
 11.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 12.00 „Pagrindinis 

įtariamasis“.
 14.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 

 15.00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 

 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. A. Bum-
blauskas. 

 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 19.00 „Moterų daktaras“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Šviesoforas“.
 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. I. Staro-
šaitė. 

 0.00 „Moterų daktaras“.
 1.00 „Loch Neso byla“.
 3.00 „Šviesoforas“.
 4.00 „24/7“. 
 5.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Skamba skamba 

kankliai 2019. 
 7.15 Mūšio laukas. 
 7.45 Krikščionio žodis. 
 8.00 Kelias. 
 8.30 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 9.30 Linija. Spalva. 

Forma. 
 10.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Literatūros pėd-

sekys. 
 11.00 Stop juosta. 
 11.30 7 Kauno dienos. 
 12.00 Kelias į namus. 
 12.30 Mokslo sriuba. 
 13.00 Šok su žvaigžde. 
 15.00 Šventadienio 

mintys. 
 15.30 Brandūs pokalbiai. 
 16.00 Euromaxx.
 16.30 Veranda. 
 17.00 Stilius. 
 18.00 LRT PLIUS scena. 

Kauno šokio teatro 
„Aura“ spektaklis 
„Kaunas Zoo“. 

 19.00 Mūsų miesteliai. 
Išlaužas. 

 20.00 Smalsumo genas. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Skambantys 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Svečias – operos 

mega žvaigždė 
Placido Domingo 
(Ispanija).

 22.00 „Žalia pievelė“. 
 23.30 „Niekada nesakyk 

niekada“.
 1.40 „Bilis Eliotas“.
 3.25 „Tūkstantis, tūks-

tantis, tūkstantis 
mylių“.

 4.05 Šventadienio 
mintys. 

 4.30 Duokim garo! 

tv1
 7.00 „Akloji“.
 7.30 „Pragaro katytė“.
 8.30 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.30 „Tėvas Motiejus“.
 10.50 „Būrėja“.
 12.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.30 „Džino viešnagė 
Italijoje“.

 13.00 „Gaminame namie 
su Reičele Alen“.

 13.30 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Būrėja“.
 20.00 „Iliuzija“.
 21.00 „Žmogus raketa“.
 22.55 „Belaisvė“.
 1.05 „15 šlovės minučių“.
 3.00 „Aš gyvas“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Jokių kliūčių!
 7.30 Iš peties.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 Vienam gale 

kablys. 
 10.00 Praeities žvalgas. 
 10.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 „Didžiosios katės. 
Nepaprastų gyvūnų 
šeima“.

 12.00 Jokių kliūčių! 
 13.00 „Šunys: nepaprastų 

gyvūnų šeima“.
 14.00 „Išlikimas“.
 15.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.00 Iš peties.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Krovinių karai.
 19.00 Amerikos talentai.
 21.00 Žinios. 
 21.45 Sportas.
 21.58 Orai. 
 22.00 „Nufilmuoti 

antgamtiniai 
reiškiniai“.

 23.00 „Melas vardan 
tiesos“.

SekmaDieniS, spalio 13 d. Saulė teka 7.41, leidžiasi 18.29, dienos ilgumas 
10.48. Pilnatis. Vardadieniai: Eduardas, Mintaras, Nortautas, Venancijus, Edvardas, Nortautė, Edgaras.

„Pabėgimas į Galvestoną“,  22.00, TV3
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

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

linė policija 2“.
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.25 Loterija „Keno 

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

ekspedicija. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Užverbuotas“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 Tėčio reikalai. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Istorijos detektyvai. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.10 „Užverbuotas“.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Rozenheimo 

policija“.
 10.55 „Supermamos“.
 11.30 „Rimti reikalai 2“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Paskolinta meilė“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 VIDO VIDeO. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 „Galiu rytoj“.
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Naktis su uošviu“.
 0.15 „Begėdis“.
 1.25 „Hakeris“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Atkeršyti bet 

kokia kaina“.
 23.55 „Rezidentas“.
 0.55 „X mutantai“.
 1.50 „Rouzvudas“.
 2.40 „Amerikiečiai“.
 3.35 „Rezidentas“.
 4.25 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 5.15 „Svotai“. 

btv
 6.05 „Mentalistas“.
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Stoties policija“.
 9.25 „Teisingumo 

agentai“.
 10.25 „Kobra 11“.
 11.25 „Mirtinas ginklas“.
 12.25 „Visa menanti“.
 13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Stoties policija“.
 15.55 „Teisingumo 

agentai“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 Laba diena. 
 21.00 „Kitos 48 va-

landos“.
 22.55 „Ištroškę greičio“.
 1.20 „Visa menanti“.
 2.05 „Detektyvų 

istorijos“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Kaimo akademija. 
 7.00 „Moterų daktaras“.
 8.00 Reporteris. 
 8.50 Sportas.
 8.58 Orai.
 9.00 Nauja diena. 
 9.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 10.00 Dekonstrukcijos su 

Edmundu Jakilaičiu. 
 11.05 „Prokurorai“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 13.45 TV parduotuvė.
 14.00 Nauja diena. 
 14.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 15.00 „Šviesoforas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 17.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 18.00 „Geroji naujiena“. 
 18.35 „Tai – sportas“.
 19.00 Žinios.
 19.25 Orai.

 19.30 „Politiko išpa-
žintis“. 

 20.00 Žinios.
 20.25 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. A. Pro-
grebnojus. 

 22.00 „Bruto ir Neto“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
 0.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 1.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 2.10 „Bruto ir Neto“.
 2.30 „Prokurorai“.
 3.30 Reporteris. 
 4.00 Sportas.
 4.08 Orai.
 4.10 Nauja diena. 
 4.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 4.40 „Bruto ir Neto“.
 5.00 „Šviesoforas“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 Kultūros diena.
 7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „44 katės“.
 8.20 Į sveikatą!
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Alkanas 
žvilgsnis“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 

 12.40 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 
Laivininkystė Ne-
munu tarpukaryje.

 13.05 Kėdainių miesto 
šventė 2019. 

 14.00 Gimę tą pačią 
dieną. 

 14.55 „Baigiamasis 
gambitas. 1978 m. 
Pasaulio šachmatų 
čempionatas. 
Korčnojus prieš 
Karpovą ir 
Kremlių“.

 15.50 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“.

 16.00 „Kaimynai piratai“.
 16.15 „44 katės“.
 16.45 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Čempionų valgis“.

 17.10 „Keistuolė 2“.
 18.00 Kultūros diena.
 18.25 „Sporto galia. 

Vokietijos futbolo 
sėkmės paslaptys“.

 18.55 FIBA Čempionų 
lyga. Klaipėdos 
„Neptūnas“–Brin-
dizio „Happy 
Casa“. 

 21.00 „Medičiai, Floren-
cijos valdovai“.

 22.50 Mano tėviškė. 
Dionizas Poška.

 23.10 Mūsų miesteliai. 

Išlaužas. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Mokslo sriuba. 
 1.15 Gyvos dainos 

festivalis „Aš toks 
vienas“. 

 2.20 Klausimėlis. 
 2.40 Pasaulio teisuoliai. 
 3.25 Auksinis protas. 
 4.40 Auto Moto. 
 5.05 Skambantys 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Svečias – operos 
mega žvaigždė 
Placido Domingo 
(Ispanija).

tv1
 6.00 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Neklausk meilės 

vardo“.
 9.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Būrėja“.
 12.20 „Mokytojas“.
 13.20 „Drakonų kova. 

Super“.
 13.50 „Stivenas Visata“.
 14.20 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“.
 14.45 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Mokytojas“.
 19.50 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Salos paslaptys“.

 23.00 „Imperatorė Ki“.
 1.30 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.20 „Mano žmona – 

ragana“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Einšteinas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Praeities žvalgas. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“. 
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Šaunioji įgula“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Einšteinas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“. 
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 TIESIOGIAI. 

Europos taurės 
krepšinio rung-
tynės. Vilniaus 
„Rytas“–Belgrado 
„Partizan“.

 21.00 „Taksi 2“.
 22.45 „Tironas“.
 23.55 „Pėdsakai“. 
 0.50 „Svieto lygintojai“.
 1.45 „Dvi merginos be 

cento“.
 2.30 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 

antraDieniS, spalio 15 d. Saulė teka 7.45, leidžiasi 18.24, dienos ilgumas 
10.39. Pilnatis. Vardadieniai: Teresė, Galimintas, Domantė, Leonardas.

trečiaDieniS, spalio 16 d. Saulė teka 7.47, leidžiasi 18.22, dienos ilgumas 
10.35. Pilnatis. Vardadieniai: Aurelija, Galius, Jadvyga, Margarita, Gutautas, Dovaldė, Ambraziejus, 
Dovaidas, Dovaidė, Greta, Gretė.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

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

linė policija 2“.
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Vartotojų kontrolė. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Gyvenimo spalvos.
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Ypatingas būrys. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Dingę be žinios 1“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Bloga mergaitė“. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Stilius. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.10 „Dingę be žinios 1“.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Rozenheimo 

policija“.
 10.55 „Supermamos“.
 11.30 „Rimti reikalai 2“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Paskolinta meilė“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 VIDO VIDeO. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Šiandien. Po metų. 
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Susišaudymas“.
 0.15 „Begėdis“.
 1.20 „Naktis su uošviu“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „Kempiniukas 

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

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Pasiutę šunys“. 
 22.25 „Vikinglotto“. 
 0.00 „Rezidentas“.
 1.00 „X mutantai“.
 1.50 „Rouzvudas“.
 2.40 „Amerikiečiai“.
 3.30 „Rezidentas“.
 4.20 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 5.10 „Svotai“. 

btv
 6.15 „Mirtinas ginklas“.
 7.10 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.30 „Stoties policija“.
 9.30 „Teisingumo 

agentai“.
 10.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Visa menanti“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Stoties policija“.
 15.55 „Teisingumo 

agentai“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 Laba diena. 
 21.00 „Jaguaro kerštas“.
 22.55 „Kitos 48 va-

landos“.
 0.50 „Visa menanti“.
 1.40 „Detektyvų 

istorijos“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Atliekų kultūra. 
 7.00 „Moterų daktaras“.
 8.00 Reporteris. 
 8.50 Sportas.
 8.58 Orai.
 9.00 Nauja diena. 
 9.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 10.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 11.05 „Prokurorai“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 13.45 TV parduotuvė.
 14.00 Nauja diena. 
 14.30 Nauja diena. 

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

mėnulis“.

 18.00 „Tai – sportas“. 
 18.35 „Politiko išpa-

žintis“.
 19.00 Žinios.
 19.15 Orai.
 19.20 „Pozicija“.
 20.00 Žinios.
 20.25 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Gyvenimas. 
 22.00 „Bruto ir Neto“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
 0.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. A. Pro-
grebnojus.

 1.00 „Meilė kaip 
mėnulis“.

 2.10 „Bruto ir Neto“.
 2.30 „Prokurorai“.
 3.30 Reporteris. 
 4.00 Sportas.
 4.08 Orai.
 4.10 Nauja diena. 
 4.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 4.50 „Prokurorai“.
 5.40 „Bruto ir Neto“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Gyvos dainos 

festivalis „Aš toks 
vienas“. 

 7.05 Kultūros diena.
 7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „44 katės“.
 8.20 Smalsumo genas. 
 8.50 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Čempionų valgis“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 

 12.40 Literatūros pėd-
sekys. 

 13.05 Stambiu planu. 
 14.00 Pasaulio teisuoliai. 
 14.45 Šimtas. Įdomioji 

tarpukario istorija. 
 14.55 „Žiemgalos dainius. 

Algimantas Vin-
centas Raudonikis“.

 15.50 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“.

 16.00 „Kaimynai piratai“.
 16.15 „44 katės“.
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Kasdie-
ninė/Kasdienė (?) 
duona“.

 17.10 „Keistuolė 3“.
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.25 Premjera. „Po 

milijono metų 1“.
 20.15 Mano tėviškė. 

Juozas Zikaras. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.25 FIBA Čempionų 

lyga. Sasario 
„Dinamo“–Pane-
vėžio „Lietkabelis“.

 23.30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

 0.20 DW naujienos  rusų 
kalba.

 0.35 Dabar pasaulyje. 
 1.05 Brandūs pokalbiai. 
 1.30 Šventė Kvėdarnoje 

2015. Vytautas 
Šiškauskas.

 2.15 Fesivalis 
„nowJapan 2019“. 

 3.35 Skamba skamba 
kankliai 2019. 

 4.40 Į sveikatą! 
 5.05 Klauskite daktaro. 

tv1
 6.00 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Neklausk meilės 

vardo“.
 9.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Būrėja“.
 12.20 „Mokytojas“.
 13.20 „Drakonų kova. 

Super“.
 13.50 „Stivenas  

Visata“.
 14.20 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“.
 14.45 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su  

manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Mokytojas“.
 19.50 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtis pilies griuvė-
siuose“.

 23.00 „Imperatorė Ki“.
 1.30 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.20 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Salos paslaptys“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Einšteinas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Statybų gidas. 
 09.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“. 
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Dvi merginos be 

cento“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Einšteinas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“. 
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Šaunioji įgula“. 
 20.00 „Rezidentai“. 
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Drakono akys“.
 22.55 „Tironas“.
 0.00 „Pėdsakai“.
 0.55 „Svieto  

lygintojai“.
 1.45 „Dvi merginos be 

cento“.
 2.35 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Dvivietį namelį ant ratų (iš  •Anglijos, labai geros būklės, 

1990 m.), kaina sutartinė.  
Tel. 8 623 23430.

„Opel Vectra C FL“ (2006  •m., 1,9 l, CDTI, 110 kW, 6 
pavaros, juoda spalva, xe-
non žibintai, lengvojo lydinio 
ratlankiai, daug privalumų, ką 
tik iš Vokietijos), kaina 2 490 
Eur.  
Tel. 8 624 17600.

„Opel Zafira“ (važiuojan- •tis).  
Tel. 8 606 57346. 

GYVULIAI

6 mėn. mėsines telyčaites  •(2 vnt.). Tel. 8 686 53424.

Apie 200 kg kiaulę ir apie  •120 kg bekoną.  
Tel. 8 656 68604.

Antis. Tel. 8 602 13722. •
Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

Dideliais rulonais šiaudus.   •Tel. 8 600 15976.

G. Vasiukonio gėlininkystės  •ūkis prekiauja viržiais.  
Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8, 
Staidarų k., Lazdijų r.

KITI

3 kub. m cisterną be ratų,  •kaina 200 Eur. 5 kub. m cister-
ną be ratų, kaina 300 Eur.  
Tel. 8 686 70818.

Medines duris, šviestuvą,  •naudotą kilimą, naują linoleu-
mą (4 kv. m). Tel. 8 682 24447.

Akselinę. Tel. 8 602 13722. •
Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

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

Palečių vežimėlį, suvirinimo  •aparatus.  
Tel. 8 698 78040. 

Naudotą žoliapjovę.   •Tel. 8 688 11982. 

Pigiai labradorito akmens  •plokštes iš Ukrainos Lazdijuo-
se.  
Tel. (8 318) 52156  
(po darbo valandų ir savaitga-
liais). 

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę.   •Tel.: 8 688 80688. 

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

Brangiai mišką (gali būti  •bendraturčių, neatidalytas, su 
skolomis). Sutvarkau doku-
mentus.  
Tel. 8 644 55355.

Perkame mišką. Teikiame  •miškų priežiūros paslaugą 
(miško šviesinimas, ugdymas, 
tepimas repelentais).  
Tel. 8 603 30577. 

Brangiai PERKAME miškus  •visoje Lietuvoje. Atsiskaitome 
iš karto.  
Tel. 8 699 29992. 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Lengvąjį automobilį arba  •mikroautobusą, pagamintą 
nuo 1985 m. Gali būti tech-
niškai netvarkingas, daužtas, 
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius 
variantus.  
Tel. 8 687 89742. 

PARDUODA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

Užsakymai priimami

8 688 80175.

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

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

Žemės sklypą namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
vandens telkinio, atlikti geode-
ziniai matavimai, visos miesto 
komunikacijos), kaina 20 000 
Eur. Tel. 8 686 70841. 

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

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

Nedidelį rekreacinės  •paskirties žemės sklypą prie 
ežero (iki vandens apie 50 m, 
sklypą iš vienos pusės riboja 
keliukas, iš dviejų pusių juosia 
natūralus griovys, einantis iki 
ežero, idealus variantas sklype 
turėti tvenkinį, patogus priva-
žiavimas), kaina 12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

Gyvenamąjį namą Mikniš- •kių k., Šeštokų sen. (87 kv. m, 
63 a sklypas, gera būklė, pa-
keisti langai, tinkamas gyventi 
iš karto, ūkiniai pastatai), kaina 
sutartinė. Tel. 8 698 78040. 

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Lenkišką bulvių kasamąją,  •kaina 510 Eur. Tel. 8 686 70818.

Keturvagį hidrofikuotą  •plūgą. Tel. 8 600 15976.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„Audi A6“ (dyzelinas, 1997  •m. pab., 1,9 l, 81 kW, sedanas, 
tamsiai žalia, TA iki 2021 m. 
spalio mėn.), kaina 1 650 Eur.  
Tel. 8 614 01382.

brangiai perka.
karves, jaučius, telyčias. 

Tvarko subsidijas.  
Atsiskaito iš karto. 

Moka 6–21 proc. 
Sveria, pasiima. 

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

„Sūduvos galvijai“

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

Ulonų g. 16, Alytus 
(„Dainava“)

Tel. 8 683 76442

KNYGYNĖLIS, SeINų G. 12, LazdIjaI.  Tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

GauSuS KaNceLIarINIų preKIų paSIrINKImaS. VISKaS VIeNoje VIetoje. LauKIame jūSų!

Rulonavimas. Šienainio 
gamyba.

Tel. 8 688 80688.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

4 k. butą Alytuje arba keičiu  •į 2 k. butą Lazdijuose.  
Tel. 8 686 53424.

Žemės sklypą Smarliūnų k.  •(25 a, namų valda, su pasta-
tais, 20 km nuo Druskininkų, 
5 km nuo Veisiejų, geodeziniai 
matavimai, elektra), kaina 
5 990 Eur. Tel. 8 624 17600.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VANTOS.

Įvairioms pirtims. 
Įvairiems vanojimams. 

Didesnį kiekį galiu atvežti. 
kviečiu susipažinti su 

lietuviškos pirties 
tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539. 
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PERKA

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Superkame visų markių  •automobilius, kemperius. Gali 
būti nevažiuojantys ar po auto-
įvykio bei parvežti iš Anglijos. 
Pasiimame patys, sutvarkome 
reikalingus dokumentus, atsi-
skaitome iš karto.  
Tel. 8 636 60454. 

Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros, 
po autoįvykio. Atsiskaitome 
vietoje, sutvarkome dokumen-
tus.  
Tel. 8 686 94982. 

Naudotą automobilį, mokė- •siu iki 3 000 Eur.  
Tel. 8 692 57282.

GYVULIAI

Brangiai – pienu girdomus  •buliukus ir telyčaites (2–8 
sav., nuo 50 iki 90 kg). moka 
6 ir 21 proc. sveria elektroni-
nėmis svarstyklėmis.  
Tel. 8 646 81037. 

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

Perku veršelį arba telyčią  •nuo 6 mėn. iki 3 metų toles-
niam auginimui. Taip pat pie-
nines melžiamas karves arba 
visą bandą.  
Tel. 8 625 93679. 

KITI

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 110–
130 Eur/t, skarda – 90–100 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. 
Svėrimo paslaugos iki 60 t. 
Darbo laikas I–V 8.00–16.00 
val., VI 8.00–12.00.  
Tel. 8 698 30902. 

Dėl Vladislavos PAcUKOnienės mirties nuoširdžiai 
užjaučiame jos dukrą Onutę bei visus artimuosius. 

O. Varnelienė ir m. Zdanavičienė

130–140 mm 1 m ilgio  •vamzdį.  
Tel. 8 601 22865.

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

DARBAS
SIŪLO

Ieškau darbininko ūkyje.  •Suteikiamas apgyvendinimas ir 
maitinimas.  
Tel. 8 687 37716.

Reikalingas tolimųjų reisų  •vairuotojas (turintis CE kate-
goriją). Pervežimai maršrutu 
Lietuva–Lenkija–Lietuva, sa-
vaitgaliai namuose. Autošalt-
kalvis sunkiasvoriams automo-
biliams remontuoti.  
Tel.: 8 685 35335,  
8 656 29324.

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

DOVANOJA
Raudonųjų derlingų serben- •tų krūmus ir katinėlius.  

Tel. 8 682 24447.

NUOMA
SIŪLO

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

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

Išnuomojamas nestandar- •tinio išmatavimo butas Lazdijų 
miesto centre.  
Tel. 8 698 78040. 

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

IEŠKO

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

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

išsinuomočiau būstą.  •Pageidautina Veisiejų seniūni-
joje. Tel. 8 620 46498.

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

išsinuomočiau žemės  •Šventežerio sen. laiku moku 
sutartą nuomos mokestį.  
Tel. 8 671 50589.

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

PAŽINTYS
Ieškau draugės.   •Tel. 8 607 37326.

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •bimo mašinas. Atvykstame į 

namus. Tel. 8 615 73404.

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

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

IEŠKOMI PAGALBINIAI 
DARBUOTOJAI DARBUI 
VOKIETIJOJE (BERLYNE 

IR ROSTOKE).
Visos soc. garantijos. 
Apmokama kelionė!

Teirautis tel. +370 636 52171.

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

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

Trinkelių dėjimas kapinėse.  •Kapaviečių užpylimas skaldele 
(AKMENUKAIS).  
Tel. 8 682 31375. 

Rulonavimas. Šienainio  •gamyba. Tel. 8 688 80688.

Gaminame duris namams,  •ūkiniams pastatams, laiptus ir 
kitus gaminius. 27 metai gamy-
bos patirtis.  
Tel. 8 686 71689. 

SULČIŲ SPAUDIMAS IR  •PASTERIZAVIMAS. Kalnų g. 
4, Lazdijai. Dirbame kasdien 
9.00–19.00 val.  
Tel. 8 614 02546. 

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

Tvarkome (nuo 1 ha)  •laukus, paežeres, griovius, sa-
vaiminiais želdiniais, medžiais 
ir krūmais apaugusius žemės 
ūkio paskirties sklypus. Už di-
delį ir tankiai apaugusį sklypą 
sumokėsime.  
Tel. 8 603 30577.

• 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

Didelis biuro popieriaus pasirinkimas. 

KNYGYNĖLIS,  Seinų g. 12, Lazdijai.
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Firma brangiai perka 
veršelius ir didelius 
mėsinius galvijus. 
Moka 6 ir 21 proc..

Tel. 8 634 23551. 

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs...

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

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

PeRKA miŠKą 
sU Žeme iR iŠKiRsTi .
Darome miškotvarkos 

projektus 
Teikiame miškovežio  

paslaugas..
UAB „VyTKeRTA“, 

Varpilės g. 4, 
senoji Varėna

Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745, 
el. p. vytkerta@gmail.com

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

• Topografiniai ir 
geodeziniai matavimai, 

• žemės sklypų 
formavimo ir 

pertvarkymo projektai, 
• detaliųjų planų rengimas

naujoji g. 56, alytus
tel. : 8 678 41222, 

8 655 26922
el. p. : geodezinis@gmail. com, 

 info@ntkarolis. lt, 
www. ntkarolis. lt

naujose patalpose

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

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai: 

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

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

Dėmesio!

ilgastrėliu ekskavatoriu-
mi pigiai, greitai ir kokybiškai 

kasame, valome ir giliname 
tvenkinius. Formuojame šlaitą, 

išlyginame žemes. Patariame dėl 
kasimo darbų.

Tel. 8 652 50282.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

Perkame 
MiŠkĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

UAB „Rividė“  
parduoda ir pristato:

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

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

• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmai-

šiuose (sveriame kliento kie-
me).

• Medžio granules (serti-
fikuotos).

Tel. 8 652 71212.

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

Tel. 8 650 54363.

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių 
remontas

• Kompiuterių programinės įrangos 
tvarkymas

• Navigacijų naujinimas

• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir 
tvarkymas

• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas

• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės 
technikos priežiūra

• Kompiuterių ir projektorių nuoma

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

MALKOS, MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus:  
skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

ĮMONĖ SUPERKA 
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS

AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.

Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM. 

Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

Parduoda 13 a namų 
valdos sklypą margirio g. 3, 

miklusėnų k., Alytaus r.

(gyvatvorė, veja, visos 
komunikacijos šalia,  
kaina 1 500 eur/a).

Tel. 8 682 60899.

Miško 
paslaugos..

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

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

leipalingio.giria@gmail.com

„Knygos nuskaidrina sielą, 
kelia ir stiprina žmogų, žadina 
jį tauriausiems siekiams, aštrina 
protą ir švelnina širdį“. 

W. Thackeray

Kviečiame užsukti į KNYGYNĖLĮ 
(Seinų g. 12, Lazdijai) ir išsirinkti sau patinkančią 

knygą iš gausybės įvairaus žanro knygų!


