
Šaltinis: Bičiulis

Publikavimo data: 2018-12-15, šeštadienis

Puslapis: 4
Plotas: 487 kv. cm

Tiražas: 3020

Regionas: Šiauliai

Efektyviau 

vartoti 

šilumą 

aktualu visiems 

Šaltasis 

sezonas 

kasmet 

kelia 

tą patį klausimą: 

kokio- 

mis 

priemonėmis pastatuose 

taupyti 

šilumos 

energiją 

ir 

jai 

skiriamas lėšas? Tai aktualu ir 

daugiabučiams, 

ir 

privačioms 

bendrovėms, 

ir 

savivaldybės 

įmonėms, 

ir 

įstaigoms 

- 

vi- 

siems 

energijos vartotojams. 

„Siekti 

efektyvesnio 

šilumos ir 

karšto vandens 

vartojimo, energi- 

jos taupymo, 

o 

tuo 

pačiu 

- 

ir 

ma- 

žesnių išlaidų energijai, galima 

visuose 

pastatuose, nepriklauso- 

mai 

nuo 

jų paskirties&quot

;, 

- 

sako 

„Li- 

tesko&quo

t; 

padalinio 

„Kelmės 

šiluma&quot

; 

vadovė Lilita 

Žukauskienė. 

Auditas 

- 

ne 

tik 

didiesiems 

Pagrindinis 

būdas, 

leidžiantis 

išsiaiškinti 

energijos suvartojimo 

rodiklius ir 

pastato efektyvumą 

- 

energijos vartojimo 

auditas. Tai 

-viena iš 

priemonių, leisiančių 

užtikrinti, 

kad Lietuva iki 

2020-ųjų 

pasieks Europos Sąjungos 

kelia- 

mą 

tikslą taupyti energiją. 

Įstatymais numatyta, 

kad di- 

delėms 

įmonėms privaloma 

atlikti 

energijos vartojimo 

auditus 

ne 

rečiau 

kaip 

kas ketverius metus. 

Auditu 

metu 

įvertinamas 

esa- 

mas 

energijos suvartojimo lygis 

įmonėje 

ir 

galimybės jį 

sumažinti. 

Audituojant 

nustatomi labiau- 

siai 

energijos vartojimui 

imlūs 

procesai įmonėje 

ir 

pasiūlomos 

ekonomiškai 

pagrįstos energijos 

sutaupymo priemonės, 

skirtos 

mažinti 

įmonių 

veiklos kaštus. 

„Energijos vartojimo 

auditai 

pri- 

valomi tik stambioms 

įmonėms, 

tačiau ši 

priemonė 

aktuali 

ne 

tik 

didiesiems. Išsiaiškinti 

galimybes 

ir konkrečius 

būdus, 

kaip taupiau 

vartoti 

energiją, 

tame 

tarpe 

- 

ši- 

lumą, 

svarbu ir mažesnėms 

įmo- 

nėms&quot;

,- 

teigė 

L. 

Žukauskienė. 

Anot 

jo, tokį auditą 

norin- 

čiai atlikti 

įmonei 

reikia 

kreiptis į 

atestuotus 

ekspertus, 

kurie atliks 

kompleksinę analizę. 

Tuomet, 

žinant 

realią padėtį pastatuose, 

galima pritaikyti efektyviausias 

priemones, 

kurios sumažins 

ener- 

gijos vartojimą. 

Gyventi 

taupiau 

- 

jau 

šiandien 

Didžiausią energijos taupymo 

naudą 

leidžia 

pasiekti komplek- 

sinė 

senų 

pastatų renovacija. 

Jos 

metu 

apšiltinus pastatų išorę, 

su- 

tvarkius vėdinimo sistemas ir 

mo- 

dernizavus šilumos 

punktą 

bei 

karšto vandens 

sistemą, galima 

reikšmingai 

sumažinti šilumos 

praradimus. 

Žinoma, 

siekiant 

taupiau 

gy- 

venti 

jau 

šiandien, 

galima 

imtis 

priemonių, 

kurios 

padeda 

mažinti 

energijos suvartojimą, 

o 

tuo 

pačiu 

- 

ir 

mokėjimus 

už 

šilumą, 

belau- 

kiant 

renovacijos. 

Be 

to, 

šios 

prie- 

monės 

yra 

pigesnės 

ir 

greičiau 

atsiperka. 

Skaičiuojama, 

kad automati- 

zavus 

šilumos 

punktus 

ir suba- 

lansavus visas vidaus 

šildymo 

ir karšto vandens 

sistemas, 

įrengus individualią apskaitą 

ir 

reguliavimą, galima sutaupyti 

iki 

30 

procentų 

šilumos. 

Automatizuoti šilumos 

punk- 

tai 

automatiškai, 

pagal 

lauko 

oro 

temperatūrą, reguliuoja 

šilumos 

tiekimą į pastato 

šilumos siste- 

mą. 

Tai leidžia 

pagerinti 

šilumos 

paskirstymą pastatuose. 

Dar 

vienas šios sistemos 

privalumas 

- 

šilumos 

vartotojai 

turi 

galimybę 

pradėti 

ar 

užbaigti šildymą pasta- 

tuose 

savo 

nuožiūra. 

Žinoma, 

efektyvus energijos 

vartojimas priklauso 

ne 

tik 

nuo 

pastatų šildymo sistemų 

būklės, 

bet irtinkamos 

jų priežiūros. 

Bū- 

tina laiku atlikti 

šildymo 

ir karšto 

vandens 

sistemų priežiūros 

dar- 

bus: 

periodiškai plauti 

šilumokai- 

čius, 

rūpintis 

šilumos 

izoliacijos, 

filtrų, siurblių 

ir 

kitų 

sistemos da- 

lių 

būkle. 

Visiems 

- 

vienoda 

temperatūra 

Karšto vandens tiekimo sis- 

temos subalansavimas 

pastatų 

viduje 

užtikrina 

ne 

tik 

efektyves- 

nį 

šilumos 

vartojimą, 

bet ir 

pato- 

gesnį gyvenimą. 

Mat nesubalansuotomis sis- 

temomis 

vartotojus pasiekiantis 

karštas vanduo būna 

skirtingos 

temperatūros. 

Arčiau šilumos 

punkto esantys 

butai 

ar 

patalpos 

aprūpinami 

karštesnių 

vandeniu, 

o 

esantys 

toliau 

- 

vėsesniu, 

to- 

dėl ir 

sunaudoja jo daugiau. 

Siekiant visiems 

pastato 

vartotojams 

užtikrinti 

vienodą 

karšto vandens 

temperatūrą 

ir 

efektyvų 

vandens 

vartojimą, 

būti- 

na 

subalansuoti karšto vandens 

cirkuliacines sistemas 

- 

įrengti 

termobalansinius ventilius. 

Specialistai taip pat 

rekomen- 

duoja 

nelaukti, 

kol 

įvyks 

trūkimas 

senuose 

karšto vandens ir 

šildy- 

mo 

vamzdynuose, 

ir atitarnavu- 

sius vamzdžius 

pakeisti. 

Pritaikyti 

savo 

poreikiams 

Centrinę šildymo sistemą 

ga- 

lima 

pritaikyti 

ir 

savo 

poreikiams. 

Tam reikia 

įrengti individualią 

šilumos 

reguliavimo 

ir 

apskaitos 

sistemą: 

termostatinius 

ventilius, 

šilumos daliklius bei 

išmanųjį 

vie- 

nalaikį rodmenų nuskaitymą. 

Taip 

modernizuota sistema 

leidžia atskirose 

patalpose 

nu- 

statyti 

ir 

palaikyti norimą 

tem- 

peratūrą 

bei tiksliai 

paskirstyti 

suvartotą 

šilumos 

energiją. 

To- 

dėl 

šildymas tampa efektyvesnis 

ir 

komfortiškesnis, 

o 

energijos 

suvartojimas 

ir 

sąskaitos 

už šil- 

dymą 

- 

mažesnės. 

Paprasti 

būdai 

taupyti 

Tiek 

gyventojai, 

tiek 

įmonės 

ar 

visuomeninių pastatų 

savininkai, 

nusprendę švaistyti 

mažiau šilu- 

mos, gali įgyvendinti 

dar 

papras- 

tesnes 

taupymo priemones. 

Pavyzdžiui, pakeisti 

senus 

langus 

šiuolaikiniais, 

įstiklinti 

bal- 

konus. Ruošiantis 

žiemai, 

būtina 

patikrinti 

ir 

tvarkyti langų 

ir 

durų 

rėmus, 

stengtis 

sumažinti 

tarpus 

tarp 

varčios ir staktos. 

Šildymo 

sezono 

pradžioje 

reikia 

kruopščiai patikrinti, 

ar ra- 

diatoriuose neliko 

oro. 

Jį 

būtina 

išleisti 

per 

tam skirtus 

ventilius, 

mat dėl 

šildymo sistemoje 

esan- 

čio 

nors 

ir nedidelio 

oro 

kiekio 

ne 

visi radiatoriai šils vienodai. 

Šildymo 

radiatorius 

dengian- 

čios užuolaidos 

ar 

įvairūs 

baldai 

gali trukdyti efektyviau 

vartoti 

šilumą. 

Tuomet mažiau šilto 

oro 

patenka į 

kambario 

gilumą, 

o 

šilumos nuostoliai 

per 

langus 

padidėja 

iki 40 

procentų. 

Norint 

pagerinti 

oro 

cirkuliaciją 

kamba- 

ryje, užuolaidų ilgis turėtų 

būti 

ne 

iki 

grindų, 

o 

iki 

palangės. 

Didelę knygų lentyną 

arba 

spintą rekomenduojama statyti 

prie 

išorinės sienos 

- 

taip 

ma- 

žinami šilumos nuostoliai 

per 

šį 

sienos 

plotą. 

Už radiatoriaus 

esantį 

sie- 

nos 

plotą papildomai uždengus 

šilumą atspindinčia plėvele 

ar 

specialios 

izoliacinės medžia- 

gos 

lakštu, 

nukreipiančiu šilumą 

į kambarį, patalpoje taps 

šilčiau. 

Administratorių 

duona 

„Litesko&quot;

, 

kaip 

ir kitos šilumos 

tiekimo 

įmonės, 

yra 

atsakingos 

už šilumos 

energijos tiekimą 

iki 

pastatų įvadų, 

o 

vidaus siste- 

momis 

rūpinasi pastatus 

admi- 

nistruojančios įmonės. 

Todėl 

gyventojai, įmonės 

ir 

įstaigos, 

siekiančios mažinti 

savo 

išlai- 

das, 

turėtų kreiptis į pastato 

vidaus 

šildymo 

sistemas 

prižiū- 

rinčią įmonę. 

Administratorių funkcija 

- 

ana- 

lizuoti, 

kodėl 

pastatai suvartoja 

daug 

šilumos, 

ir 

apie priežastis 

in- 

formuoti 

pastatų 

savininkus. Bū- 

tent administratoriai 

yra 

atsakingi 

už šilumos 

taupymą 

namo 

viduje, 

tolygų visų pastato patalpų šildy- 

mą 

ir karšto vandens 

tiekimą. 

Šilumos tinklai 

- 

modernūs 

„Iš 

savo 

pusės galime pasi- 

džiaugti, 

kad miesto šilumos 

ūkis, 

šilumos 

tinklai, 

kuriais 

energiją 

tiekiame iki 

pastatų, 

yra 

modernūs ir 

efektyvūs&quot;,- teigė 

L. 

Žukauskienė. 

„Litesko&quo

t; 

skaičiavimu, 

per 

ši- 

lumos ūkio 

nuomos 

metus ben- 

drovė nuostolius Kelmės miesto 

šilumos trasose sumažino iki 

11,8 

procento. Pagal 

šilumos 

tinklų 

efektyvumą 

miestas beveik 

pa- 

sivijo Skandinavijos valstybes, 

kurių 

tinkluose 

prarandama apie 

12 

proc. 

šilumos. 

Bendrovės darbas leido 

žymiai 

pagerinti 

ir kitus svarbius rodiklius. 

Tinklų papildymas 

termofikaciniu 

vandeniu buvo sumažintas 

nuo 

2,2 

iki 

0,1 

tūkst. 

kubinių metrų 

per 

metus. Kuro 

sąnaudos 

šilumos 

gamybai mažėjo 

nuo 

106 iki 86 

kg 

naftos ekvivalentu/MWh. 

„Litesko&quo

t; 

investavo ir 

į 

šilumos 

gamybą 

iš 

biokuro, 

kuris 

yra 

žy- 

miai 

pigesnis 

už 

skalūnų alyvą. 

Šiuo 

metu 

Kelmėje 

iš vietinio kuro 

pagaminami 

net 85 

proc. 

tiekia- 

mos 

šilumos. 

„Litesko&quot; 

informacija 
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Šaltinis: Kalvotoji Žemaitija

Publikavimo data: 2018-12-15, šeštadienis

Puslapis: 3
Plotas: 480 kv. cm

Tiražas: 4300

Regionas: Telšiai

Efektyviau 

vartoti 

šilumą 

aktualu visiems 

Šaltasis 

sezonas 

kasmet kelia 

tą 

patį klausimą: 

kokio- 

mis 

priemonėmis 

pastatuose 

taupyti 

šilumos 

energiją 

ir 

jai 

skiriamas lėšas? Tai aktualu ir 

daugiabučiams, 

ir 

privačioms 

bendrovėms, 

ir 

savivaldybės 

įmonėms, 

ir 

įstaigoms 

— 

visiems 

energijos vartotojams. 

„Siekti 

efektyvesnio 

šilumos ir karšto vandens 

vartoji- 

mo, 

energijos 

taupymo, 

o 

tuo 

pačiu 

— 

ir 

mažesnių 

išlaidų 

energijai, galima 

visuose 

pastatuose, 

nepriklau- 

somai 

nuo 

jų 

paskirties&quot;, 

— 

sako 

„Litesko&quot; padalinio 

„Telšių 

šiluma&quot; vadovas 

Vygintas 

Mikaila. 

Auditas 

— 

ne 

tik 

didiesiems 

Pagrindinis 

būdas, 

leidžiantis iš- 

siaiškinti 

energijos suvartojimo 

ro- 

diklius 

ir 

pastato 

efektyvumą- 

ener- 

gijos vartojimo 

auditas. Tai 

— 

viena 

išpriemonių,leisiančiųužtikrinti,kad 

Lietuva 

iki 

2020-ųjų pasieks 

Euro- 

pos 

Sąjungos keliamą tikslą taupyti 

energiją. 

Įstatymaisnumatyta, 

kad didelėms 

įmonėms 

privaloma 

atlikti 

energijos 

vartojimo 

auditus 

ne 

rečiau 

kaip 

kas 

ketverius 

metus 

. 

Auditu 

metu 

įverti- 

namas esamas 

energijos suvartoji- 

mo 

lygis įmonėje 

ir 

galimybės jį 

sumažinti. 

Audituojantnustatomi 

la- 

biausiai 

energijos vartojimui 

imlūs 

procesai įmonėje 

ir 

pasiūlomos 

eko- 

nomiškai 

pagrįstos energijos 

sutau- 

pymopriemonės, 

skirtosmažinti 

įmo- 

nių 

veiklos kaštus. 

„Energijos vartojimo 

auditai 

pri- 

valomi tik stambioms 

įmonėms, 

ta- 

čiau ši 

priemonė 

aktuali 

ne 

tik didie- 

siems. Išsiaiškinti 

galimybes 

ir 

konk- 

rečius 

būdus, 

kaip taupiau 

vartoti 

energiją 

tame 

tarpe 

— 

šilumą, 

svar- 

buirmažesnėms 

įmonėms&quot

;, 

— 

teigė 

V. Mikaila. 

Anotjo, 

tokį auditąnorinčiai 

atlikti 

įmonei 

reikia 

kreiptis 

į 

atestuotus 

ekspertus, 

kurie atliks 

kompleksinę 

analizę. 

Tuomet, 

žinant 

realiąpadėtį 

pastatuose, 

galima pritaikyti efekty- 

viausias 

priemones, 

kurios sumažins 

energijos vartojimą. 

Gyventi taupiau 

— 

jau 

šiandien 

Didžiausiąenergijos 

taupymo 

nau- 

dą 

leidžia 

pasiekti kompleksinė 

senų 

pastatų 

renovacija. 

Jos 

metu 

apšilti- 

nus 

pastatų 

išorę, 

sutvarkius vėdini- 

mo 

sistemas 

ir 

modernizavus šilumos 

punktą 

bei karšto vandens 

sistemą 

galimareikšmingai 

sumažinti šilumos 

praradimus. 

Žinoma, 

siekiant 

taupiau 

gyventijaušiandien,galimaimtisprie- 

monių, 

kurios 

padedamažinti energi- 

jos suvartojimą, 

o 

tuo 

pačiu 

— 

ir 

mokėjimus 

už 

šilumą 

belaukiant 

re- 

novacijos. 

Be 

to, 

šios 

priemonės 

yra 

pigesnės 

ir 

greičiau atsiperka. 

Skaičiuojama, 

kad automatizavus 

šilumos 

punktus 

ir 

subalansavus vi- 

sas 

vidaus 

šildymo 

ir 

karšto vandens 

sistemas, 

įrengus 

individualią 

aps- 

kaitąir 

reguliavimą, galima 

sutaupy- 

ti iki 30 

procentų 

šilumos. 

Automatizuoti 

šilumospunktai 

au- 

tomatiškai, 

pagal 

lauko 

oro 

tempera- 

tūrą, reguliuoja 

šilumos 

tiekimą į 

pastato 

šilumos 

sistemą. 

Tai leidžia 

pagerinti 

šilumos 

paskirstymąpasta- 

tuose. 

Dar vienas šios sistemos 

pri- 

valumas 

— 

šilumos 

vartotojai 

turi 

galimybę pradėti 

ar 

užbaigti šildy- 

mą 

pastatuose 

savo 

nuožiūra. 

Žinoma, 

efektyvus energijos 

var- 

tojimas priklauso 

ne 

tik 

nuo 

pastatų 

šildymo 

sistemų 

būklės, 

bet ir tinka- 

mos 

jųpriežiūros. 

Būtinalaiku atlikti 

šildymo 

ir 

karšto vandens 

sistemų 

priežiūros 

darbus: 

periodiškai plauti 

šilumokaičius, 

rūpintis 

šilumos izo- 

liacijos, 

filtrų, siurblių 

ir 

kitų 

siste- 

mos 

dalių 

būkle. 

Visiems 

— 

vienoda 

temperatūra 

Karšto vandens tiekimo sistemos 

subalansavimaspastatųvidujeužtik- 

rinane tik 

efektyvesnį 

šilumos 

varto- 

jimą, 

bet 

irpatogesnį gyvenimą. 

Mat 

nesubalansuotomis sistemomis 

var- 

totojus pasiekiantis 

karštas vanduo 

būna 

skirtingos 

temperatūros. 

Ar- 

čiau šilumos 

punkto 

esantys 

butai 

ar 

patalpos aprūpinami 

karštesnių 

van- 

deniu, 

o 

esantys 

toliau 

— 

vėsesniu, 

todėl 

ir 

sunaudoja jo daugiau. 

Siekiant visiems 

pastato 

vartoto- 

jams 

užtikrinti 

vienodą 

karšto 

van- 

dens 

temperatūrąir efektyvų 

vandens 

vartojimą 

būtina subalansuoti karšto 

vandens cirkuliacines sistemas 

— 

įrengti 

termobalansinius ventilius. 

Specialistai taip 

pat 

rekomenduo- 

ja 

nelaukti, 

kol 

įvyks 

trūkimas 

se- 

nuose 

karšto vandens 

ir 

šildymo 

vamzdynuose, 

ir 

atitarnavusius 

vamzdžius 

pakeisti. 

Pritaikyti 

savo 

poreikiams 

Centrinę 

šildymo 

sistemą 

galima 

pritaikyti 

ir 

savo 

poreikiams. 

Tam 

reikia 

įrengti 

individualią 

šilumos 

reguliavimo 

ir 

apskaitos 

sistemą: 

termostatinius 

ventilius, 

šilumos da- 

liklius bei 

išmanųjį 

vienalaikį 

rod- 

menų 

nuskaitymą. 

Taip 

modernizuota sistema lei- 

džia atskirose 

patalpose nustatyti 

ir 

palaikyti 

norimą 

temperatūrą 

bei 

tiksliai 

paskirstyti 

suvartotąšilumos 

energiją. 

Todėl 

šildymas 

tampa 

efektyvesnis 

ir 

komfortiškesnis, 

o 

energijos suvartojimas 

ir 

sąskaitos 

už 

šildymą 

— 

mažesnės. 

Paprasti 

būdai 

taupyti 

Tiek 

gyventojai, 

tiek 

įmonės 

ar 

visuomeninių 

pastatų 

savininkai, 

nusprendę švaistytimažiaušilumos, 

gali įgyvendinti 

dar 

paprastesnes 

taupymo 

priemones. 

Pavyzdžiui, pakeisti 

senus 

langus 

šiuolaikiniais, įstiklinti 

balkonus. 

Ruošiantis 

žiemai, 

būtina 

patikrinti 

irtvarkyti langųir 

durų rėmus, 

steng- 

tis sumažinti 

tarpus tarp 

varčios ir 

staktos. 

Šildymo 

sezono 

pradžioje 

reikia 

kruopščiai patikrinti, 

ar 

radiatoriuo- 

se 

neliko 

oro. 

Jį 

būtina išleisti 

per 

tam 

skirtus 

ventilius, 

mat 

dėl 

šildy- 

mo 

sistemoje 

esančio 

nors 

ir nedi- 

delio 

oro 

kiekio 

ne 

visi radiatoriai 

šils vienodai. 

Šildymo 

radiatorius 

dengiančios 

užuolaidos 

ar 

įvairūs 

baldai 

gali 

truk- 

dyti efektyviau 

vartoti 

šilumą. 

Tuo- 

met 

mažiau šilto 

oro 

patenka 

į 

kam- 

bario 

gilumą, 

o 

šilumos nuostoliai 

per 

langus padidėja 

iki 40 

procentų. 

Norintpagerintiorocirkuliacijąkam- 

baryje, 

užuolaidų 

ilgis turėtų 

būti 

ne 

iki 

grindų, 

o 

iki 

palangės. 

Didelę knygų lentyną 

arba 

spintą 

rekomenduojama statyti prie 

išorinės 

sienos 

— 

taipmažinamišilumosnuos- 

toliai 

per 

šį 

sienos 

plotą. 

Už radiato- 

riaus 

esantį 

sienos 

plotą papildomai 

uždengus šilumąatspindinčiaplėvele 

ar 

specialios 

izoliacinės 

medžiagos 

lakštu,nukreipiančiušilumąįkamba- 

rį, 

patalpoje 

taps 

šilčiau. 

Administratorių 

duona 

„Litesko&quot

;, 

kaip 

ir 

kitos šilumos tie- 

kimo 

įmonės, 

yra 

atsakingos 

už šilu- 

mos 

energijostiekimąiki 

pastatų 

įva- 

dų, 

o 

vidaus sistemomis 

rūpinasi 

pas- 

tatus 

administruojančios 

įmonės.To- 

dėl 

gyventojai, 

įmonės 

ir 

įstaigos, 

siekiančios mažinti 

savo 

išlaidas, 

tu- 

rėtų kreiptis 

į 

pastato 

vidaus 

šildymo 

sistemas 

prižiūrinčią 

įmonę. 

Administratorių funkcija 

— 

ana- 

lizuoti, 

kodėl 

pastatai suvartoj adaug 

šilumos, 

ir 

apie priežastis 

informuo- 

ti 

pastatų 

savininkus. Būtent admi- 

nistratoriai 

yra 

atsakingi 

už šilumos 

taupymą 

namo 

viduje, tolygų visų 

pastato 

patalpų šildymąir 

karšto 

van- 

dens 

tiekimą. 

Šilumos 

tinklai 

— 

modernūs 

„Iš 

savo 

pusės 

galime pasidžiaug- 

ti, 

kad miesto šilumos 

ūkis, 

šilumos 

tinklai, 

kuriais 

energijątiekiame 

iki 

pastatų, 

yra 

modernūs 

ir 

efekty- 

vūs&q

uot;, 

— 

teigė 

V. Mikaila. 

„Litesko&quo

t; 

skaičiavimu, 

per 

šilu- 

mos 

ūkio 

nuomos 

metus 

bendrovė 

nuostolius 

Telšiųmiesto 

šilumostra- 

sose 

sumažino 

iki 

14,6 

procentų. 

Pagal 

šilumos 

tinklų 

efektyvumą 

miestas beveik 

pasivijo 

Skandinavi- 

jos valstybes, 

kurių 

tinkluose 

pra- 

randama 

apie 

12 

proc. 

šilumos. 

Bendrovės darbas leido 

žymiai 

pa- 

gerinti 

ir 

kitus svarbius rodiklius. 

Tinklų papildymas 

termofikaciniu 

vandeniu buvo sumažintas 

nuo 

29 iki 

1 

,4 

tūkst. 

kubinių 

metrų 

per 

metus 

. 

„Litesko&quo

t; 

investavo 

ir 

į 

šilumos 

gamybąiš 

biokuro, 

kuris 

yra 

žymiai 

pigesnis 

už 

gamtines dujas. 

Šiuo 

metu 

Telšiuose iš vietinio kuro 

pa- 

gaminama 

net 

86 

proc. 

tiekiamos 

šilumos. 

„Litesko&quot; 

informacija 
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jjNaujienos
Alytaus

Alytaus kraðto  laikraðtis                             Nr. 140 (13223)  2018 m. gruodþio 8 d., ðeðtadienis.  Kaina 0,60 Eur

5 psl.4 psl.

Gal norite nusifotografuoti su Kalëdø Seneliu, o gal artëjanèiø ðvenèiø proga paraðytiGal norite nusifotografuoti su Kalëdø Seneliu, o gal artëjanèiø ðvenèiø proga paraðytiGal norite nusifotografuoti su Kalëdø Seneliu, o gal artëjanèiø ðvenèiø proga paraðytiGal norite nusifotografuoti su Kalëdø Seneliu, o gal artëjanèiø ðvenèiø proga paraðytiGal norite nusifotografuoti su Kalëdø Seneliu, o gal artëjanèiø ðvenèiø proga paraðyti
sveikinimà ar linkëjimà draugui, artimajam ar kaimynui, kartu su maþaisiais pasiklausytisveikinimà ar linkëjimà draugui, artimajam ar kaimynui, kartu su maþaisiais pasiklausytisveikinimà ar linkëjimà draugui, artimajam ar kaimynui, kartu su maþaisiais pasiklausytisveikinimà ar linkëjimà draugui, artimajam ar kaimynui, kartu su maþaisiais pasiklausytisveikinimà ar linkëjimà draugui, artimajam ar kaimynui, kartu su maþaisiais pasiklausyti
pasakø, o gal uþsiimti ádomia veikla kalëdiniø dirbtuvëliø metu? Visa tai ir dar daugiaupasakø, o gal uþsiimti ádomia veikla kalëdiniø dirbtuvëliø metu? Visa tai ir dar daugiaupasakø, o gal uþsiimti ádomia veikla kalëdiniø dirbtuvëliø metu? Visa tai ir dar daugiaupasakø, o gal uþsiimti ádomia veikla kalëdiniø dirbtuvëliø metu? Visa tai ir dar daugiaupasakø, o gal uþsiimti ádomia veikla kalëdiniø dirbtuvëliø metu? Visa tai ir dar daugiau
jûs galite padaryti uþsukæ á  kupolà Rotuðës aikðtëje, kuris jau vakar atverë duris alytið-jûs galite padaryti uþsukæ á  kupolà Rotuðës aikðtëje, kuris jau vakar atverë duris alytið-jûs galite padaryti uþsukæ á  kupolà Rotuðës aikðtëje, kuris jau vakar atverë duris alytið-jûs galite padaryti uþsukæ á  kupolà Rotuðës aikðtëje, kuris jau vakar atverë duris alytið-jûs galite padaryti uþsukæ á  kupolà Rotuðës aikðtëje, kuris jau vakar atverë duris alytið-
kiams.kiams.kiams.kiams.kiams.

 Norintieji artëjanèiø ðvenèiø proga pasveikinti savo draugus, paþástamus, kaimynus Norintieji artëjanèiø ðvenèiø proga pasveikinti savo draugus, paþástamus, kaimynus Norintieji artëjanèiø ðvenèiø proga pasveikinti savo draugus, paþástamus, kaimynus Norintieji artëjanèiø ðvenèiø proga pasveikinti savo draugus, paþástamus, kaimynus Norintieji artëjanèiø ðvenèiø proga pasveikinti savo draugus, paþástamus, kaimynus
ar tiesiog alytiðkius, tai galës padaryti bet kurià dienà uþsukæ á kupolà, ant atvirlaiðkioar tiesiog alytiðkius, tai galës padaryti bet kurià dienà uþsukæ á kupolà, ant atvirlaiðkioar tiesiog alytiðkius, tai galës padaryti bet kurià dienà uþsukæ á kupolà, ant atvirlaiðkioar tiesiog alytiðkius, tai galës padaryti bet kurià dienà uþsukæ á kupolà, ant atvirlaiðkioar tiesiog alytiðkius, tai galës padaryti bet kurià dienà uþsukæ á kupolà, ant atvirlaiðkio
uþraðæ savo linkëjimà ir já ámetæ á specialià paðto dëþutæ. Kiekvienà dienà vyks sparnuo-uþraðæ savo linkëjimà ir já ámetæ á specialià paðto dëþutæ. Kiekvienà dienà vyks sparnuo-uþraðæ savo linkëjimà ir já ámetæ á specialià paðto dëþutæ. Kiekvienà dienà vyks sparnuo-uþraðæ savo linkëjimà ir já ámetæ á specialià paðto dëþutæ. Kiekvienà dienà vyks sparnuo-uþraðæ savo linkëjimà ir já ámetæ á specialià paðto dëþutæ. Kiekvienà dienà vyks sparnuo-
tø fraziø ir sveikinimø loterija, jos laimëtojams atiteks simboliniai prizai.tø fraziø ir sveikinimø loterija, jos laimëtojams atiteks simboliniai prizai.tø fraziø ir sveikinimø loterija, jos laimëtojams atiteks simboliniai prizai.tø fraziø ir sveikinimø loterija, jos laimëtojams atiteks simboliniai prizai.tø fraziø ir sveikinimø loterija, jos laimëtojams atiteks simboliniai prizai.

Ðiame kupole maþiesiems bus skaitomos pasakos – maþieji alytiðkiai ir tëveliai pasi-Ðiame kupole maþiesiems bus skaitomos pasakos – maþieji alytiðkiai ir tëveliai pasi-Ðiame kupole maþiesiems bus skaitomos pasakos – maþieji alytiðkiai ir tëveliai pasi-Ðiame kupole maþiesiems bus skaitomos pasakos – maþieji alytiðkiai ir tëveliai pasi-Ðiame kupole maþiesiems bus skaitomos pasakos – maþieji alytiðkiai ir tëveliai pasi-
klausyti jø galës kiekvienà pirmadiená nuo 16 iki 18 val. ir ketvirtadieniais nuo 16 iki 18klausyti jø galës kiekvienà pirmadiená nuo 16 iki 18 val. ir ketvirtadieniais nuo 16 iki 18klausyti jø galës kiekvienà pirmadiená nuo 16 iki 18 val. ir ketvirtadieniais nuo 16 iki 18klausyti jø galës kiekvienà pirmadiená nuo 16 iki 18 val. ir ketvirtadieniais nuo 16 iki 18klausyti jø galës kiekvienà pirmadiená nuo 16 iki 18 val. ir ketvirtadieniais nuo 16 iki 18
val.val.val.val.val.

Kiekvienà antradiená nuo 16 iki 18 val. kupole vyks ávairi edukacija. Maþieji ir jøKiekvienà antradiená nuo 16 iki 18 val. kupole vyks ávairi edukacija. Maþieji ir jøKiekvienà antradiená nuo 16 iki 18 val. kupole vyks ávairi edukacija. Maþieji ir jøKiekvienà antradiená nuo 16 iki 18 val. kupole vyks ávairi edukacija. Maþieji ir jøKiekvienà antradiená nuo 16 iki 18 val. kupole vyks ávairi edukacija. Maþieji ir jø
tëveliai galës þaisti teatrinius þaidimus, karpyti karpinius ar veidus papuoðti ávairiaistëveliai galës þaisti teatrinius þaidimus, karpyti karpinius ar veidus papuoðti ávairiaistëveliai galës þaisti teatrinius þaidimus, karpyti karpinius ar veidus papuoðti ávairiaistëveliai galës þaisti teatrinius þaidimus, karpyti karpinius ar veidus papuoðti ávairiaistëveliai galës þaisti teatrinius þaidimus, karpyti karpinius ar veidus papuoðti ávairiais
pieðiniais. Ne maþiau ádomu turëtø bûti ir tiems, kurie apsilankys kalëdinëse dirbtuvëlë-pieðiniais. Ne maþiau ádomu turëtø bûti ir tiems, kurie apsilankys kalëdinëse dirbtuvëlë-pieðiniais. Ne maþiau ádomu turëtø bûti ir tiems, kurie apsilankys kalëdinëse dirbtuvëlë-pieðiniais. Ne maþiau ádomu turëtø bûti ir tiems, kurie apsilankys kalëdinëse dirbtuvëlë-pieðiniais. Ne maþiau ádomu turëtø bûti ir tiems, kurie apsilankys kalëdinëse dirbtuvëlë-
se – jos kupole vyks kiekvienà treèiadiená nuo 16 iki 18 val. Jø metu maþieji galësse – jos kupole vyks kiekvienà treèiadiená nuo 16 iki 18 val. Jø metu maþieji galësse – jos kupole vyks kiekvienà treèiadiená nuo 16 iki 18 val. Jø metu maþieji galësse – jos kupole vyks kiekvienà treèiadiená nuo 16 iki 18 val. Jø metu maþieji galësse – jos kupole vyks kiekvienà treèiadiená nuo 16 iki 18 val. Jø metu maþieji galës
raðyti laiðkus Kalëdø Seneliui, gaminti kalëdinius vainikus, uþsiimti kita ádomia veikla.raðyti laiðkus Kalëdø Seneliui, gaminti kalëdinius vainikus, uþsiimti kita ádomia veikla.raðyti laiðkus Kalëdø Seneliui, gaminti kalëdinius vainikus, uþsiimti kita ádomia veikla.raðyti laiðkus Kalëdø Seneliui, gaminti kalëdinius vainikus, uþsiimti kita ádomia veikla.raðyti laiðkus Kalëdø Seneliui, gaminti kalëdinius vainikus, uþsiimti kita ádomia veikla.

Penktadieniais nuo 16 iki 18 val. kvieèiame á kupole vyksianèias kalëdines fotosesijas.Penktadieniais nuo 16 iki 18 val. kvieèiame á kupole vyksianèias kalëdines fotosesijas.Penktadieniais nuo 16 iki 18 val. kvieèiame á kupole vyksianèias kalëdines fotosesijas.Penktadieniais nuo 16 iki 18 val. kvieèiame á kupole vyksianèias kalëdines fotosesijas.Penktadieniais nuo 16 iki 18 val. kvieèiame á kupole vyksianèias kalëdines fotosesijas.
Kupolo vidus bus ðildomas, tad uþsukæ èia tikrai nesuðals. Be to, ávairios veiklosKupolo vidus bus ðildomas, tad uþsukæ èia tikrai nesuðals. Be to, ávairios veiklosKupolo vidus bus ðildomas, tad uþsukæ èia tikrai nesuðals. Be to, ávairios veiklosKupolo vidus bus ðildomas, tad uþsukæ èia tikrai nesuðals. Be to, ávairios veiklosKupolo vidus bus ðildomas, tad uþsukæ èia tikrai nesuðals. Be to, ávairios veiklos

lankytojus organizatoriai planuoja pavaiðinti arbata.lankytojus organizatoriai planuoja pavaiðinti arbata.lankytojus organizatoriai planuoja pavaiðinti arbata.lankytojus organizatoriai planuoja pavaiðinti arbata.lankytojus organizatoriai planuoja pavaiðinti arbata.

Ávairià veiklà kupole numatoma organizuoti iki 2019 metø sausio 6 dienos.Ávairià veiklà kupole numatoma organizuoti iki 2019 metø sausio 6 dienos.Ávairià veiklà kupole numatoma organizuoti iki 2019 metø sausio 6 dienos.Ávairià veiklà kupole numatoma organizuoti iki 2019 metø sausio 6 dienos.Ávairià veiklà kupole numatoma organizuoti iki 2019 metø sausio 6 dienos.
     

 Vieðøjø ir uþsienio ryðiø skyriaus inf. Vieðøjø ir uþsienio ryðiø skyriaus inf. Vieðøjø ir uþsienio ryðiø skyriaus inf. Vieðøjø ir uþsienio ryðiø skyriaus inf. Vieðøjø ir uþsienio ryðiø skyriaus inf.

Duris atvërusiame ðventiniame kupole –
pramogos ir kalëdiniai linkëjimai

Alytaus miesto savival-
dybë pirmoji planuoja
ágyvendinti „þaliojo
koridoriaus” sistemà

2 psl.

Alytaus rajone – dar
didesnës vandens ir
nuotekø tvarkymo
kainos

Smurtas artimoje
aplinkoje: kaip toliau
pildysime sistemos
spragas?

12 psl.

Lietuvos futbolo
apdovanojimai atiteko
visoms Alytaus
„Dainavos” komandoms

Daugiau apie tai skaitykite Daugiau apie tai skaitykite Daugiau apie tai skaitykite Daugiau apie tai skaitykite Daugiau apie tai skaitykite 88888 psl. psl. psl. psl. psl.
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Alma MOSTEIKAITË

Kaip tarybos nariams sa-
kë rajono meras Algirdas
Vrubliauskas, administraci-
jos direktorë J.Kruèkauskai-
të daugiau nei mënuo ser-
ga ir dar gali ilgai sirgti, pa-
ti pasipraðë atleidþiama ið
pareigø.

Todël taryba nusprendë
administracijos direktoræ at-
leisti gruodþio 17-àjà. Atlei-
dimo pagrindas – valsty-
bës tarnautojo atsistatydini-
mas savo noru.

Nepartinë J.Kruèkauskai-
të rajono savivaldybës ad-
ministracijai vadovauja nuo
ðios tarybos kadencijos pra-
dþios – 2015-øjø geguþës.
Prieð tai ji dirbo Vyriausy-
bës atstove Alytaus apskri-
tyje.

Nuo gruodþio 18-osios
rajono savivaldybës admi-
nistracijai laikinai vadovaus
direktoriaus pavaduotojas
V.Pranskevièius. Jam tary-
ba uþ direktoriaus pavada-
vimà skyrë 30 proc. atlygi-
nimo priemokà.

A.Vrubliausko teigimu,
vadovaujantis teisës aktais,
pavaduotojas administraci-
jos direktoriaus pareigas lai-
kinai gali eiti ne ilgiau nei

Meras administracijos direktoriø
renkasi ið trijø kandidatûrø

Ðá ketvirtadiená vykusiame Alytaus rajono savivaldybës tarybos
posëdyje paèios praðymu atleista administracijos direktorë Jolanta
Kruèkauskaitë. Laikinai administracijai vadovaus jos pavaduotojas
Virgilijus Pranskevièius.

du mënesius, iki tarybos
kadencijos pabaigos likæ
keturi mënesiai, tad tarybai
bus teikiama nauja direkto-
riaus kandidatûra.

Po tarybos posëdþio me-
ras tvirtino, kad administ-
racijos direktoriø renkasi ið
trijø kandidatûrø, taèiau jø
neávardijo. Jei neuþtruks
reikiamø paþymø gavimas ið
specialiøjø tarnybø, naujas
administracijos direktorius
gali bûti teikiamas tarybai
skirti dar ðiais metais vyk-
sianèiame posëdyje.

Alma MOSTEIKAITË

Daugiausia naudotojø –
Dauguose ir Simne

„Simno komunalininkas“
atliko geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekø tvarky-
mo baziniø kainø perskai-
èiavimà ir perskaièiuotø
kainø projektà bei skaièia-
vimus pagrindþianèius do-
kumentus pateikë derinti
Valstybinei kainø ir ener-
getikos kontrolës komisijai.

Ði jas suderino spalio vi-
duryje. Naujos didesnës ge-
riamojo vandens tiekimo ir
nuotekø tvarkymo kainos
tvirtinti rajono savivaldybës
tarybai buvo pateiktos uþ-
vakar vykusiame posëdyje.

Kaip sakë „Simno komu-
nalininko“ direktorius Juo-
zas Kalëda, kaina keièiama,
nes pasikeitë vartotojø kai-
nø indeksas, Vyriausybës
nutarimu didëja darbo uþ-
mokestis, padidëjo gamtos
iðtekliø ir gamtos tarðos mo-
kesèiai, palyginti su praëju-
siais metais vandens suvar-
tojimas sumaþëjo 6 tûkst.
900 kub. metrø.

Ámonë aptarnauja 3 tûkst.
600 vartotojø ir 160 abonen-
tø. Jø daugiausia – Dau-
guose ir Simne.

Rajono taryba naujoms
kainoms pritarë, o jos ási-
galios nuo ateinanèiø metø
vasario.

Ðiuo metu geriamojo van-
dens tiekimo ir nuotekø
tvarkymo paslaugos varto-

tojams, kuriems vanduo ap-
skaitomas bute, galiojanti
kubinio metro bazinë kai-
na su PVM yra 3 eurai 55
centai,  plius abonentinis
mokestis mënesiui 1 euras
50 centø. Nuo ateinanèio
vasario tai  su PVM kai-
nuos 3 eurus  73 centus, kai-
na didëja 5,1 proc. Më-
nesinis abonentinis mo-
kestis didëja 6 centais – iki
1 euro 56 centø.

Ðios paslaugos kubinio
metro kaina su PVM indi-
vidualiuose gyvenamuo-
siuose namuose  ðiuo metu
– 3 eurai 28 centai, plius
abonentinis mënesinis mo-
kestis uþ vienà apskaitos
prietaisà 88 centai, bus  –
3 eurai 46 centai, plius mi-
nëtas abonentinis mokestis
92 centai.

Geriamojo vandens tie-
kimo ir nuotekø tvarkymo
kubinio metro kaina rajono
individualiø namø gyven-
tojams didëja 5,5 proc.
66-oje vietoje ið 70

Valstybinës kainø ir
energetikos kontrolës ko-
misijos pateiktais duomeni-
mis, dabar Lietuvoje yra 70
ámoniø, kurioms iðduotos
geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekø tvarkymo licen-
cijos. Pagal dabar galiojan-
èias ðios paslaugos viduti-
nes kainas „Simno komu-
nalininkas“ yra 66-oje vie-
toje.  Ðios ámonës vidutinë
geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekø tvarkymo kubi-

nio metro kaina  – 3 eurai
88 centai su PVM.

Alytaus rajone geriamo-
jo vandens tiekimo ir nuo-
tekø tvarkymo kainos yra
vienos didþiausiø ðalyje.

Pavyzdþiui, alytiðkiams
geriamàjá vandená tiekianti
ir nuotekas tvarkanti mies-
to savivaldybës kontroliuo-
jama bendrovë „Dzûkijos
vandenys“ pagal ðios pa-
slaugos vidutines kainas
yra 20-oje vietoje. Jos tiekia-
mo geriamojo vandens ir
nuotekø tvarkymo kubinio

Alytaus rajone – dar didesnës vandens ir nuotekø tvarkymo kainos
Nuo ateinanèiø metø vasario Alytaus rajone brangsta geriamojo

vandens tiekimas ir nuotekø tvarkymas. Toká sprendimà priëmë
uþvakar posëdþiavusi rajono taryba. Ðià paslaugà rajone teikia
savivaldybës ámonë „Simno komunalininkas“.

Nepartinë Jolanta Kruèkaus-
kaitë rajono savivaldybës admi-
nistracijai vadovauja nuo ðios
tarybos kadencijos pradþios –
2015-øjø geguþës.

Alytaus rajone geriamojo vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo
kainos yra vienos didþiausiø ðalyje.          Zitos STANKEVIÈIENËS nuotr.
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Naujienos

Ðirdá dalija neágaliesiems
Kiekvienas þmogus atei-

na á pasaulá turëdamas viltá
gyventi visavertá gyvenimà.
Svajoja apie laimingà vai-
kystæ, jaunystæ ir ramià se-
natvæ. Mûsø gali nepaliesti
ligos, netektys, bëdos, ta-
èiau visus pasitinka senat-
vë. Tada ir reikalinga kito
þmogaus pagalba. Kà dary-
ti, kai nelieka ðalia artimø-
jø? Gerø, protingø þmoniø
iniciatyva ásikûrusios pa-
galbà teikianèios organiza-
cijos: „Gerumo skraistë“,
maltieèiai, Neágaliøjø drau-
gija ir Raudonasis Kryþius.
Èia dirba daug geraðirdþiø
þmoniø.

Ðá kartà norisi aptarti nuo-
stabios senoliø pagalbinin-

kës Gitanos Galkauskienës
darbo veiklà. Gitana – 45
metø asmeninë asistentë,
baigusi socialinës padëjëjos
kursus. Darbo staþas su ne-
ágaliais seneliais – 4 me-
tai. Turi tinkamø ágûdþiø
ðiai veiklai.

Tai nuostabaus gerumo,
darbðtumo, nuoðirdaus ben-
dravimo moteris. Pati vai-
ruoja automobilá, turi ðei-
mà: vyrà ir dukrà Lukà. Vi-
siems suranda laiko paben-
drauti, viskuo pasirûpinti.
Gitana priþiûri Senamiesty-
je gyvenantá maþai matantá
senelá Juozà Rimaitá (87 me-
tø). Senelis vieniðas, arti-
mieji toli. Gitanos apsilan-
kymas jam suteikia dþiaugs-

mo. Jis labai laukia jos, va-
dina Gitanële. Senelis tapo
linksmesnis, tvarkingesnis,
net ligos iðgaravo. Geriau-
sias vaistas yra Gitanos ap-
silankymas, pagalba buity-
je. Ji viskà sutvarko, viskuo
aprûpina. Jos darbðèios ran-
kos sugeba sutaisyti klau-
sos aparatà, pareguliuoti te-
lefonà, ásukti elektros lem-
putæ ir visa kita. Atsisvei-
kindamas praðo: „Tik nepa-
lik, Gitanële, manæs. Lauk-
siu bet kuriuo paros metu
atvykstant.“

Kita Senamiesèio senolë
– 93 metø Anastasija Be-
kampienë. Ðiai senutei jau
reikalinga didelë prieþiûra.
Ji palaidojusi vyrà, brolá,
sûnø. Palikuoniø neturëjo.
Senolë labai laukia Gitanos.
Lanko Gitana Anastasijà
kasdien: ryte, per pietus ir
vakare. Iðkûrena krosná, ap-
skalbia, pakeièia patalynæ,
iðgeria drauge arbatos, pa-
bendrauja, pagamina mais-
tà, suðukuoja ir ðvelniais þo-
dþiais pakalbina.

Laimingas ir Jonas Cha-
leckas (67 metø). Serga Alz-
heimerio liga. Þmona Zofi-

ja taip pat silpnos sveika-
tos, labai sunku já slaugyti.
Gitana nuveþa á parduotu-
ves apsipirkti, kai reikia á
poliklinikà pas gydytojus,
veþimëliu pavëþina po pu-
ðynà, pataria visose situaci-
jose, palengvina darbus bui-
tyje, nuveþa á kapus, pade-
da sutvarkyti.

Gitanos darbðèiø rankø,
geros ðirdies reikia ne tik
Senamiesèio neágaliems se-
neliams. Ji aptarnauja dar
nemaþai seneliø keliose
Alytaus miesto gatvëse.

Visiems seneliams pade-
da ir su jais pramogauja: lan-
ko filmus, þymesnes mies-
to vietas, paðvenèia gimta-
dienius kavinëse. Gitana
bet kuriuo paros metu pa-
deda neágaliems seneliams.
Jie labai laimingi ir paten-
kinti jos gerumu.

Gerbiami seneliai, Jûs lai-
mingi, kad likimas atsiuntë
á pagalbà Gitanà. Pajutæ jos
darbðèiø rankø ðvelnumà,
iðgirdæ malonius padràsi-
nanèius þodþius, nesijauèia-
te vieniði.

Artëjanèiø ðvenèiø proga
linkiu visiems sveikatos,
kantrybës, jëgø leidþiant
tamsias dienas. Tepadeda
Dievas Jums, brangieji!

Senjorë
Anelë Anelë Anelë Anelë Anelë STANAITIENËSTANAITIENËSTANAITIENËSTANAITIENËSTANAITIENË

metro vidutinë kaina – 2
eurai 29 centai su PVM.

Dzûkijos sostinëje butø ir
individualiø namø gyven-
tojams kubinis metras ge-
riamojo vandens ir nuote-
kø tvarkymo su PVM kai-
nuoja 1 eurà 91 centà. Plius
2 eurus 6 centus per më-
nesá butø savininkai moka
abonentiná mokestá, o in-
dividualiems namams abo-
nentinis mënesinis mo-
kestis yra 1 euras 52 centai
uþ vienà apskaitos prie-
taisà.

Lietuvos vyriausiasis ad-
ministracinis teismas atme-
të UAB „Ðalmëtë” skundà,
kuriuo bendrovë dar kartà
bandë uþginèyti licencijos
alkoholiniø gërimø preky-
bai panaikinimo faktà. Nors
picerija miesto centre nebe-
veikia jau senokai, bendro-
vës atstovai vis dar varstë
teismø duris.

  Alytaus miesto savival-
dybës administracijos di-
rektorius 2015-09-30 ásaky-
mu panaikino UAB „Ðalmë-
të” licencijà verstis maþme-
nine alkoholiniø gërimø
prekyba, nes ji vykdyta lai-
kiname statinyje árengtoje
picerijoje „Palermo”. Ðá Aly-
taus miesto savivaldybës ad-
ministracijos direktorius ása-
kymà UAB „Ðalmëtë” ap-
skundë Kauno apygardos
administraciniam teismui.

 Ðis 2017-03-20 priëmë
sprendimà ir UAB „Ðalmë-
të” skundà atmetë kaip ne-
pagrástà. Nesutikdama su
nurodytu sprendimu UAB
„Ðalmëtë” pateikë apeliaci-
ná skundà Lietuvos vyriau-
siajam administraciniam
teismui. Pastarojo teisëjø ko-
legija 2018 m. gruodþio 5 d.
nutartimi pareiðkëjos  UAB
„Ðalmëtë” apeliaciná skun-
dà atmetë bei konstatavo,
kad pirmos instancijos teis-
mas tinkamai ir visapusið-
kai iðnagrinëjo bylos aplin-
kybes, pagrástai pripaþino
ginèijamà ásakymà teisëtu ir
pagrástu, todël naikinti
skundþiamà sprendimà në-
ra pagrindo.

Vieðøjø ir uþsienioVieðøjø ir uþsienioVieðøjø ir uþsienioVieðøjø ir uþsienioVieðøjø ir uþsienio
ryðiø skyriaus informacijaryðiø skyriaus informacijaryðiø skyriaus informacijaryðiø skyriaus informacijaryðiø skyriaus informacija

VIENU ATODÛSIU

Kæstutis
MILIAUSKAS

O TAI BUS!
Kaip gimnazijos direktorius turiu tris

pavaduotojas ugdymui. Visiðkai pasitikiu
jomis – darbðèios, kûrybingos, parei-
gingos. O tai bus vienà rytà joms, kai
iðgirs, kad atleidþiamos! Tik gaila, kad
bûsiu ne pirmas taip padaræs...

Licencija alkoholiniø gërimø prekybai
picerijoje „Palermo” panaikinta teisëtai
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Auditas – ne
tik didiesiems

Pagrindinis bûdas, leidþiantis ið-
siaiðkinti energijos suvartojimo
rodiklius ir pastato efektyvumà –
energijos vartojimo auditas. Tai –
viena ið priemoniø, leisianèiø uþ-
tikrinti, kad Lietuva iki 2020-øjø
pasieks Europos Sàjungos kelia-
mà tikslà taupyti energijà.

Ástatymais numatyta, kad dide-
lëms ámonëms privaloma atlikti
energijos vartojimo auditus ne re-
èiau kaip kas ketverius metus. Au-
ditø metu ávertinamas esamas ener-
gijos suvartojimo lygis ámonëje ir
galimybës já sumaþinti. Audituo-
jant nustatomi labiausiai energi-
jos vartojimui imlûs procesai ámo-
nëje ir pasiûlomos ekonomiðkai
pagrástos energijos sutaupymo
priemonës, skirtos maþinti ámoniø
veiklos kaðtus.

„Energijos vartojimo auditai pri-
valomi tik stambioms ámonëms,
taèiau ði priemonë aktuali ne tik
didiesiems. Iðsiaiðkinti galimybes
ir konkreèius bûdus, kaip taupiau
vartoti energijà, taip pat – ðilu-
mà, svarbu ir maþesnëms ámo-
nëms“, – teigë V.Èeponis.

Anot jo, toká audità norinèiai at-
likti ámonei reikia kreiptis á ates-
tuotus ekspertus, kurie atliks
kompleksinæ analizæ. Tuomet, þi-
nant realià padëtá pastatuose, ga-
lima pritaikyti efektyviausias prie-
mones, kurios sumaþins energijos
vartojimà.

Gyventi taupiau –
jau ðiandien

Didþiausià energijos taupymo
naudà leidþia pasiekti komplek-
sinë senø pastatø renovacija. Jos
metu apðiltinus pastatø iðoræ, su-
tvarkius vëdinimo sistemas ir mo-
dernizavus ðilumos punktà bei
karðto vandens sistemà, galima
reikðmingai sumaþinti ðilumos
praradimus.

Þinoma, siekiant taupiau gyven-
ti jau ðiandien, galima imtis prie-
moniø, kurios padeda maþinti
energijos suvartojimà, o kartu –
ir mokestá uþ ðilumà, belaukiant
renovacijos. Be to, ðios priemonës
yra pigesnës ir greièiau atsiper-
ka.

Skaièiuojama, kad automatiza-
vus ðilumos punktus ir subalan-
savus visas vidaus ðildymo ir karð-
to vandens sistemas, árengus in-
dividualià apskaità ir reguliavimà,
galima sutaupyti iki 30 procentø
ðilumos.

Automatizuoti ðilumos punktai
automatiðkai, pagal lauko oro tem-
peratûrà, reguliuoja ðilumos tie-
kimà á pastato ðilumos sistemà.
Tai leidþia pagerinti ðilumos pa-
skirstymà pastatuose. Dar vienas
ðios sistemos privalumas – ðilu-
mos vartotojai turi galimybæ pra-
dëti ar uþbaigti ðildymà pastatuo-
se savo nuoþiûra. 

Þinoma, efektyvus energijos
vartojimas priklauso ne tik nuo
pastatø ðildymo sistemø bûklës,

bet ir nuo tinkamos jø prieþiûros.
Bûtina laiku atlikti ðildymo ir
karðto vandens sistemø prieþiûros
darbus: periodiðkai plauti ðilumo-
kaièius, rûpintis ðilumos izoliaci-
jos, filtrø, siurbliø ir kitø sistemos
daliø bûkle.
Visiems – vienoda
temperatûra

Karðto vandens tiekimo siste-
mos subalansavimas pastatø viduje
uþtikrina ne tik efektyvesná ðilu-
mos vartojimà, bet ir patogesná gy-
venimà.

Mat nesubalansuotomis sistemo-
mis vartotojus pasiekiantis karð-
tas vanduo bûna skirtingos tem-
peratûros. Arèiau ðilumos punk-
to esantys butai ar patalpos aprû-
pinami karðtesniu vandeniu, o
esantys toliau – vësesniu, todël
ir sunaudoja jo daugiau.

Siekiant visiems pastato varto-
tojams uþtikrinti vienodà karðto
vandens temperatûrà ir efektyvø
vandens vartojimà, bûtina subalan-
suoti karðto vandens cirkuliacines
sistemas – árengti termobalansi-
nius ventilius.

Specialistai taip pat rekomen-
duoja nelaukti, kol ávyks trûkimas
senuose karðto vandens ir ðildy-
mo vamzdynuose, ir atitarnavusius
vamzdþius pakeisti.
Pritaikyti
savo poreikiams

Centrinæ ðildymo sistemà gali-
ma pritaikyti ir savo poreikiams.
Tam reikia árengti individualià ði-
lumos reguliavimo ir apskaitos
sistemà: termostatinius ventilius,
ðilumos daliklius bei iðmanøjá vie-
nalaiká rodmenø nuskaitymà.

Taip modernizuota sistema lei-
dþia atskirose patalpose nustatyti
ir palaikyti norimà temperatûrà
bei tiksliai paskirstyti suvartotà ði-
lumos energijà. Todël ðildymas

Efektyviau vartoti ðilumà aktualu visiems
tampa efektyvesnis ir komfortið-
kesnis, o energijos suvartojimas ir
sàskaitos uþ ðildymà – maþes-
nës. 
Paprasti bûdai taupyti

Tiek gyventojai, tiek ámonës ar
visuomeniniø pastatø savininkai,
nusprendæ ðvaistyti maþiau ðilu-
mos, gali ágyvendinti dar papras-
tesnes taupymo priemones.

Pavyzdþiui, pakeisti senus lan-
gus ðiuolaikiniais, ástiklinti bal-
konus. Ruoðiantis þiemai, bûtina
patikrinti ir tvarkyti langø ir du-
rø rëmus, stengtis sumaþinti tar-
pus tarp varèios ir staktos.

Ðildymo sezono pradþioje rei-
kia kruopðèiai patikrinti, ar radia-
toriuose neliko oro. Já bûtina ið-
leisti per tam skirtus ventilius, mat
dël ðildymo sistemoje esanèio nors
ir nedidelio oro kiekio ne visi ra-
diatoriai ðils vienodai.

Ðildymo radiatorius dengian-
èios uþuolaidos ar ávairûs baldai
gali trukdyti efektyviau vartoti ði-
lumà. Tuomet maþiau ðilto oro pa-
tenka á kambario gilumà, o ðilu-
mos nuostoliai per langus padi-
dëja iki 40 procentø. Norint pa-
gerinti oro cirkuliacijà kambary-
je, uþuolaidø ilgis turëtø bûti ne
iki grindø, o iki palangës.

Didelæ knygø lentynà arba spin-
tà rekomenduojama statyti prie ið-
orinës sienos – taip maþinami ði-
lumos nuostoliai per ðá sienos plo-
tà.

Uþ radiatoriaus esantá sienos
plotà papildomai uþdengus ðilu-
mà atspindinèia plëvele ar specia-
lios izoliacinës medþiagos lakðtu,
nukreipianèiu ðilumà á kambará,
patalpoje taps ðilèiau.
Administratoriø duona

„Litesko“, kaip ir kitos ðilumos
tiekimo ámonës, yra atsakinga uþ
ðilumos energijos tiekimà iki pa-

statø ávadø, o vidaus sistemomis
rûpinasi pastatus administruojan-
èios ámonës. Todël gyventojai,
ámonës ir ástaigos, siekianèios ma-
þinti savo iðlaidas, turëtø kreiptis
á pastato vidaus ðildymo sistemas
priþiûrinèià ámonæ.

Administratoriø funkcija –
analizuoti, kodël pastatai suvar-
toja daug ðilumos, ir apie prieþas-
tis informuoti pastatø savininkus.
Bûtent administratoriai yra atsa-
kingi uþ ðilumos taupymà namo
viduje, tolygø visø pastato patal-
pø ðildymà ir karðto vandens tie-
kimà.
Ðilumos tinklai –
modernûs

„Ið savo pusës galime pasi-
dþiaugti, kad miesto ðilumos ûkis,
ðilumos tinklai, kuriais energijà
tiekiame iki pastatø, yra moder-
nûs ir efektyvûs“, – tikino V.Èe-
ponis.

„Litesko“ duomenimis, per ði-
lumos ûkio nuomos laikotarpá
bendrovë nuostolius Alytaus ðilu-
mos trasose sumaþino nuo 59,8
tûkst. iki 36,4 tûkst. MWh per me-
tus.

Bendrovës darbas leido þymiai
pagerinti ir kitus svarbius rodik-
lius. Tinklø papildymas termofi-
kaciniu vandeniu buvo sumaþin-
tas nuo 78 iki 15 tûkst. kubiniø
metrø per metus. Kuro sànaudos
ðilumos gamybai maþëjo nuo 97
iki 82 kg naftos ekvivalentu/
MWh.

„Litesko“ investavo ir á ðilumos
gamybà ið biokuro, kuris yra ge-
rokai pigesnis uþ gamtines dujas.
Ðiuo metu Alytuje ið vietinio ku-
ro pagaminami 76 procentai tie-
kiamos ðilumos.

„Litesko“ inf.

Uþs. Nr. 1099

Ðaltasis sezonas kasmet kelia tà patá klausimà: kokiomis priemonëmis pasta-
tuose taupyti ðilumos energijà ir jai skiriamas lëðas? Tai aktualu ir daugiabu-
èiams, ir privaèioms bendrovëms, ir savivaldybës ámonëms, ir ástaigoms – vi-
siems energijos vartotojams.

„Siekti efektyvesnio ðilumos ir karðto vandens vartojimo, energijos taupymo, o
kartu – ir maþesniø iðlaidø energijai galima visuose pastatuose, nepriklausomai
nuo jø paskirties“, – sako „Litesko“ padalinio „Alytaus energija“ vadovas Vytau-
tas Èeponis.

NAUJAS ALYTAUS MIESTONAUJAS ALYTAUS MIESTONAUJAS ALYTAUS MIESTONAUJAS ALYTAUS MIESTONAUJAS ALYTAUS MIESTO
TARYBOS NARYS.TARYBOS NARYS.TARYBOS NARYS.TARYBOS NARYS.TARYBOS NARYS. Ðià savaitæ
Vyriausioji rinkimø komisija pri-
ëmë sprendimà, kuriuo vadovau-
jantis patenkintas buvusio Aly-
taus miesto mero pavaduotojo, á
ðios kadencijos tarybà iðrinkto
pagal visuomeninio rinkimø ko-
miteto „Alytaus pilieèiai“ kan-
didatø sàraðà, Tautvydo Tamu-
levièiaus praðymas pripaþinti nu-
trûkusiais prieð terminà tarybos
nario ágaliojimus.

Nors jo dabartinës vidaus rei-
kalø viceministro pareigos yra
suderinamos su Alytaus miesto
tarybos nario mandatu, taèiau
T.Tamulevièiaus yra sakæs, kad
jo gali atsisakyti dël regimo in-
teresø konflikto, nes jis kaip vi-
ceministras kuruoja regioninæ
politikà, o ði susijusi su savival-
dybiø veikla. Jis viceministru
pradëjo dirbti ðá pirmadiená.

Remiantis Vyriausiosios rinki-
mø komisijos sprendimu, T.Ta-

mulevièiø Alytaus miesto tarybo-
je pakeis kitas „Alytaus pilieèiø“
kandidatas á ðià tarybà Tomas Sut-
kaitis. Jis yra mieste veikianèios
vieðosios ástaigos „Argostudio“,
rengianèios „Jotvos vartø“ ðven-
tæ, direktorius.

T.Sutkaitis darbà taryboje pra-
dës po priesaikos.

Trys prieð já buvæ „Alytaus pi-
lieèiø“ sàraðo pretendentai á mies-
to tarybà praleisti, nes vienas bû-
simo mandato atsisakë dël asme-
niniø prieþasèiø, du ið jø jau ne-
gyvena Alytuje, o mandatas gali
bûti suteikiamas tik ðios savival-
dybës gyventojui.

ATLEISTA MENO IR SPOR-ATLEISTA MENO IR SPOR-ATLEISTA MENO IR SPOR-ATLEISTA MENO IR SPOR-ATLEISTA MENO IR SPOR-
TO MOKYKLOS DIREKTORË.TO MOKYKLOS DIREKTORË.TO MOKYKLOS DIREKTORË.TO MOKYKLOS DIREKTORË.TO MOKYKLOS DIREKTORË. Ðá
ketvirtadiená vykusiame Alytaus
rajono savivaldybës tarybos posë-
dyje nuspræsta gruodþio 11-àjà ið
pareigø atleisti Meno ir sporto
mokyklos, veikianèios Dauguose,
direktoræ Dovilæ Geleþauskaitæ,
nes baigësi dvejus metus trukusi
terminuota darbo sutartis.

Rajono savivaldybës administra-
cija jau buvo skelbusi ðios mokyk-

los direktoriaus pareigø konkur-
sà, taèiau neatsirado në vieno pre-
tendento. Dabar planuojama
skelbti antrà Meno ir sporto mo-
kyklos direktoriaus konkursà.

KONKURSAI NEÁVYKO.KONKURSAI NEÁVYKO.KONKURSAI NEÁVYKO.KONKURSAI NEÁVYKO.KONKURSAI NEÁVYKO. Va-
kar turëjo vykti du Alytaus mies-
to savivaldybës administracijos
paskelbti konkursai. Vienas – ei-
ti Pedagoginës psichologinës tar-
nybos direktoriaus pareigas, ki-
tas – savivaldybës administraci-
jos Ðvietimo skyriaus vyriausiojo
specialisto.

Taèiau abu konkursai neávyko.
Nei pirmàkart rengtame, nei va-
kar turëjusiame vykti Pedagogi-
nës psichologinës tarnybos direk-
toriaus konkurse nebuvo në vie-
no pretendento. Tad  turëtø bûti
organizuojamas treèias ðiø parei-
gø konkursas.

Á Ðvietimo skyriaus vyriausiojo
specialisto pareigas atsirado vie-
nas pretendentas, bet konkursui
pateiktus dokumentus atsiëmë

500 METØ KALENDORIUS IR500 METØ KALENDORIUS IR500 METØ KALENDORIUS IR500 METØ KALENDORIUS IR500 METØ KALENDORIUS IR
SMALSIEMS, IR TAUPIEMS.SMALSIEMS, IR TAUPIEMS.SMALSIEMS, IR TAUPIEMS.SMALSIEMS, IR TAUPIEMS.SMALSIEMS, IR TAUPIEMS. Jei-
gu jums smalsu suþinoti, kuri sa-
vaitës diena bus gruodþio 8-oji po
150 metø, paprastas kalendorius
netiks. Jei ádomu suþinoti, kurià
savaitës dienà Napoleonas atvy-
ko á Vilniø, teks ilgai skaièiuoti.
Gal namuose puikuojatës giminës
medþiu, bet norite þinoti, kurià sa-
vaitës dienà gimë proseneliai, teks
vël skaièiuoti. O savaitës diena la-
bai svarbu, nes ji gali paaiðkinti
proseneliø bûdà. Galbût jûs tie-
siog praktiðkas ir pavargote kas-
met pirkti kalendorius? Iðeitis yra!
500 metø kalendorius tiks ir smal-
siems, ir taupiems. Gruodþio 8 d.,
ðeðtadiená, 13 val. Alytaus kraðto-
tyros muziejuje á visus smalsuo-

liø klausimus pabandys atsakyti
kalendoriaus sudarytojas Pijus
Brazauskas. Jis savo kolekcijoje
turi sukaupæs apie 10 tûkst. ka-
lendoriø, o keletà jø atveð ir pa-
rodyti.

„KALËDAS PASITIK ÐVARIA„KALËDAS PASITIK ÐVARIA„KALËDAS PASITIK ÐVARIA„KALËDAS PASITIK ÐVARIA„KALËDAS PASITIK ÐVARIA
SÀÞINE!“SÀÞINE!“SÀÞINE!“SÀÞINE!“SÀÞINE!“ Minëdami Tarptautinæ
antikorupcijos dienà Alytaus ap-
skrities vyriausiojo policijos ko-
misariato pareigûnai organizuoja
akcijà „Kalëdas pasitik ðvaria sà-
þine!“.

Gruodþio 9-àjà, sekmadiená, nuo
10 valandos, degalinëje „Circle K“
(Rûtø g. 2A, Alytus), visø lauks
Alytaus apskrities policijos parei-
gûnai. Jie papasakos apie korup-
cijos prieþastis ir pasekmes, kaip
su korupciniais reiðkiniais kovo-
ja policija, ir kokiu bûdu gali pri-
sidëti kiekvienas pilietiðkas mû-
sø visuomenës narys. Akcijos me-
tu bus galima laimëti ávairius pri-
zus, ásteigtus Alytaus apskrities
policijos. Siekdami iðreikðti savo
netolerancijà korupcijai, atvyku-
sieji galës áamþinti savo linkëji-
mus antikorupciniame stende.

ALYTAUS METØ APDOVA-ALYTAUS METØ APDOVA-ALYTAUS METØ APDOVA-ALYTAUS METØ APDOVA-ALYTAUS METØ APDOVA-
NOJNOJNOJNOJNOJIMAI – BALSUOKIME IRIMAI – BALSUOKIME IRIMAI – BALSUOKIME IRIMAI – BALSUOKIME IRIMAI – BALSUOKIME IR
RINKIME GERIAUSIUS IÐ GE-RINKIME GERIAUSIUS IÐ GE-RINKIME GERIAUSIUS IÐ GE-RINKIME GERIAUSIUS IÐ GE-RINKIME GERIAUSIUS IÐ GE-
RIAUSIØ!RIAUSIØ!RIAUSIØ!RIAUSIØ!RIAUSIØ! Vos prasidëjus 2019
metams Alytuje bus pagerbti la-
biausiai kultûros, verslo, ðvieti-
mo ir kitoms gyvenimo sritims
nusipelnæ miesto þmonës. Á 13 no-
minacijø kandidatus siûlë alytið-
kiai ir visuomeninës tarybos.

2019 metø sausio 11 dienà vyk-
sianèio Alytaus metø apdovano-
jimø renginio metu bus apdova-
nota socialiai atsakinga ámonë,
efektyvaus, inovatyvaus, origina-
liausio smulkaus verslo nomina-
cijose apdovanojimus pelnysian-
èios ámonës, geidþiamiausias
darbdavys. Bus pagerbti uþ nuo-
pelnus kultûrai, ðvietimui, spor-
tui nusipelnæ þmonës. Apdovano-
jimø sulauks Alytaus miesto var-
dà ðalyje ir uþsienyje garsinan-
tys alytiðkiai.

Renginio metu taip pat bus
áteikti apdovanojimai uþ aktyvià
visuomeninæ veiklà, didvyriðkus
darbus ir iðskirtinius poelgius,
nuopelnus vaiko gerovei ir nuo-
pelnus sveikatos apsaugai. Kas vi-
sose iðvardytose nominacijose
taps laimëtojais, priklauso tik
nuo visø mûsø!

Kvieèiame alytiðkius iki gruo-
dþio 20 dienos aktyviai balsuoti
uþ alytiðkiø ir visuomeniniø ta-
rybø pasiûlytus Alytaus miestø
apdovanojimø nominantus ir ið-
rinkti geriausius ið geriausiø.
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Aldona KUDZIENË

––––– Pernai Lietuvoje iðaiðkinti Pernai Lietuvoje iðaiðkinti Pernai Lietuvoje iðaiðkinti Pernai Lietuvoje iðaiðkinti Pernai Lietuvoje iðaiðkinti
43 nauji ÞIV infekcijos atvejai43 nauji ÞIV infekcijos atvejai43 nauji ÞIV infekcijos atvejai43 nauji ÞIV infekcijos atvejai43 nauji ÞIV infekcijos atvejai
moterims ir 220 vyrø. Uþkre-moterims ir 220 vyrø. Uþkre-moterims ir 220 vyrø. Uþkre-moterims ir 220 vyrø. Uþkre-moterims ir 220 vyrø. Uþkre-
èiamøjø ligø ir AIDS centroèiamøjø ligø ir AIDS centroèiamøjø ligø ir AIDS centroèiamøjø ligø ir AIDS centroèiamøjø ligø ir AIDS centro
duomenimis, kas antras (51,7duomenimis, kas antras (51,7duomenimis, kas antras (51,7duomenimis, kas antras (51,7duomenimis, kas antras (51,7
proc.) ÞIV infekcija uþsikrëtëproc.) ÞIV infekcija uþsikrëtëproc.) ÞIV infekcija uþsikrëtëproc.) ÞIV infekcija uþsikrëtëproc.) ÞIV infekcija uþsikrëtë
vartodamas ðvirkðèiamuosiusvartodamas ðvirkðèiamuosiusvartodamas ðvirkðèiamuosiusvartodamas ðvirkðèiamuosiusvartodamas ðvirkðèiamuosius
narkotikus. Ið viso Lietuvojenarkotikus. Ið viso Lietuvojenarkotikus. Ið viso Lietuvojenarkotikus. Ið viso Lietuvojenarkotikus. Ið viso Lietuvoje
diagnozuota 3 tûkst. 12 ÞIV in-diagnozuota 3 tûkst. 12 ÞIV in-diagnozuota 3 tûkst. 12 ÞIV in-diagnozuota 3 tûkst. 12 ÞIV in-diagnozuota 3 tûkst. 12 ÞIV in-
fekcijos atvejø, ið kuriø 7 –fekcijos atvejø, ið kuriø 7 –fekcijos atvejø, ið kuriø 7 –fekcijos atvejø, ið kuriø 7 –fekcijos atvejø, ið kuriø 7 –
vaikams. Daugiausia uþsikrëtu-vaikams. Daugiausia uþsikrëtu-vaikams. Daugiausia uþsikrëtu-vaikams. Daugiausia uþsikrëtu-vaikams. Daugiausia uþsikrëtu-
siøjø ÞIV registruota 25–44siøjø ÞIV registruota 25–44siøjø ÞIV registruota 25–44siøjø ÞIV registruota 25–44siøjø ÞIV registruota 25–44
metø grupëje. Daugiausia (59metø grupëje. Daugiausia (59metø grupëje. Daugiausia (59metø grupëje. Daugiausia (59metø grupëje. Daugiausia (59
proc.) visø registruotø uþsikrë-proc.) visø registruotø uþsikrë-proc.) visø registruotø uþsikrë-proc.) visø registruotø uþsikrë-proc.) visø registruotø uþsikrë-
tusiøjø ÞIV ðia infekcija uþsi-tusiøjø ÞIV ðia infekcija uþsi-tusiøjø ÞIV ðia infekcija uþsi-tusiøjø ÞIV ðia infekcija uþsi-tusiøjø ÞIV ðia infekcija uþsi-
krëtë per ðvirkðèiamøjø narko-krëtë per ðvirkðèiamøjø narko-krëtë per ðvirkðèiamøjø narko-krëtë per ðvirkðèiamøjø narko-krëtë per ðvirkðèiamøjø narko-
tikø vartojimà. Kas penktas ÞIVtikø vartojimà. Kas penktas ÞIVtikø vartojimà. Kas penktas ÞIVtikø vartojimà. Kas penktas ÞIVtikø vartojimà. Kas penktas ÞIV
uþsikrëtæs susirgo paskutine ÞIVuþsikrëtæs susirgo paskutine ÞIVuþsikrëtæs susirgo paskutine ÞIVuþsikrëtæs susirgo paskutine ÞIVuþsikrëtæs susirgo paskutine ÞIV
ligos stadija – AIDS. Gal Jumsligos stadija – AIDS. Gal Jumsligos stadija – AIDS. Gal Jumsligos stadija – AIDS. Gal Jumsligos stadija – AIDS. Gal Jums
þinoma Alytaus situacija ir ðie-þinoma Alytaus situacija ir ðie-þinoma Alytaus situacija ir ðie-þinoma Alytaus situacija ir ðie-þinoma Alytaus situacija ir ðie-
meèiai duomenys?meèiai duomenys?meèiai duomenys?meèiai duomenys?meèiai duomenys?

– Ið tiesø Alytuje Raudonojo
Kryþiaus draugijos patalpose vei-
kiantis „Pasitikëjimo“ kabinetas
padeda greitaisiais testais Alytaus
miesto gyventojams suþinoti sa-
vo statusà – ar nesergame hepa-
titu C ir ÞIV. Kiekvienais metais
serganèiøjø ÞIV aptikdavome po
2–4 atvejus.

Ðiø metø lapkrièio mënesá vyk-
dëme intensyvesná testavimà dël
ðiø susirgimø, orientuodamiesi á

mieste gyvenanèius rizikos gru-
pës asmenis. Ið 140 tirtøjø dël ÞIV,
teigiami buvo 14, o ið 96 tirtøjø
dël hepatito C, teigiamø atvejø
rasta 32. Taigi skaièiai nedþiugi-
na, o veikiau prieðingai – kelia
nerimà.

– Koks procentas ið suþino-– Koks procentas ið suþino-– Koks procentas ið suþino-– Koks procentas ið suþino-– Koks procentas ið suþino-
jusiøjø, kad serga ÞIV arba he-jusiøjø, kad serga ÞIV arba he-jusiøjø, kad serga ÞIV arba he-jusiøjø, kad serga ÞIV arba he-jusiøjø, kad serga ÞIV arba he-
patitais, paprastai kreipiasi á me-patitais, paprastai kreipiasi á me-patitais, paprastai kreipiasi á me-patitais, paprastai kreipiasi á me-patitais, paprastai kreipiasi á me-
dikus?dikus?dikus?dikus?dikus?

– Didþiausia problema ir yra
ta, kad 10–20 procentø sergan-
èiøjø ðiomis ligomis pasiekia gy-
dymo ástaigas ir pradeda gydy-
mo procesà. Kita dalis tø, kurie
pradëjo vartoti vaistus, po tam
tikro laiko, dël maþos motyvaci-
jos, þalingø áproèiø ar asocialaus
gyvenimo, nutraukia gydymà.
Taigi pastarieji vël tampa „pavo-
jingi“, gali uþkrësti savo artimuo-
sius ar draugus, be to, nusilpus
jø organizmui, gali susirgti tokio-
mis ligomis kaip tuberkuliozë ir
panaðiai.

Þinoma, yra ir kitø prieþasèiø,
kodël uþsikrëtæ ÞIV ar hepatitu
asmenys nesikreipia á gydymo
ástaigas. Ne paslaptis, kad „Pasi-
tikëjimo“ kabinete tenka sutikti
þmoniø, neturinèiø asmens doku-
mentø, neprisiraðiusiø prie jokios
gydymo ástaigos, neturinèiø ðei-
mos gydytojo.

Kita kategorija þmoniø, dël mû-
sø visuomenëje susiklosèiusio
neigiamo poþiûrio á ðiomis ligo-
mis serganèius asmenis, vengia
vieðai pripaþinti diagnozæ ir ban-
do nuslëpti savo sveikatos proble-
mas.

Tà galime pastebëti ðiais metais
Lietuvoje atliktame ir lapkrièio 21
dienà pristatytame ÞIV paveiktø
asmenø stigmos tyrime, kai 58
proc. su ÞIV gyvenanèiø asmenø
dël ligos jauèiasi beverèiai, 55
proc. jauèia gëdà, 53 proc. – kal-
tæ, 14 proc. nurodë, kad dël ligos
nusprendë atsiskirti nuo ðeimos,
o 13 proc. nesikreipë dël darbo.

Beveik pusë respondentø (46
proc.), dalyvavusiø ÞIV stigmos
indekso tyrime, gydymà pradëjo
vëlai, tai yra daugiau nei po dve-
jø metø nuo diagnozës nustaty-
mo.

– Kas daroma, kad ðie asme-– Kas daroma, kad ðie asme-– Kas daroma, kad ðie asme-– Kas daroma, kad ðie asme-– Kas daroma, kad ðie asme-
nys bûtø kuo greièiau integruo-nys bûtø kuo greièiau integruo-nys bûtø kuo greièiau integruo-nys bûtø kuo greièiau integruo-nys bûtø kuo greièiau integruo-
jami á gydymo sistemà?jami á gydymo sistemà?jami á gydymo sistemà?jami á gydymo sistemà?jami á gydymo sistemà?

– Ðiais metais penkiø savival-
dybiø teritorijose, dalyvaujant gy-
dymo ir socialines paslaugas tei-
kianèioms ástaigoms bei nevyriau-
sybinëms organizacijoms, pradë-
ta kurti ÞIV paveiktøjø integra-
cijos á gydymà sistema. Trumpiau
tariant, siekiama sukurti aplinkà,
kurioje neliktø barjerø ar „slenks-
èiø“ sergantiesiems gauti efekty-
vias gydymo paslaugas.

Kitaip ði integracijos á gydymà
sistema dar vadinama „þaliojo ko-
ridoriaus“ sistema, kur iki mini-
mumo sutrumpinamas patekimo
pas gydytojà periodas ir sergan-
tis asmuo bei jo artimieji per so-
cialiná darbuotojà ar koordinato-
riø gauna visas reikalingas ne tik
gydymo, bet ir socialinio pobû-
dþio paslaugas.

Galime pasidþiaugti, kad Aly-
taus savivaldybë yra pirmoji, kuri
kitais metais planuoja ágyvendin-
ti ðià sistemà, dël kurios mûsø
mieste bûtø uþkertamas kelias
ÞIV plitimui ir bûtø ugdomas ci-
vilizuotas visuomenës poþiûris á
ðios problemos sprendimo kelius.

– Alytus, turintis pataisos na-– Alytus, turintis pataisos na-– Alytus, turintis pataisos na-– Alytus, turintis pataisos na-– Alytus, turintis pataisos na-
mus, yra potencialios epidemi-mus, yra potencialios epidemi-mus, yra potencialios epidemi-mus, yra potencialios epidemi-mus, yra potencialios epidemi-
jos zona. Kokiø iðskirtiniø prie-jos zona. Kokiø iðskirtiniø prie-jos zona. Kokiø iðskirtiniø prie-jos zona. Kokiø iðskirtiniø prie-jos zona. Kokiø iðskirtiniø prie-
moniø imamasi ÞIV plitimui jo-moniø imamasi ÞIV plitimui jo-moniø imamasi ÞIV plitimui jo-moniø imamasi ÞIV plitimui jo-moniø imamasi ÞIV plitimui jo-
je suvaldyti?je suvaldyti?je suvaldyti?je suvaldyti?je suvaldyti?

– Alytaus pataisos namuose,
lyginant su kitomis ákalinimo
ástaigomis, kali daugiausia ÞIV
ir hepatitu uþsikrëtusiø asmenø.
Su ðia ástaiga bendradarbiaujame
jau ne vienerius metus. Ðiais me-
tais pradëjome vykdyti ðvieèia-
mojo pobûdþio projektà, kai ten-
ka susitikti su ákalintaisiais ir
kalbëtis apie uþkreèiamøjø ligø
prevencijà, gydymo galimybes
bei informuoti apie nevyriausy-
biniø organizacijø laisvëje teikia-
mas paslaugas ÞIV sergantie-
siems ir jø ðeimos nariams.

Dþiugu, kad á ðiuos susitikimus
atvyksta Lietuvoje gerai þinomi
gydytojai infektologai, kurie kon-
sultuoja, dràsina ir daþnai ragi-
na uþsikrëtusiuosius kuo greièiau
pradëti gydymà ir rûpintis ne tik
savo, bet ir ðeimos nariø bei vi-
sos visuomenës sveikata. Juk be-
sigydantis asmuo ne tik padeda
sau, bet ir nebeuþkreèia aplinki-
niø.

Gruodþio mënesá kartu su ÞIV
ir AIDS paveiktø moterø bei jø
artimøjø asociacija „Demetra“
Alytaus pataisos namuose vykdy-
sime testavimà, kurio metu nu-
teistiesiems bus sudarytos sàly-
gos pasitikrinti dël ðiø uþkreèia-
møjø ligø.

– Kada, atsiradus nerimui– Kada, atsiradus nerimui– Kada, atsiradus nerimui– Kada, atsiradus nerimui– Kada, atsiradus nerimui
dël galimø susirgimø, þmogusdël galimø susirgimø, þmogusdël galimø susirgimø, þmogusdël galimø susirgimø, þmogusdël galimø susirgimø, þmogus
galëtø kreiptis á „Pasitikëjimo“galëtø kreiptis á „Pasitikëjimo“galëtø kreiptis á „Pasitikëjimo“galëtø kreiptis á „Pasitikëjimo“galëtø kreiptis á „Pasitikëjimo“
kabinetà ir kokia tvarka?kabinetà ir kokia tvarka?kabinetà ir kokia tvarka?kabinetà ir kokia tvarka?kabinetà ir kokia tvarka?

– „Pasitikëjimo“ kabinetas
gruodþio mënesá vykdys „Pasitik-
rink-suþinok-pasidalink“ akcijà,
kurios metu Alytaus gyventojai
kvieèiami anonimiðkai pasitikrin-
ti savo statusà dël ÞIV ir hepati-
to C. Mums galima skambinti te-
lefonu (8-315) 51 548 ir susitarti
dël laiko. Primename, kad testas
yra anonimiðkas ir trunka 1–3
min.

 Publikacija parengta vykdant
Visuomenës sveikatos

stiprinimo programos
projektà – publikacijø ciklas

„Gyvenk sveikai“, kuris finansuojamas
ið Alytaus miesto savivaldybës

Visuomenës sveikatos stiprinimo rëmimo
specialiosios programos 2018 metø

priemonëms skirtø lëðø

Alytaus miesto savivaldybë pirmoji planuoja
ágyvendinti „þaliojo koridoriaus” sistemà

ÞIV – þmogaus imunodeficito virusas, naikinantis þmogaus imuniteto làs-
teles, sauganèias organizmà nuo bakterijø, virusø, grybeliø, pirmuoniø. Negy-
dant ÞIV visiðkai sunaikina þmogaus imuninæ sistemà. Paskutinë ÞIV infekci-
jos stadija vadinama AIDS – ágytu imunodeficito sindromu.

Jungtinës Tautos nutarë uþkirsti kelià ðiai plintanèiai epidemijai: AIDS stra-
tegijoje iðkeltas tikslas – iki 2030 metø pasaulyje áveikti AIDS plitimà. Iki
2020 metø planuojama pasiekti, kad 90 proc. ÞIV gyvenanèiøjø þinotø, jog
yra uþsikrëtæ, 90 proc. ðiø þmoniø bûtø skiriami reikiami vaistai.

Alytaus mieste veikia anoniminis „Pasitikëjimo“ kabinetas, kuris vykdo
þalos maþinimo programà, konsultuodamas, informuodamas bei nukreipda-
mas gydymui asmenis, turinèius priklausomybiø nuo psichotropiniø medþia-
gø. Apie jo vykdomà veiklà, atliktus ir planuojamus darbus kalbamës su Rau-
donojo Kryþiaus draugijos Alytaus skyriaus sekretore Aldona Turauskyte.

„Raudonojo Kryþiaus draugijos Alytaus skyriaus kolektyvas „Pasitikëjimo“ kabi-
nete dirba labai sudëtingà darbà, su labai jautria visuomenës grupe, turinèia pri-
klausomybæ nuo psichotropiniø medþiagø, serganèiø ÞIV, hepatitais ir kitomis
ligomis. Kiekvienà dienà atëjusios á darbà jos neþino, koks þmogus uþeis – ramus
ar agresyvus, ar nekils pavojus joms. Stebiuosi ir þaviuosi ðiø moterø dràsa, iðtver-
me, sugebëjimu rasti bendrà kalbà su visais besikreipianèiais pagalbos.

 Raudonojo Kryþiaus kolektyvo ilgametis darbas ir ádirbis lëmë, kadmûsø miesto
pakampëse nebesimëto panaudoti ðvirkðtai, adatos, aplinka tapo saugesnë. Èia
pasirûpinama ne tik vartojanèiais narkotines medþiagas ar serganèiais uþkreèia-
mosiomis ligomis, bet ir jø ðeimø nariais“.

Alytaus miesto savivaldybës gydytoja Irma MASKELIÛNIENË

Alytaus mieste veikianèio anoniminio „Pasitikëjimo“ kabineto slaugytoja Janina Matjoðaitienë.

Greitasis testas rezultatà parodo per minutæ.

Alytaus Raudonojo Kryþiaus vadovë Aldona Turauskytë kiekvienø metø gruodá
kvieèia Alytaus miesto gyventojus atvykti á jø patalpose veikiantá „Pasitikëjimo“
kabinetà ir greitaisiais testais suþinoti savo statusà – ar nesergame hepatitu C ir
ÞIV.                                      Zitos STANKEVIÈIENËS nuotr.
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Laura BALIUKONIENË

Dël smurto
kreipiasi vis daugiau

Alytaus miesto moterø kriziø
centro duomenimis, pirmaisiais
centro gyvavimo metais á ástaigà
pagalbos kreipësi 170 smurto au-
kø, 2016 metais jø jau buvo per
pusæ tûkstanèio, o ðiemet – jau
siekia beveik 900 atvejø. Taèiau
ðie duomenys nereiðkia, kad smur-
to artimoje aplinkoje apraiðkø
drastiðkai daugëja.

Ðie skaièiai parodo, kad þmo-
nës labiau atpaþásta ávairias smur-
to formas ir vis daþniau ryþtasi
kreiptis pagalbos. O jos reikia ne
tik smurto aukoms, bet ir smur-
tautojams. Tokios dalyviø idëjos
iðkeltos diskusijos metu.

Padiskutuoti ðia aktualia tema
kviesti specialistai ir pareigûnai,
kuriems vienaip ar kitaip darbuo-
se tenka spræsti su smurtu susiju-
sias problemas – Alytaus miesto
savivaldybës tarybos nariai, Aly-
taus apskrities vaiko teisiø apsau-
gos skyriaus specialistai, Alytaus
apskrities vyrø kriziø centro, Aly-
taus miesto ir rajono savivaldybiø
visuomenës sveikatos biurø atsto-
vai, Alytaus miesto savivaldybës
administracijos Socialinës para-
mos, Ðvietimo skyriø specialistai,
Alytaus policijos pareigûnai.

Diskusijos vedëja ir projekto va-
dovë Irma Treinavièienë pirmiau-
sia dalyviø klausë, kokias smurto
formas jiems atpaþinti sekasi sun-
kiausiai. Paaiðkëjo, kad akivaiz-
dþiausiai matomas yra fizinis
smurtas, o psichologiná atpaþinti
sudëtingiau, tam reikia daugiau
laiko pabendrauti su þmogumi, la-
biau já paþinti.

Viena ið sudëtingesniø smurto
formø, kurias pastebëti nëra leng-
va, yra seksualinis. Ði smurto for-
ma prieð vaikà naudojama itin re-
tai, taèiau tarp suaugusiøjø ji daþ-
nesnë ir, pasirodo, sukelianti di-
dþiausià þalà ið visø, nes tai ap-
ima ir fiziná, ir psichologiná su-
þalojimà.

Specialistai uþsiminë, kad labai
daþnai susiduria su smurto neigi-
mo problema, tokiu atveju padëti
smurto aukoms ir smurtautojams
yra beveik neámanoma ir su to-
kiais asmenimis bûna labai sun-
ku dirbti.
Smurtautojai – ne tik vyrai

Pasak Alytaus apskrities vyrø
kriziø centro vadovo Virginijaus
Tamulionio, kaip daþniausiø
smurtautojø etiketës nereikëtø kli-
juoti iðskirtinai vyrams, nes dar
sunkesniø padariniø, sukelianèiø
psichologiná ir ekonominá smur-
tà, kaip ginklus prieð vyrus pasi-
telkia moterys. Tokie scenarijai
bûdingi besiskirianèiose ðeimose.

V.Tamulionis pabrëþë, kad la-
biausiai nuo bet kokios smurto
formos, naudojamos tarp sutuok-
tiniø, nukenèia ðeimos atþalos.
Vaikai itin daþnai tampa tëvø

ðantaþo árankiais.
„Daþniausiai vyrai gëdijasi pri-

paþinti, kad ið savo antrøjø pusiø
patiria smurtà. Visuomenëje ásiga-
lëjæs stereotipas, kad smurtauto-
jai yra tik vyrai, taèiau moterys
turi galingesná ginklà, kuriuo daþ-
niausiai ir naudojasi, – tai psi-
chologinis ir ekonominis smurtas.
Á mûsø institucijà vyrai daþniau-
siai dël to ir kreipiasi. Deja, mo-
terys linkusios nepripaþinti nau-
dojanèios ðiø tipø smurtà“, – pa-
sakojo V.Tamulionis.

Taip pat jis patikino, kad bûna
ir tokiø atvejø, kai á Vyrø kriziø
centro specialistus pagalbos krei-
piasi ir patys smurtautojai, teig-
dami, kad juos fiziðkai smurtauti
provokuoja psichologiðkai prieð
juos smurtaujanèios moterys. Per
ðiuos metus á Alytaus apskrities
vyrø kriziø centrà dël konsulta-
cijø kreipësi daugiau kaip du ðim-
tai vyrø. V.Tamulionis teigë þinan-
tis bent septynias bylas, kuriose
vyrai yra smurto aukos.

„Pagalba yra reikalinga ne tik
smurto aukoms, bet ir smurtaujan-
tiesiems. Deja, tokios realios pa-
galbos nëra. Smurtautojas areð-
tuojamas, vëliau iðleidþiamas á gat-
væ, jis neturi kur sugráþti gyventi,
nes jam uþdrausta artintis prie au-
kos. Manau, kad visi – tiek au-
ka, tiek smurtautojas – turëtø ið-
klausyti bent kelias privalomas
prevencines, motyvacines konsul-
tacijas. Tai ilgas darbas, kuris ga-
li duoti gerø rezultatø“, – ásiti-
kinæs V.Tamulionis.
Kraujosruva – ne
vienintelis smurto poþymis

Lietuvà kreèiantys vaikø dël ga-
limo tëvø smurto prieð juos atëmi-
mø ið ðeimø skandalai taip áaud-
rino visuomenæ, kad ði tema buvo
paliesta ir apskritojo stalo disku-
sijoje.

Laikinai Alytaus apskrities vai-
ko teisiø apsaugos skyriaus vedë-
jos pareigas einanti Þaneta Abro-
maitienë naujoje vaiko teisiø ap-
saugos sistemoje mato gerø daly-
kø. Pavyzdþiui, mobilioji koman-
da, kuri ðeimai operatyviai teikia
platø pagalbos spektrà. Pasak jos,
nuo liepos ásigaliojus Vaiko tei-
siø apsaugos pagrindø ástatymo
pataisoms, në viena ðeima neatsi-
sakë mobiliosios komandos pa-
slaugø.

Seimo nario Juliaus Sabataus-
ko padëjëja Jurgita Ðukevièienë
taip pat iðdëstë savo nuomonæ ðiuo
klausimu. Ji teigë mananti, kad
ástatymas nëra iki galo iðgrynin-
tas ir kad ðiuo metu visuomenëje
susiklosèiusi situacija nëra norma-
li. Ji pateikë realiai nutikusá pa-
vyzdá, kai bûrelio metu susiþalo-
jusi mergaitë buvo nuveþta á gy-
dymo ástaigà, kurioje medikai at-
skirai dël suþalojimo apklausë ma-
þametæ ir jos motinà. Mergaitë jau-
tësi sutrikusi ir klausë mamos, ar
dabar jà atims ið ðeimos.

Kai kurie diskusijoje dalyvavæ
mokyklø atstovai iðreiðkë palai-
kymà vadinamajam „vaiko nemu-
ðimo ástatymui“ ir kad reikia lai-
ko priprasti, laiko, kad visuome-
në persiorientuotø á ðià naujà tvar-
kà, o ástatymas yra ne tam, kad
kaþkam bûtø pakenkta, o kad pa-
dëtø.

Atsirado oponentø, kurie manë,
jog ðioje situacijoje á bet koká ne-
tyèiná vaiko susiþalojimà reaguo-
jama perdëtai ir dël to ðeimos ne-
gali jaustis saugios.

Be to, diskusijos dalyviai suta-
rë, kad, sprendþiant smurto pro-
blemas, labai trûksta tarpinstitu-
cinio bendradarbiavimo, o specia-
listams labai reikalingi praktiniai
mokymai, kaip atpaþinti smurtà ir
kaip elgtis konkreèiose situacijo-
se. Pasak diskusijos dalyviø, krau-
josruva neturëtø bûti vienintelis
ir neginèijamas smurto poþymis,
kad tam turëtø bûti ir kitø poþy-
miø visuma.

Mokyklos atstovai patikino ge-
bantys atpaþinti smurtà ir mokyk-
los vis daþniau ásitraukia á pre-
vencines programas. Taip pat jie
pabrëþë, kad ugdymo ástaigose la-
bai svarbø vaidmená atlieka psi-
chologai ir reikia formuoti poþiû-
rá, kad jie yra reikalingi specia-
listai ir vaikams, jø ðeimoms gali
padëti.
Trûksta þmogiðkumo
ir ðeimos palaikymo

Diskusijos metu specialistai da-
lijosi patirtimi, kai problemø tu-
rinèios ðeimos daþnai atsisako pa-
galbos. Jie patikino, kad nëra
priemoniø, priverèianèiø ðeimos
narius keistis, veikti, todël galbût
vertëtø jiems siûlomas paslaugas
paversti patrauklesnëmis.

Po diskusijos kalbinta I.Treina-

Smurtas artimoje aplinkoje:
kaip toliau pildysime sistemos spragas?

vièienë teigë, kad labiausiai trûks-
ta valstybës palaikymo bendroje
ðeimos koncepcijoje, kad dabar
sistema yra iðskaidyta á pagalbà
vaikams, moterims ir vyrams at-
skirai, taèiau labiausiai reikëtø
bendro poþiûrio á visà ðeimà ir jos
problemos situacijà. Tam labai
svarbus yra sklandus ir glaudus
tarpinstitucinis bendradarbiavi-
mas. Be to, ne maþiau svarbu, kad
ávairiø institucijø specialistø dar-
be bûtø kuo daugiau atsiþvelgia-
ma á þmogiðkuosius veiksnius.
Moteris ásitikinusi, kad valdþia
linkusi maþiausiai rûpintis daly-
kais, kuriais remiasi valstybë, –
bûtiniausiø specialybiø darbuoto-
jais bei ðeima.

„Labai reikia supervizijø, nes
dabar jauèiasi, kad socialiniai dar-
buotojai yra pervargæ, perdegæ,
galbût jiems labai reikia prakti-
niø mokymø, kaip atpaþinti kon-
kreèias smurto formas, o kai ku-
riems darbuotojams gal net ir kaip
elgtis konkreèiose situacijose. Pa-
gal dabartinæ situacijà, panaðu,
kad socialinis darbuotojas pats jau
greitai bus rizikos grupës daly-
vis, niekas juo nesirûpina, jø ma-
þi atlyginimai, krûvis ir atsako-
mybë – didelë, o pavojø aplink
apstu. Jø darbas tikrai sunkus, rei-
kalaujantis þmogaus vidiniø re-
sursø, o juos atkurti yra þymiai
sunkiau nei fizinæ jëgà. Ar atsiras
valdþios atstovø, kurie imsis ðiø
nepopuliariø ir finansiðkai nepa-
togiø temø atstovavimo?“ –
svarstë I.Treinavièienë.

LR Socialinës apsaugos ir
darbo ministerijos finansuotas

Asociacijos „Alytaus miesto
moterø kriziø centras“ projektas

„Paþink smurtà ir bûdus,
kaip já áveikti“

Smurtas – ðiandien itin garsiai eskaluojama tema. Alytaus miesto savival-
dybëje ðiai aktualijai taip pat buvo skiriama dëmesio – suorganizuota apskri-
tojo stalo diskusija apie smurto artimoje aplinkoje prevencijà. Diskusijos me-
tu prieita prie iðvados, kad tiek vyrai, tiek moterys yra lygiaverèiai smurtau-
tojai, tik stiprioji lytis daþniau griebiasi fizinio, o dailiosios lyties atstovës –
psichologinio ir ekonominio smurto. Pastarøjø rûðiø smurtas yra sunkiau at-
paþástamas ir pripaþástamas kaip padarantis didesnæ þalà nei akivaizdþiai
pastebimas fizinis smurtas, taèiau nëra nieko þalingiau kaip seksualinis smur-
tavimas. Kaip toliau kovoti su ðia daugialype problema ir kaip uþpildyti vis dar
gilias sistemos spragas, siekiant padëti aukai ir smurtautojui? Apie visa tai
bus galima iðgirsti gruodþio 18 dienà savivaldybëje vyksianèioje Alytaus miesto
moterø kriziø centro organizuojamoje konferencijoje „Paþink smurtà ir bûdus,
kaip já áveikti“.

Leidyklos

KNYGØ NAUJIENOS

Mes galim niekad në nesuþi-
noti, kaip gebame mylëti. Ga-
lim taip ir likti neprasiskleidæ
it gëlës þiedas. Bet kartais gy-
venime kas nors nutinka ir su-
teikia mums progà bent akies
kraðteliu patirti, kokie bûtume
galëjæ tapti, jei tik bûtume leidæ
tai ðviesai pasiekti anuos tam-
soje slypinèius nematomus mû-
sø sielos pavirðius. O tada neti-
këtai pajuntame turá sparnus,
nors juos visada turëjome...

Andþelika turi gerà vyrà, po-
rà maþø vaikø ir pulkà iðtikimø
draugiø, tad tikrai gali dþiaug-
tis gyvenimu. Netikëtai sutiku-
si patrauklø vyrà, vël pasijauèia
graþi ir geidþiama. Jødviejø
draugystë per atstumà netrun-
ka ásibëgëti, ir netrukus ji jau
nebegali gyventi be jo laiðkø.
Keliaudama ið praðmatniø Lon-
dono gatviø á veðlius Pietø Af-
rikos vynuogynus, Andþelika
vejasi savo svajonæ, kuri gresia
sugriauti visa, kas jai brangu.

Ðvelnus pasakojimas apie tik-
ràjà meilës prasmæ ir gyvenimà
santuokoje. Tai knyga kiekvie-
nai moteriai, kuri bent kartà sa-
vo saugiame gyvenime yra pa-
galvojusi: „O kas, jeigu...“

Graþus pasakojimas apie pa-
gundà, puikiai atspindintis svai-
ginanèio pavojaus ir uþdraustos
meilës baimæ.

Newsofthe WorldNewsofthe WorldNewsofthe WorldNewsofthe WorldNewsofthe World
Saldþiai kartus ir provokuo-

jantis romanas, padedantis uþ-
mirðti kasdienybæ, puikiai para-
ðytas ir stulbinamai ámantrus pa-
sakojimas.

Sunday ExpressSunday ExpressSunday ExpressSunday ExpressSunday Express

Santa MONTEFIORE
„Neiðtikimybë“

Diskusijos vedëja ir projekto „Paþink smurtà ir bûdus, kaip já áveikti“ vadovë
Irma Treinavièienë teigë, kad labiausiai trûksta valstybës palaikymo bendroje
ðeimos koncepcijoje, kad dabar sistema yra iðskaidyta á pagalbà vaikams, moterims
ir vyrams atskirai, taèiau labiausiai reikëtø bendro poþiûrio á visà ðeimà ir jos
problemos situacijà.            Zitos STANKEVIÈIENËS nuotr.

Studentams ir moksleiviams, pateikusiems
paþymëjimà, daroma nuolaida.

Tel.: 76 228, 76 229. Rotuðës a. 11.
Informacija internete www.kinasdainava.lt

„GRINÈAS“. Animacinë komedija ðeimai. (Ágarsintas
lietuviðkai). (V). Iki gruodþio 13 d. 13 val.

„MIRTINGOS MAÐINOS“. Veiksmo / nuotykiø /
fantastinis (N-13). Iki gruodþio 13 d.18 val.

„MULAI“.  Dokumentinis (Lietuva) (N-7). Iki gruodþio
13 d.15.30 val.

„HANOS GREIS EGZORCIZMAS“. Siaubo (N-16). Iki
gruodþio 13 d. 20.45 val.
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„Medijø virtuvæ”  remia  Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

Vargu ar ðiuolaikiniai vaikai su-
prastø, kodël jø seneliai saugojo
ðventinius atvirukus kaip ðeimos ar-
chyvo relikvijà, ir kodël kadaise ðie
spalvingi popieriaus lakðtai buvo
graþaus ir tolimo uþsienietiðko gy-
venimo simbolis. Bene labiausiai á
populiarumo uþribá atvirukus nustû-
më internetas ir mobilieji telefonai,
leidþiantys akimirksniu iðsiøsti svei-
kinimà nors ir ðimtui socialiniø tin-
klø draugø. Kaip ir iðtrinti gautuosius
– ðventëms pasibaigus.

Saulë PINKEVIÈIENË

„Pirkëjai regionuose
ieðko labiau tradiciniø
ðventës vaizdø“

Vaida Budrienë, akcinës ben-Vaida Budrienë, akcinës ben-Vaida Budrienë, akcinës ben-Vaida Budrienë, akcinës ben-Vaida Budrienë, akcinës ben-
drovës Lietuvos paðto korpora-drovës Lietuvos paðto korpora-drovës Lietuvos paðto korpora-drovës Lietuvos paðto korpora-drovës Lietuvos paðto korpora-
tyviniø reikalø departamentotyviniø reikalø departamentotyviniø reikalø departamentotyviniø reikalø departamentotyviniø reikalø departamento
vadovë:vadovë:vadovë:vadovë:vadovë: „Kalbant apie kalëdinius
atvirukus, galima vertinti tik Lie-
tuvos paðto pardavimà, nes, su-
prantama, nematome, kà vokuo-
se siunèia gyventojai. Palyginti
su spalio mënesiu, lapkritá ðven-
tiniø atvirukø pardavimas iðau-
go 30 proc., taèiau, jei lygintume
su 2017 metais, – krito bemaþ
tiek pat. Ið to bûtø galima daryti
kelias iðvadas. Pirma, kad, gali-
mas dalykas, þmonës palieka at-
virukø pirkimà paskutinei minu-
tei, o, antra, kad vis dëlto popie-
riniai atvirukai pralaimi elektro-
niniams.

Kalbant apie populiariausius
popieriniø atvirukø vaizdus, ga-
lima pastebëti, kad regionuose
pageidaujama daugiau tradiciniø,
dovanëles, eglutes, snaiges vaiz-
duojanèiø, o sostinëje – abstrak-
tesniø. Pagal adresus, uþraðytus
ant ðventiniu periodu keliaujan-
èiø vokø, galima pastebëti, kad
didmiesèiuose sveikinimus vienos
kitoms siunèia ámonës, ávairios
organizacijos, o gyventojai, ypaè
maþesniø miestø, sveikina adre-
satus uþsienyje.

Ar pati perku popierinius atvi-
rukus? Ið tikrøjø – ne. Turime
namuose kità tradicijà. Kartu su
vaikais savo rankomis darome
originalius atvirukus, kuriuose
maþieji uþraðo linkëjimus, ir juos
áteikiame kartu su kalëdinëmis
dovanëlëmis artimiesiems.“

„Gyvas þodis –
geriau uþ atvirukà“

Ar ðiais laikais vaikai dar ga-Ar ðiais laikais vaikai dar ga-Ar ðiais laikais vaikai dar ga-Ar ðiais laikais vaikai dar ga-Ar ðiais laikais vaikai dar ga-
mina savo rankomis atvirukus?mina savo rankomis atvirukus?mina savo rankomis atvirukus?mina savo rankomis atvirukus?mina savo rankomis atvirukus?
Lopðelio-darþelio „Volungëlë“Lopðelio-darþelio „Volungëlë“Lopðelio-darþelio „Volungëlë“Lopðelio-darþelio „Volungëlë“Lopðelio-darþelio „Volungëlë“
direktorë Auðra Plytninkaitë pa-direktorë Auðra Plytninkaitë pa-direktorë Auðra Plytninkaitë pa-direktorë Auðra Plytninkaitë pa-direktorë Auðra Plytninkaitë pa-
tvirtina, kad taip: tvirtina, kad taip: tvirtina, kad taip: tvirtina, kad taip: tvirtina, kad taip: „Vaikai ruo-
ðia atvirukus tëveliams, mokyto-
jams Tarptautinës mokytojø die-
nos proga, Kalëdø ar kitø ðven-
èiø progomis, o ðiuo metu gami-
na atvirukus uþsienio partne-

riams. Greitai jie iðkeliaus á Tur-
kijà, Norvegijà, Estijà, Rumunijà,
Portugalijà, Italijà. Naudoja ávai-
rias dailës technikas, dþiovintus
augalus, aplikuoja. Viduje spaus-
dintinëmis raidëmis (daþniausiai
su þavingomis klaidomis) paraðo
tekstà. Yra ir ádomesniø laiðkø,
kuriuos paraðæ mûsø vaikai, –
Vytuoliui Valûnui, kai baigë dar-
bà, ir Vytautui Grigaravièiui 60
metø proga. Abiejuose laiðkuose,
kiek pamenu, palinkëjo ádomiø
dalykø – turëti naujà automobi-
lá, kad galvos neskaudëtø, neliû-
dëti, turëti graþià ðeimà ir vaikø...

Kalbant apie mane paèià, gëda
prisipaþinti, bet jau daug metø
popieriniø atvirukø nesiunèiu.
Nors pati gaunu ir labai jais
dþiaugiuosi. Norisi pasiteisinti,
kad laikas, laikas, laikas... Taèiau
suvokiu, kad laiko rasèiau, tiesiog
esame ápratæ naudotis ðiuolaiki-
nëmis technologijomis, kurios jau
senokai „prarijo“ gebëjimà nusi-
raminti, paþvelgti þmogui á akis
ir palinkëti to, ko tikrai nori pa-
linkëti. Visi atvirukai dabar tapæ
kaþkokie netikri, kaip ir þmogaus
þodis, emocija, kûno kalba. Juk
daþnai sutinkame þmones, kurie
kalba tai, kà reikia kalbëti, raðo,
kà gali nusiraðyti, dovanoja, kà
rado su nuolaida nupirkti. Kiek
laiko skiriame galvojimui apie
þmones, esanèius ðalia mûsø? Ar
tai mums naudinga? Man net ne
liûdna, bet labai skaudu, kad vi-
sa mûsø ðalis persmelkta nepasi-
tikëjimo, skundø kultûros. Ir visi
tie skundikai ir „skaidriø“ nuo-
moniø turëtojai pirmieji iðverèia
„skûrà“, kai reikia pasakyti gra-
þø, bet melagingà sveikinimà, pir-

mieji eilëje rikiuojasi.
Að stengiuosi visus darbuoto-

jus pakalbinti prieð ðventes. Pas-
kutiná vakarà prieð Kûèias pasi-
vaikðtau po „Volungëlæ“, kiekvie-
nam po simbolinæ dovanëlæ nu-
neðu (pernai tai buvo auksinë þu-
velë – ðokoladinë) ir, svarbiau-
sia, pasakau þodþius, kuriuos tik
jam vienam skiriu. Jauèiu, kad
þmonëms tai svarbu, jie atidþiai
klausosi. Po to apkabinu kiekvie-
nà, kurá galiu apkabinti nuoðir-
dþiai.

Tai turbût geriau uþ atvirukà,
nes gyvas þodis yra momentinë
nuotaika, kuri nepakartojama, to-
dël dar brangesnë.“

„Kolekcionuojant
labai svarbu viskà
rinkti laiku“

– Ðarûnas Ðimkevièius, ko-– Ðarûnas Ðimkevièius, ko-– Ðarûnas Ðimkevièius, ko-– Ðarûnas Ðimkevièius, ko-– Ðarûnas Ðimkevièius, ko-
lelelelelekcininkas  Ar naujametiniø at-kcininkas  Ar naujametiniø at-kcininkas  Ar naujametiniø at-kcininkas  Ar naujametiniø at-kcininkas  Ar naujametiniø at-
virukø kolekcijos yra daþnas arvirukø kolekcijos yra daþnas arvirukø kolekcijos yra daþnas arvirukø kolekcijos yra daþnas arvirukø kolekcijos yra daþnas ar
retas dalykas ðiais laikas?retas dalykas ðiais laikas?retas dalykas ðiais laikas?retas dalykas ðiais laikas?retas dalykas ðiais laikas?

– Abi mano atvirukø kolekci-
jos – tiek sovietiniø, tiek cari-
niø atvirukø – kitø kolekcinin-
kø yra vertinamos kaip ðlamðtas
ir daþnai tampa pajuokos objek-
tu. Prie ðiø dviejø kolekcijø dar
glaudþiasi ir abrozdëliø – reli-
giniø paveikslëliø rinkinys. Tai
irgi atvirukai, tik daþnai maþes-
nio formato nei standartiniai svei-
kinimo. Tarp abrozdëliø irgi yra
nemaþai kalëdiniø ir naujameti-
niø. Man labai daþnai tenka ið-
klausyti ávairiø replikø, kurias
galima apibendrinti kaip nusiste-
bëjimà, kam að tokius daiktus pir-
kinëju, juk pinigus galima iðleis-
ti ir kitaip. Taèiau að daþniausiai
renku tai, ko kiti nevertina, ir tai,
kas labai pigu.

– Kokie atvirukai yra labiau-– Kokie atvirukai yra labiau-– Kokie atvirukai yra labiau-– Kokie atvirukai yra labiau-– Kokie atvirukai yra labiau-
siai vertinami ir nuo ko pri-siai vertinami ir nuo ko pri-siai vertinami ir nuo ko pri-siai vertinami ir nuo ko pri-siai vertinami ir nuo ko pri-
klauso jø vertë?klauso jø vertë?klauso jø vertë?klauso jø vertë?klauso jø vertë?

– Sovietiniai atvirukai yra pi-
gûs, labai nebrangiai galima ási-
gyti ir cariniø atvirukø ar abroz-
dëliø. Net ir labai dideliø rete-
nybiø, vadinamøjø unikumø, ga-
lima ásigyti uþ centus. Abrozdë-
liø vertës ir tuo labiau retumo re-
aliai niekas nesupranta. Man ir
paèiam daþnai sunku tai nustaty-
ti. Tai darau remdamasis savo il-
gamete patirtimi ir intuicija. Jei
iðkyla abejoniø, konsultuojuosi su
Nacionalinës Martyno Maþvydo
bibliotekos specialistais. Ir tikrai
ne vienas mano religinis atviru-

kas buvo anksèiau neþinomas na-
cionalinei bibliografijai.

Beje, abrozdëliø katalogas ðiuo
metu yra rengiamas, labai laukiu
jo pasirodymo.

– Kiek atvirukø yra Jûsø ko-– Kiek atvirukø yra Jûsø ko-– Kiek atvirukø yra Jûsø ko-– Kiek atvirukø yra Jûsø ko-– Kiek atvirukø yra Jûsø ko-
lekcijoje?lekcijoje?lekcijoje?lekcijoje?lekcijoje?

– Sovietiniø atvirukø (iki 1990
metø) turiu apie 10 tûkst. Panaðø
kieká turiu ir tarpukario ar cari-
niø. Naujametiniø ir kalëdiniø
tarp jø yra 15–17 procentø. Kiti
– jau kitokiø temø. Taip pat pas-
taruoju metu susidomëjau ir se-
nais dokumentais, jø Lietuvoje
niekas nevertina. Tarp tø irgi yra
tokiø, kuriuos galima vertinti
kaip atvirukus.

Lietuvoje pagrindinës kolekcio-
navimo rûðys yra numizmatika,
bonistika ir filatelija. Kolekcinin-
kai turi prisipirkæ brangiø mo-
netø, kurios vis labiau pinga (se-
nos geros kainos laikosi jau tik
kai kuriø raritetø). Dar vis moka
pasakiðkus pinigus uþ senus ban-
knotus. Dar yra ir filatelistø (bet
Lietuvoje gal labiau vertinami Ru-
sijos paðto þenklai, dalis – Vo-
kietijos, su svastikomis, nei tar-
pukario lietuviðki). Ypaè daþnai
pajuokos sulaukiu ið kolekcio-
nuojanèiøjø brangiuosius atviru-
kus ir fotografijas su Lietuvos
miestø vaizdais. Iðleidæ milþinið-
kus pinigus retø Alytaus ar kitø
miestø vaizdams, dar nesupran-

ta, kaip sunku tokias brangias
kolekcijas parduoti. Dar gerai, jei
pavyks pasikeisti á kitus daiktus.
Plius dar turiu toká vienà svarbø
pastebëjimà ðitiems kolekcinin-
kams: o kur jûs buvot, kai visi ði-
tie milþiniðkø kainø atvirukai ir
fotografijos (net uþ retesniø fo-
toskanus mokami ðimtai eurø) kai-
nuodavo kapeikas, jø buvo pilni
antikvariatai ir niekas nevertino?
Jûsø tiesiog nebuvo. Nes ði ko-
lekcionavimo mada atëjo ið Va-
karø ðaliø. Að tai laikau tam tik-
ru fenomenu. Nes Lietuvoje tik-
rai atsirado nemaþai tokiø bran-
giø atvirukø kolekcininkø.

Tai, uþ kà dabar moka didelius
pinigus, kaþkada galëjai supirkti
uþ centus. Todël kolekcionuojant
labai svarbu viskà rinkti laiku.
Ðtai kodël að ir renku sovietinius
atvirukus ir fotografijà – nes tai
pigu, daug fotografijø ir atviru-
kø gaunu dovanø.

– Sovietinio periodo ekspo-– Sovietinio periodo ekspo-– Sovietinio periodo ekspo-– Sovietinio periodo ekspo-– Sovietinio periodo ekspo-
natai – kokia jø vertë?natai – kokia jø vertë?natai – kokia jø vertë?natai – kokia jø vertë?natai – kokia jø vertë?

– Sovietikos eksponatø poten-
cialà jau rodo net ir dabartis. To-
li pavyzdþiø ieðkoti nereikia –
skulptûrø parkas Grûte. Bet jau
ir kitas sritis galima paminëti.
Juk visi prisimena sovietinius pla-
katus ir skelbimus su ávairiais lo-
zungais. Dabar dalis tokiø Vaka-
rø ðalyse kainuoja milþiniðkus pi-
nigus. Vienas plakatas ar net ir
skelbimas gali kainuoti ir metiná
lietuvio uþdarbá. Jeigu bûtø tais
laikais koks þmogus ávertinæs jø
potencialà ir rinkæs – dabar bû-
tø pasakiðkai turtingas. Þinoma,
að negalësiu pasinaudoti ðiø ko-
lekcijø potencialu, nes nesulauk-
siu tokios tolimos ateities. Plius
vargu ar galima lyginti plakato
potencialà su atviruko. Nes pla-
katai buvo klijuojami vieðose vie-
tose ir taip tiraþas tiesiog buvo
iðnaudojamas greit, o atvirukø ti-
raþai buvo didesni ir iðlikimo sà-
lygos palankesnës – jø iðliko la-
bai daug.

Kolekcionavimo mados á Lie-
tuvà ateina daugiausia ið Vakarø
valstybiø, ypaè mano minëtas
brangiøjø atvirukø su Alytaus
miesto vaizdais rinkimas. Svar-
biausi pasaulio kolekcionavimo
centrai yra JAV, Didþioji Brita-
nija ir Prancûzija. Ðios ðalys tik-
rai yra su didelëmis kolekciona-
vimo tradicijomis ir patirtimi.
Taip pat labai saviti kolekciona-
vimo centrai yra netoli mûsø –
tai Rusija ir Lenkija. Lietuva yra
labai menkos kolekcionavimo
kultûros ðalis, nors tradicijø bû-
ta, bet jos nutrauktos okupacijø,
iðlikæ negausûs kolekcininkai jau
susiduria su naujais iððûkiais, tiek
neigiamu valdþios poþiûriu, tiek
gyventojø maþëjimu. Lietuvos ko-
lekcininkai tiesiog verda savo pa-
èiø sultyse, todël toks jø neigia-
mas poþiûris ir á mano senø atvi-
rukø kolekcijas. Nes tiesiog ne-
suvokiama cariniø Rusijos ar ki-
tø ðaliø atvirukø nei retumas, nei
vertë. O kaip tà rusiðkø atvirukø
retumà nustatyti? Tai tikrai nëra
lengva.

– Kà labiausiai vertinate sa-– Kà labiausiai vertinate sa-– Kà labiausiai vertinate sa-– Kà labiausiai vertinate sa-– Kà labiausiai vertinate sa-
vo atvirukø kolekcijoje?vo atvirukø kolekcijoje?vo atvirukø kolekcijoje?vo atvirukø kolekcijoje?vo atvirukø kolekcijoje?

– Þinoma, Dzûkijos religinius
paveikslëlius-atvirukus. Jau minë-
jau, kad tarp tokiø irgi bûna ka-
lëdinës tematikos. Ðiuo metu að
jau turiu paèià didþiausià tarpu-
kario Dzûkijos kunigø paveiks-
lëliø kolekcijà. Prie jø glaudþiasi
ir kunigø autografø kolekcija. Su-
sirinkau daugumos tarpukario
kunigø autografus. Kai kuriø il-
gai ieðkojau. Pavyzdþiui, tarpu-
kario Alytaus klebono Prancið-
kaus Baltruðaièio autografo ieð-
kojau ilgai, bet ásigyti pavyko tik
ðiais metais. Taip pat renku ir po-
kario paveikslëlius (iðleistus po

Atvirukas – nostalgija kvepiantis ðvenèiø atributas, daþniau

Visada populiarûs atvirukai su klasikiniais þiemos vaizdais, bet daþniau matomi kompiuterio ekrane.

 Vaida Budrienë atvirukus drauge su vaikais rankomis daro pati.

Nors Auðra Plytninkaitë atvirukø
pati nesiunèia, bet dþiaugiasi gavusi.
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„Medijø virtuvæ”  remia  Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

1945 metø). Labai vertinu savo uni-
kumus – tokius, kurie buvo anks-
èiau visiðkai neþinomi biblio-
grafams.

O ið kitø naujametiniø atvirukø
temø iðskirèiau pieðtus ranka. Kar-
tà visai atsitiktinai ásigijau seno-
viniø atvirukø su dailininkø au-
tografais. Man jie taip patiko, kad
pradëjau rinkti. Paskui prie senø-
jø ëmë glaustis sovietiniai atviru-
kai, pieðti ranka. Nors sovietiniais
laikais atvirukas buvo labai pigus,
bet ir anuomet pieðdavo, gamin-
davo ir savo rankø darbo atviru-
kus. Klijuodavo ávairias þoles bei
kitus daiktus. Kokiø tik daiktø ne-
turiu priklijuotø prie atvirukø sa-
vo kolekcijoje! Net monetø. Þo-
les klijuodavo ir prie religiniø at-
virukø.

Dar kita grupë, kurià iðskirèiau,
tai vieno Lietuvos radijo mëgëjo
sovietiniø laikø atvirukø kolekci-
ja. Reikia net stebëtis, kaip jis tais
laikais gaudavo tiek daug atviru-
kø ið ávairiø kapitalistinio pasau-
lio ðaliø. Ten yra ávairios temati-
kos atvirukø, bet visi jie turi vie-

nà poþymá – visi su radijo mëgë-
jø ðaukiniais. Juos tam þmogui
siøsdavo radijo mëgëjai ið kitø ða-
liø. Tarp jø yra net ir vienas ero-
tinis atvirukas. Beje, kalëdiniø
erotiniø atvirukø bûdavo ir tar-
pukariu. Senoviniø erotiniø atvi-
rukø specialiai niekada nerinkau
ir nepirkau, taèiau jø pasitaiko
mano perkamose kolekcijose. Ka-
da perki visà kolekcijà, neþinai vi-
so turinio, bet jau sudariau gra-
þià erotiniø cariniø ir tarpukario
atvirukø kolekcijà.

Dar iðskirsiu keletà ádomesniø
pavyzdþiø ið savo kolekcijos. Daþ-
niausiai atvirukai bûdavo popie-
riniai, taèiau turiu vienà cariná at-
virukà, kuris yra ið medþio. Tai
1910 metø atvirukas, rankø darbo
pieðinys. Ðá atvirukà siuntë Tra-
kø kunigas. Ir ádomu, kad jis per-
ëjæs paðtà, su paðto þenklu, ið da-
lies iðlikusiu. Tekstas raðytas pieð-
tuku. Gaila tik, kad ðis atvirukas
áskilæs. Paminësiu ir dar vienà for-
matà, kuris ðiandien atrodo ne-
áprastas. Neseniai interneto auk-
cione pirkau tarpukario vizitiniø

korteliø kolekcijà. Buvo ádëta nuo-
trauka ir að pamaèiau Tiðkevi-
èiaus vizitinæ kortelæ. Turiu savo
kolekcijoje vienà senovinæ knygà
ið Tiðkevièiø bibliotekos, todël
norëjau ásigyti ir ðià kortelæ. Lai-
mëjau tà aukcionà, parsisiunèiau
savo eksponatus. Apþiûrëjus ko-
lekcijà teko padaryti iðvadà, kad
neapsirikau dël savo pirkinio, nes
ten buvo ir daugiau ádomiø vizi-
tiniø. Tarp tokiø – ir dvi labai
retos Daugø vizitinës. Að renku
senuosius Dzûkijos spaudinius, ta-
èiau ðias korteles pamaèiau pir-
mà kartà. Tikëtina, kad tai gal net
unikumai. Nes vizitiniø irgi nie-
kas nesaugodavo ir maþai kas rink-
davo. Todël ir iðliko jø nedaug,
ypaè susijusiø su Dzûkija. Taèiau
pastebësiu, kad tø korteliø rever-
se, tai yra kitoje pusëje, uþraðyti
sveikinimai Naujøjø metø proga.
Viena – 1930, kita 1931 metø. Tai
liudija, kad vizitinës tarpukariu
buvo naudojamos ir kaip atviru-
kai.

– Ar pats siunèiate popieri-– Ar pats siunèiate popieri-– Ar pats siunèiate popieri-– Ar pats siunèiate popieri-– Ar pats siunèiate popieri-
nius kalëdinius atvirukus?nius kalëdinius atvirukus?nius kalëdinius atvirukus?nius kalëdinius atvirukus?nius kalëdinius atvirukus?

– Ðiuo metu pats asmeniðkai
tradiciniø popieriniø atvirukø pa-
ðtu jau nesiunèiu. Keletà sveiki-
nimø gaunu ið kitø kolekcininkø.
Beje, paðtas ant siunèiamø vokø
jau neklijuoja paðto þenklø, tik de-
da antspaudà. Todël kai kurie ko-
lekcininkai, kai jiems siunèiu jø
eksponatus, praðo, kad uþklijuo-
èiau ir kokiø graþesniø paðto þen-
klø. Todël, nuëjæs á paðtà, papra-
ðau, kad darbuotoja uþklijuotø. Ir
parenka, uþklijuoja. Todël ðian-
dien vokas su paðto þenklais gali
bûti ir kolekcininko vokas.

– Tai ar verta pradëti rinkti– Tai ar verta pradëti rinkti– Tai ar verta pradëti rinkti– Tai ar verta pradëti rinkti– Tai ar verta pradëti rinkti
atvirukus?atvirukus?atvirukus?atvirukus?atvirukus?

– Apibendrinant mano pasako-
jimà bûtina pasakyti: nebijokite
investuoti net ir á atvirukus. To-
kià kolekcijà galima rinkti ir uþ
centus. Ir ji bus tikrai ádomi, bus
ir atradimø, ir retenybiø uþ cen-
tus, gal net ir vienas kitas unika-
lus daiktas. Pavyzdþiui, minëjau
ranka pieðtus atvirukus. Lietuvo-
je irgi yra kolekcininkø, renkan-
èiø brangius paveikslus ir meno
kûrinius. O að tiktai nerenku pa-
veikslø. Bet að turiu ranka pieðtø
atvirukø. Prie jø glaudþiasi vienas
kitas tarpukario ar vëlesniø laikø
dailininkø ekslibrisas, ar koks
smulkus autorinis darbas. Turiu
net tarpukario Lietuvos avangar-
distø ekslibrisø, vienas net su dai-
lininko asmeniniais taisymais.
Vienas kitas tarpukario dailinin-
kø dokumentas, autografas (èia
turiu ir labai garsiø pavardþiø).
Domintis menu, nebûtina rinkti
brangius paveikslus. Dailininko
katalogà ar graþø meno albumà
galima ásigyti ir uþ eurà. Kartais
katalogas bûna net ir su origina-
liu meno kûriniu, bet retai. Ta-
èiau visada galima papraðyti au-

tografo, tada katalogas bus ver-
tingesnis. Niekas nepaneigs, kad
mano turimi atvirukai nëra gra-
þûs, ypaè graþûs cariniai abroz-
dëliai. Juk nebûtina, kad kiekvie-
na kolekcija atsipirktø, bet svar-

lankantis kolekcininkus, nei randamas paðto dëþutëse

Praëjusio amþiaus pradþioje Kalëdø
Senelis buvo tik personaþas, jo pasiro-
dymas ant naujametiniø atvirukø – tai
verslininkø iðmonë. Ðie, norëdami ilgiau
pardavinëti kalëdinius atvirukus, ant jø
pradëjo raðyti ir tokius sveikinimus: „Su
Naujaisiais metais!“ 

Taèiau XIX amþiaus pabaigoje Kalëdø
ir Naujøjø metø atvirukai skyrësi savo pie-
ðiniais. Kalëdiniuose atvirukuose buvo
vaizduojami einantys á baþnyèià, besig-
roþintys Betliejaus þvaigþde, puoðiantys
Kalëdø eglutæ ar Kristaus gimimà ðven-
èiantys þmonës. Pagrindiniai atvirukø
personaþai buvo Kalëdø Senelis ir ange-
lai.

Naujameèiuose atvirukuose domina-
vo aristokratiðki siuþetai: kalendorius, laik-
rodis, ðampanas, karnavalas ir net gun-
domai atrodanèios moterys. Ádomu, kad
ant kalëdiniø atvirukø visada buvo vaiz-
duojama þiema, þvaigþdëta naktis, o
naujameèiuose daþnai buvo galima ið-
vysti dienà ir net vasarà.

Sovietø Lietuvos atvirukai
Tarpukario laikotarpiu atvirukø siunti-

nëjimas ðiek tiek nuslûgo, kadangi atsi-
rado telefonas. Taèiau atvirukø leidyba
nenutrûko. Atsiradus religinëms organi-
zacijoms, atsirado ir ðios tematikos ðven-
tiniø atvirukø. 

1940 metais, kai Lietuva tapo SSRS
dalimi, religiniø temø atvirukai iðnyko kaip
ir pati ðventë. Jø pardavinëjimas buvo
leidþiamas tik prie baþnyèiø. Daþniausiai
tai buvo „smetoniniø“ atvirukø kopijos. 

Iki ðiø dienø pirmøjø kalëdiniø atviru-
kø iðliko nedaug. Ðiauliø „Auðros“ mu-

ziejuje sukaupta per 80 tûkst. atvirukø,
ið kuriø apie 70 procentø sudaro kalëdi-
niai ir naujameèiai sveikinimai. 

Ðarûnas Ðimkevièius pasakoja, kad
kalëdiniø ar naujametiniø atvirukø vaiz-
dai daþniausiai yra stereotipai, bet pasi-
taiko ir kitokiø –  erotikos, þinoma, so-
vietiniuose atvirukuose to nerasi. Nauja-
metiniuose – daþnai Senis ðaltis ir snie-
guolë, laikrodis (ypaè laikrodis – bet
Kremliaus bokðte), kartais kosmoso te-
matika.

Pirmieji atvirukai
Lietuvoje 
Lietuvoje pirmieji atvirukai pasirodë XIX

amþiaus pabaigoje. Aptinkama atvirukø
su Kauno, Ðiauliø vaizdais, ant kuriø pa-
ðtas paþymëjo 1898, 1899 metus. Atvi-
rukø leidybai Lietuvoje turëjo átakos Ru-
sijoje iðleistas potvarkis, pagal kurá teisë
sveikinti atviruku buvo suteikta ne tik vals-
tybinëms, bet ir privaèioms ástaigoms.

Atvirukai á Lietuvà atkeliavo ið Vakarø
Europos. Panaikinus caro valdþios drau-
dimà raðyti lietuviðkai, 1905 metais pra-
sidëjo tikras atvirukø leidybos bumas, ku-
ris tæsësi iki pat Pirmojo pasaulinio karo. 

Daþniausiai ið Vokietijos, Ðvedijos,
Prancûzijos Lietuvos leidyklos ásigyda-
vo tenykðèiø atvirukø vaizdus, prototi-
pus, uþraðydavo lietuviðkus sveikinimus
ir spausdindavo Lietuvos rinkai. 

Be Kalëdiniø atvirukø su þiemos pei-
zaþais, kuriuose daþniausiai buvo vaiz-
duojamos apsnigtos baþnytëlës, sody-
bos, gyvûnai, eglës ðakelës, þvakës, þais-
liukai, bûdavo leidþiamos ir tuometiniø
dailininkø Antano Þmuidzinavièiaus, An-
tano Jaroðevièiaus paveikslø reproduk-
cijos.

Ðis bei tas ið atvirukø istorijos

Kalëdos ir Naujieji metai 

Ðarûno Ðimkevièiaus kolekcijoje ávairiø periodø kalëdiniai ir naujametiniai
atvirukai skaièiuojami tûkstanèiais.                                                Zitos STANKEVIÈIENËS nuotr.

1910 metø rankø darbo medinis atvirukas. Kolekcininkø akiratyje – ir kvietimai prie eglutës, menantys istorijà .

bu, kad ji tau paèiam bûtø ádomi.
Ði kolekcija prasidëjo nekaltai, at-
virukø buvo ðeimoje, o paskui ko-
lekcija plëtësi. Dalá sveikinimo at-
virukø mama padovanojo Alytaus
kraðtotyros muziejui.
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Alytaus vaikø globos namuose ási-
kûræs Ðeimos kriziø centras vis daþ-
niau tampa saugiu prieglobsèiu ir gy-
venimo mokykla negandø uþklup-
toms moterims.

Rita KRUÐINSKAITË

2015-øjø rudená ákurtame Ðei-
mos kriziø centre su keliø dienø
kûdikiu buvo apgyvendinta pir-
moji ir vienintelë tais metais mo-
teris. 2016-aisiais laikino prie-
globsèio prireikë trims motinoms
su vaikais, 2017-aisiais ramybës
uþuovëjà buvo radusios 13 mote-
rø. Kiek daugiau nei per trejus
veiklos metus Ðeimos kriziø cen-
tre apgyvendintos 27 moterys.

Ne tik
patirianèios smurtà

Anot Alytaus vaikø globos na-
mø socialiniø programø koordi-
natorës, globëjø ir átëviø rengi-
mo programos (GIMK) mokyto-
jos Daivos Þemaitaitytës, labai
svarbu, jog moterys þinotø, kad á
centrà gali kreiptis ne tik smurtà
artimoje aplinkoje patirianèios
moterys. Èia pagalba suteikiama
ir kitokiø problemø turinèioms
moterims.

„Viena ið problemø, su kuria
susiduria pagalbos ieðkanèios
moterys, – baimë papraðyti pa-
galbos, kas nëra taip lengva, kaip
gali pasirodyti ið pirmo þvilgs-
nio. Norime, kad moterys þino-
tø, jog pakliuvus á sudëtingà si-
tuacijà, nebus skubama ið jø at-
imti vaikø. Kartu ieðkosime iðei-
ties ir suteiksime pagalbà“, – aið-
kino D.Þemaitaitytë.

Be saugaus ir patogaus bûsto,
kiekvienai moteriai kartà per sa-
vaitæ suteikiama individuali psi-
chologo pagalba, taip pat vyksta
ir grupiniai uþsiëmimai.

„Moterys dþiaugiasi tokia pa-
galba, po pokalbio su specialistu
jos pradeda kitaip vertinti save ir
jas uþklupusias problemas“, –
apie pirmuosius þingsnius sava-

rankiðkumo link kalbëjo D.Þemai-
taitytë.

Alytaus vaikø globos namø Glo-
bos centro socialinë darbuotoja
Auðra Damkauskienë centro gy-
ventojas moko ðeimos biudþeto
tvarkymo, asmens higienos, ugdo
socialinius ágûdþius.

„Kiekvienai moteriai suteikiama
pagalba pagal jos individualius
poreikius. Mokome maistà gamin-
ti, nes ne kiekviena supranta, ko-
ká jo kieká reikia paruoðti, kaip
suplanuoti dienos meniu, kad pro-
duktø pakaktø ir kitai dienai. Mo-
komës turiningai praleisti laisva-
laiká, ávairiø rankdarbiø.

Jau laukiame Kalëdø, pinsime
advento vainikus, kepsime me-
duolius“, – artimiausiais planais
dalijosi A.Damkauskienë.

Keliai skirtingi,
problemos panaðios

Keliai, atvedæ moteris á Ðeimos
kriziø centrà, skirtingi – vienos
gelbëjosi nuo smurtaujanèiø vyrø
ir sugyventiniø, kitos dël sociali-
niø ágûdþiø stokos nesugebëjo su-

Alytaus vaikø globos namø Globos centro socialinë darbuotoja Auðra Dam-
kauskienë (kairëje) ir socialiniø programø koordinatorë, Globëjø ir átëviø rengi-
mo programos (GIMK) mokytoja Daiva Þemaitaitytë.

Ðeimos kriziø centras – ne tik patirianèioms smurtà artimoje aplinkoje

darbuotojai ir nukreips á kriziø
centrà.

Trumpalaikë socialinë globa
Ðeimos kriziø centre gali bûti tei-
kiama iki 6 mënesiø, kol gyven-
tojai galës persikelti á saugià ap-
linkà. Reikalui esant, minëtas lai-
kotarpis gali bûti pratæstas.

Centre yra 7 árengti atskiri gy-
venamieji kambariai. Kiekviename
aukðte yra po bendrà poilsio ir
þaidimø kambará, virtuvëlæ ir as-
mens higienos patalpas. Tvarka ir
ðvara rûpinasi paèios gyventojos,
o uþ komunalines paslaugas ir
elektrà joms mokëti nereikia.

Jeigu apsigyvenusios ðeimos ne-
turi lëðø maistui, jos maitinamos
nemokamai, kol paèios mamos ga-
lës tuo pasirûpinti.

Kadangi daugeliui moterø, pa-
tekusiø á Ðeimos kriziø centrà,
sunku tinkamai pasirûpinti savi-
mi ir vaikais, socialinës darbuo-
tojos padeda deklaruoti gyvena-
màjà vietà, sutvarkyti reikalingus
dokumentus paðalpoms gauti, pa-
sirûpina tëvystës nustatymu, vai-
kø iðlaikymo iðieðkojimu.

Ðeimos kriziø centro gyventojø patogumui árengta patogi virtuvëlë.
Ritos KRUÐINSKAITËS nuotr.

sitvarkyti savo gyvenimo ir áklim-
po skolose, dar kitoms susiklostë
sudëtingos situacijos, kuriø be pa-
galbos ið ðalies nepajëgë áveikti.

„Daþniausiai tai vieniðos mote-
rys, turinèios þemà savivertæ ir pa-
vargusios nuo kasdienës rutinos.
Joms labai trûksta pasitikëjimo sa-
vimi, todël reikalingas geras þo-
dis, draugiðkas palaikymas ir tak-
tiðki patarimai, pradedant savaran-
kiðkà gyvenimà“, – sakë D.Þe-
maitaitytë.

Jai pritarë A.Damkauskienë:
„Jos nemoka bendrauti su savo
vyrø ar draugø tëvais, nëra pasi-
ruoðusios ðeiminiam gyvenimui,
dar nori ðëlioti, daugiau laiko
skirti draugams nei vaikams ir ðei-
mai.“

Ðiuo metu Ðeimos kriziø centre
gyvena keturios moterys su savo
atþalomis. Viena jø pateko á bevil-
tiðkà situacijà, kai nuomojamo bu-
to ðeimininkë netikëtai nutraukë
nuomà ir ji su trimis vaikais atsi-
dûrë gatvëje. Valdiðkoje pastogëje
prisiglaudë, kol galës su savo at-
þalomis persikelti á savivaldybës
suteiktà socialiná bûstà.

Kita jauna moteris, gyvenusi
bendrabutyje su vaiku, ásivëlë á
toká didþiulá konfliktà su kaimy-
nais, kad teko palikti bendrabu-
tá. „Moteris uþaugusi vaikø na-
muose, nesugebëjo susiorientuo-
ti situacijoje ir nemokëjo jos su-
valdyti“, – nesmerkdamos vie-
niðos mamos kalbëjo Ðeimos kri-
ziø centro darbuotojos.

Treèia moteris su dviem vaikais
centre atsidûrë prislëgta dideliø
ásiskolinimø, likusi be pragyve-
nimo ðaltinio. Ketvirtoji pabëgo
nuo smurtaujanèio vyro.

Kur kreiptis?
Ðeimos kriziø centre gali ap-

sigyventi Alytaus miesto gyven-
tojai – moterys su vaikais, besi-
laukianèios mamos, dël artimøjø
prievartos ar kitø prieþasèiø pa-
kliuvusieji á krizinæ situacijà ir ne-
galintieji gyventi savo namuose.

Norintieji gauti laikino apgy-
vendinimo paslaugà, pirmiausia
turëtø kreiptis á Alytaus miesto
savivaldybës administracijos So-
cialinës paramos skyriø, kurio

Gausia laikoma tokia ðeima, ku-
ri augina 3 ir daugiau vaikø, ne-
pasiturinèia – kai pajamos vie-
nam ðeimos nariui per mënesá yra
maþesnës nei 183 eurai, bet á pa-
jamas neáskaièiuojami vaiko pini-
gai ir 15–35 proc. su darbo san-
tykiais susijusiø pajamø, priklau-
somai nuo ðeimos sudëties.

Seimas taip pat pritarë Seimo
nario Justo Dþiugelio pataisai,
kad neágalumà turintiems vaikams
universali iðmoka siektø 69,92 eu-
rø, o gausios ar nepasiturinèios
ðeimos neágaliam vaikui bûtø mo-
kama 20 eurø papildoma iðmoka.

Vaiko pinigai mokami visiems
vaikams nuo gimimo iki 18 metø.
Iðmoka vaikui gali bûti mokama
ir iki 21 metø, jeigu vaikas moko-
si pagal bendrojo ugdymo progra-
mà, áskaitant ir besimokanèius
profesinio mokymo ástaigose, jei-
gu á mokymàsi átraukta bendrojo
ugdymo programa.

Ástatyme taip pat átvirtinama,
kad jei 16 metø sulaukæs nepilna-
metis teismo tvarka pripaþástamas
emancipuotu ar jeigu sudaro san-
tuokà, tokiu atveju jis galëtø pats

Gera þinia vaikus auginantiems tëvams:

gauti iðmokà vaikui. Pilnametis
asmuo iki 21 metø amþiaus, kuris
mokosi pagal bendrojo ugdymo
programà, irgi turi teisæ pats gauti
vaiko pinigus.

„Kaip ir þadëjome anksèiau, vai-
ko pinigai kitais metais didës iki
50 eurø uþ kiekvienà vaikà. Ðis
siûlymas pateiktas þinant labai aið-
kø tikslà – norime sumaþinti vai-
kø patiriamà skurdà ir padëti vi-
soms ðeimoms, auginanèioms vai-
kus. Sakydamas „visoms ðei-
moms“ noriu pabrëþti ðios iðmo-
kos visuotinumà, kuris reiðkia,
kad visi vaikai turi gauti tam tik-
ras paslaugas ar iðmokas nepai-
sant fakto, kurioje ðeimoje gimë“,
– teigia socialinës apsaugos ir
darbo ministras Linas Kukuraitis.

Prognozuojama, kad padidinus
iðmokos vaikui dydá nuo 30 iki
50 eurø, vaikø 0–17 metø amþiaus
grupëje skurdo rizikos lygis su-
maþëtø 4,3 proc. punkto, ðeimoje,
kurioje vienas ið tëvø augina vie-
nà ar daugiau vaikø, skurdo rizi-
kos lygis sumaþëtø 4,2 proc. punk-
to, ðeimoje, kurioje abu tëvai au-
gina tris ar daugiau vaikø – 9,2

proc. punkto.
Universalûs vaiko pinigai buvo

átvirtinti nuo 2018 metø sausio ir
ðiuo metu siekia 30 eurø, o gau-
siø ir nepasiturinèiø ðeimø vai-
kams mokama papildoma iðmoka,
kuri priklauso nuo vaiko amþiaus.
Vaikui nuo gimimo iki 2 metø ðiuo
metu mokama 28,50 eurø, nuo 2
iki 18 metø ir vyresniems, kurie
mokosi pagal bendrojo ugdymo
programà – 15,20 eurø iðmoka
per mënesá.

Lapkrièio 29 dienos duomeni-
mis, ið viso yra pateikta praðymø
dël 507,3 tûkst. vaikø, praðymai pa-
tenkinti dël 504,2 tûkst. vaikø. Ið
visø pateiktø praðymø priimta 99,4
proc. sprendimø dël iðmokos vai-
kui skyrimo.

Vaiko pinigai mokami uþ pra-
ëjusá mënesá, taèiau tëvai gali su-
sigràþinti ðià iðmokà ne daugiau
kaip uþ 12 praëjusiø mënesiø nuo
teisës á ðià iðmokà atsiradimo die-
nos. Tai reiðkia, kad norint nepra-
rasti vaiko pinigø nuo 2018 metø
sausio mënesio, praðymà skirti ið-
mokas vaikui bûtina pateikti ne
vëliau kaip iki ðiø metø pabaigos.

Praðymus dël vaiko pinigø të-
vai gali teikti gyvenamosios savi-
valdybës administracijai arba in-
ternetu www.spis.lt.

SADM inf.

Seimas pritarë vaiko pinigø padidinimui iki 50 eurø
Seimas pritarë Iðmokø vaikams ástatymo pataisoms, kuriomis iðmoka kiek-

vienam vaikui nuo 2019 metø sieks 50 eurø, o gausiø ir nepasiturinèiø ðeimø
vaikams prie vaiko pinigø bus mokama papildoma 20 eurø dydþio iðmoka. Tai
reiðkia, kad gausiø ir nepasiturinèiø ðeimø vaikams iðmoka kiekvienam vai-
kui sieks po 70 eurø.

Tai iðskirtinis, specialiai ðiai
progai sukurtas naujametis ðou,
kurio metu iðgirsite visame pasau-
lyje þinomos grupës „The Beat-
les“ graþiausias dainas: „Let it
be“, „Yesterday“, „Help“, „Hey
Jude“, „Strawberry Fields Fore-
ver“ ir kt. bei suþinosite ádomiø
detaliø apie grupës kûrybà ir gy-
venimà.

R.Karpis – prisiekæs ðios gru-
pës gerbëjas, atmintinai þino vi-
sus jos istorijos faktus. Tiesiog
vaikðèiojanti bitlø enciklopedija.
J.Bareikis vaikystëje ið tëvø savin-
davosi bitlø plokðteles, flomaste-
riais þymëdamas mëgstamiausias
savo dainas. Sujungæ savo pagar-
bà ir meilæ bitlø muzikai, jie su-
kûrë nuostabø biografiná koncer-
tà, kuriame ne tik atlieka „The Be-
atles“ dainas, akompanuojami gy-
vos muzikos grupës, bet ir ádo-
miai pasakoja garsiosios ketveriu-
kës istorijà.

Populiariausia visø laikø muzi-
kos grupë „The Beatles“ visada
liks ant pasaulio muzikos pjedes-
talo. Ði grupë nuo susikûrimo iki
karjeros pabaigos sukûrë daugiau
hitø, kurie iðliko populiarûs iki
ðiø dienø, nei per deðimtmetá su-
kuria visi pasaulio atlikëjai kar-
tu. „The Beatles“ nepraranda ne

tik savo senøjø gerbëjø, bet ir ne-
mariu savo muzikos skambesiu pri-
traukia galybæ jaunø muzikos my-
lëtojø. Tiesiog – tai muzikos ga-
lia.

Ir nors hipiø laikai – jau pra-
eityje, o lietuviai – daug santû-
resni þmonës, bet puikios dainos,
gyvai atliekama muzika ir nuoðir-
dus bendravimas niekada nepra-
randa savo „galiojimo“. Koncer-
to metu netrûks ir atlikëjø impro-
vizacijos bei dialogo su publika,
o specialiai renginiui sukurta
ðventinë scenografija tik sustiprins
stebuklingo vakaro nuotaikà.

Nepraleiskite retos progos se-
nuosius metus palydëti su nemir-
tingàja „Love me do“, o Naujuo-
sius pasitikti viltingai iðtariant
„Let it be“!

Ðventinis naujametis koncertas
„The Beatles Show“ – tai ne tik
galimybë praleisti puikø vakarà
su nuostabia muzika ir profesio-
naliais atlikëjais, bet ir pradþiu-
ginti savo artimà skoninga muzi-
kine dovana.

Bilietus galite ásigyti visose BI-
LIETAI.LT kasose, internetu
www.bilietai.lt bei www.kakava.lt.

Rûtenis ANDRIJAUSKAS

Pasitikite Naujuosius metus su laiko
patikrinta muzika „The Beatles Show”

Paskutiná ðiø metø vakarà þinomi ðalies atlikëjai – operos solistas Rafailas
Karpis ir aktorius Jokûbas Bareikis – kvieèia visus á ðventiná koncertà „The
Beatles Show“.
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(Nukelta á 11 psl.)

PERKA

REKLAMA

Brangiai miðkà (gali turëti bendraturèiø,
bûti neatidalytas, su skolomis, areðtuo-
tas). Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644
55355.
1–2 k. butà su balkonu Alytuje. Tel. 8 601
26111.
Butà Alytuje. Tel. 8 600 36741.

Butà Alytuje. Tel. 8 670 40086.
Namà Alytuje ar ðalia Alytaus. Tel. 8 670
40086.
Komercines, sandëliavimo, gamybos patal-
pas Alytuje. Tel. 8 698 24231.

PASLAUGOS
Vandens græþiniai, geoterminis ðildymas.
Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje iðtisus
metus! Garantija, aptarnavimas. www.
Merkelita.lt. Tel. 8 616 08020 (Linas), 8
686 83265 (Rolandas).
Visi statybos darbai nuo pamatø iki raktø.
Atlieka visus vidaus ir lauko apdailos dar-
bus. Konsultuoja, projektuoja, teikia dizaino
ir statybos konstruktoriaus paslaugas. Tel. 8
671 36 976.

Taisau ávairius baldus ir këdes, keièiu spy-
ruokles, porolonà, gobelenà, vatinà. Suren-
ku naujus. Tel. 8 616 46516, (8 315) 72617.

PARDUODA 2 k. butà Vilties g., Alytuje (b. pl. 36 kv. m, 5
a. ið 5, bendrabuèio tipo name, tvarkingas,
árengta virtuvëlë, pakeisti plastikiniai langai,
ðarvuotosios durys, vonia ir tualetas kartu).
Kaina 7 900 Eur. Tel. 8 670 40086, www.ca-
pital.lt
3 k. butà Lazdijuose (b. pl. 53,10 kv. m, 1 a.
ið 2, pro langus atsiveria panorama á ðalia
esantá Baltojo eþerà, ðildoma kietuoju kuru,
atskiras áëjimas, plastikiniai langai, su bal-
dais ir buitine technika). Kaina 10 200 Eur.
Tel. 8 670 40086, www.capital.lt
3 k. butà Santaikos g., Alytuje (b. pl. 47,48
kv. m, 2 a. ið 7, dalinë apdaila, plastikiniai
langai, ðarvuotosios durys, terasa su vitri-
niniais langais, priklauso rûsys, vieta auto-
mobiliø stovëjimo aikðtelëje). Kaina 29 000
Eur. Tel. 8 698 24231, www.capital.lt
100 kv. m butà Ulonø g. (3 a., su baldais ir
visa buitine technika). Kaina 60 000 Eur. Tel.
8 642 99966.

Sklypai
Sklypà Sûkurio g., Alytuje (19,72 a, namø
valda, bet puikiai tinka komercinei veiklai
vykdyti, visos miesto komunikacijos, skly-
pas lygus, asfaltuotas privaþiavimas). Kaina
16 000 Eur. Tel. 8 614 99969, www.capital.lt

7 a sklypà A.Sakalausko g., Alytuje (tvar-
kingas, atlikti geodeziniai matavimai, visos
komunikacijos, ðalia pësèiøjø ir dviratininkø
takas). Kaina 17 500 Eur. Tel. 8 698 24231,
www.capital.lt
Sklypus SB „Nemunas“, Alytaus k. (yra 4
sklypai nuo 9,74 iki 17,56 a ploto, lygaus
reljefo, servitutinis kelias, patogus priva-
þiavimas, iki Alytaus vos 8 min. kelio auto-
mobiliu). Kaina 700 Eur uþ a. Tel. 8 670
40086, www.capital.lt
36 a sklypà Jûratës g., Likiðkëliø k. (þemës
ûkio paskirtis, tvarkingas, trikampio formos
sklypas, patogus privaþiavimas). Kaina
7 500 Eur. Tel. 8 698 24231, www.capital.lt
23,51 a sklypà Þaunieriðkiø k., Nemuno g.
(namø valdos paskirties, patogus, asfaltuo-
tas privaþiavimas, elektra). Kaina 8 500 Eur.
Tel. 8 611 25093, www.capital.lt
103,99 a sklypà Maslauèiðkiø k., Alytaus r.
(þemës ûkio paskirtis, ðalia kelio Alytus–
Lazdijai, sklypà galima panaudoti tiek namo
statybai, tiek komercinei veiklai, taip pat yra
galimybë ásigyti ðalia esantá 8 a þemës ûkio
paskirties sklypà). Kaina 20 000 Eur. Tel.
8 698 24231, www.capital.lt
Pakaðavo kaime, Alytaus r., 52,54 a þemës
ûkio paskirties sklypà (taisyklinga forma,
yra galimybë ásigyti ir ðalia esantá tokio pat
ploto sklypà). Kaina 4 500 Eur. Tel. 8 698
24231, www.capital.lt

Sklypà miðko apsuptyje Alytaus k. (1,0934
ha, yra galimybë vykdyti statybas, sklypas
yra ðalia Pësèiøjø ir dviraèiø tilto bei Nemu-
no, patogus privaþiavimas, elektra). Kaina
45 000 Eur. Tel. 8 698 24231, www.capital.lt
Þemës ûkio paskirties sklypà Talokiø k.,
Alytaus r. (sklypo plotas 53 a, ðalia Talokiø
eþero, geras privaþiavimas). Kaina 12 000
Eur. Tel. 8 611 25093, www.capital.lt
68,33 a þemës ûkio paskirties sklypà Pra-
niûnø k., Alytaus r. (elektra, vandentiekis,
dujos, kanalizacija, yra galimybë sklypo pa-
skirtá pakeisti á namø valdos). Kaina 13 500
Eur. Tel. 8 698 24231, www.capital.lt
Namø valdos sklypus prie Kavalio eþero, Du-
selninkø k. (plotas nuo 22,29 iki 176,28 a,
atvestos visos komunikacijos, sklypai iðly-
ginti, paruoðti statyboms, prie kiekvieno
sklypo yra parengtas namo projektas). Kai-
na nuo 15 000 Eur. Tel. 8 614 99969,
www.capital.lt
10 a namø valdos sklypà Kurpiø g., Alytuje
(namo projektas, vandentiekis, kanalizacija,
kadastriniai ir geodeziniai matavimai, el. áva-
das, prie miðko, iðkastas tvenkinys). Kaina
14 500 Eur. Tel. 8 698 24231, www.capital.lt
1,33 ha sklypà prie Dusios eþero, Meteliø k.
(tinka poilsiavietei, eþero pakrantë, aplink
miðkas, geras privaþiavimo kelias). Kaina
35 000 Eur. Tel. 8 698 24231, www.capital.lt

Namai, sodybos, sodai
Namà Krosnos mstl., Lazdijø r. (b. pl. 92,53
kv. m, 2 a., 4 visiðkai árengti kambariai,
plastikiniai langai, ðildoma skystuoju ir kie-
tuoju kuru, 28,9 a sklypas, aptvertas tvora,
sodas apsodintas vaismedþiais, yra gara-
þas, pirtis, tvenkinys). Kaina 38 000 Eur. Tel.
8 618 05484, www.capital.lt
Sodybà Pupasodþio k., Alytaus r. (b. pl. 83,3
kv. m, 1 a., 3 k., gyvenamoji teritorija
aptverta, sutvarkyta, sklypo plotas 3,97 ha,
yra iðkastas tvenkinys, patogus privaþiavi-
mas). Kaina 22 000 Eur. Tel. 8 614 99969,
www.capital.lt
Sodo namà SB „Dzûkija“, Alytaus r. (b. pl.
119,30 kv. m, dviejø aukðtø, 3 kambariai,
tinkamas gyventi tiek vasarà, tiek þiemà, yra
garaþas, pirtis, didelë terasa, galima ásirengti
ir treèià aukðtà, yra atvestos visos komuni-
kacijos, ðildoma kietuoju kuru, sklypo dydis
– 9,58 a, jame yra iðkastas tvenkinys). Kai-
na 27 000 Eur.  Tel. 8 600 36741, www.capi-
tal.lt

Patalpos
1000 kv. m patalpas Pramonës g., Alytuje
(buvusiame medvilnës kombinato administ-
raciniame pastate, 4 a. ið 4, yra visos miesto
komunikacijos). Kaina 39 000 Eur. Tel. 8 698
24231, www.capital.lt
Administracines 450 kv. m patalpas Pramo-
nës g. (buvæs medvilnës kombinato admi-
nistracinis pastatas, parduodama 4–12
aukðtai). Kaina 12 000 Eur. Tel. 8 698 24231,
www.capital.lt
Prekybines patalpas S.Dariaus ir S.Girëno
g., Alytuje (b. pl. 126,83 kv. m, 1 a., patalpos
puikiai matomos, yra atskiras áëjimas, visos
miesto komunikacijos, pastatas renovuo-
tas). Kaina 145 000 Eur. Tel. 8 698 24231,
www.capital.lt
Komercines patalpas Kaðtonø g., Alytuje (b.
pl. 33,68 kv. m, 1 a. ið 5, patalpose veikia
kirpykla ir manikiûro kabinetas, parduodama
su visa áranga, yra visos miesto komunikaci-
jos, patogus privaþiavimas, gerai matoma
vieta, atskiras áëjimas). Kaina 38 000 Eur.
Tel. 8 600 36741, www.capital.lt
189,69 kv. m prekybines patalpas Kalniðkës
g., Alytuje (1 a. ið 5, mûrinis pastatas, ðalia
erdvi automobiliø stovëjimo aikðtelë). Kaina
40 000 Eur. Tel. 8 670 40086, www.capital.lt
Administracines patalpas Rotuðës a., Aytuje
(b. pl. 102,56 kv. m, suremontuotos, plasti-
kiniai langai, signalizacija, internetas). Kaina
66 660 Eur. Tel. 8 670 40086, www.capital.lt
Komercines patalpas Pulko g., Alytuje (b. pl.
209,73 kv. m, 25 a sklypas, visos komunika-
cijos, patalpos miesto centre). Kaina 62 000
Eur. Tel. 8 698 24231, www.capital.lt
Administracines patalpas Ugniagesiø g.,
Alytuje (b. pl. 127 kv. m, 2 a. ið  4, trys
kabinetai, dujinis ðildymas, maþi komunali-
niai mokesèiai, patalpas galima pritaikyti
ávairiai veiklai, gausiai pravaþiuojama ir ma-
toma vieta). Kaina 101 000 Eur. Tel. 8 670
40086, www.capital.lt
Administracines 191,41 kv. m patalpas
S.Dariaus ir S.Girëno g., Alytuje (miesto
centras, geras susisiekimas, 5 atskiri kabi-
netai). Kaina 75 000 Eur. Tel. 8 698 24231,
www.capital.lt

Butai
1 k. butà Ðaltiniø g., Alytuje (b. pl. 36 kv. m,
9 a. ið 9, tvarkingas, vidinis, plastikiniai
langai, ástiklintas balkonas, su dalimi baldø ir
buitinës technikos, tualetas ir vonia
atskirai). Kaina 15 800 Eur. Tel. 8 611 25093,
www.capital.lt
1 k. butà Putinø g., Alytuje (b. pl. 33,33 kv.
m, 1 a. ið 5, plastikiniai langai, ðarvuotosios
durys, tualetas ir vonia atskirai, pakeistas
vamzdynas, yra naujas virtuvinis komplek-
tas, butas gali bûti parduodamas su dalimi
baldø). Kaina 17 200 Eur. Tel. 8 614 99969,
www.capital.lt
2 kambariø butà Pulko g. (modernus remon-
tas, 5 a ið 5). Tel. 8 687 99284.
2 k. butà Kaðtonø g., Alytuje (b. pl. 50,50 kv.
m, 5 a. ið 5, vidurinis, ðiltas, 2 balkonai).
Kaina 19 300 Eur. Tel. 8 611 25093,
www.capital.lt
2 k. butà Daugø g., Alytuje (b. pl. 34 kv. m, 2
a. ið 5, pagerinto tipo bendrabutyje, tvar-
kingas, yra virtuvë, tualeto ir vonios kam-
barys, plastikiniai langai, ðarvuotosios du-
rys, parduodama su baldais ir buitine tech-
nika). Kaina 10 900 Eur. Tel. 8 600 36741,
www.capital.lt
2 k. butà A. Jonyno g., Alytuje (b. pl. 47,47
kv. m, 5 a. ið 5, tvarkingas, plastikiniai lan-
gai, butas vidinis, ðiltas, vonia ir tualetas
atskirai, su baldais, erdvi automobiliø aikðte-
lë). Kaina 23 000 Eur. Tel. 8 611 25093,
www.capital.lt
2 k. butà A. Jonyno g. , Alytuje (b. pl. 47,24
kv. m, 4 a. ið 5, plastikiniai langai, ðarvuo-
tosios durys, nauja el. instaliacija, balkonas,
parduodama su dalimi baldø, name
pakeistas vamzdynas, sutvarkytas stogas,
siûlës). Kaina 27 000 Eur. Tel. 8 600 36741,
www.capital.lt

LAZERINËS DERMATOLOGIJOS KABINETAS
rodos, plaukø, nagø ligos
r lytiniu bûdu plintanèios ligos
rkarpø, nuospaudø gydymas
r iðsiplëtusiø kraujagysliø

gydymas

r raukðliø, randø, pigmentiniø
dëmiø, tatuiruoèiø ðalinimas
rBEMER terapija
r lazerio procedûros
     (ávairûs odos defektai)

Gydomi vaikai ir suaugusieji

Vilties g. 32, Alytus, tel.: (8 315) 72 480; 8 685 32 787.

Dirbame  I–V 10–18 val.,   VI 10–14 val.

SUPERKAME
gero, lieso ámitimo (mësos kombinatø
kainomis) ir traumuotus galvijus, taip pat
arklius. TTTTTel. 8 616 43 646.el. 8 616 43 646.el. 8 616 43 646.el. 8 616 43 646.el. 8 616 43 646.

Pastatø ðiltinimas
ekovata –

ruoðiame pagrindus.
Tel. 8 645 36 702.

SUPERKAME AUTOMOBILIUS!
Padedame sutvarkyti dokumentus.

Atsiskaitome ið karto.

UAB „Ðalèininkø þuvininkystës
ûkis“ nuo gruodþio 17 d. iki

gruodþio 24 d. prekiaus gyva
þuvimi.

Norintieji ásigyti ðvieþios þuvies
skambinkite

tel. 8 612 86 658 arba 8 612 30 924.

Trukmë – 30 akad. val., kaina – 250 Eur.
Registruotis: el. p. laima.urboniene@akolegija.lt, tel. 8 68215 776.

 
Kursø pradþia planuojama 2019 m. sausio viduryje. Mokymai vyks nuo 17.15

val. du kartus per savaitæ Informacijos ir ryðiø technologijø fakultete (Seirijø g. 2,
Alytus).

Alytaus kolegija renka grupæ á
AutoCAD pradþiamokslio (2D, 3D grafika) kursus.

Tel. 8 676 06 275.
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Japonai garsëja savo darbðtumu,

mandagumu ir pakantumu, ðalies eko-
nomika – viena stipriausiø, o ðvietimo
sistema – viena geriausiø. Japonai ið-
siskiria ir ðimtmeèius skaièiuojanèia
vaikø auginimo tradicija, kurios esmë
– uþauginti harmoningà ir visuomenei
naudingà asmenybæ. Japonijoje tiki-
ma, kad vaiko asmenybë susiformuo-
ja iki 6 metø, todël ðiuo laikotarpiu vai-
kui skiriama itin daug dëmesio. Kaip
japonams tëvams pavyksta ið vaikys-
tëje lepinamo vaiko iðauginti discipli-
nuotà pilietá, pasakoja Japonijos agen-
tûros „Yukari“ vadovë Gabija Kaune-
lienë ir japoniðkø edukaciniø þaislø þi-
novë, „Japoko“ ákûrëja Metodija Vi-
dûnaitë.

Tekanèios Saulës ðalyje augi-
nant vaikus remiamasi viena po-
puliaria metodika, pagal kurià ti-
kima, kad:
l iki 3 metø auga vaiko ðirdis;
l iki 6 metø formuojasi vaiko

kûnas;
l iki 9 metø vaikai iðmoksta

naudotis kalba ir reikðti mintis;
l iki 12 metø vaikai turëtø ið-

mokti raðyti raðinëlius;
l iki 15 metø vaikas turi su-

prasti, kaip tapti geru ir tinkamu
visuomenës nariu.
Japonës mamos –
tikros supermamytës

Vaikø auginimo kultûra Japo-
nijoje formavosi ðimtus metø. Kai
kurie vaikø auklëjimo principai
ðalyje stiprûs iki ðiol. Vienas jø
– tikëjimas, kad pirmi treji vai-
ko auginimo metai nulemia visà
jo ateitá. Todël daugelis japoniø
mamø pirmuosius trejus vaiko gy-
venimo metus lieka su juo namuo-
se.

Natûralu, kad tada nesunku ið-
saugoti dar vienà senà vaikø au-
ginimo tradicijà – pildyti Moti-
nystës ir vaiko sveikatos vadovà.
Jame mamø praðoma stebëti ir

fiksuoti tiek savo kûno pokyèius
ir savijautà nëðtumo metu, tiek
vaiko sveikatà ir savijautà, kol ma-
þylis pradës lankyti pradinæ mo-
kyklà. Ðá dienoraðtá mamos pa-
prastai visada pasiima vykdamos
su vaiku pas gydytojà. Tai leidþia
geriau ávertinti vaiko bûklæ ir pa-
skirti efektyvesná gydymà, stebë-
ti maþylio raidà.

„Japonës mamos jauèia gana di-
delá visuomenës spaudimà priþiû-
rëti vaikus bent iki 3 metø. Jos
tampa tikromis supermamytëmis,
kurios, rodos, visada viskam pa-
siruoðusios. Net ir nedidelëje ran-
kinëje jos visada ras viskà, ko tik
gali prireikti netikëèiausiose vai-
kams nutinkanèiose situacijose.
Beje, beveik visi japonø vaikai au-
ga neðynëse, nes namuose veþimë-
liui tiesiog nëra vietos“, – japo-
niðkos motinystës ypatumus pri-
stato G.Kaunelienë, Japonijos
agentûros „Yukari” vadovë.

Ádomu tai, kad Japonijoje iki ðiø

dienø tëvai miega kartu su savo
maþyliais iki jiems sueina 3–4
metai. Tai suprantama kaip mei-
lës iðraiðka, padedanti kurti stip-
rø tëvø ir vaikø ryðá. Galbût to-
dël maþieji japonai retai verkia.
Darþeliuose arba
ugdo, arba priþiûri

Maþdaug nuo 3 metø daugelis
japonø pradeda leisti savo atþa-
las á darþelá. Ðioje ðalyje darþeliø
sistema gerokai skiriasi nuo lie-
tuviðkos sistemos. Japonijoje yra
dviejø tipø darþeliai.

„Japonai gali rinktis arba pusæ
dienos veikiantá darþelá, kuriame
vaikai yra ugdomi, arba visà die-
nà veikiantá darþelá, kuriame vai-
kai tiesiog priþiûrimi. Pastarasis
darþelis labiau panaðus á þaidi-
mø kambará, jame ugdymas ne-
vyksta. Net skirtingos ministeri-
jos atsakingos uþ ðiuos darþelius“,
– su Japonijos darþeliø sistema
supaþindina G.Kaunelienë.

Nuo ankstyvos vaikystës vaikai

Vaikø auginimas pagal japonus: kaip suderinti vaiko lepinimà ir harmoningos asmenybës ugdymà
skatinami gerbti tëvus, draugus
ir mylëti tëvynæ. Kadangi tikima,
jog vaiko asmenybë susiformuo-
ja iki 6 metø, vaikams daug kas
leidþiama ir atleidþiama. Taèiau,
pradëjæ lankyti mokyklà, vaikai
labai greitai iðmoksta disciplinos
ir yra supaþindinami su grieþto-
mis taisyklëmis. Galbût iki to lai-
ko iðugdyta pagarba suaugusie-
siems leidþia nesunkiai vaikams
prisitaikyti prie visiðkai pasikei-
tusiø elgesio ir paklusnumo tai-
sykliø.

Svarbu pabrëþti tai, kad Japo-
nijoje labai vertinamas iðsilavini-
mas ir stengiamasi vaikams já su-
teikti. Raðtingumas ðioje ðalyje
siekia 100 proc. Taip pat visi vai-
kai mokosi privalomoje vidurinë-
je mokykloje.
Þaislai – konkretiems
maþylio gebëjimams vystyti

Kaip ir viso pasaulio vaikai, ma-
þieji japonai mëgsta þaisti. Þais-
lai ir þaidimai japoniðkoje vaikø
auklëjimo tradicijoje uþima svar-
bià vietà. Bent iki trejø metø pil-
domas vaiko sveikatos dienorað-
tis leidþia ávertinti ir vaiko raidà
bei atskirø gebëjimø vystymàsi.
Taip mamos gali parinkti konkre-
èiam amþiaus tarpsniui ir vaiko
gebëjimams tinkamiausius þaislus.

„Japonijoje kûdikiams skirti
þaislai labai aiðkiai nukreipti á
konkreèiam amþiaus tarpsniui bû-
dingø gebëjimø ugdymà. Jeigu
mes renkamës þaislus kûdikiams
iki 6 mën. ar vaikuèiams nuo 6
mën. iki 1,5 metø, tai Japonijoje
galime rasti þaislø, skirtø kon-
kreèiam vaiko gyvenimo mëne-
siui. Pavyzdþiui, keturiø mënesiø
maþylis pradeda griebti rankutë-
mis, stengiasi kà nors suimti, to-
dël jam sukurtas specialus, ma-
loniai èeþantis kûdikio laikrað-
tis“, – japoniðkø þaislø ypatu-
mus pristato ámonës „Japoko“

ákûrëja M.Vidûnaitë.
Ji prideda, kad kai kurie japo-

nø þaislø gamintojai, kurdami
þaislus maþiems vaikams, net va-
dovaujasi mamø pildytais dieno-
raðèiais apie vaiko sveikatà ir rai-
dà ávairiais gyvenimo tarpsniais.
Iki trejø metø vaikams skirti la-
bai aiðkius jø gebëjimus ugdan-
tys þaislai, pavyzdþiui, nesunkiai
tarpusavyje jungiamos magneti-
nës kaladëlës, leidþianèios nevar-
þomai skleistis vaiko fantazijai.

„Nuo 3 iki 5 metø vaikams dau-
giausia duodami vaizduotës ir
vaidmenø þaidimai bei þaislai.
Taip pat ðiame amþiuje maþieji ja-
ponai pradeda þaisti anglø kal-
bos mokanèiais þaislais. Mamos
daþnai ieðko pusiausvyros tarp
paprastø, pramogai skirtø, ir edu-
kaciniø bei anglø kalbos mokan-
èiø þaislø.

Nuo 5 iki 9 metø pereinama
prie ávairiø konstruktoriø ir edu-
kaciniø þaislø, pavyzdþiui, „Pita-
gorasu“ ir „LaQ“. Pastarasis kon-
struktorius Japonijoje plaèiai
naudojamas darþeliuose ir dienos
prieþiûros centruose. Ðá edukaci-
ná konstruktoriø po truputá atran-
da ir ugdyme pritaiko ir Lietu-
vos darþeliai, mokyklos, ávairûs
bûreliai bei tëvai“, – þaislø pa-
sirinkimà pagal vaiko amþiø ko-
mentuoja M.Vidûnaitë ir pridu-
ria, kad tarp japonø vaikø, net ir
paaugliø, labai populiarûs ávai-
rûs personaþai, tokie kaip Pika-
chu, Totoro, Hello Kitty, Gude-
tama, Doraemon, Anpanman ir
pan.

Vaikai ypaè mëgsta mylimus
personaþus vaizduojanèius þais-
lus ar aksesuarus. „Visiðkai áprasta
keturiolikmeèiui savo rankinæ ar
kuprinæ padabinti net keliais pa-
kabuèiais su populiariais hero-
jais“, – tikina specialistë.

Jurgita GIÞAITË-TULABIENË

Iðauklëti sàmoningas ir protin-
gas asmenybes tikrai nëra taip pa-
prasta. Tai akivaizdþiai reikalauja
didþiulio ne tik tëvø, bet ir mo-
kytojø atsidavimo. Rytø Azijoje
kilæs grieþtas vaikø auklëjimas
diktuoja taisykles, jog vaikai pri-
valo paklusti tëvams. Pavyzdþiui,
Kinijoje nuo pat maþø dienø vai-
kams nustatomos grieþtos taisyk-
lës, jie kryptingai orientuojami á
sporto, meno ir kitas sritis.

Ðioje ðalyje, pagal tëvø auklë-
jimo principus, vaikai savo þinio-
mis privalo lenkti kitus bendra-
klasius, todël atþalos daþnai jau-
èia spaudimà ir stresà.

Kiek kitokià situacijà galima
pastebëti Europoje – èia vaikams
yra suteikiama þymiai daugiau
laisvës, daug dëmesio skiriama jø
saviraiðkai. Pavyzdþiui, Ðvedijo-
je yra uþdraustos net menkiau-
sios fizinës bausmës vaikui. Èia
konfliktai sprendþiami kalbëjimu
– pyktis iðliejamas þodþiais.

Skaitmeniniø kompetencijø ug-
dymo programos „Samsung mo-
kykla ateièiai“ vadovë Baltijos ða-
lyse Eglë Tamelytë ásitikinusi,
kad lyginant ugdymo proceso or-
ganizavimà, Lietuvai yra ko pa-
simokyti ið lyderiaujanèiø uþsie-
nio valstybiø.

Taèiau E.Tamelytë pabrëþia,
kad nereikia skubëti aklai kopi-
juoti nusisekusiø kitø valstybiø
ðvietimo sistemø. Norint pasiek-
ti gerø rezultatø, reikëtø ne tik
ádiegti progresyvius mokymo
metodus, bet ir keisti patá þmo-
niø poþiûrá á vaikø ugdymà –
ðviesti tëvus, investuoti á naujø

pedagogø rengimà, nuosekliai
kelti jø kvalifikacijà.
Draudþia net
per nagus trinktelëti

Dauguma yra girdëjæ, kad Suo-
mija – tai vaikø auklëjimo vals-
tybë lyderë. Èia individualiai þiû-
rima á vaikø poreikius, o auklëji-
mu stengiamasi uþtikrinti, kad
kiekvieno vaikystë ir ateitis bûtø
kiek ámanoma kokybiðkesnë.
Suomijoje valstybë deda daug pa-
stangø, kad suteiktø tëvams kuo
daugiau informacijos apie tinka-
mà atþalø auginimà.

Gimus vaikui, valstybë rûpina-
si ne tik jo sveikata, bet ir visos
ðeimos emocine bûkle – yra ren-
giamos ávairios anketos, kuriø ið-
vadomis remiantis kuriamos stra-
tegijos ðeimos gerovei. Smurtas
èia taip pat yra grieþtai draudþia-
mas, itin daug dëmesio skiriama
vaikø saviraiðkos ugdymo raidai.

Beveik neabejojama, jog tai taip
pat prisidëjo prie to, kad Jungti-
niø Tautø kasmet skelbiamo Pa-
saulio laimës indekso duomeni-
mis, ðiemet laimingiausiais pasau-
lyje pripaþinti suomiai.
Pratina prie
iðmaniøjø ekranø

Iðplëtota ðvietimo sistema bei
ávykdytos reformos Suomijai at-
neðë daug pokyèiø, kurie visið-
kai transformavo jø ðvietimo sis-
temà. Maþai namø darbø, vos vie-
nas egzaminas, neskatinama tar-
pusavio konkurencija, kuriama
sveika ir harmoninga aplinka –
tai tik keletas suomiðkø mokyk-
lø sistemos ypatybiø. Edukaciniai
principai suomiø mokymo siste-

moje tobulinami, o sistemos efek-
tyvumas didinamas taikant mo-
derniausias technologijas.

„Suomijoje mokyklos turi iðties
gerà technologijø infrastruktûrà
– jos yra atviros naudoti paèias
ávairiausias programas bei áren-
ginius, siekiant uþtikrinti sëk-
mingà vaikø mokymàsi. Naudoti
kompiuterius bei planðetes ávai-
riø disciplinø pamokose ten ápras-
ta. Daugiau dëmesio technologi-
joms ir inovacijoms reikëtø skir-
ti ir Lietuvos mokykloms – mo-
dernëjant visuomenei turëtø ne-
atsilikti ir mokymo ástaigos“, –
teigia „Samsung mokykla atei-
èiai“ vadovë.
Vaikams leidþia viskà

Ðiuo metu europietiðkas ir ypaè
skandinaviðkas vaikø auklëjimo
stilius yra orientuotas á valstybæ
– ji veikia kaip teisëjas, kuris
sprendþia, kas yra geras arba blo-
gas tëvas. Tokiu principu auklë-
janèiose vaikus ðalyse atsiranda

Vaikø auklëjimo tendencijos pasaulyje: priimtinos ne visiems

Nyderlanduose ðeimose itin svarbus artimas tëvø ir vaikø ryðys, propaguoja-
mas nuoðirdþiø santykiø kûrimas.

vis daugiau dokumentø, reguliuo-
janèiø tëvø ar pedagogø elgesá su
vaikais. Esminis tokio modelio
privalumas yra tas, kad vaikai, ku-
rie ðeimose patiria skriaudà, yra
apsaugoti ir tinkamai priþiûrëti.

Pavyzdþiui, Nyderlanduose va-
dovaujamasi principu, kad vaikai
turi augti laisvi. Jiems ðioje ðaly-
je yra leidþiama praktiðkai viskas.
Èia ðeimose itin svarbus artimas
tëvø ir vaikø ryðys, propaguoja-
mas nuoðirdþiø santykiø kûrimas.
Atþalos nuo ryto iki vakaro gali
þaisti, lakstyti bei triukðmauti –
jie dël to nëra drausminami. Mo-
kymo procesas Nyderlanduose
atspindi tokias paèias vertybes –
ðvietimas turi bûti malonus ir
átraukiantis, skatinant lygybæ tarp
vaikø, visi bûtinus reikmenis pa-
mokoms gauna mokykloje.

Bene stipriausiu tarpusavio
santykiø kûrimu ir liberaliu vai-
kø auklëjimu garsëja Italija. Ðio-
je valstybëje ðeimos sàvoka yra

suprantama kaip vienas svarbiau-
siø dalykø kiekvieno italo gyve-
nime. Su vaikø auklëjimu èia yra
viskas lygiai taip pat: jiems vis-
kas leidþiama, o auklëjimas ne-
turi jokios sistemos. Kita vertus,
Italijoje vaikai laikomi svarbiau-
sia visuomenës dalimi.

„Ðvietimo tendencijos pamaþu
keièiasi visame pasaulyje. Pozi-
tyvioji viso to pusë, kad galima
dalytis gerosiomis praktikomis ir
vienoms valstybëms mokytis ið
kitø. Be to, daugelyje ðaliø pri-
paþástama, kad ðiomis dienomis
kelias á tvarià vaiko ateitá ir vals-
tybës klestëjimà per inovacijø tai-
kymà ir progresyvià ðvietimo sis-
temà kur kas tiesesnis“, – sako
E.Tamelytë.
Skatina grieþtà ir
mechaniðkà mokymàsi

Kita vertus, kai kuriose valsty-
bëse gajus ið Rytø Azijos kilæs ási-
tikinimas, kad tik sunkus darbas
ir mechaniðkas mokymasis yra
raktas á sëkmingà ðvietimà bei ge-
rus rezultatus. Akivaizdu, jog to-
kios valstybës kaip Singapûras ar
Japonija rodo puikius matemati-
kos ir mokslo pasiekimus ir pir-
mauja visame pasaulyje. Èia ápras-
ta manyti, jog tik grieþtu ir gana
mechaniðku mokymo modeliu
bus pasiekta norimø tikslø.

Vis dëlto net ir Rytø Azijos vals-
tybëse mûsø dienomis atsiranda
pokyèiø, ne visi ilgà laikà taiky-
ti vaikø ugdymo metodai iðlaiko
savo populiarumà. Pradinëse mo-
kyklose Singapûre paþymius no-
rima pakeisti diskusijomis, namø
darbais bei specialiais testais.
Nuo 2019 metø egzaminai pirmo-
kams bei antrokams bus visiðkai
panaikinti. Kiekvieno dalyko pa-
þymys bus apvalinamas iki arti-
miausio skaièiaus, be deðimtainiø
trupmenø – taip tikimasi suma-
þinti konkurencijà tarp mokslei-
viø.

Headline BURSON-

MARSTELLER

Vaikø auklëjimas kiekvienoje ðalyje skiriasi – ávairiose pagal laimës indeksà ar
geriausius mokslo pasiekimus pirmaujanèiose valstybëse aiðkiai pastebimi skir-
tingi prioritetai ir taikomi metodai. Tad kokiais auginimo, auklëjimo ir ugdymo
pavyzdþiais galima remtis ir kurie lietuviams yra priimtini, o kurie – ne?

Japonës mamos jauèia gana didelá visuomenës spaudimà priþiûrëti vaikus bent
iki 3 metø.
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2016 m. ràstinæ sodybà Klausiðkiø k. (b. pl.
80 kv. m, 2 a., vasarnamis miðko apsuptuje,
20 a kieme iðkastas ir áþuvintas tvenkinys,
yra lauko terasa, visos komunikacijos, sig-
nalizacija, vaizdo kameros). Kaina 49 000
Eur. Tel. 8 611 25093. www.capital.lt
Namà Duselninkø k., Alytaus r., prie Kavalio
eþero (b. pl. 153 kv. m, nebaigtas statyti,
visos komunikacijos, 26 a sklypas, graþi pa-
norama, geras privaþiavimo kelias). Kaina
59 000 Eur. Tel. 8 670 40086, www.capital.lt
Sodo namà Jurkioniø k. (b. pl. 45 kv. m,
namelis medinis, vieno aukðto, su dideliu rû-
siu po visu namu, 8 a sklypas, kraðtinis,
prisodinta vasmedþiø, auga tujos, yra ðiltna-
mis, vieta darþui). Kaina 7 900 Eur. Tel. 8 611
25093, www.capital.lt
126 kv. m gyvenamàjá namà Sobuvos k.,
Prienø r. (2 aukðtai, 5 kambariai, árengtas,
ðildoma kietuoju kuru, yra kanalizacija, van-
dentiekis, patogus namo planavimas, pir tis,
sklypo plotas 13,74 ha, yra ûkiniø pastatø,
du vandens telkiniai ir dalis treèiojo). Kaina
99 000 Eur. Tel. 8 670 40086, www.capital.lt
Medinæ sodybà Paplentës g., Talokiø k., Aly-
taus r. (b. pl. 63 kv. m, 1 aukðtas, 4 kamba-
riai, ðildoma kietuoju kuru, sklypo plotas 1,7
ha, prisodinta vaismedþiø, 600 vnt. serbentø
krûmø, sklype iðkastas tvenkinys). Kaina
20 000 Eur. Tel. 8 611 25093, www.capital.lt
Mûriná namà Ðaltinëlio g., Pirmajame Alytuje
(b. pl. 309,56 kv. m, du aukðtai, 7 kambariai,
namas erdvus, apðiltintas, ðildomas kietuoju
kuru ir dujomis, yra du balkonai, dvi vonios,
duðo kabina, du tualetai, sudëti plastikiniai
langai, sklypo plotas 7,29 a, pasodinta vais-
medþiø, yra garaþas). Kaina 50 000 Eur. Tel.
8 600 36741, www.capital.lt
Tris 2 a. kotedþus Barboros Radvilaitës g.,
Pirmajame Alytuje (b. pl. 147 kv. m, apðiltinti
ið lauko ir vidaus, garaþai, du sklypai po 2 a
ir 4 a). Kaina 85 000 Eur. Tel. 8 698 24231,
www.capital.lt.
174 kv. m namà Alytuje, SB „Nemunas“ (su
baldais ir buitine technika, naujai iðvedþiota
elektra, plastikiniai langai su apdaila, pirma-
me aukðte ðildomosios grindys, garaþas,
skalbykla, signalizacija). Kaina 109 500 Eur.
Tel. 8 670 40086, www.capital.lt
Autentiðkà medinæ sodybà Pelëðiðkiø k.,
Prienø r. (6,4 ha sklypas, ið jø 1,5 ha þemës
ûkio paskirties, 4,7 ha – miðkas, sodyba
ásikûrusi Nemuno kilpø regioniniame parke,
ðalia teka Nemunas). Kaina 50 000 Eur. Tel.
8 698 24231, www.capital.lt

(Atkelta ið 9 psl.)

Erdvø 253,06 kv. m namà Uþupiø k., Alytaus
r. (mûrinis, dviejø aukðtø, su dideliu rûsiu,
visos komunikacijos, ðildoma kietuoju kuru,
name yra ventiliacija, signalizacija, kieme
garaþas, 25 a sklypas apsodintas tujomis ir
eglëmis). Kaina 95 000 Eur. Tel. 8 600
36741, www.capital.lt
Sodo namà SB „Volungëlë“, Nemunaièio k.,
Alytaus r. (b. pl. 66,63 kv. m, mûrinis, 3 k.,
visiðkai árengtas, kraðtinis sklypas, graþi, ra-
mi vieta). Kaina 65 000 Eur. Tel. 8 670 40086,
www.capital.lt
1971 m. 1 a. 100 kv. m ploto mûriná namà su
ûkiniu pastatu Luksnënuose. Vietinis van-
dentiekis ir valymo árenginiai, sklypas 18 a.,
kaina 25000 Eur. Tel. 8 687 99282.
43 kv. m mûriná garaþà Vilniaus g. 29. Tel. 8
679 01620.

Ávairios prekës
Pigiausias kuras – sausos alksninës atrai-
þos. Taip pat turime berþiniø, alksniniø,
skrobliniø malkø ràsteliais, trinkomis, ka-
potø. Tel.: 8 600 23280, 8 654 89008.
Ûkininkas paaugintas mësines viðtas. Tel. 8
686 79659.
Traktoriø T-40 AM (veikiantis), purkðtuvà
„Hardi“ (850 l). Tel. 8 698 46002.
Naujus ávairius klausos aparatus ir kraujo-
spûdþio matuoklius. Kaina 40 eurø. Tel. 8 678
66028.

NUOMA
1 k. butà Aukðtakalnio g. 1 a. (tvarkingas, su
balkonu, yra visi baldai, buitinë technika).
Tel. 8 654 47287, 8 630 11889.
Prekybines, sandëliavimo patalpas Pramo-
nës g., Alytuje (b. pl. 2000 kv. m, visos
miesto komunikacijos, patogus susisieki-
mas, rampa, dideli vartai, aukðtos lubos). 1
kv. m kaina 2 Eur. Tel. 8 698 24231, www.ca-
pital.lt

Gruodþio 10 d.
PIRMADIENIS

Saulë teka         8.29
leidþiasi   15.53

Dienos ilgumas   07.24
Mënulis (jaunatis)

Eidimtas, Ilma, Eularija,
Loreta

Gruodþio 8 d.
ÐEÐTADIENIS

Delfina, Leokadija, Vakaris,
Gedenë, Valerija

Gruodþio 9 d.
SEKMADIENIS

Zenonas, Vaidginas,
Gedmintë, Guntilda

Saulë teka         8.27
leidþiasi   15.53

Dienos ilgumas   07.26
Mënulis (jaunatis)

Saulë teka         8.26
leidþiasi   15.54

Dienos ilgumas   07.28
Mënulis (jaunatis)

REIKALINGA
Vairuotojai, turintys C kategorijà ir 95 kodà.
Iðvykimas 2 savaitëms arba mënesiui á
Vokietijà. Tel. 8 655 56743.
Ieðkote patikimo darbo uþsienyje? Ásidarbin-
kite namø tvarkytoja (-u) Anglijoje. 100 proc.
garantija, jokiø ádarbinimo mokesèiø. Amþius
neribojamas, kalba nebûtina. Tel. 8 672
41083, www.superdarbas.com
Anglija! Darbas þemës ûkyje, fabrikuose,
sandëliuose. Uþdarbis 1900–2630 svarø /
mën. Nemokamas ádarbinimas! www.extrat-
ravel.lt Tel. +370 688 15532.

UAB „GENSERA“
SIÛLO DARBÀ

statybos darbø vadovams, meistrams,
brigadininkams, horizontalaus
græþimo aparato operatoriams,

lauko vamzdynø montuotojams ir
pagalbiniams darbininkams

vandentiekio, buitiniø ir lietaus
nuotekø tinklø statybos ir aplinkos

tvarkymo darbams
visoje Lietuvoje

(yra galimybë rinktis darbà pagal
gyvenamàjà vietà).

Suteikiame visas darbui reikalingas
priemones, transportà atvykimui á darbà.

Daugiau informacijos suteiksime
nurodytais kontaktais:

Tel.: 8 691 86 121, (8 46) 41 61 88,
el. p. ausra@gensera.lt

Moller AutoMoller AutoMoller AutoMoller AutoMoller Auto
(Putinø g. 31, Alytus)

REIKALINGAS (-A)
AUTOMOBILIØ

PARUOÐËJAS (-A)-DAÞYTOJAS (-A)

Darbo pobûdis:
Automobilio këbulo paruoðimas daþymui
ir daþymas.
Reikalavimai:
Automobiliø paruoðëjo-daþytojo darbo
patirtis.

Tel. +370 648 85 520.

– Vanduo, kurá mes
geriame, labai uþterðtas. Kaip
iðvengti susirgimø?

– Iðeitis paprasta – gerti alø.

1000 kv. m patalpas Pramonës g., Alytuje
(tinkamos komercijai, gamybai, sandëliavi-
mui, 4 a. ið 4, elektra, visos miesto komuni-
kacijos, buvæs medvilnës kombinato admi-
nistracinis pastatas). Kaina 500 Eur per
mën. Galimas pardavimas. Kaina 39 000 Eur.
Tel. 8 698 24231, www.capital.lt
Biuro patalpas Pulko ir Ulonø g. sankryþoje
(49 kv. m, 2 a. ið 2, du kabinetai, suremon-
tuotos, signalizacija, dideli automobiliø srau-
tai). Kaina 150 Eur per mën. Tel. 8 698
24231, www.capital.lt
180 kv. m patalpas Pulko g., Alytuje, vieð-
buèio „Dzûkija“ pastate (tinka administraci-
nei, prekybinei, maitinimo veiklai, yra visos
miesto komunikacijos, atskiras áëjimas ið
gatvës, galimybë papildomai iðsinuomoti ir
100 kv. m rûsá). Kaina 1000 Eur per mën. Tel.
8 698 24231, www.capital.lt
672 kv. m patalpas Santaikos g., Alytuje
(paskir tis sandëliavimo, tinka gamybinei,
komercinei veiklai, yra ofiso patalpos, elekt-
ra, visos miesto komunikacijos). Kaina
1 100 Eur per mën. be PVM. Tel. 8 698
24231, www.capital.lt
Gamybines, sandëliavimo patalpas Pramo-
nës g., Alytuje (buvæs medvilnës kombina-
tas, b. pl. 1500 kv. m, visos komunikacijos,
treji ávaþiavimo vartai). Kaina 1000 Eur per
mën. be PVM. Tel. 8 698 24231, www.capi-
tal.lt

IEÐKO DARBO
Daþytojas (didelë darbo patirtis). Tel. 8 624
99584.
Atsakinga ir sàþininga 55 m. moteris ieðko
namø tvarkytojos darbo Alytaus rajone. Tel.
8 600 66466.
Vyras skaldo malkas. Tel. 8 648 31450.

(Vietø skaièius ribotas! Paskubëkite.)

Tel. 8 685 45 171.

Gruodþio 15 d.
Karaliðkas Gardinas –

paþintinë kelionë
su apsipirkimu.

Gruodþio 26 d.
Pakruojo dvaras – „Didþiøjø
Kinijos þibintø“ festivalis.

Gruodþio 29 d.
Saulës miestas – pramoginë

ekskursija „Kultûrinis
musgaudis“ – „Didþiøjø Kinijos

þibintø“ festivalis.

2019-01-06 –
kelionë á Lietuvos nacionaliná

operos ir baleto teatrà.
Þiûrësime baletà „Spragtukas“

(grupë renkama iki
gruodþio 8 d.).

2019-02-09 –
Jelgava – Ledo skulptûrø

festivalis – Karamelës dirbtuvës
– Hercogø karðtas ðokoladas.

2019-02-09 –
Jaunpilis – pramoginë

programa su vienuoliu – Tarnø
ðventinës vaiðës – Jelgava –

Ledo skulptûrø festivalis –
Karamelës dirbtuvës.

„Facebook“ paskyroje „Binoras“.

Apdailininkas, turintis ilgametæ
darbo patirtá, ieðko darbo.

Tel. 8 600 45 059.

Renginiai Alytaus
miesto teatre

8 d. 14 val. Ansamblio „Quorum“ projektas
„Poeto S.Gedos eilës skamba vaikams ir ne
vaikams“ Didþioji salë. Bilietø kainos 5–10 Eur.
8 d. 18 val. Oskaro Korðunovo/Vilniaus miesto
teatro gastrolës, spektaklis „Terapijos“ pagal
B. Kapustinskaitës pjesæ. Reþisierius K.
Gluðajevas. Maþoji salë. Bilietø kainos 12, 14
Eur.
Ðaðkiø turnyras
„Mero taurë 2018“

Sekmadiená, gruodþio 9 d., 11 val. Piliakalnio
progimnazijoje (Pirmasis Alytus, áëjimas ið
kiemo) vyks respublikinis ðaðkiø turnyras
„Mero taurë 2018“. Vaikai þais atskirai nuo
suaugusiøjø. Informacija tel. 8 616 52648.
Kvieèiami dalyvauti visi norintieji.
Alytaus TAU renginiai gruodá

14 d. 16 val „Finansinë padëtis ateityje“. Lekt. Erikas Vaièaitis. 21 d. 16 val. 302 aud.
Susitikimas su 13-os knygø raðytoja Elvyra Biliûte-Aleknavièiene. Paskutinës knygos „Ledinës
aðaros“ pristatymas. Rankdarbiø uþsiëmimai kiekvienà antradiená 9 val. 207 aud. Naujøjø
metø sutikimas 28 d.12 val. „Dzûkø alaus restorane“ (registruotis tel. 8 621 79 708 (Zita) ir
8 618 54 220 (Aldona).
Kvieèiame keliauti su How2travel á Lenkijà ir Latvijà!

Gruodþio 15-àjà ið Alytaus ir ið Kauno vyksime á ðventinæ Rygà kalëdiniø dovanëliø pirkti.
Lankysime Kalëdiniø egluèiø festivalá, Kalnciemos kvartalà, centriná Rygos turgø ir kalëdinius
turgelius. Kelionës kaina nuo 29 EUR asmeniui. Registruotis kelionëms telefonu 8 676 89
240, el. paðtu info@how2travel.eu Daugiau mûsø kelioniø galite rasti www.how2travel.eu ir
„Facebooko“ paskyroje How2travel
Kovinio ðaudymo pratybos

Birutës ulonø bataliono kariai gruodþio mënesá
(nurodytomis dienomis nuo 8 iki 17 val., jei nenu-
rodyta kitaip) vykdys kovinio ðaudymo pratybas
bataliono ðaudykloje, esanèioje Kaniûkø kaime.
Ðaudymai vyks tokiu grafiku: gruodþio 16, 18,
19, 20 dienomis. Praðome gyventojus minëtomis
dienomis nesilankyti aplink ðaudyklà esanèiose
teritorijose. Pavojaus zona paþymëta aiðkiai ma-
tomais raudona geltona spalva þymëtais stul-
pais, iðdëstytais nedideliu atstumu vienas nuo
kito. Draudþiama perþengti pavojaus zonà þymin-
èiø stulpø ribà. Ties ávaþiavimais á pavojaus zonà ðaudymø metu budi kariai. Vaþiavimas
(judëjimas) keliais leidþiamas, taèiau praðoma vykdyti kariø nurodymus tam, kad saugiai
galëtume pravaþiuoti (praeiti) pavojingà zonà.
„Boèiai” ðiandien ir rytoj

Gruodþio 17 d. vykstame á Druskininkø vandens parkà. Gruodþio 21 d. ðaukiamas pakar-
totinis nariø susirinkimas, skirtas neeiliniams pirmininko rinkimams organizuoti. Darbo-
tvarkëje: 1. Pirmininko praneðimas apie tolesnës veiklos galimybes, kandidatus á pirmininko
pareigas. 2. Pirmininko rinkimai. 3. Einamieji reikalai. Pradþia 14 val. Registracijos pradþia 13
val. Nariai, norintys ir galintys kandidatuoti á pirmininko vietà (pareigas), privalo pateikti
praðymà registracijai, iðsamiai susipaþinti su bendrijos, LPS ástatais, vidaus tvarkos taisyk-
lëmis, prieðgaisrinës saugos reikalavimø atmintine, asociacijos, savanorystës ástatymais,
kitais norminiais dokumentais, kuriais privaloma vadovautis bendrijos veikloje. Nepasirengæ
vadovavimui nebus teikiami balsavimui. Pirmininko neiðsirinkus bus balsuojama dël bendri-
jos likvidavimo. Po susirinkimo – adventinë popietë. Teirautis tel. 8 612 84 494.
Pagyvenusiøjø renginiai

Gruodþio 28 d. 11 val. (penktadiená) Lietuvos pagyvenusiø þmoniø asociacijos Alytaus
miesto skyriaus valdyba skyriaus patalpø salëje (Vilties g. 34) rengia senøjø, 2018-øjø,
metø palydas. Koncertuos ansambliai „Sidabrinë gija“ ir „Jovaras“. Aplankys Kalëdø Sene-
lis. Tel. 22 464.
Anoniminiø narkomanø grupë Alytuje

Kiekvienas gali nustoti vartoti. Susirinkimai vyksta pirmadieniais ir penktadieniais 19 val.
Savanoriø g. 8.
Kaip raðyti: „Panamerikos greitkelis“
ar „Pan Amerikos greitkelis“?

Raðytina kar tu: Panamerika. Panamerikos plentas (angl. Pan-American Highway) –
automobiliø keliø sistema Ðiaurës, Centrinëje ir Pietø Amerikoje.
Dienos sentencija

„Þmogus, kuris abejoja savimi, prilygsta þmogui, ástojusiam á savo prieðø gretas ir
pakëlusiam prieð save savo paties ginklà. Jis lemia savo pralaimëjimà, nes pirmasis patiki
juo.“ A.Diuma
Orai

Ðeðtadienio dienà beveik visoje ðalyje iðkris krituliø, daþniausiai tai bus lietus. Pûs
smarkokas pietø, pietvakariø vëjas. Apniukusià dienà temperatûra kils iki 2–7 laipsniø
ðilumos. Sekmadienio naktá vietomis formuosis plikledis. Vëjo kryptis nesikeis, jis iðliks
smarkokas. Temperatûra ðià naktá maþai skirsis nuo dienos, bus vienu kitu laipsniu vësiau,
apie 0–5 laipsnius ðilumos. Dienà krituliai sugráð á visà ðalá. Pietø, pietvakariø vëjas nerims.
Dienà temperatûra maþai skirsis nuo nakties, bus 1–6 laipsniai ðilumos.

Pupeles nuplaukite ir nukoðkite. Visus produktus, iðskyrus ðokolado
pabarstukus, supilkite á virtuviná kombainà ir suplakite iki vientisos masës. Ámaiðykite
ðokolado pabarstukus, palikite ðiek tiek pabarstyti virðui. Á kepimo formà, iðtiestà
kepimo popieriumi, supilkite visà masæ. Pabarstykite likusiu ðokoladu ir kepkite 30
min. 180 laipsniø temperatûroje.

Raudonøjø pupeliø ðokoladinis biskvitas
Reikës:
skardinës konservuotø raudonøjø pupeliø,
0,5 stiklinës aukðtos kokybës kakavos milteliø,
4 ðaukðtø kokosø sviesto,
0,5 stiklinës klevø arba agavø sirupo,
1 a. ð. vanilës ekstrakto,

1 a. ð. kepimo milteliø,
trupuèio druskos,
saujos (bent 70 proc.) juodojo
ðokolado pabarstukø arba tiesiog
smulkinto juodojo ðokolado.

DARBO PASIÛLYMAS PLASTIKINIØ
GAMINIØ SUVIRINTOJAMS

NORVEGIJOJE.

Apgyvendiname,
organizuojame kelionæ.

Atlyginimas pagal valandiná tarifà nuo
187 NOK + atostoginiai 10,2%.
 Darbo laikas nuo 40–60 val.

per savaitæ.

Tel. +370 633 51 504.

Su mumis susisiekite

trumpuoju numeriu 1691
arba tel. (8 315) 71 030

PATIKËKITE SAVO APSAUGÀ

n Apsaugos sistemø projektavimas,
árengimas ir prijungimas prie UAB
„G4S Lietuva” centrinio stebëjimo
pulto.
n Apsauga ir reagavimas á pavojaus
signalus 24 val. per parà.
n Apsaugos sistemø techninë prieþiûra
n Inkasavimo paslaugos
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Taèiau Dzûkijos sostinës futbo-
las, nors ir finansuojamas itin kuk-
liai, panaðu, kad turëjo vienà ge-
riausiø sezonø. Pasiekimai buvo
ávertinti Lietuvos futbolo apdova-
nojimuose. Á juos buvo pakviestos
net 4-ios Alytaus „Dainavos“ ko-
mandos.

Auksu ðiemet pasipuoðë vyres-
nieji Alytaus „Dainavos“ senjorai,
vadovaujami Ramûno Kaðëtos ir
Artûro Labuko. 50 metø ir vyres-
niø futbolininkø pirmenybes lai-
mëti padëjo geriausiu sezono var-
tininkas iðrinktas Petras Juðkaus-
kas.

Sidabrà LFF I lygoje laimëjo,
taip pat á taurës turnyro pusfinalá
ðiemet pateko Dzûkijos futbolo
komanda DFK „Dainava“ (vyr. tre-
neris Donatas Vencevièius, kapi-
tonas – Linas Savastas). Istoriniu
tapusiame sezone dainaviðkiai fi-
niðavo ið eilës 15-a nepralaimëtø
rungtyniø serija, o Martynas Ma-
tijoðka á savo vartus praleido ma-
þiausiai ávarèiø visoje lygoje (22).

Alytaus futbolo veteranø klubo

Lietuvos futbolo apdovanojimai atiteko visoms Alytaus „Dainavos” komandoms

komanda „Dainava“ iðkovojo 35
metø ir vyresniøjø þaidëjø pirme-
nybiø bronzà, o dainaviðkis Mar-
tynas Birþinis tapo rezultatyviau-
siu lygos þaidëju (25 ávarèiai).

Pagerbti jaunieji dainaviðkiai.
Algimanto Norkeliûno vadovau-
jama Alytaus futbolo veteranø
akademijos „Dainava“ U-19 ko-
manda antrus metus ið eilës lai-
mëjo Lietuvos elitinës (aukðèiau-
sios) jauniø lygos bronzà, o jos
vartininkas Saulius Geleþûnas
buvo pripaþintas geriausiu lygos
vartininku.Tai buvo treèias eliti-
nis alytiðkiø medalis per trejus
metus – 2016-aisiais FA „Daina-
va“ buvo laimëjusi U-17 aukðèiau-
sios lygos sidabrà.

Padëkos atiteko ir FA „Daina-
va“ U-19, U-17, jaunesniøjø ko-
mandø treneriams Nerijui Bart-
kevièiui ir Povilui Baliukoniui.
Juos uþ sëkmingà ðiuolaikiniø
technologijø taikymà treniruoèiø
procesuose apdovanojo Lietuvos
futbolo federacijos (LFF) prezi-
dentas Tomas Danilevièius ir ge-
neralinis sekretorius Edgaras
Stankevièius.

Rezultatyviausiu FA „Dainava“
U-19 komandos futbolininku tapo
Alanas Marèiukaitis (17 ávarèiø).
Tiek pat I lygoje pasiþymëjo ir
DFK „Dainava“ legionierius Se-
bastian Vasquez. Kaip pastebima
gruodþio 10 dienà pasirodysian-
èioje knygoje „Alytaus futbolas“,
ðis kolumbietis tapo vienu rezul-
tatyviausiø visø laikø uþsienieèiø
Dzûkijos sostinës futbole. 11 ávar-
èiø jis pridëjo LFF taurës turny-
re ir dar 7 – II lygoje.

Darius BABIJONAS

Trejus metus ið eilës Lietuvos elitinës jauniø lygos prizininkë Alytaus futbolo akademija „Dainava“.

Viceèempionë Alytaus Dzûkijos futbolo klubo „Dainava“ pagrindinë komanda (viduryje su apdovanojimu – kapitonas
Linas Savastas).

Elitinës lygos geriausias vartininkas – FA „Dainava“ vartø sargas Saulius
Geleþûnas (nuotraukoje – treèias ið deðinës).

Èempionë Alytaus futbolo senjorø komanda „Dainava“ (50+).

FA „Dainava“ U-19 komandos kapitonas Lukas Genevièius su LFF prezidentu
Tomu Danilevièiumi.

Lietuvos senjorø
(50 m. ir vyresniø) pirmenybës

1. Alytaus futbolo senjorø komanda
„Dainava“

2. Panevëþio „Ekrano senjorai“
3. Futbolo veteranø komanda „Ðiau-

liai“

I lygos pirmenybës

1.„Panevëþys“
2. Alytaus Dzûkijos futbolo klubas
   „Dainava“
3. Gargþdø „Banga“

Lietuvos senjorø
(35 m. ir vyresniø) pirmenybës

1. Gargþdø sporto centras-
    „Veteranas“
2. Vilniaus „Prelegentai“
3. Alytaus futbolo veteranø klubo
    komanda „Dainava“

Lietuvos elitinë
jauniø U-19 lyga

2018 m. sezono Lietuvos futbolo
apdovanojimø laureatai:

Alytaus futbolas pastaraisiais metais nëra atstovaujamas
aukðèiausiose suaugusiøjø þaidëjø lygose, o ðalies rinkti-
nëje ið 5–6 beliko vienas alytiðkis.

LFF vadovai uþ ðiuolaikiniø technologijø taikymà ir pasiekimus apdovanojo trenerius Povilà Baliukoná
ir Nerijø Bartkevièiø (ið kairës – antras ir treèias).

Sportas

Irenos JURKËNIENËS nuotr.

1. Vilniaus futbolo mokykla
2. Kauno sporto mokykla „Tauras“-
    FK „Kauno Þalgiris“
3. Alytaus futbolo akademija
   „Dainava“
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Televizija, anonsai, kryþiaþodis, horoskopas2018 m. gruodþio 8–14 d.

„TV naujienos“ platinamos su „Alytaus naujienomis“, Prienø „Gyvenimu“, Varënos „Giruþiu“.

06.05 Nacionalinë ekspedicija
„Dniepru per Ukrainà“.

07.00 „Gimtoji þemë“.
07.25 Nuotykiø komedija „Vai-

duokliø medþiotojai ir Ledo
dvasia“. N-7.

09.00,  9.35,  10.35,  11.35
„Labas rytas, Lietuva“.

09.30,  10.30,  11.30,  17.30
Þinios. Orai.

12.00 Dok. ser. „Didþiosios gy-
vûnø migracijos“. 1 d.
„Drambliai“.

12.55 Dok. f .  „Balt ie j i  l iûtai .
Gimæ laisvëje“.

13.50 Ser. „Dþesika Fleèer 5“.
N-7.

15.25 „Klausimëlis.lt“.
15.43 Loterija „Keno loto“.
15.45 Þinios. Orai.
16.00 Sveikinimø koncer tas.
17.30 Þinios. Spor tas. Orai.
18.00 Teisë þinoti.
18.30 „Vakaras su Edita“.
19.30 „Stilius“.
20.25 Loterijos „Keno loto“ ir

„Jëga“.
20.30 Panorama. Sportas. Orai.
21.00 „Du balsai – viena ðirdis“.
23.10 Komiðka drama „Gyveni-

mas yra graþus“. N-14.
00.50 Fantastinis trileris „Liusi“.

N-14.

06.10 Animac. ser. „Madagas-
karo pingvinai“.

06.35 Animac. ser. „Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas“.

07.05 Animac. ser. „Keista ðei-
mynëlë“.

07.35 Animac. ser. „Neramûs ir
triukðmingi“.

08.05 Animac. ser. „Riteriø prin-
cesë Nela“.

08.00 „Misija. Vilnija“.
08.30 „ARTS21“.
09.00 „Mano mama gamina ge-

riau!“
10.00 „Á sveikatà!“
10.30 „Garsiau“.
11.00 „Uþ kadro“.
11.30 „Mokslo sriuba“.
12.00 Opera „Bohema“.
14.00 Grupës „Pelenai“ jubiliejinis

koncertas „Ugnies paliesti.
20 metø kartu“.

15.30 „Kultûrø kryþkelë“. „Rusø
gatvë“.

16.00 „Euromaxx“.
16.30 „Klauskite daktaro“.
17.20 „Stilius“.
18.15 „Daiktø istorijos“.
19.00 Dok. vaid. f. „Þmonës, kurie

sukûrë Lietuvà“.
19.45 „Stambiu planu“.
20.30 Panorama. Spor tas. Orai

(su vertimu á gestø k.).
21.00 Dok. f. „Hièkokas ir Triufo“.

N-7.
22.15 Koncer tuoja Philippe Ja-

roussky.
00.20 „Dabar pasaulyje“.
00.50 „Mano paslapties gëlë“.

N-14.

 

06.15 „Televitrina“.
06.30 Dokumentika. „Ledo ke-

lias“. N-7.
07.30 Dokumentika. „Superaudra.

Pragaras ir potvyniai“. N-7.
08.30 Ser. „Sandëliø karai“. N-7.
09.00 „Vienam gale kablys“.
09.30 „Statybø gidas“.
10.00 „Gazas dugnas“. N-7.
10.30 „Autopilotas“.
11.00 „Lietuvos mokyklø þaidy-

nës“.
11.30 Ser. „Sandëliø karai“. N-7.
12.00 Ser. „Jokiø kliûèiø“. N-7.
13.00 Dokumentika. „Pavojus mi-

gracijoms“.
14.00 Ser. „Pavojingiausi pasaulio

keliai“. N-7.
15.00 Dokumentika. „Ledo ke-

lias“. N-7.

12.35 Ser. „Akloji“.
13.45 Ser. „Nekviesta meilë 3“.
15.45 Ser. „Ðirdele mano“. N-7.
17.45 Ser. „Akloji“.
18.55 „Bûrëja“. Realybës dok.
19.30 Ser. „Ásimylëjæs karalius“.

N-7.
21.00 Detektyvas „Prieblanda.

Tamsioji upë“. N-14.
23.00 Parodijø komedija „Pasima-

tymo filmas“. N-14.
00.35 Trileris „Loðëjas“. N-14.

07.04 „TV parduotuvë“.
07.20 Dok. f. „Vyrø ðeðëlyje.

Vanda Mingailaitë-Tumë-
nienë“.

07.55 Dok. ser. „Pasaulis ið vir-
ðaus“. N-7.

08.30 „10 min. iki tobulybës su
Jurijumi“.

08.45 „Skinsiu raudonà roþæ“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 „Skonio reikalas“.
10.30 „Kitoks pokalbis su D.Þei-

myte“.
11.00 Ser. „Pagrindinis átariama-

sis“. N-7.
13.15 Ser. „Ðeimininkë“. N-7.
15.25 „TV parduotuvë“.
16.00 Þinios. Orai.
16.20 „Èempionai“. Pokalbiø laida.
16.50 „4 kampai“. N-7.
17.25 Ser. „Neiðsiþadëk“. N-7.
18.00 Þinios. Orai.
18.30 Ser. „Neiðsiþadëk“. N-7.
20.00 Þinios. Orai.
20.25 Ser. „Mentalistas“. N-7.
22.00 Þinios. Orai.
22.30 Ser. „Mentalistas“ (tæsinys).

N-7.
23.10 Ser. „Mentø karai: Kijevas.

Operacija „Trojos arklys“.
N-7.

01.15 Ser. „Moterø daktaras“.
N-7.

06.05 „Duokim garo!“
07.30 „Lietuva mûsø lûpose“.

08.35 Animac. ser. „Tomo ir Dþerio
pasakos“.

09.00 Animac. ser. „Ogis ir tara-
konai“.

09.30 „Nebijok paþinti“. TV þaidi-
mas.

10.00 Animac. f. „Narsusis riteris
Justinas“.

11.55 Nuotykiø f. „Ðnipø vaiku-
èiai“.

13.35 Komedija „Storulis ringe“.
N-7.

15.50 Nuotykiø komedija „Eisas
Ventura. Naminiø gyvûnë-
liø detektyvas“. N-7.

17.30 „Bus visko“.
18.30 Þinios. Sportas. Orai.
19.30 Animac. f. „Vilis ir paðëlæ

ratai“.
21.20 Fantastinis nuotykiø f.

„Brëkðtanti auðra“. N-14.
23.40 Komedija „Traukinys á Holi-

vudà“. S.
01.40 Nuotykiø komedija „Apgau-

lës meistrai 2“. N-14.

06.15 „Televitrina“.0
06.30 Animac. ser. „Èipas ir Deilas

skuba á pagalbà“.
07.00 Animac. f. „Transformeriai.

Maskuotës meistrai“. N-7.
07.30 Animac. ser. „Aladinas“.
08.00 Ser. „Èipas ir Deilas skuba á

pagalbà“.
08.30 Animac. ser. „Kempiniukas

Plaèiakelnis“. N-7.
09.00 „Vir tuvës istorijos“.
09.30 „Gardu Gardu“.
10.00 „Svajoniø ûkis“.
10.30 „Tavo supergalia“.
11.00 „Kelioniø panorama“.
11.30 Animac. komedija „Didysis

ðunø pabëgimas“. N-7.
13.15 Dok. f. „Jûrø dinozaurai 3D“.

N-7.
14.05 Visai ðeimai „Uþbur ta

meilë“.
15.10 Animac. ser. „Simpsonai“.

N-7.

15.45 „Ekstrasensø mûðis“. N-7.
17.25 „Laimingas, nes gyvas“.

N-7.
18.30 TV3 þinios. Sportas. Orai.
19.25 „Eurojackpot“. Loterija.
19.30 Filmas „Vienas namuose“.
21.45 Nuotykiø drama „Prarastas

miestas Z“. N-14.
00.35 Mokslinis fantastinis f.

„Geleþinis þmogus 3“. N-7.

06.15 Ser. „Didþiojo sprogimo
teorija“. N-7.

08.45 „Sveikatos ABC televitrina“.
09.00 „Varom!“ N-7.
10.00 „Nutrûkæ nuo grandinës“

Juokingø vaizdeliø ðou.
10.30 Dokumentika. „Gamtos

èempionai“.
11.40 „Velniðki Stivo Ostino iðban-

dymai“. Realybës ðou. N-7.
12.35 „Anthonis Bourdainas. Ne-

paþástami kraðtai“. N-7.
13.30 „Ekstrasensø mûðis“. N-7.
15.50 „Nusikaltimø tyrëjai“. Tiria-

moji dokumentika. N-7.
17.00 Betsafe–LKL. „Neptûnas“ –

„Dzûkija“.
19.30 „Muzikinë kaukë“.
22.05 Kriminalinis trileris „Nepa-

lauþiama dràsa“. N-14.
00.30 Veiksmo f. „Dingæ be þinios“.

N-14.

06.20 „Teleparduotuvë“.
06.50 „Pragaro katytë“. Dok. re-

alybë.
07.45 Dok. ser. „Dþekas Hana

kvieèia á gamtà“.
08.10 „Daktaras Ozas. Ðeimos

gydytojo patarimai“. N-7.
09.10 Ser. „Tëvas Motiejus“. N-7.
10.25 „Bûrëja“. Realybës dok.
11.35 „Ðvieþias maistas. Anos Ol-

son receptai“.
12.05 „Klasikiniai kepiniai. Anos

Olson receptai“.

16.00 Ser. „Aliaskos geleþinke-
liai“. N-7.

17.00 „Sandëliø karai“. N-7.
18.00 Ser. „Skorpionas“. N-7.
19.00 „Amerikos talentai“. N-7.
21.00 Þinios. Sportas. Orai.
22.00 „Vëlaus vakaro panorama“.

N-14.
22.30 Ser. „Grotos gyvenimui“.

N-14.
01.45 Trileris „Tavo kompanija“.

N-14.

06.45 „Televitrina“.
07.00 Animac. ser. „Kempiniukas

Plaèiakelnis“.  N-7.
08.00 Animac. ser. „Karaliaus

Babaro ir drambliuko Badu
nuotykiai“.

08.30 Animac. ser. „Nanetës
vaikystë“.

09.00 Animac. ser. „Benas Te-
nas“.

09.30 Animac. ser. „Maþøjø gyvû-
nëliø krautuvë“.

10.00 Animac. ser. „Lego Nindþa-
go“.

11.00 Animac. ser. „Pingviniuko
Lolo nuotykiai“.

11.35 Animac. f. „Trys maiðai
gudrybiø“..

11.50 Animac. ser. „Boleko ir Lio-
leko nuotykiai“.

12.00 Ser. „Iðradëjas Rastis“.
13.00 Animac. ser. „Taisiukai“.
14.00 Animac. ser. „Kempiniukas

Plaèiakelnis“. N-7.
15.00 „Tavo augintinis“.
15.30 „Dþeimio Oliverio patiekalai

per 15 minuèiø“.
17.00 Ser. „Detektyvë Fiðer“.

N-7.
18.05 „Ðokiai!“
20.00 Animac. f. „Pingviniuko

Lolo nuotykiai“.
20.25 Animac. f. „Geltonkaklë“.
20.50 Animac. f. „Boleko ir Lio-

leko nuotykiai“.
21.00 Komedija „Kalëdinis netikë-

tumas“. N-7.
22.50 „Tobulø Kalëdø sàraðas“.
00.40 „Ðokiai!“

06.05 „Beatos vir tuvë“.
07.00 „Ðventadienio mintys“.
07.30 „Klausimëlis.lt“.
08.00 „Gyventi kaime gera. Vei-

kime kartu“.
08.30 „Ryto sukt in is su Z i ta

Kelmickaite“.
09.00 „Broliø Grimø pasakos“.
10.00 „Gustavo enciklopedija“.
10.30 „Lietuvos tûkstantmeèio

vaikai“.
11.30 „Mûsø gyvûnai“.
12.00 Dok. ser. „Kerintis Tailan-

das“. 1 d. „Pietø rojus“.
12.55 Dok. ser. „Paslaptingas

ðunø pasaulis 2“.
13.50 Ser. „Puaro“. N-7.
15.25 „Klausimëlis.lt“
15.43 Loterija „Keno loto“.
15.45, 17.30 Þinios. Orai.
16.00 „Istorijos detektyvai“.
16.45 Savaitë su „Dviraèio þinio-

mis“.
17.30 Þinios. Sportas. Orai.
18.00 „Duokim garo!“
19.30 „Savaitë“.
20.25 Loterijos „Keno loto“ ir

„Jëga“.
20.30 Panorama. Sportas. Orai.
21.00 Dok. f. „Riedëjo gniûþtë á

pietus“.
21.55 Komedija „(Ne)Tikros pran-

cûziðkos vestuvës“. N-7.
23.30 Fantastinis nuotykiø f.

„Mumijos sugráþimas“.
N-14.

01.40 Dok ser. „Kerintis Tailan-
das“. 1 d. „Pietø rojus“.

06.10 Animac. ser. „Madagas-
karo pingvinai“.

06.35 Animac. ser. „Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas“.

07.05 Animac. ser. „Keista ðei-

SEKMADIENIS,
gruodþio 9 d.

mynëlë“.
07.35 Animac. ser. „Neramûs ir

triukðmingi“.
08.05 Animac. ser. „Ogis ir tara-

konai“.
08.15 Animac. f. „Linksmosios

pëdutës“.
10.20 „Muzikinë kaukë“.
13.00 Komedija „Policijos akade-

mija 3. Vël apmokymuose“.
N-7.

14.45 Veiksmo komedija „Tëèio
dienos rûpestis“.

16.40 „Ne vienas kelyje“.
17.20 „Teleloto“.
18.30 Þinios. Sportas. Orai.
19.30 „Lietuvos balsas“. Tiesio-

ginë transliacija.
22.50 Komedija „Naktis su uoð-

viu“. N-14.
00.35 Veiksmo trileris „Taktinis

puolimas“. N-14.

06.30 Animac. ser. „Èipas ir Deilas
skuba á pagalbà“.

07.00 Animac. ser. „Transfor-
meriai. Maskuotës meistrai“.
N-7.

07.30 Animac. ser. „Aladinas“.
08.00 Animac. ser. „Èipas ir Deilas

skuba á pagalbà“.
08.30 „Mamyèiø klubas“.
09.00 „Kulinarinis detektyvas“.
09.30 „Penkiø þvaigþduèiø bûs-

tas“.
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.
10.30 „Svajoniø sodai“.
11.30 „Aplink Lietuvà. Miestai“.
12.30 Animac. f. „Naujas impera-

toriaus pokðtas“.
14.00 „Gibë“. N-7.
15.50 Veiksmo ir nuotykiø f. „Nilo

perlas“. N-7.
18.00 „Raudonas kilimas“.
18.30 TV3 þinios. Sportas. Orai.
19.30 „X Faktorius“. N-7.
22.40 Veiksmo trileris „Non-Stop“.

N-14.
00.50 Nuotykiø drama „Prarastasis

miestas Z“. N-14.

06.20 „Anthonis Bourdainas.
Nepaþástami kraðtai“. N-7.

07.20 Dokumentika. „Gamtos
èempionai“.

08.30 „Tauro ragas“. N-7.
09.00 „Sveikatos kodas“.
10.00 „Nutrûkæ nuo grandinës“.

Juokingø vaizdeliø ðou.
10.30 Dokumentika. „Amûras“ –

„Azijos Amazonë“.
11.40 „Velniðki Stivo Ostino iðban-

dymai“. Realybës ðou. N-7.
12.40 „Geriau vëliau, negu nie-

kada“. N-7.
13.40 „Ekstrasensø mûðis“. N-7.
16.30 Kriminalinë dokumentika

„Nusikaltimø miestas“. N-7.
17.00 Betsafe–LKL. „Þalgiris“–

„Rytas“. Tiesioginë trans-
liacija.

19.30 Komedija „Vëpla“.
21.55 Ser. „Karo vilkai. Likvidatoriai

V“. N-14.
22.55 Ser. „Gyvi numirëliai“. N-14.
23.55 Veiksmo f. „Baudþiamasis

bûrys“. N-14.
01.50 Veiksmo f. „Dingæ be þinios“.

N-14.

06.50 „Pragaro katytë“. Dok. rea-
lybë.

07.45 Dok. ser. „Dþekas Hana
kvieèia á gamtà“.

08.10 „Daktaras Ozas. Ðeimos
gydytojo patarimai“.

09.05 Ser. „Tëvas Motiejus“. N-7.
10.15 „Bûrëja“. Realybës dok.
11.25 Ser. „Akloji“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai. Anos

Olson receptai“.
12.30 „Silvijos italiðki valgiai“.
13.00 „Laukiam sveèiø su Reièele

Alen“.
13.30 Sveikinimai.
15.45 Ser. „Ðirdele mano“. N-7.
17.45 Ser. „Akloji“.
18.55 „Bûrëja“. Realybës dok.
19.30 Ser. „Ásimylëjæs karalius“.

N-7.

21.00 Ser. „Likimo ðeðëlis“. N-7.
23.05 Drama „Gyvenimo vingiai“.

N-7.
01.15 Parodijø komedija „Pasi-

matymo filmas“. N-14.

07.20 Dok. f. „Vyrø ðeðëlyje. G.E.
Mohl-Basanavièienë“.

07.55 Dok. ser. „Pasaulis ið vir-
ðaus“. N-7.

08.30 „Kaimo akademija“.
09.00 „Ðiandien kimba“.
10.00 Dok. f. „Cukrus prieð rie-

balus“. N-7.
11.15 „4 kampai“.
11.45 „Skonio reikalas“.
12.15 „Lryto popuri“. Pramoginë

laida.
13.00 „Adomo obuolys“. N-7.
14.00 „Ant bangos“. N-7.
16.00 Þinios. Orai.
16.20 „Krepðinio pasaulyje su

V.Maèiuliu“.
17.00 „Patriotai“. N-7.
18.00 Þinios. Orai.
18.30 Ser. „Svetimø troðkimø

sûkurys“. N-7.
20.00 Þinios. Orai.
20.25 Ser. „Svetimø troðkimø

sûkurys“ (tæs.). N-7.
21.00 „24 / 7“.
22.00 Þinios. Orai.
22.30 Ser. „Pagrindinis átariama-

sis“. N-7.
00.45 Ser. „Ðirdies plakimas“.

N-7.

06.05 Grupës „Pelenai“ jubiliejinis
koncertas „Ugnies paliesti.
20 metø kar tu“.

07.40 „Kultûrø kryþkelë“. „Meno-
ra“.

08.00 „Kultûrø kryþkelë“. „Trem-
bita“.

08.15 „Kultûrø kryþkelë“. „Vilniaus
albumas“.

08.30 „Kelias“.
08.45 „Krikðèionio þodis“.
09.00 Dok. ser. „Sporto galia“.

09.30 „Euromaxx“.
10.00 „Pasaulio lietuviø þinios“.
10.30 „Atspindþiai“.
11.00 „7 Kauno dienos“.
11.30 „Linija, spalva, forma“.
12.00 „Lietuva mûsø lûpose“.
12.30 „Pradëk nuo savæs“.
13.00 „Stop juosta“.
13.25 „Dainuoju Lietuvà“.
15.55 „Ðventadienio mintys“.
16.20 „Vienuolynø kelias Lietu-

voje“.
16.45 „Mokslo ekspresas“.
17.05 „(Ne)emigrantai“(su ver ti-

mu á gestø k.). Socialinës
dokumentikos laida.

18.00 „Kultûringai su Nomeda“.
18.45 Dok. f. „Istorijos perimetrai“.

1 d. „Vilniaus Seimas“.
19.40 Ser. „Dauntono abatija 1“.

N-7.
20.30 Panorama. Spor tas. Orai

(su vertimu á gestø k.).
21.00 „Skambantys pasauliai su

Nomeda Kazlaus“.
22.00 Rokiðkis – Lietuvos kultûros

sostinë.
23.30 „Anapus èia ir dabar“.
00.15 Dok. f. „Hièkokas ir Triufo“.

N-7.
01.35 Opera „Bohema“.

06.10 „Televitrina“.
06.25 Dokumentika. „Ledo ke-

lias“. N-7.
07.25 Dokumentika. „Pavojus mi-

gracijoms“.
08.30 „Sandëliø karai“. N-7.
09.00 „Gyvûnø manija“.
09.30 „Vienam gale kablys“.
10.00 Ser. „Praeities þvalgas“.

N-7.
10.30 „Savaitë su Kauno „Þalgi-

riu“.
11.00 „100% Dakaro“. N-7.
11.30 „Sandëliø karai“. N-7.
12.00 Ser. „Jokiø kliûèiø!“ N-7.
13.00 Dokumentika. „Pavojus mi-

gracijoms“.
14.00 Ser. „Pavojingiausi pasaulio

keliai“. N-7.

15.00 Dokumentika. „Ledo ke-
lias“. N-7.

16.00 Ser. „Aliaskos geleþinke-
liai“. N-7.

17.00 „Sandëliø karai“. N-7.
18.00 Ser. „Skorpionas“. N-7.
19.00 „Amerikos talentai“. N-7.
21.00 Þinios. Sportas. Orai.
22.00 „Nakties TOP“. N-14.
22.30 „Dainø dvikova“. N-7.
00.00 Ser. „Skorpionas“. N-7.

06.15 „Televitrina“.
06.30 „Kultûra+“.
07.00 Animac. ser. „Kempiniukas

Plaèiakelnis“. N-7.
08.00 Animac. ser. „Karaliaus

Babaro ir drambliuko Badu
nuotykiai“.

08.30 Animac. f. „Nanetës vai-
kystë“.

09.00 Animac. ser. „Benas Te-
nas“.

09.30 Animac. ser. „Maþøjø gy-
vûnëliø krautuvë“.

10.00 Animac. ser. „Lego Nindþa-
go“.

11.00 Animac. f. „Pingviniuko Lolo
nuotykiai“.

11.25 Animac. f. „Geltonkaklë“.
11.50 Animac. ser. „Boleko ir

Lioleko nuotykiai“.
12.00 Ser. „Iðradëjas Rastis“.
13.00 Animac. ser. „Taisiukai“.
14.00 Animac. ser. „Kempiniukas

Plaèiakelnis“. N-7.
15.00 „Sveikatos medis“.
16.00 „Dþeimio Oliverio patiekalai

per 15 minuèiø“.
17.00 Ser. „Detektyvë Fiðer“.

N-7.
18.05 „Ðokiai!“
20.00 Animac. ser. „Pingviniuko

Lolo nuotykiai“.
20.35 Animac. f. „Svetimas bal-

sas“.
20.50 Animac. f. „Boleko ir Lio-

leko nuotykiai“.
21.00 Komedija „Gruodþio nuo-

taka“.  N-7.
22.50 Melodrama „Kalëdinis neti-

këtumas“. N-7.
00.40 „Ðokiai!“

aujienos
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21.00 Romantinë komedija „Mer-
giðiaus praeit ies vai-
duokliai“. N-14.

23.05 Ser. „Mano lemties diena“.
N-7.

01.00 Ser. „Nebylus liudijimas“.
N-14.

06.05 „TV parduotuvë“.
06.25 „Kitoks pokalbis su D.Þei-

myte“.
07.00 „Ðiandien kimba“.
08.00 Ser. „Praþûtingi smaragdai“.

N-7.
09.00 „24/7“.
10.00 Ser. „Mentø karai: Odesa“.

N-7.
11.10 Ser. „Albanas“. N-7.
12.20 Ser. „Gurovo bylos. Mir tis

tiesioginiame eteryje“. N-7.
13.30 „TV parduotuvë“.
13.45 Ser. „Miðkinis“. N-7.
14.55 Ser. „Vieniðas vilkas“. N-7.
16.00 „Reporteris“. Orai.
17.00 Ser. „Kelrodë þvaigþdë“.

N-7.
18.00 „Dzûkijos kultûros ir tradicijø

aidai“.
18.30 „Sveèiuose pas Marce-

liutæ“.
19.00 Þinios. Orai.
19.25 Laida „Tai – sportas“.
19.45 Laida „Kultûros langas“.
20.00 Þinios. Orai.
20.30 „Nuoga tiesa“.
22.00 „Reporteris“. Orai.
23.00 „Adomo obuolys“. N-7.
00.00 Ser. „Gluchariovas“. N-7.
01.05 Ser. „Albanas“. N-7.

06.05 „XIX tarptautinis dþiazo
festivalis „Birðtonas 2016“.

07.00 „Linija, spalva, forma“.
07.30 Animac. ser. „Auklë Mun“.
07.40 Animac. ser. „Riteris Rû-

dþius“.
07.55 Animac. ser. „Dþeronimas“.
08.20 Vienuolynø kelias Lietuvoje.

06.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07,
8.40, 9.10 „Labas rytas,
Lietuva“.

06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00,  14.00,  15.00,
16.00,  17.30 Þin ios.
Spor tas. Orai.

09.15 Ser. „Senis“. N-7.
10.20 Ser. „Ðtutgarto kriminalinë

policija 3“. N-7.
11.10 Ser. „Komisaras Reksas“.

N-7.
12.00 „Beatos vir tuvë“.
13.00 „Klauskite daktaro“.
13.58 Loterija „Keno loto“.
14.15, 15.10, 16.15 „Laba die-

na, Lietuva“.
16.30 Ser. „Seserys“. N-7.
18.00 TV þaidimas „Kas ir ko-

dël?“
18.30 „Klauskite daktaro“.
19.30 „Vartotojø kontrolë“.
20.25 Loterija „Keno loto“.
20.30 Panorama. Dienos tema.

Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jëga“.
21.30 „LRT forumas“.
22.30 „Dviraèio þinios“.
23.00 Ser. „Genijus. Pikasas“.

N-14.
24.00 LRT radijo þinios.
00.10 Ser. „Ðtutgarto kriminalinë

policija 3“. N-7.
01.00 LRT radijo þinios.
01.05 „Savaitë“.

06.05 Ser. „Mano gyvenimo ðvie-
sa“. N-7.

07.35 Animac. ser. „Madagas-
karo pingvinai“.

08.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindþeris“. N-7.

09.05 Ser. „Rimti reikalai“. N-7.

06.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07,
8.40, 9.10 „Labas rytas,
Lietuva“.

06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00,  14.00,  15.00,
16.00,  17.30 Þin ios.
Spor tas. Orai.

09.00 Ser. „Senis“. N-7.
10.00 Tiesioginë transliacija ið

LR Seimo. 2019 m. vals-
tybës biudþeto ir savival-
dybiø biudþetø finansiniø
rodikliø patvir tinimo ásta-
tymo projekto priëmimas
(su vertimu á gestø k.).

13.58 Loterija „Keno loto“.
14.15, 15.10, 16.15 „Laba die-

na, Lietuva“.
16.30 Ser. „Seserys“. N-7.
18.00 TV þaidimas „Kas ir ko-

dël?“
18.30 „Klauskite daktaro“.
19.30 „(Ne)emigrantai“.
20.25 Loterija „Keno loto“.
20.30 Panorama. Dienos tema.

Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jëga“.
21.30 Nacionalinë ekspedicija

„Dniepru per Ukrainà“.
22.30 „Dviraèio þinios“.
23.00 Ser. „12 beþdþioniø 2“.

N-14.
23.45 „Klausimëlis.lt“.
24.00 LRT radijo þinios.
00.05 „Gimæ tà paèià“. Dok.

apybraiþa.
01.00 LRT radijo þinios.
01.10 „Istorijos detektyvai“.

06.05 Ser. „Mano gyvenimo ðvie-
sa“. N-7.

07.35 Animac. ser. „Madagas-
karo pingvinai“.

08.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindþeris“. N-7.

09.05 Ser. „Rimti reikalai“. N-7.
09.40 Ser. „Namai, kur ðirdis“.

N-7.

07.30 Ser. „Stoties policija“.  N-7.
08.30 Ser. „Paskutinis faras“.

N-7.
09.30 Ser. „Ðuo“. N-7.
10.40 Ser. „Gelbëtojai-112“. N-7.
11.40 „Reali mistika“. N-7.
12.45 Ser. „Ástatymas ir tvarka.

Specialiøjø tyrimø skyrius“.
N-7.

13.45 Ser. „Stoties policija“. N-7.
14.45 Ser. „Paskutinis faras“.

N-7.
15.45 Ser. „Ðuo“. N-7.
16.50 Ser. „Gelbëtojai-112“. N-7.
18.00 Info diena.
18.30 Ser. „Muchtaro sugráþimas.

Naujas pëdsakas“. N-7.
19.30 Ser. „Ástatymas ir tvarka.

Specialiøjø tyrimø skyrius“.
N-7.

20.30 „Varom!“ N-7.
21.00 Veiksmo f. „Eil inis Dþo.

Kerðtas“. N-7.
23.10 Kriminalinis trileris „Nepalau-

þiama dràsa“. N-7.
01.40 Ser. „Karo vilkai. Likvidatoriai

V“. N-14.

06.20 „Teleparduotuvë“.
06.50 Ser. „Alisa Never“. N-7.
07.55 Ser. „Svajoniø princas“. N-7.
09.55 Realybës dokumentika.  „Bû-

rëja“.
11.05 Ser. „Akloji“.
11.40 Ser. „Nusivylusios namø

ðeimininkës“. N-7.
12.40 Animac. ser. „Dþekio Èano

nuotykiai“.
13.05 Animac. ser. „Muèa Luèa“.
13.30 Animac. ser. „Tinginiø mies-

tas“.
14.00 Animac. ser. „Antinas Gud-

ruolis“.
14.25 Nuotykiø ser. „Dþiungliø

princesë Ðina“. N-7.
15.25 Ser. „Savas þmogus“. N-7.
16.30 Ser. „Bûk su manim“. N-7.
18.00 Ser. „Mano meilës ðviesa“.

N-7.
19.00 Ser. „Nusivylusios namø

ðeimininkës“. N-7.
19.55 Ser. „Alisa Never“. N-7.

ANTRADIENIS,
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09.40 Ser. „Namai, kur ðirdis“.
N-7.

10.20 „KK2 penktadienis“. N-7.
12.00 Ser. „Meilës sparnai“.
13.00 Ser. „Gyvenimo daina“.

N-7.
14.00 Ser. „Aukðtakulniø kerðtas“.
15.00 Ser. „Dvi ðirdys“.
16.30 „Labas vakaras, Lietuva“.
17.35 „Yra, kaip yra“. N-7.
18.30 Þinios. Sportas. Orai.
19.30 „KK2“. N-7.
20.00  Nuo... Iki....
20.30 „Lituanos Locos“. N-7.
21.00 Ser. „Rimti reikalai“. N-7.
21.30 Þinios. Sportas. Orai.
22.28 „Telefoninë loterija 1634“.
22.30 Veiksmo f. „Terminatorius.

Genesys“. N-14.
01.00 Ser. „Juodasis sàraðas“.

N-7.
01.55 Komedija „Naktis su uoð-

viu“. N-14.

06.25 Ser. „Kempiniukas Plaèia-
kelnis“. N-7.

06.55 Animac. ser. „Simpsonai“.
N-7.

07.55 „Svajoniø sodai“.
08.55 Ser. „Meilës sûkuryje“.

N-7.
10.00 Ser. „Meilës þiedai“. N-7.
12.00 Ser. „Laukinë þemë“. N-7.
13.00 Ser. „Paþadëtoji“. N-7.
15.00 Animac. ser. „Simpsonai“.

N-7.
16.00 TV3 þinios. Orai.
16.30 „TV pagalba“. N-7.
18.30 TV3 þinios. Sportas. Orai.
19.30 „Visi mes þmonës“.
20.30 Ser. „Moterys meluoja ge-

riau“. N-7.
21.00 TV3 vakaro þinios. Sportas.

Orai.
22.00 Veaid. f. „Geras, blogas ir

negyvas“. N-14.
23.45 Ser. „Kaulai“. N-14.
00.40 Ser. „Vaiduokliø ieðkotojai“.

N-14.
01.35 Ser. „Grainderis“. N-7.

07.00 Ser. „Didþiojo sprogimo
teorija“. N-7.

10.20 „KK2“ N-7.
10.55 „Nuo... Iki...“
11.25 „Lituanos Locos“. N-7.
12.00 Ser. „Meilës sparnai“.
13.00 Ser. „Gyvenimo daina“.

N-7.
14.00 Ser. „Aukðtakulniø kerðtas“.
15.00 Ser. „Dvi ðirdys“. N-7.
16.30 „Labas vakaras, Lietuva“.
17.35 „Yra, kaip yra“. N-7.
18.30 Þinios. Sportas. Orai.
19.30 „KK2“. N-7.
20.00 „Nuo... Iki...“
20.30 „Lituanos Locos“. N-7.
21.00 „Rimti reikalai“. N-7.
21.30 Þinios. Sportas. Orai.
22.30 Istorinë drama „Patriotø

diena“. N-14.
01.20 Ser. „Juodasis sàraðas“.

N-7.
02.15 Veiksmo f. „Terminatorius.

Genesys“. N-14.

06.10 „Televitrina“.
06.25 Animac. ser. „Kempiniukas

Plaèiakelnis“. N-7.
06.55 Animac. ser. „Simpsonai“.

N-7.
07.55 Ser. „Visi mes þmonës“.
08.55 Ser. „Meilës sûkuryje“.

N-7.
10.00 Ser. „Meilës þiedai“. N-7.
12.00 Ser. „Svotai“. N-7.
13.00 Ser. „Paþadëtoji“. N-7.
15.00 Animac. ser. „Simpsonai“.

N-7.
16.00 TV3 þinios. Orai.
16.30 „TV pagalba“. N-7.
18.30 TV3 þinios. Sportas. Orai.
19.30 „Prieð srovæ“. N-7.
20.30 Ser. „Moterys meluoja ge-

riau“.
21.00 TV3 vakaro þinios. Sportas.

Orai.
22.00 Kriminalinis veiksmo f.

„Aukðtis“. N-14.
23.45 Ser. „Kaulai“. N-14.
00.45 Ser. „Vaiduokliø ieðkotojai“.

N-14.
01.35 Ser. „Grainderis“. N-7.

07.00 Ser. „Didþiojo sprogimo
teorija“. N-7.

þmogþudystës X. Vidinis
þvëris“. N-7.

23.05 Ser. „Mano lemties diena“.
N-7.

  1.00 Ser. „Nebylus liudijimas“.
N-14.

06.05 „TV parduotuvë“.
06.25 „Skonio reikalas“. Kulinari-

në laida.
07.00 „10 min. iki tobulybës su

Jurijumi“.
07.10 „Skinsiu raudonà roþæ“.
08.00 Ser. „Praþûtingi smaragdai“.

N-7.
09.00 „Adomo obuolys“. N-7.
10.00 Ser. „Mentø karai: Odesa“.

N-7.
11.10 Ser. „Albanas“. N-7.
12.20 Ser. „Gurovo bylos. Trys die-

nos“. N-7.
13.30 „TV parduotuvë“.
13.45 Ser. „Miðkinis“. N-7.
14.55 Ser. „Vieniðas vilkas“. N-7.
16.00 „Repor teris“.
16.30 „Lietuva tiesiogiai“. Orai.
17.00 Ser. „Kelrodë þvaigþdë“.

N-7.
18.00 „Dzûkijos kultûros ir tradicijø

aidai“.
18.30 Laida „Kultûros langas“.
18.45 Laida „Tai – sportas“.
19.00 Þinios. Orai.
19.25 Laida „Politiko iðpaþintis“.
20.00 Þinios. Orai.
20.30 „Lietuva tiesiogiai“. Orai.
21.00 „Patriotai“. N-7.
22.00 „Reporteris“. Orai.
23.00 „Nuoga tiesa“. N-7.
00.30 „Lryto popuri“. Pramoginë

laida.
01.05 Ser. „Albanas“. N-7.

06.05 XIX tarptautinis dþiazo
festivalis „Birðtonas 2016 “.

07.05 „Misija. Vilnija“.
07.30 Animac. ser. „Auklë Mun“.
07.40 Animac. ser. „Riteris Rû-

dþius“.
07.55 Animac. ser. „Dþeronimas“.
08.20 „Mokslo sriuba“.
08.45 „Lietuva mûsø ûpose“.
09.15 „Labas rytas, Lietuva“.

12.00 DW naujienos rusø kalba.
12.15 „Anapus èia ir dabar“.
13.00 Pasaulio plaukimo èempio-

natas trumpajame 25 m
baseine. Pusfinaliai ir fina-
lai. Tiesioginë transliacija ið
Hangdþou.

15.00 Dok. ser. „Jos istorija. Mo-
terø galia“.

15.50 Animac. ser. „Riteris Rû-
dþius“.

16.05 Animac. ser. „Dþeronimas“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 „Kultûrø kryþkelë“. „Meno-

ra“.
18.15 Ser. „Giminës. Gyvenimas

tæsiasi“.
19.00 „ARTi“.
19.15 Dok. ser. „Lenkijos anksty-

vosios istorijos paslaptys“.
„Paslaptingasis dinastijos
lopðys“.

20.10 „Kultûros diena“.
20.25 „Visada ðalia atliekø“. Lie-

tuvos tautinio olimpinio ko-
miteto 30-meèiui skir tas
filmas.

20.55 FIBA Èempionø lyga. Ant-
verpeno „Giants“ – Pane-
vëþio „Lietkabelis“. Tiesio-
ginë transliacija ið Ant-
verpeno.

23.00 Ser. „Komisaras ir jûra“.
N-14.

00.30 DW naujienos rusø kalba.
00.45 „Dabar pasaulyje“.
01.15 XIX tarptautinis dþiazo fes-

tivalis „Birðtonas 2016“.

06.15 „Televitrina“.
06.30 Ser. „Saða ir Tania“. N-7.
07.00 Ser. „Aliaskos geleþinke-

liai“. N-7.
08.00 Ser. „Havajai 5.0“. N-7.
09.00 „Gyvûnø manija“.
09.30 Ser. „Bibliotekininkai“.

N-7.
10.30 Animac. ser. „Simpsonai“.

N-7.
11.30 Ser. „Kobra 11“. N-7.
12.30 Ser. „Moderni ðeima“.

N-7.
13.30 „Univeras“. N-7.
14.30 „Televitrina“.
15.00 Ser. „Havajai 5.0“. N-7.

07.30 Ser. „Stoties policija“.  N-7.
08.30 Ser. „Paskutinis faras“.

N-7.
09.30 Ser. „Ðuo“. N-7.
10.40 Ser. „Gelbëtojai-112“. N-7.
11.40 Ser. „Muchtaro sugráþimas.

Naujas pëdsakas“. N-7.
12.45 Ser. „Ástatymas ir tvarka.

Specialiøjø tyrimø skyrius“.
N-7.

13.45 Ser. „Stoties policija“. N-7.
14.45 Ser. „Paskutinis faras“.

N-7.
15.45 Ser. „Ðuo“. N-7.
16.50 Ser. „Gelbëtojai-112“. N-7.
18.00 Info diena.
18.30 Ser. „Muchtaro sugráþimas.

Naujas pëdsakas“. N-7.
19.30 Ser. „Ástatymas ir tvarka.

Specialiøjø tyrimø skyrius“.
N-7.

20.30 „Varom!“ N-7.
21.00 Veiksmo f. „Saugotojas“.

N-14.
22.55 Veiksmo f. „Eilinis Dþo. Kerð-

tas“. N-7.
01.05 Ser. „Dingæs“. N-14.
02.15 Realybës ðou „Velniðki Stivo

Ostino iðbandymai“. N-7.

06.20 „Teleparduotuvë“.
06.50 Ser. „Alisa Never“. N-7.
07.55 Ser. „Svajoniø princas“.
09.55 Realybës dokumentika. „Bû-

rëja“.
11.05 Ser. „Akloji“.
11.40 Ser. „Nusivylusios namø ðei-

mininkës“. N-7.
12.40 Animac. ser. „Dþekio Èano

nuotykiai“. N-7.
13.05 Animac. ser. „Muèa Luèa“.
13.30 Animac. ser. „Tinginiø mies-

telis“.
14.00 Animac. ser. „Antinas Gud-

ruolis“.
14.25 Ser. „Dþiungliø princesë

Ðina“. N-7.
15.25 Ser. „Savas þmogus“. N-7.
16.30 Ser. „Bûk su manim“. N-7.
18.00 Ser. „Mano meilës ðviesa“.

N-7.
19.00 Ser. „Nusivylusios namø

ðeimininkës“. N-7.
19.55 Ser. „Alisa Never“. N-7.
21.00 Detektyvas „Midsomerio

PIRMADIENIS,

16.00 Ser. „Bibliotekininkai“.
N-7.

17.00 Ser. „Kobra 11“. N-7.
18.00 Ser. „Moderni ðeima“.

N-7.
19.00 Komedija „Univeras“. N-7.
20.00 Ser. „Saða ir Tania“. N-7.
20.30 Þinios. Orai.
21.00 „Baradaèius“. N-14.
21.30 Europos taurës krepðinio

rungtynës. Turino „Fiat“ –
Vilniaus „Rytas“.

23.30 Ser. „Pasitikëjimas“. N-14.
00.30 Ser. „Daktaras Hausas“.

N-14.
01.25 Ser. „Svieto lygintojai“.

N-7.

06.15 „Televitrina“.
06.30 Animac. f. „Mes su Dþeku“.
06.45 Animac. f. „Pirðtinaitë“.
07.00 Animac. f. „Begemotas,

kuris bijojo skiepø“.
07.20 Animac. ser. „Boleko ir Lio-

leko nuotykiai“.
07.30 Ser. „Maiðtingas angelas“.

N-7.
08.30 Ser. „Maþoji nuotaka“.

N-7.
09.30 „Kelioniø panorama“.
10.00 Ser. „Pamilti vël“. N-7.
11.00 Melodrama „Kalëdø ste-

buklas Niujorke“. N-7.
12.55 Animac. ser. „Iðradëjas

Rastis“.
13.25 Animac. ser. „Karaliaus

Babaro ir drambliuko Badu
nuotykiai“.

13.55 Ser. „Tëvelio dukrytës“.
14.55 Ser. „Pamilti vël“. N-7.
15.55 Ser. „Maiðtingas angelas“.

N-7.
17.00 Ser. „Medikopteris“. N-7.
18.00 Ser. „Nuo l ikimo nepa-

bëgsi“. N-7.
20.00 Animac. f. „Gudrutis“.
20.15 Animac. f. „Senis klajûnas“.
20.30 Animac. f. „Krokodilas

Gena“.
20.50 Animac. ser. „Boleko ir Lio-

leko nuotykiai“.
21.00 Kalëdinis filmas „Kalëdinë

pasaka“. N-7.
22.50 Ser. „Nuo l ikimo nepa-

bëgsi“. N-7.
00.55 „TV pagalba“. N-7.

gruodþio 10 d.

08.50 Dok. ser. „Kaip atsiranda
daiktai 12“.

09.15 „Labas rytas, Lietuva“.
12.00 DW naujienos rusø kalba.
12.15 „Savaitë“.
13.10 „Daiktø istorijos“.
14.00 Pasaulio lietuviø þinios.
14.25 Ser. „Dauntono abatija 1“.

N-7.
15.15 „Stop juosta“.
15.40 Animac. ser. „Auklë Mun“.
15.50 Animac. ser. Riteris Rû-

dþius“.
16.05 Animac. ser. „Dþeronimas“.
16.30 „Laba diena, Lietuva“.
18.00 „Kultûrø kryþkelë“. „Vil-

niaus sàsiuvinis“.
18.15 Ser. „Giminës. Gyvenimas

tæsiasi“.
19.15 Dok. ser. „Jos istorija.

Moterø galia“.
20.10 „Kultûros diena“.
20.30 Panorama. Dienos tema.

Sportas. Orai. (su vertimu
á gestø k.).

21.30 Istorinë drama „Karolis IV.
Valdþios kaina“. N-14.

23.15 „Istorijos detektyvai“.
24.00 DW naujienos rusø kalba.
00.15 „Dabar pasaulyje“.
00.45 XIX tarptautinis dþiazo

festivalis „Birðtonas 2016“.
01.45 „Lietuvos kolumbai“.

 
06.15 „Televitrina“.
06.30 Ser. „6 kadrai“. N-7.
07.00 Ser. „Aliaskos geleþinke-

liai“. N-7.
08.00 Ser. „Havajai 5.0“. N-7.
09.00 „Autopilotas“. N-7.
09.30 Ser. „Bibliotekininkai“.

N-7.
10.30 Animac. ser. „Simpsonai“.

 N-7.
11.30 Ser. „Kobra© 11“. N-7.
12.30 Ser. „Moderni ðeima“.

N-7.
13.30 Ser. „Univeras“. N-7.
14.30 „Televitrina“.
15.00 Ser. „Havajai 5.0“. N-7.
16.00 Ser. „Bibliotekininkai“.

N-7.

17.00 Ser. „Kobra 11“. N-7.
18.00 Ser. „Moderni ðeima“.

N-7.
19.00 Ser. „Univeras“. N-7.
20.00 Ser. „Saða ir Tania“. N-7.
20.30 Þinios. Orai.
21.00 Fantastinis trileris „Pasku-

tinis raganø medþiotojas“.
N-14.

23.00 Siaubo trileris „Katakom-
bos“. S.

00.50 Ser. „Daktaras Hausas“.
N-14.

01.40 Ser. „Svieto lygintojai“.
N-7.

06.15 „Televitrina“.
06.30 Animac. f. „Pingviniuko

Lolo nuotykiai“.
07.05 Animac. f. „Svetimas bal-

sas.
07.20 Animac. f. „Boleko ir Lio-

leko nuotykiai“.
07.30 Ser. „Maiðtingas angelas“.

N-7.
08.30 Ser. „Maþoji nuotaka“.

N-7.
09.30 „Tavo augintinis“.
10.00 Ser. „Pamilti vël“.
11.05 „Gruodþio nuotaka“.
12.55 Animac. ser. „Maþøjø gy-

vûnëliø krautuvë“.
13.55 Ser. „Tëvelio dukrytës“.
14.55 Ser. „Pamilti vël“. N-7.
15.55 Ser. „Maiðtingas angelas“.

N-7.
17.00 Ser. „Medikopteris“. N-7.
18.00 Ser. „Nuo likimo nepa-

bëgsi“. N-7.
20.00 Animac. f. „Mes su Dþeku“.
20.15 Animac. f. „Pirðtinaitë“.
20.30 Animac. f. „Begemotas,

kuris bijojo skiepø“.
20.50 Animac. f. „Boleko ir Lio-

leko nuotykiai“.
21.00 Melodrama „Kalëdø ste-

buklas Niujorke“. N-7.
22.55 Ser. „Nuo likimo nepa-

bëgsi“. N-7.
00.55 „TV pagalba“. N-7.

 Nors ir esu pasiruoðæs kankinio mirèiai, vis dëlto norëèiau tà momentà atidëti.  (Vinstonas Èerèilis)



06.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07,
8.40, 9.10 „Labas rytas,
Lietuva“.

06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00,  14.00,  15.00,
16.00,  17.30 Þin ios.
Spor tas. Orai.

09.15 Ser. „Senis“. N-7.
10.20 Ser. „Ðtutgarto kriminalinë

policija 3“. N-7.
11.10 Ser. „Komisaras Reksas“.

N-7.
12.00 „Nacionalinë paieðkø tar-

nyba“.
13.00 „Klauskite daktaro“.
13.58 Loterija „Keno loto“.
14.15,  15.10,  16.15 „Laba

diena, Lietuva“.
16.30 Ser. „Seserys“. N-7.
17.30 Þinios (su vertimu á gestø

k.). Sportas. Orai.
18.00 TV þaidimas „Kas ir ko-

dël?“
18.30 „Klauskite daktaro“.
19.30 „Gyvenimas“.
20.25 Loterija „Keno loto“.
20.30 Panorama. Dienos tema.

Sportas. Orai.
21.09 Loterija „Jëga“.
21.30 „Mano mama gamina ge-

riau!“
22.30 „Dviraèio þinios“.
23.00 Ser. „Paskutinë karalystë

1“. N-14.
24.00 LRT radijo þinios.
00.10 Ser. „Ðtutgarto kriminalinë

policija 3“. N-7.
01.00 LRT radijo þinios.
01.05 „Stilius“.

06.05 Animac. ser. „Mano gyve-
nimo ðviesa“. N-7.

07.35 Animac. ser. „Madagas-
karo pingvinai“.

08.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindþeris“. N-7.

09.05 Ser. „Rimti reikalai“. N-7.

09.40 Ser. „Namai, kur ðirdis“.
N-7.

10.20 „KK2“. N-7.
10.55 „Nuo... Iki...“.
11.25 „Lituanos Locos“. N-7.
12.00 Ser. „Meilës sparnai“.
13.00 Ser. „Gyvenimo daina“.

N-7.
14.00 Ser. „Aukðtakulniø kerð-

tas“.
15.00 Ser. „Dvi ðirdys“. N-7.
16.30 „Labas vakaras, Lietuva“.
17.35 „Yra, kaip yra“. N-7.
18.30 Þinios. Sportas. Orai.
19.30 „KK2“. N-7.
20.00 „Nuo... Iki...“
20.30 „Lituanos Locos“. N-7.
21.00 Ser. „Rimti reikalai“. N-7.
21.30 Þinios. Sportas. Orai.
22.30 Siaubo drama „Iðnykimas“.

N-14.
00.50 Ser. „Juodasis sàraðas“.

N-7.
01.45 Istorinë drama „Patriotø

diena“. N-14.

06.10 „Televitrina“.
06.25 „Tavo supergalia“.
06.55 Animac. ser. „Simpsonai“.

N-7.
07.55 „Prieð srovæ“. N-7.
08.55 Ser. „Meilës sûkuryje“.

N-7.
10.00 Ser. „Meilës þiedai“. N-7.
12.00 Ser. „Svotai“. N-7.
13.00 Ser. „Paþadëtoji“. N-7.
15.00 Animac. ser. „Simpsonai“.

N-7.
16.00 TV3 þinios. Orai.
16.30 „TV pagalba“. N-7.
18.30 TV3 þinios. Sportas. Orai.
19.30 „Gero vakaro ðou“. N-7.
20.30 Ser. „Moterys meluoja ge-

riau“. N-7.
21.00 TV3 vakaro þinios. Sportas.

Orai.
22.00 Veiksmo trileris „Ginkluo-

tas atsakas“. N-14.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 Veiksmo trileris „Ginkluotas

atsakas“(tæsinys). N-14.
23.55 Ser. „Kaulai“. N-14.
00.40 Ser. „Vaiduokliø ieðkotojai“.

N-14.

6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07,
8.40, 9.10 „Labas rytas,
Lietuva“.

06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.30 Þinios. Orai.
Spor tas.

  9.15 Ser. „Senis“. N-7.
10.20 Ser. „Ðtutgarto kriminalinë

policija 3“. N-7.
11.10 Ser. „Komisaras Reksas“.

N-7.
12.00 „Gyvenimas“.
13.00 „Klauskite daktaro“.
13.58 Loterija „Keno loto“.
14.15, 15.10, 16.15 „Laba diena,

Lietuva“.
16.30 Ser. „Seserys“. N-7
18.00 TV þaidimas. „Kas ir ko-

dël?“
18.30 „Klauskite daktaro“.
19.30 „Specialus tyrimas“.
20.25 Loterija „Keno loto“.
20.30 Panorama. Dienos tema.

Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jëga“.
21.30 Dok. apybraiþa „Gimæ tà

paèià dienà“.
22.30 „Dviraèio þinios“.
23.00 Ser. „Prieð audrà 2“. N-14.
24.00 LRT radijo þinios.
00.10 Ser. „Ðtutgarto kriminalinë

policija 3“. N-7.
01.00 LRT radijo þinios.
01.05 „Vakaras su Edita“.

06.05 Ser. „Mano gyvenimo ðvie-
sa“. N-7.

07.35 Animac. ser. „Madagaska-
ro pingvinai“.

08.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindþeris“. N-7.

KETVIRTADIENIS,
gruodþio 13 d.

07.40 Animac. ser. „Riteris Rû-
dþius“.

07.55 Animac. ser. „Dþeronimas“.
08.20 „Á sveikatà!“
08.45 „Misija knygneðys“.
09.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusø kalba.
12.15 „Stambiu planu“.
13.00 Pasaulio plaukimo èem-

pionatas trumpajame 25 m
baseine. Pusfinaliai ir finalai.
Tiesioginë transliacija ið
Hangdþou.

15.05 „Atspindþiai. Paveldo kolek-
cija“.

15.40 Animac. ser. „Auklë Mun“.
15.50 Ser. „Kaip Paulinë Kalëdas

gelbëjo“.
16.05 Animac. ser. „Dþeronimas“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 „Kultûrø kryþkelë“. „Vilniaus

albumas“.
18.15 „Misija knygneðys“.
19.15 Dok. ser. „Pokalbiai pas

Bergmanà“. 3 d. „Nuotykiai“.
20.10 „Kultûros diena“.
20.30 Panorama. „Dienos tema“.

Sportas. Orai (su ver timu á
gestø k.).

21.30 Ser. „Jaunasis Popieþius“.
N-14.

23.20 „Anapus èia ir dabar“.
00.05 DW naujienos rusø kalba.
00.20 „Dabar pasaulyje“.
00.50 „Vilnius Jazz 2018“.
01.45 Drama „Komivojaþierius“.

N-14.

06.15 „Televitrina“.
06.30 Ser. „Filologyno berniukai“.

N-7.
07.00 Ser. „Pavojingiausi pasaulio

keliai“. N-7.
08.00 Ser. „Havajai 5.0“. N-7.
09.00 „Vienam gale kablys“.
09.30 Ser. „Bibliotekininkai“. N-7.
10.30 Animac. ser. „Simpsonai“.

N-7.
11.30 Ser. „Kobra 11“. N-7.
12.30 Ser. „Moderni ðeima“. N-7.
13.30 Ser. „Univeras“. N-7.
14.30 „Televitrina“.
15.00 Ser. „Havajai 5.0“. N-7.

16.30 Ser. „Bûk su manim“. N-7.
18.00 Ser. „Mano meilës ðviesa“.

N-7.
19.00 Ser. „Nusivylusios namø

ðeimininkës“. N-7.
19.55 Ser. „Alisa Never“. N-7.
21.00 Detektyvas „Nusikaltimas

ðiaurëje. Kliuveris ir Zilto
karalius“. N-14.

22.55 Ser. „Mano lemties diena“.
N-7.

00.55 Ser. „Nebylus liudijimas“.
N-14.

06.05 „TV parduotuvë“.
06.25 „Lietuva tiesiogiai“.
07.00 „Kaimo akademija“.
07.30 „Lryto popuri“.
08.00 Ser. „Praþûtingi smaragdai“.

N-7.
09.00 „Ant bangos“.
10.00 Ser. „Mentø karai: Odesa“.

N-7.
11.10 Ser. „Albanas“. N-7.
12.20 Ser. „Gurovo bylos. Trys die-

nos“. N-7.
13.30 „TV parduotuvë“.
13.45 Ser. „Miðkinis“. N-7.
14.55 Ser. „Gluchariovas“. N-7.
16.00 „Reporteris“. Orai.
16.30 „Lietuva tiesiogiai“. Orai.
17.00 Ser. „Kelrodë þvaigþdë“.

N-7.
18.00 Laida „Pozicija“.
19.00 Þinios. Orai.
19.25 Laida „Demaskuoti“.
20.00 Þinios. Orai.
20.30 „Lietuva tiesiogiai“. Orai.
21.00 „Ant bangos“.
22.00 „Reporteris“. Orai..
23.00 „Ant bangos“.
00.00 Ser. „Gluchariovas“. N-7.
01.05 Ser. „Albanas“. N-7.

06.05 „Vilnius Jazz 2018“.
07.00 Dok. ser. „Spor to galia“.

„Metai nenurodyti“ 5 d.
„Jordanijos karaliðkosios
þirgø lenktynës“.

07.30 Animac. ser. „Auklë Mun“.

TREÈIADIENIS,
gruodþio 12 d.

07.00 „Vaikai ðëlsta“. Juokingø
vaizdeliø ðou.

07.30 Ser. „Stoties policija“. N-7.
08.30 Ser. „Suduþusiø þibintø gat-

vës“. N-7.
09.30 Ser. „Ðuo“. N-7.
10.40 Ser. „Gelbëtojai-112“. N-7.
11.40 Ser. „Muchtaro sugráþimas.

Naujas pëdsakas“. N-7.
12.45 Ser. „Ástatymas ir tvarka.

Specialiøjø tyrimø skyrius“.
N-7.

13.40 Ser. „Stoties policija“. N-7.
14.40 Ser. „Suduþusiø þibintø gat-

vës“. N-7.
15.45 Ser. „Ðuo“. N-7.
16.50 Ser. „Gelbëtojai-112“. N-7.
18.00 Info diena.
18.30 Ser. „Muchtaro sugráþimas.

Naujas pëdsakas“. N-7.
19.30 Ser. „Ástatymas ir tvarka.

Specialiøjø tyrimø skyrius“.
N-7.

20.30 „Varom!“ N-7.
21.00 Veiksmo f. „Delta“ bûrys“.

N-14.
23.45 Veiksmo trileris „Uþpuoli-

kai“. N-14.
01.50 Ser. „Sostø karai“. N-14.
02.50 Tiriamoji dokumentika „Nu-

sikaltimø tyrëjai“. N-7.

06.20 „Teleparduotuvë“.
06.50 Ser. „Alisa Never“. N-7.
07.55 Ser. „Svajoniø princas“.

N-7.
09.55 Realybës dokumentika.

„Bûrëja“.
10.30 Ser. „Akloji“.
11.40 Ser. „Nusivylusios namø

ðeimininkës“. N-7.
12.40 Animac. ser. „Dþekio Èano

nuotykiai“.
13.05 Animac. ser. „Muèa Luèa“.
13.30 Animac. ser. „Tinginiø mies-

telis“.
14.00 Animac. ser. „Antinas Gud-

ruolis“.
14.25 Ser. „Dþiungliø princesë

Ðina“. N-7.
15.25 Ser. „Savas þmogus“. N-7.

09.05 Ser. „Rimti reikalai“. N-7.
09.40 Ser. „Namai, kur ðirdis“.

N-7.
10.20 „KK2“. N-7.
10.55 „Nuo... Iki“.
11.25 „Lituanos Locos“. N-7.
12.00 Ser. „Meilës sparnai“.
13.00 Ser. „Gyvenimo daina“.

N-7.
14.00 Ser. „Aukðtakulniø kerðtas“.
15.00 Ser. „Dvi ðirdys“. N-7.
16.30 „Labas vakaras, Lietuva“.
17.35 „Yra, kaip yra“. N-7.
18.30 Þinios. Sportas. Orai.
19.30 „KK2“. N-7.
20.00 „Valanda su Rûta“.
21.00 Ser. „Rimti reikalai“. N-7.
21.30 Þinios. Sportas. Orai.
22.30 Veiksmo drama „Ðeðios

dienos“. N-14.
00.25 Ser. „Juodasis sàraðas“.

N-7.
01.25 Siaubo drama „Iðnykimas“.

N-14.

06.10 „Televitrina“.
06.25 Animac. ser. „Kempiniukas

Plaèiakelnis“. N-7.
06.55 Animac. ser. „Simpsonai“.

N-7.
07.55 Ser. „Gero vakaro ðou“.

N-7.
08.55 Ser. „Meilës sûkuryje“.

N-7.
10.00 Ser. „Meilës þiedai“. N-7.
12.00 Ser. „Svotai“. N-7.
13.00 Ser. „Paþadëtoji“. N-7.
15.00 Animac. ser. „Simpsonai“.

N-7.
16.00 TV3 þinios. Orai.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 TV3 þinios. Sportas. Orai.
19.30 Ser. „Farai“. N-7.
20.30 Ser. „Moterys meluoja ge-

riau“. N-7.
21.00 TV3 þinios. Sportas. Orai.
22.00 Veiksmo ir nuotykiø f. „Þmo-

nijos biuras“. N-14.
23.55 Ser. „Kaulai“. N-14.
00.55 Ser. „Vaiduokliø ieðkotojai“.

N-14.
01.45 Ser. „Grainderis“. N-7.

01.50 Ser. „Grainderis“. N-7.

07.00 „Vaikai ðëlsta“. Juokingø
vaizdeliø ðou.

07.30 Ser. „Stoties policija“. N-7.
08.30 Ser. „Paskutinis faras“.

N-7.
09.30 Ser. „Ðuo“. N-7.
10.40 Ser. „Gelbëtojai-112“. N-7.
11.40 Ser. „Muchtaro sugráþimas.

Naujas pëdsakas“. N-7.
12.45 Ser. „Ástatymas ir tvarka.

Specialiøjø tyrimø skyrius“.
N-7.

13.40 Ser. „Stoties policija“. N-7.
14.40 Ser. „Suduþusiø þibintø gat-

vës“. N-7.
15.45 Ser. „Ðuo“. N-7.
16.50 Ser. „Gelbëtojai-112“. N-7.
18.00 Info diena.
18.30 Ser. „Muchtaro sugráþimas.

Naujas pëdsakas“. N-7.
19.30 Ser. „Ástatymas ir tvarka.

Specialiøjø tyrimø skyrius“.
N-7.

20.30 „Varom!“ N-7.
21.00 Veiksmo trileris „Uþpuo-

likai“. N-14.
23.10 Veiksmo f. „Saugotojas“.

N-14.
01.05 Ser. „Sostø karai“. N-14.
02.10 Realybës ðou „Velniðki Sti-

vo Ostino iðbandymai“. N-7.

06.20 „Teleparduotuvë“.
06.50 Ser. „Alisa Never“. N-7.
07.55 Ser. „Svajoniø princas“.

N-7.
09.55 Realybës dokumentika.

„Bûrëja“.
10.30 Ser. „Akloji“.
11.40 Ser. „Nusivylusios namø

ðeimininkës“. N-7.
12.40 Animac. ser. „Dþekio Èano

nuotykiai“. N-7.
13.05 Animac. ser. „Muèa Luèa“.
13.30 Animac. ser. „Tinginiø mies-

telis“.
14.00 Animac. ser. „Antinas Gud-

ruolis“.
14.25 Ser. „Dþiungliø princesë

Ðina“. N-7.
15.25 Ser. „Savas þmogus“. N-7.

16.30 Ser. „Bûk su manim“. N-7.
18.00 Ser. „Mano meilës ðviesa“.

N-7.
19.00 Ser. „Nusivylusios namø

ðeimininkës“. N-7.
19.55 Ser. „Alisa Never“. N-7.
21.00 Detektyvas „Midsomerio

þmogþudystës X. Kingo
kriðtolas“. N-7.

23.05 Ser. „Mano lemties diena“.
N-7.

01.00 Ser. „Nebylus liudijimas“.
N-14.

06.05 „TV parduotuvë“.
06.25 „Lietuva tiesiogiai“.
07.00 „Vantos lapas“.
07.30 „Krepðinio pasaulyje su

V.Maèiuliu“.
08.00 Ser. „Praþûtingi smaragdai“.

N-7.
09.00 „Patriotai“. N-7.
10.00 Ser. „Mentø karai: Odesa“.

N-7.
11.10 Ser. „Albanas“. N-7.
12.20 Ser. „Gurovo bylos. Trys

dienos“. N-7.
13.30 „TV parduotuvë“.
13.45 Ser. „Miðkinis“. N-7.
14.55 Ser. „Gluchariovas“. N-7.
16.00 „Repor teris“.
16.30 „Lietuva tiesiogiai“. Orai.
17.00 Ser. „Kelrodë þvaigþdë“.

N-7.
18.00 Laida „Politiko iðpaþintis“.
18.25 Laida „Dzûkijos kultûros ir

tradicijø aidai“.
19.00 Þinios. Orai.
19.25 Laida „Pozicija“.
20.00 Þinios. Orai.
20.30 „Lietuva tiesiogiai“. Orai.
21.00 „Ant bangos“. N-7.
22.00 „Reporteris“. Orai.
23.00 „Patriotai“. N-7.
00.00 Ser. „Gluchariovas“. N-7.0
01.05 Ser. „Albanas“. N-7.

06.05 XIX tarptautinis dþiazo fes-
tivalis „Birðtonas 2016“.

06.50 „Mokslo ekspresas“.
07.10 „Kultûrø kryþkelë“. „Rusø

gatvë“.

07.40 Animac. ser. „Riteris Rû-
dþius“.

07.50 Animac. ser. „Dþeronimas“.
08.15 „Pradëk nuo savæs“.
08.45 „Misija knygneðys“.
09.15 „Labas rytas, Lietuva“.
12.00 DW naujienos rusø kalba.
12.15 „Kultûringai su Nomeda“.
13.00 Pasaulio plaukimo èempio-

natas trumpajame 25 m ba-
seine. Pusfinaliai ir finalai.
Tiesioginë transliacija ið
Hangdþou.

15.05 „Linija, spalva, forma“.
15.40 Animac. ser. „Auklë Mun“.
15.50 Animac. ser. „Riteris Rû-

dþius“.
16.05 Animac. ser. „Dþeronimas“.
16.30 „Laba diena, Lietuva“.
18.00 „Kultûrø kryþkelë“. „Trem-

bita“.
18.15 Ser. „Giminës. Gyvenimas

tæsiasi 2“.
18.55 FIBA Èempionø lyga. Klai-

pëdos „Neptûnas“ – Bolo-
nijos „Segafredo Vir tus“.
Tieioginë transliacija ið
Klaipëdos.

21.00 „Kultûros diena“.
21.30 Drama „Komivojaþierius“.

N-14.
23.30 „Lietuvos kolumbai“.
00.20 DW naujienos rusø kalba.
00.35 „Dabar pasaulyje“.
01.05 „Vilnius Jazz 2018“.

06.15 „Televitrina“.
06.30 Ser. „Saða ir Tania“. N-7.
07.00 Ser. „Pavojingiausi pasaulio

keliai“. N-7.
08.00 Ser. „Havajai 5.0“. N-7.
09.00 „Statybø gidas“.
09.30 Ser. „Bibliotekininkai“. N-7.
10.30 Animac. ser. „Simpsonai“.

N-7.
11.30 Ser. „Kobra 11“. N-7.
12.30 Ser. „Moderni ðeima“. N-7.
13.30 Ser. „Univeras“. N-7.
14.30 „Televitrina“.
15.00 Ser. „Havajai 5.0“. N-7.
16.00 Ser. „Bibliotekininkai“.

N-7.
17.00 Ser. „Kobra 11“. N-7.

18.00 Ser. „Moderni ðeima“.
N-7.

19.00 Ser. „Univeras“. N-7.
20.00 Ser. „Filologyno berniukai“.

N-7.
20.30 Þinios. Orai.
21.00 „Baradaèius“.
21.30 Ser. „6 kadrai“. N-7.
21.45 UEFA èempionø lygos

rungtynës. „AFC Ajax“ –
„FC Bayern Munchen

23.50 Ser. „Pasitikëjimas“. N-14.
00.50 Ser. „Daktaras Hausas“.

N-14.
01.45 Ser. „Svieto lygintojai“.

N-7.

06.15 „Televitrina“.
06.30 Animac. f. „Gudrutis“.
06.45 Animac. f. „Senis klajûnas“.
07.00 Animac. f. „Krokodilas

Gena“.
07.20 Animac. ser. „Boleko ir Lio-

leko nuotykiai“.
07.30 Ser. „Maiðtingas angelas“.

N-7.
08.30 Ser. „Maþoji nuotaka“.

N-7.
09.30 „Virtuvës istorijos“.
10.00 Ser. „Pamilti vël“. N-7.
11.05 Kalëdinis f. „Kalëdinë pa-

saka“. N-7.
12.55 Ser. „Iðradëjas Rastis“.
13.25 Animac. ser. „Karaliaus

Babaro ir drambliuko Badu
nuotykiai“.

13.55 Ser. „Tëvelio dukrytës“.
N-7.

14.55 Ser. „Pamilti vël“. N-7.
15.55 Ser. „Maiðtingas angelas“.

N-7.
17.00 Ser. „Medikopteris“. N-7.
18.00 Ser. „Nuo likimo nepa-

bëgsi“. N-7.
20.00 Animac. f. „Gudrutis ieðko

draugo“.
20.15 Animac. f. „Burtininko Ba-

chramo palikimas“.
20.33 Animac. f. „Baltoji pelytë“.
20.50 Animac. ser. „Boleko ir

Lioleko nuotykiai“.
21.00 Filmas visai ðeimai „Norø

medis“.
22.50 Ser. „Nuo likimo nepa-

bëgsi“. N-7.
00.55 „TV pagalba“. N-7.

16.00 Ser. „Bibliotekininkai“.
N-7.

17.00 Ser. „Kobra 11“. N-7.
18.00 Ser. „Moderni ðeima“.

N-7.
19.00 Ser. „Univeras“. N-7.
20.00 Ser. „Filologyno berniukai“.

N-7.
20.30 Þinios. Orai.
21.00 Biografinë drama „Ranka,

ver ta milijono“. N-7.
23.30 Ser. „Pasitikëjimas“. N-14.
00.40 Ser. „Daktaras Hausas“.

N-14.
01.35 Ser. „Svieto lygintojai“.

N-7.

06.15 „Televitrina“.
06.30 Animac. f. „Gudrutis ieðko

draugo“.
06.45 Animac. f. „Bur tininko

Bachramo palikimas“.
07.05 Animac. f. „Baltoji pelytë“.
07.20 Animac. ser. „Boleko ir

Lioleko nuotykiai“.
07.30 Ser. „Maiðtingas angelas“.

N-7.
08.30 Ser. „Maþoji nuotaka“.

N-7.
09.30 „Gardu Gardu“. N-7.
10.00 Ser. „Pamilti vël“. N-7.
11.05 Filmas visai ðeimai  „Norø

medis“.
12.55 Ser. „Iðradëjas Rastis“.
13.25 Animac. ser. „Benas Te-

nas“.
13.55 Ser. „Tëvelio dukrytës“.

N-7.
14.55 Ser. „Pamilti vël“. N-7.
15.55 Ser. „Maiðtingas angelas“.

N-7.
17.00 Ser. „Medikopteris“. N-7.
18.00 Ser. „Nuo likimo nepa-

bëgsi“. N-7.
20.00 Animac. f. „Kà pasakë

Kakë Makë?“
20.15 Animac. f. „Gràþinkite

Reksà“.
20.35 Animac. f. „Daþytas lapi-

nas“.
20.50 Animac. f. „Boleko ir Lio-

leko nuotykiai“.
21.00 Melodrama „Rainos Kalë-

dos“.
22.50 Ser. „Nuo likimo nepa-

bëgsi“. N-7.
00.55 „TV pagalba“. N-7.

 Mylëti kokià nors bûtybæ – vadinasi, sutikti su ja senti.  (Alberas Kamiu)
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06.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07,
8.40, 9.10 „Labas rytas,
Lietuva“.

06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00,  14.00,  15.00,
16.00,  17.30 Þin ios.
Spor tas. Orai.

  9.15 Ser. „Senis“. N-7.
10.20 Ser. „Ðtutgarto kriminalinë

policija 3“. N-7.
11.10 Ser. „Komisaras Reksas“.

N-7.
12.00 „(Ne)emigrantai“.
13.00 „Vartotojø kontrolë“.
13.58 Loterija „Keno loto“.
14.15,  15.10,  16.15 „Laba

diena, Lietuva“.
16.30 Ser. „Seserys“. N-7.
17.30 Þinios. Sportas. Orai (su

vertimu á gestø k.).
18.00 TV þaidimas „Kas ir ko-

dël?“
18.30 „Nacionalinë paieðkø tar-

nyba“.
19.30 „Beatos vir tuvë“.
20.25 Loterija „Keno loto“.
20.30 Panorama. Dienos tema.

Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jëga“.
21.30 „Auksinis protas“.
22.50 Fantastinis veiksmo f.

„Uþmirðtieji“. N-14.
01.00 LRT radijo þinios.
01.10 Ser. „Ðtutgarto kriminalinë

policija 3“. N-7.

06.05 Ser. „Mano gyvenimo ðvie-
sa“. N-7.

07.35 Animac. ser. „Madagas-
karo pingvinai“.

08.00 Ser. „Volkeris, Teksaso
reindþeris“. N-7.

09.05 Ser. „Rimti reikalai“. N-7.

09.40 Ser. „Namai, kur ðirdis“.
N-7.

10.20 „KK2“. N-7.
10.55 „Valanda su Rûta“.
12.00 Ser. „Meilës sparnai“.
13.00 Ser. „Gyvenimo daina“.

N-7.
14.00 Ser. „Aukðtakulniø kerðtas“.
15.00 Ser. „Dvi ðirdys“. N-7.
16.30 „Labas vakaras, Lietuva“.
17.35 „Gyvûnø policija“.  N-7.
18.30 Þinios. Sportas. Orai.
19.30 „KK2 penktadienis“. N-7.
21.00 Veiksmo f. „Betmenas prieð

Supermenà. Teisingumo
auðra“. N-7.

00.05 Veiksmo f. „Delta“ bûrys 2.
Kolumbijos grandis“. N-7.

06.10 „Televitrina“.
06.25 Animac. ser. „Kempiniukas

Plaèiakelnis“. N-7.
06.55 Animac. ser. „Simpsonai“.

N-7.
07.55 „Farai“. N-7.
08.55 Ser. „Meilës sûkuryje“.

N-7.
10.00 Ser. „Meilës þiedai“. N-7.
12.00 Ser. „Svotai“. N-7.
13.00 Ser. „Paþadëtoji“. N-7.
15.00 Animac. ser. „Simpsonai“.

N-7.
16.00 TV3 þinios. Orai.
16.30 „TV pagalba“. N-7.
18.30 TV3 þinios. Sportas. Orai.
19.30 Animac. fantastinis f. visai

ðeimai „Maþoji undinëlë“.
21.10 Fantastinis veiksmo ir nuo-

tykiø f. „Toras. Tamsos pa-
saulis“. N-7.

23.30 Kriminalis trileris „Ástatymus
gerbiantis pilietis“. N-14.

01.35 Veiksmo trileris „Ginkluotas
atsakas“. N-14.

07.00 „Vaikai ðëlsta“. Juokingiø
vaizdeliø ðou.

07.30 Ser. „Stoties policija“. N-7.

08.30 Ser. „Suduþusiø þibintø gat-
vës“. N-7.

09.30 Ser. „Ðuo“. N-7.
10.40 Ser. „Gelbëtojai-112“. N-7.
11.40 Ser. „Muchtaro sugráþimas.

Naujas pëdsakas“. N-7.
12.45 Ser. „Ástatymas ir tvarka.

Specialiøjø tyrimø skyrius“.
N-7.

13.40 Ser. „Stoties policija“. N-7.
14.40 Ser. „Suduþusiø þibintø gat-

vës“. N-7.
15.45 Ser. „Ðuo“. N-7.
16.50 Ser. „Gelbëtojai-112“. N-7.
18.00 NKL èempionatas. Jonavos

„Sintek“ – Molëtø „Eþe-
rûnas“. Tiesioginë trans-
liacija.

20.00 Ser. „Ástatymas ir tvarka.
Specialiøjø tyrimø skyrius“.
N-7.

21.00 Veiksmo f. „Logano karas.
Susaistytas garbës“. N-14.

22.55 Veiksmo f. „Delta“ bûrys“.
N-14.

01.30 Ser. „Sostø karai“. N-14.

06.20 „Teleparduotuvë“.
06.50 Ser. „Alisa Never“. N-7.
07.55 Ser. „Svajoniø princas“.
09.55 Realybës dok. „Bûrëja“.
10.30 Ser. „Akloji“.
11.40 Ser. „Nusivylusios namø

ðeimininkës“. N-7.
12.40 Animac. ser. „Dþekio Èano

nuotykiai“.
13.05 Animac. ser. „Muèa Luèa“.
13.30 Animac. ser. „Tinginiø mies-

telis“.
14.00 Animac. ser. „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
14.25 Ser. „Dþiungliø princesë

Ðina“.
15.25 Ser. „Savas þmogus“. N-7.
16.30 Ser. „Bûk su manim“. N-7.
18.00 Ser. „Mano meilës ðviesa“.

N-7.
19.00 Ser. „Nusivylusios namø

ðeimininkës“. N-7.
19.55 Ser. „Alisa Never“. N-7.
21.00 Ser. „Byla“. N-14.

23.00 Kriminalinë drama „Visi geri
dalykai“. N-14.

01.05 Ser. „Nebylus liudijimas“.
N-14.

06.05 „TV parduotuvë“.
06.25 „Lietuva tiesiogiai“.
07.00 „Adomo obuolys“. N-7.
08.00 Ser. „Praþûtingi smaragdai“.

N-7.
79.00 „Nuoga tiesa“. N-7.
10.30 „10 min. iki tobulybës su

Jurijumi“.
10.40 „Èempionai“. Pokalbiø laida.
11.15 „Ant bangos“. N-7.
12.20 Ser. „Gurovo bylos. Trys

dienos“. N-7.
13.30 TV parduotuvë.
13.45 Ser. „Miðkinis“. N-7.
14.55 Ser. „Gluchariovas“. N-7.
16.00 „Repor teris“.
16.30 „Kitoks pokalbis su D.Þei-

myte“. Orai.
17.00 Ser. „Kelrodë þvaigþdë“.

N-7.
18.00 Laida „Demaskuoti“.
19.00 Þinios. Orai.
19.25 „Sveèiuose pas Marceliutæ“.
20.00 Þinios. Orai.
20.30 „Kitoks pokalbis su D.Þei-

myte“. Orai.
21.00 „Adomo obuolys“. N-7.
22.00 „Reporteris“. Orai.
23.00 „Ant bangos“. N-7.
00.00 Ser. „Gluchariovas“. N-7.
01.05 Ser. „Albanas“. N-7.

06.05 „Vilnius Jazz 2018“.
07.05 „Uþ kadro“.
07.30 Animac. ser. „Auklë Mun“.
07.40 Ser. „Kaip Paulinë Kalëdas

gelbëjo“.
07.55 Animac. ser. „Dþeronimas“.
08.20 „Garsiau“.
08.50 „Septynios kauno dienos“.
09.150„Labas rytas, Lietuva“.
12.00 DW naujienos rusø kalba.
12.15 „Istorijos detektyvai“.

13.00 Pasaulio plaukimo èem-
pionatas trumpajame 25 m
baseine. Pusfinaliai ir fi-
nalai. Tiesioginë transliacija
ið Hangdþou.

15.00 Dok. ser. „Pokalbiai pas
Bergmanà“. „Nuotykiai“.

15.50 Ser. „Kaip Paulinë Kalëdas
gelbëjo“.

16.05 Animac. ser. „Dþeronimas“.
16.30 „Laba diena, Lietuva“.
18.00 „Kelias“.
18.20 „Lietuvos tûkstantmeèio

vaikai“.
19.20 Dok. ser. „Kiotas. Roman-

tiðka paþintis su nacionali-
nëmis ver tybëmis“.

20.10 „Kultûros diena“.
20.30 Panorama. Dienos tema.

Sportas. Orai. (su ver timu
á gestø k.).

21.30 Komedija „Moterys ties
nervø krizës riba“. N-14.

22.55 Monika Linkytë su stryginiø
kvintetu.

24.00 DW naujienos rusø kalba.
00.15 „Dabar pasaulyje“.
00.45 „Vilniaus Jazz 2018“.
01.45 „Stop juosta“.

06.15 „Televitrina“.
06.30 Ser. „Filologyno berniukai“.

N-7.
07.00 Ser. „Jokiø kliûèiø!“ N-7.
08.00 Ser. „Havajai 5.0“. N-7.
09.00 Dokumentika. „Praeities

þvalgas“. N-7.
09.30 Ser. „Bibliotekininkai“. N-7.
10.30 Animac. ser. „Simpsonai“.

N-7.
11.30 Ser. „Kobra 11“. N-7.
12.30 Ser. „Moderni ðeima“. N-7.
13.30 Ser. „Univeras“. N-7.
14.30 „Televitrina“.
15.00 Ser. „Havajai 5.0“. N-7.
16.00 Ser. „Bibliotekininkai“.

N-7.
17.00 Ser. „Kobra 11“. N-7.
18.00 Ser. „Moderni ðeima“.

N-7.
19.00 Ser. „Univeras“. N-7.

20.00 „Farai“. N-7.
21.00 Þinios. Sportas. Orai.
22.00 Komedija „Naktis „Roks-

berio“ klube“. N-7.
23.45 Eurolygos rungtynës.

Miuncheno „Bayern“ –
Kauno „Þalgiris“.

 01.35 Biografinë drama „Ranka,
ver ta milijono“. N-7.

06.15 „Televitrina“.
06.30 Animac. f. „Kà pasakë

Kakë Makë“.
06.40 Animac. f. „Gràþinkite

Reksà“.
07.00 Animac. f. „Daþytas lapi-

nas“.
07.15 Animac. ser. „Boleko ir

Lioleko nuotykiai“.
07.30 Ser. „Maiðtingas angelas“.

N-7.
08.30 Ser. „Maþoji nuotaka“.

N-7.
09.30 „Pasaulis pagal moteris“.
10.00 Ser. „Pamilti vël“. N-7.
11.05 Melodrama „Rainos Ka-

lëdos“.
12.55 Ser. „Iðradëjas Rastis“.
13.25 Animac. ser. „Benas Te-

nas“.
13.55 Ser. „Tëvelio dukrytës“.

N-7.
14.55 Ser. „Pamilti vël“. N-7.
15.55 Ser. „Maiðtingas angelas“.

N-7.
17.00 Ser. „Medikopteris“. N-7.
18.00 Ser. „Nuo likimo nepa-

bëgsi“. N-7.
20.00 Animac. f. „Pasaka apie

popà ir jo darbininkà Mulká“.
20.25 Animac. f. „Trys pingvinai“.
20.40 Animac. f. „Svetimi pëd-

sakai“.
20.50 Animac. ser. „Boleko ir

Lioleko nuotykiai“.
21.00 Melodrama „Kalëdø sto-

tis“. N-7.
22.55 Ser. „Nuo likimo nepabë-

gsi“. N-7.
00.55 „TV pagalba“. N-7.

gruodþio 14 d.
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       Fanatikas yra asmuo, nenorintis keisti savo nuomonës, o norintis pakeisti subjektà. (Vinstonas Èerèilis)

Praëjusios uþduoties atsakymas: „TOLIAU KALNAI“

AVINAS. Ðià savaitæ teks pa-
pluðëti, norint ávykdyti ásipareigoji-
mus ir duotus paþadus. Numatomi

rimti pokalbiai su virðininkais, politikais ar
pareigûnais. Svarbu þinoti, ko siekiate, nes
po truputá formuojate naujas gaires. Ið pa-
þástamos moters galite gauti pasiûlymà.
Jeigu tvarkote visuomeninius reikalus, su-
sidursite su dilemomis. Artëjant savaitga-
liui, jau maþës energijos ir dràsos atvirai
reikðtis vieðumoje ir pan.

JAUTIS. Ðià savaitæ jums itin
rûpës darbai, politika, karjeros per-
spektyvos. Bûdami kaþkuo neuþ-

tikrinti, nedarykite lemtingø sprendimø, nes
lengva pakenkti pradëtam reikalui. Pasi-
stenkite bûti pareigingi, korektiðki. Sutvar-
kykite reikalus, susijusius su mokesèiais,
draudimu, investicijomis. Artëjant savait-
galiui, bûsite nusiteikæ bendrauti. Gali at-
sinaujinti sena paþintis, draugystë.

DVYNIAI. Ðià savaitæ bûsite
psichologiðkai áþvalgûs. Galbût
mëginsite pagerinti santykius ar

finansinæ padëtá, sutvarkyti paskolø, drau-
dimo reikalus. Tikëtinas áspûdingas ben-
dravimas su nepaþástamais þmonëmis,
jaudinami áspûdþiai toli nuo namø ar pan.
Vis dëlto reikalai, susijæ su uþsieniu, kels
pagrástà nerimà. Artëjant savaitgaliui, jums
ið galvos neiðeis karjera, politika.

VËÞYS. Ðià savaitæ bûsite nu-
siteikæ ir darbui, ir meilei. Tiktø per-
þiûrëti dokumentus, sutartis. Gal-

bût kà nors reikia pratæsti ar pakoreguoti.
Magija, karma, sapnai, parapsichologija
bus itin viliojanèios temos. Savaitgalá bû-
site nusiteikæ bendrauti, draugauti. Tiktø
dalyvauti vieðame renginyje. Sugebësite
padaryti gerà áspûdá paðnekovams, publi-
kai.

LIÛTAS. Ðià savaitæ gali subræs-
ti bûtinybë pasitikrinti sveikatà, pa-
sidaryti tyrimus. Bendraujant, dir-

bant reikëtø paþaboti negatyvias emocijas
ir apsiðarvuoti kantrybe. Jeigu kà nors rimto
spræsite, keletà kartø pasverkite visus „uþ”
ir „prieð”. Augantis saviraiðkos poreikis
skatins jus konkuruoti, oponuoti ir pan.
Jus gali nustebinti artimo þmogaus poel-
gis.

MERGELË. Ðià savaitæ labiau
pasisaugokite infekcijø, nes jûsø
organizmas ne itin atsparus. Gera

iðvaizda bei iðradingumas turës lemiamà
reikðmæ, jeigu mëginate ásidarbinti. Artë-
jant savaitgaliui, teks daug dëmesio skirti
par tneriui, tarpasmeniniams santykiams.
Galbût dël to, kad jus susies bendras lais-
valaikis, teks leisti laikà vienoje erdvëje.

SVARSTYKLËS. Ðià savaitæ ruti-
na jûsø nedþiugins, tad dairysitës ko
nors smagesnio. Jums gali pavykti

iðspræsti vienà aktualø klausimà, veikiausiai
susijusá su vaikais ar mylimu þmogumi, do-
minanèiu projektu ar pasiruoðimu ðventëms.
Artëjant savaitgaliui, nebûsite gerai nusitei-
kæ. Galbût vargins nekokia savijauta arba
atsiras ûkiniø rûpesèiø. O gal artimi þmonës
skøsis sveikata ir bloga nuotaika.

SKORPIONAS. Ðià savaitæ dau-
giausiai rûpesèiø kels turtiniai ir bui-
ties reikalai. Pagalbos, dëmesio gali

prireikti ðeimos nariams, arba kaip tik jums
norësis patikimo peties. Vis dëlto su arti-
maisiais ar su vienu ðeimos nariu santykiai
bus gana átempti. Galbût dël to, kad netole-
ruosite vieni kitø pasirinkimo, susijusio su
tam tikromis iðlaidomis. Artëjant savaitga-
liui, augs jûsø þavesys bei galimybës rasti
gerbëjø, patikti publikai.

ÐAULYS. Ðià savaitæ teks skir ti
laiko nekilnojamojo turto reikalams
tvarkyti, deryboms dël atlygio, ko-

merciniø sutarèiø arba dël interviu, infor-
macijos, reklamos. Nemaþai nuveikti galite
ir namø ûkyje, ypaè jei pasitelksite á pagal-
bà ðeimos narius. Taèiau bûsite linkæ pasi-
duoti artimø þmoniø manipuliacijoms bei pa-
gundai svaigintis. Savaitgalá tikriausiai ten-
kinsitës rutina, asmeninëmis aktualijomis.

OÞIARAGIS. Ðià savaitæ jus do-
mins verslo, tur to, pinigø, dovanø
klausimai, susitarimai dël tiekimo,

atlygio ar pan. Tai metas, kai su kitø pagal-
ba ar be jos stengsitës iðspræsti aktualø
materialiná klausimà. Pasisaugokite sukèiø.
Regis, vis daugiau bendrausite su artimai-
siais, kaimynais, kolegomis, demonstruo-
site savo þinias, þarstysite patarimus. Sa-
vaitgalá jus gali aplankyti giminaitis arba þmo-
gus, kuriam jauèiate ypatingus jausmus.

VANDENIS. Ðià savaitæ turëtu-
mëte stengtis iðsaugoti gerà nuo-
taikà ir nepakliûti á nemalonias si-

tuacijas. Pasistenkite, kad darbams netruk-
dytø emocijos. Kuo racionaliau tvarkykite
reikalus, neláskite á aferas. Nepiktnaudþiau-
kite tarnybine padëtimi ir kitø pasitikëjimu.
Jeigu galite sau leisti nesinerti ið kailio, nie-
ko neorganizuoti ir tiesiog pabûti savimi su
savais, tai taip ir padarykite.

 ÞUVYS. Ðià savaitæ geriau jau-
sitës, jeigu vengsite kompanijø,
átemptø darbø, skubos ir pasirinksi-

te vienatvæ, gilius apmàstymus ar meninæ
veiklà. Jeigu jûsø veikla ar bendravimas su
kitais reikalauja áþvalgos, intuicijos, tai jums
seksis geriau nei kitiems. Kenkdami kitiems,
regzdami intrigas, tikrai nieko gero nelai-
mësite. Savaitgalá jums rûpës tvarka na-
muose. Galite ásigyti kaþkà buièiai, aplinkai
papuoðti, patobulinti.
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Alytaus rajono gyventojams – 750 dūmų detektorių

aplankė rajono vadovas Algir-
das Vrubliauskas, laikinai admi-
nistracijos direktoriaus pareigas 
vykdantis Virgilijus Pranckevi-
čius bei ugniagesiai gelbėtojai. 
Daugiavaikė šeima sulaukė ir 
dovanų – namuose sumontuo-
tas dūmų detektorius, mat to 
nuo šių metų gegužės reikalauja 
ir teisės aktai. Gyventojai sako 
žinoję apie reikalavimus, tačiau 
vis neprisiruošę įsigyti specia-
laus prietaiso.

„Dūmų detektoriaus netu-
rėjome, nes mūsų katilinė rū-
syje, kažkaip saugiai jautėmės. 
Tačiau žinome, kad jis būtinas. 
Esame labai dėkingi, kad rajono 
administracija nupirko, seniūnė 
pasiūlė mūsų šeimą. Dabar jau-
simės saugesni“, – kalbėjo Ven-
ciūnų kaimo gyventoja Elena 
Krugelienė.

Rajono vadovas tikisi, kad 
garso signalu detektoriai įspės 
gyventojus apie gresiantį pavo-
jų, o laiku iškviesta pagalba pa-
dės išgelbėti gyvybes ir žmonių 
turtą.

„Iš savivaldybės lėšų nupir-
kome dūmų detektorių ir kartu 
su gaisrininkais važiuojame pas 
gyventojus. Ne tik dovanojame 
detektorius, tačiau įmontuoja-
me ir pamokome, kaip elgtis. 
Išbandėme, patys gyventojai 
matė, kad tai duoda gerą efektą. 
Esame skaudžių nelaimių turėję 
rajone. Tikimės, ši priemonė pa-

dės išvengti nelaimių“, – kalbėjo 
rajono meras A. Vrubliauskas.

Alovės seniūnijos seniū-
nė daugiavaikei šeimai artė-
jant šventėms įteikė ir saldžių 
dovanėlių bei palinkėjo, kad 
nelaimės aplenktų. „Kaip ir vi-
soje Lietuvoje, taip ir pas mus 
rajone kartais žmonės galvoja, 
kad gaisras juos aplenks. Deja, 
tų nelaimių pasitaiko. Alovės 
seniūnijoje dūmų detektorius 
įmontuosime vienišiems sene-
liams, daugiavaikėms šeimoms. 
Tai labai reikalinga“, – kalbėjo 
Alovės seniūnijos seniūnė Irena 
Stenionienė.

Rajono savivaldybė planuoja 
ne tik šią dūmų detektorių įmon-
tavimo akciją, bet ir organizuo-
tai į kaimus, gyvenvietes kviesti 
kaminkrėčius.

„Būna, pasitaiko, kad žmo-
nės ne visai rimtai žiūri į savo 
aplinką, turtą. Ne tik išdalinsi-
me dūmų detektorius, bet no-
rime, kad žmonės mokėtų jais 
naudotis. O kur yra privatūs 
namai, gaisrininkai papasakos 
apie dūmtraukius. Planuojame 
suorganizuoti ir kitą akciją, kad 
kaminkrėčiai atvyktų į kaimą 
organizuotai“, – kalbėjo A. Vru-
bliauskas.

Visi nupirkti 750 dūmų de-
tektorių, pagal seniūnijų se-
niūnų rekomendacijas, rajono 
gyventojams bus išdalinti ir su-
montuoti iki šv. Kalėdų.

Jau nuo šių metų gegužės 
visuose Lietuvos gyvenamuo-
siuose būstuose – butuose, in-
dividualiuose namuose, sodo 
nameliuose – turi būti įrengti 
autonominiai dūmų detektoriai. 
Nors to reikalauja įsigalioję tei-
sės aktai, daugelis gyventojų 
tikisi, kad ugnis bei nelaimės 
juos aplenks, ir neskuba įsigyti 
prietaisų. 

Alytaus rajono savivaldy-
bės administracija gyventojams 
nupirko 750 dūmų detektorių ir 
kartu su ugniagesiais gelbėto-
jais, seniūnijų vadovais ne tik 
įteikia, bet ir sumontuoja prie-
taisus, galinčius išgelbėti nuo 
nelaimės, bei pamoko, kaip jais 
naudotis.

Alytaus rajone, Venciūnuo-
se, gyvenančių Krugelių šeimą 

Dūmų detektorius gyventojams dalija Alytaus rajono meras A. Vrubliauskas (centre), laikinai administracijos direktoriaus pareigas vykdantis V. Pranskevičius ir Alovės 
seniūnė I. Stenionienė.
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Įteiktos Alytaus rajono metų geriausiųjų konkurso nominacijos

Baigiantis metams pa-
skelbti Alytaus rajono 
savivaldybės nominaci-
jų konkurso „Alytaus 
rajono metų geriausieji“ 
rezultatai. Šventiniame 
vakare Punioje nugalėto-
jams įteikti mero garbės 
raštai ir simbolinės sta-
tulėlės. 

Susirinkusiuosius į nomi-
nacijų vakarą Punios kultūros 
namuose pasveikino Alytaus ra-
jono savivaldybės meras Algir-
das Vrubliauskas. „Iš santykių 
kuriasi tikrasis gyvenimas, iš 
santykių žmogaus su žmogumi 
mes jaučiame gyvenimo pilna-
tvę, patiriame tai, ko negalima 
nupirkti, padovanoti, parsivežti. 
Tai yra nepakartojama, ypatin-
ga. Tikiuosi, kad tas gerumas, 
šiluma, vienas kito pajautimas 
lydės mus ateinančius metus, 
kad mes pastebėsime pavargu-
sį kaimyną, stokojantį dėmesio 
senjorą ar nuskriaustą vaiką. 
Nes mums tai – svarbu“, – Metų 
geriausiųjų pagerbimo šventės 
metu kalbėjo Alytaus rajono 
meras A. Vrubliauskas.

Joje dalyvavo savivaldybės 
vicemeras Arvydas Balčiūnas, 

Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas pasveikino šių metų nominacijų konkurso „Alytaus rajono metų geriausieji“ laureatus: dvasininką,  bendruomenės šviesuolį, 
kultūros darbuotoją, mokytoją, mediką, jaunąją asmenybę, ūkininką, verslininką.

Alytaus rajono metų dvasininkas Butrimonių Išganytojo parapijos 
klebonas kunigas Juozas Bakšys, verslininkas, UAB „Jundos stalių 
gaminiai“ direktorius Gediminas Jegelevičius, ūkininkas Tomas Panka.

Metų kaimo bendruomenės šviesuolio nominacija 
įteikta  „Užubalių gojus“ pirmininkei  Felomenai Lazauskienei, kuri 
beveik visą laisvą laiką skiria kaimo bendruomenės reikalams.

mero patarėjas Ramūnas Bie-
levičius, administracijos direk-
toriaus pavaduotojas Virgilijus 
Pranskevičius, tarybos nariai, 
seniūnijų seniūnai, mokytojai, 
bendruomenių atstovai, seniū-
naičiai, įstaigų vadovai, rajono 
verslininkai. 

Punios kultūros namuose 
paskelbtos 8 konkurso „Alytaus 
rajono metų geriausieji“ nomi-
nacijos: dvasininko, mokytojo, 
mediko, verslininko, ūkininko, 
kultūros darbuotojo, jaunosios 
asmenybės, kaimo bendruome-
nės šviesuolio, kurioms buvo 
pateikti 33 pretendentai. Nu-
galėtojams įteikti garbės raštai 
ir stiklo dizainerio Edmundo 
Unguraičio autoriniai darbai 
– stikliniai obuoliai su užrašu 
„Alytaus rajono metų geriausie-
ji 2018“. 

Šiais metais Metų mokytojo 
nominacijai buvo pasiūlyti 10 
rajono švietimo įstaigų moky-
tojų. Metų mokytoja paskelbta 
Simno specialiosios mokyklos 
direktorė Janė Žeimienė.

Janė Žeimienė – aktyvi, at-
sakinga, pareiginga, reikli sau 
ir kitiems, inicijuoja ir padeda 
įgyvendinti įvairius projektus, 
visada pilna naujų idėjų. Ji nuo-

lat stengiasi pagerinti ugdymo 
sąlygas mokiniams, sudary-
ti kuo geresnes darbo sąlygas 
darbuotojams. Aktyviai daly-
vauja ne tik mokykloje, bet ir 
Simno mieste, Alytaus rajone 
organizuojamuose renginiuose. 
Dažnai renginius ar projektus 
inicijuoja pati, prisideda juos 
įgyvendinant kartu paskatinda-
ma mokyklos bendruomenę ir 
ugdytinius aktyviau bendrau-
ti ir bendradarbiauti su vietos  
bendruomene, kitomis Alytaus 
rajono ir šalies institucijomis. 

Metų mediko nominacija iš 
trijų kandidatų skirta VšĮ Aly-
taus rajono savivaldybės PSPC 
šeimos gydytojai, dirbančiai 
Simno ambulatorijoje, Indrei 
Vitkienei.

Gydytoja po medicinos studi-
jų nesiveržė dirbti į didmiesčius, 
bet sugrįžo gyventi į gimtąjį Aly-
taus rajoną, o mėgstamą darbą 
surado Simne. Ji yra vertinama 
už profesionalumą, nuoširdumą, 
su pacientais lengvai randa ben-
drą kalbą, atidžiai įsigilina į jų 
nusiskundimus, niekada negaili 
gero žodžio, šypsenos. 

Metų jaunosios asmenybės 
nominacija įteikta Daugų Vlado 
Mirono gimnazijos IVag klasės 

mokinei Gretai Jarmalavičiūtei. 
Šiai nominacijai buvo pasiūlyti 
du kandidatai.

G. Jarmalavičiūtė yra aktyvi 
gimnazijos mokinė, dalyvau-
ja įvairiuose konkursuose bei 
laimi prizines vietas. Aktyviai 
veikia verslumo ir ekonomi-
kos srityse, programoje „Junior 
Achievement Lietuva“. Ji buvo 
mokinių mokomosios bendro-
vės „C&te“, 2017 m. pripažintos 
geriausia Lietuvoje, prezidentė. 
G. Jarmalavičiūtė yra Gimnazi-
jos tarybos ir Mokinių tarybos 
narė. 2017 metais buvo gimna-
zijos komandos narė, laimėjo 
konkursą „Euroscola“. Aktyvi 
mergina džiugina ir aukštais 
akademiniais pasiekimais.

Trys Alytaus rajono parapi-
jų kunigai buvo pasiūlyti Metų 
dvasininko nominacijai. Ji įteik-
ta  Butrimonių Išganytojo para-
pijos klebonui kunigui Juozui 
Bakšiui.

Butrimonių Išganytojo pa-
rapijos klebonu J. Bakšys tapo 
2009 metais ir greitai įsiliejo į 
visos parapijos gyvenimą, savo 
gražiais darbais užsitarnavo 
aplinkinių pagarbą. Gražiai 
puoselėjama ne tik bažnyčios, 
bet ir parapijos namų aplinka, 

kuri tapo neatpažįstama. Kle-
bonas aktyvus visuomeninės 
veiklos puoselėtojas, renginių 
dalyvis, aktyviai dalyvauja ne 
tik Butrimonių bendruomenės 
gyvenime, bet ir savo gimtojo 
krašto – Mikalavo kaimo ben-
druomenės „Šilaičiai“ veikloje. 
Sportas klebonui taip pat ne-
svetimas: aktyviai dalyvauja 
Pivašiūnų tinklininkų, butrimo-
niškių keturratininkų veiklose 
arba tiesiog suburia kaimynus 
pamėtyti į krepšinio lanką savo 
kieme. Butrimonių bažnyčioje 
tvirtinama bene daugiausiai ra-
jone vykstančių santuokų, taip 
pat vyksta daug krikštynų, o tai 
liudija artimą klebono ryšį su 
jaunu žmogumi. 

Keturi rajono ūkininkai pre-
tendavo į  Metų ūkininko no-
minaciją. Juo paskelbtas Tomas 
Panka, ūkininkaujantis Raudo-
nikių kaime. Jis yra ir dendrolo-
gas, dekoratyvinių ir retų augalų 
augintojas, konsultantas.

Šiai nominacijai T. Panka 
pasiūlytas už aktyvią veiklą ir 
materialinę paramą Genių kai-
mo bendruomenei. Ūkininkas 
randa bendrą kalbą su įvairių 
socialinių sluoksnių ir amžiaus 
žmonėmis. Dalyvauja parodose, 
mugėse Vilniaus, Kauno, Klai-
pėdos botanikos soduose. Žino-
mas ir už Lietuvos ribų. T. Pan-
ka pasižymi kilnumu. Lietuvos 
100-mečio proga padovanojo 
ąžuolą, kuris buvo pasodintas 
prie bendruomenės namų. 

Metų kultūros darbuotojo 
nominacijai pasiūlyti du kan-
didatai. Komisija nusprendė, 
kad šiais metais geriausia yra 
Alytaus rajono kultūros centro 
choreografė Rasa Janeliūnienė, 
vadovaujanti net šešiems kolek-
tyvams. R. Janeliūnienė Alytaus 
rajone choreografe dirba nuo 
2005 metų. Kiekvienais me-
tais dalyvauja respublikiniuose 
choreografų ir šokių mokytojų 
teoriniuose ir praktiniuose kur-
suose. Jos darbas yra svarus 
indėlis puoselėjant ir populia-
rinant Alytaus rajone liaudiško 

(Nukelta į 5 psl.)
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Kodėl Daugėlai ne gėda?
Paskelbus  žinią, kad 
buvęs Alytaus miesto 
meras  Česlovas Daugėla 
vėl nusprendė dalyvauti 
savivaldos rinkimuose, 
viešojoje erdvėje pasipylė 
komentarai. Vieni alytiš-
kiai palaiko ir sveikina 
tokį buvusio mero žings-
nį, kiti komentatoriai ne-
pritaria, primena garsiai 
nuskambėjusią bylą dėl 
stadiono statybos. Ko-
mentatorių aktyvumas 
rodo, jog rinkimų arenoje 
pasirodė išties dėmesio 
vertas lyderis.

NeVOGiaU! 
NESUKČIAVAU!

Č. Daugėla Alytaus miesto 
savivaldybei vadovavo palygin-
ti trumpą laiką 2007–2010 m., 
kuris sutapo su pasaulio eko-
nominės krizės metais. Net ir 
tokiu sudėtingu periodu Alytaus 
miestas sugebėjo išgyventi be 
milijoninių paskolų, atvirkščiai 
– pritraukė daugiausia investi-
cijų, įgyvendino daug svarbių 
projektų. 

„Daugėla per trejus metus 
padarė daugiau, negu visi kiti 
buvę vadovai kartu sudėjus per 
30 metų“, – rašoma komenta-
ruose.

„Nuteistas už sukčiavimą“. 
„Vagis“. „Gėda!” – prieštarauja 
kiti.

Ką apie tai galvoja pats pre-
tendentas? Juk ir jam, ir arti-
miesiems skaudu girdėti tokius 
aštrius žodžius.

– Kai draugai mane kalbino 
dalyvauti rinkimuose, sakiau – 
ne, tiek jau to… – sako Č. Dau-
gėla. – Žinau, kokia ta politika. 
Sprendimą lėmė pokalbis su 
vienu žinomu ir gerbiamu žmo-
gumi. Jis pasakė: „Česlovai,  
ar vogei? Ar sukčiavai? Ne! 
Tai ko vaikštai nuleidęs galvą? 
Dalyvauk rinkimuose, protingi 
žmonės, kuriems reikia ne gra-
žių kalbų, o konkrečių darbų, 
atsirinks“.

Rinkimų sąrašas „Žinau ir 
galiu“  atsirado tarsi savaime. 
Pasak Č. Daugėlos, jo kandida-
tūrą remia ir kartu dirbti žada 
pramonės, verslo, kultūros, švie-
timo, sporto, gydymo bendruo-
menių nariai, net kitų politinių 
partijų bei judėjimų atstovai. 
Tik ar nepakiš kojos buvusios 
klaidos?

– Neklystančių žmonių nėra. 
Galbūt mažiausiai klysta tie, ku-
rie nieko nedaro arba kritikuo-
ja kitus. Aš pasimokiau iš savo 
klaidų, supratau savo charakte-
rio trūkumus. Ateityje norėčiau 
būti lankstesnis, taktiškesnis, 
pagarbiau bendrauti su visais 
žmonėmis. O žiūrėdamas alytiš-
kiams į akis drąsiai sakau – ne-
vogiau ir nesukčiavau. Tiesiog 
buvau „žalias“ politikoje, todėl 
pakišo, – teigia buvęs Alytaus 
meras.

BYLĄ PAVADINO 
pOLitiNiU 

sUsidOROJiMU
Č. Daugėla bene labiausiai 

išgarsėjo po to, kai STT parei-
gūnai sulaikė jį darbo vietoje ir 
apkaltino dokumentų klastojimu 
bei piktnaudžiavimu tarnybos 
padėtimi. Antrankiais surakin-

tą Alytaus merą po kelis kartus 
kasdien „vedžiojo“ per visus 
įmanomus televizijos kanalus. 
Buvo skelbiama, kad tai korup-
cinė plataus masto byla. Kartu 
teisė net 17 asmenų.

O štai žinomas šalies teisi-
ninkas Juozas Gaudutis  viešai 
pareiškė, jog tai – politinio susi-
dorojimo  byla. Konkurentai ar 
„bendražygiai“, kuriems neįtiko 
Č. Daugėlos veiklumas ir „kie-
tas“ jo charakteris, rado būdą, 
kaip pašalinti politiką iš savival-
dybės ilgiems metams.  Tiesa, 
jiems teko nusivilti, kad buvęs 
meras nesėdo į kalėjimą, kad 
buvo panaikinta dalis nepagrįs-
tų kaltinimų.

– Aš siekiau visiško ištei-
sinimo, tačiau teko susitaikyti 
su faktu, kad statant Alytaus 
stadioną, kuris yra vienas iš 
geriausių šalyje, kai kurie savi-
valdybės darbuotojai laiku ne-
sutvarkė techninių dokumentų. 
Taip, turbūt piktnaudžiavau tar-
nyba – daužiau kumščiu į stalą 
ir reikalavau sutvarkyti viską, 
tegul ir pavėluotai. Dabar su-
prantu, kad rezultato siekti bet 
kokia kaina kartais yra tiesiog 
per  brangu, – savikritiškai pri-
pažįsta Č. Daugėla.

Paklaustas, ar pyksta ant 
žmonių, kurie prieš kelerius 
metus išdavė jį, o dabar viešai 
tyčiojasi, vadina „zeku“, „vagi-
mi“, „nusikaltėliu“, buvęs me-
ras šypsosi:

– Ne, nepykstu. Kiekvienas 
sprendžia pagal savo sąžinę ir 
supratimą, elgiasi pagal savo 
kultūros lygį. Nelinkiu, kad kas 
nors taip elgtųsi su jais pačiais 
ar jų vaikais. Juk viskas grįžta. 
Tik tiek.

ŽADA DIRBTI 
atsikLaUsdaMas 

ALYTIŠKIŲ
Kelerius metus Č. Daugė-

la buvo pasitraukęs iš aktyvios 
veiklos, daugiau laiko skyrė po-
mėgiui ūkininkauti, tvarkė  so-
dybą kaime netoli Alytaus. 

Vis dėlto buvęs meras sako, 
kad pro jo akis neprasprūdo ir 
geri kitų miesto vadovų dar-
bai, ir jų daromos klaidos. 
Pasak Česlovo, kai kurie jo 
pradėti projektai iki šiol neįgy-
vendinti, nors buvo numatytas 
finansavimas, sudėlioti darbų 
grafikai.

– Alytus yra mano gimtasis 
miestas. Aš noriu, kad žmonės 
jame gyventų laimingai, kad 
turėtų darbą, geras gyvenimo ir 
laisvalaikio sąlygas. Aš žinau, 
kaip ir ką reikia daryti, galiu 
pateikti savo viziją, jog matau 
Alytų kaip klestintį europietišką 
miestą, o ne provincijos užkam-
pį, iš kurio jaunimui belieka tik 
emigruoti, – tvirtina į politiką 
grįžtantis Č. Daugėla.

Vis dėlto, jeigu vėl būtų iš-
rinktas meru, jis ketina nekartoti 
savo ir kitų miesto vadovų klai-
dų. Svarbiausia, pasak Č. Dau-
gėlos, visus planus ir darbus 
aptarti su pačiais alytiškais, 
įsiklausyti į jų poreikius. Arti-
miausiu metu miestui reikia nu-
sibrėžti veiklos perspektyvą iki 
2030–2035 metų.

Pretendentas į būsimus me-
rus įsitikinęs, kad miestui gy-
vybiškai svarbu plėsti pramonės 

ir verslo veiklą, pritraukti naujų 
investicijų, kurti naujas darbo 
vietas. Su tuo susijusi visų rūšių 
transporto arterijų plėtra, gatvių 
rekonstrukcija, infrastruktūros 
atnaujinimas. 

Č. Daugėla norėtų prikelti 
iš užmaršties svarbius turizmo 
projektus, atgręžti miestą veidu  
į Nemuną. Jis sako, jog svarbus 
kiekvieno miesto gyventojo po-
reikių tenkinimas. Žmonės nusi-
pelnė ne tik sunkiai dirbti, bet ir 
džiaugsmingai leisti laisvalaikį, 
tenkinti kultūros, švietimo, vai-
kų ugdymo reikmes.

Akivaizdu, kad konkretūs 
darbai, bręstantys skaudžiai  
„mušto“ politiko galvoje, randa 
atgarsį daugelio alytiškių min-
tyse ir širdyse. Pastarosiomis 
dienomis Č. Daugėla tikina su-
laukiantis labai daug pozityvaus 
bendravimo, nuoširdaus tarpu-
savio supratimo, todėl jam ne 
gėda dėl savo praeities klaidų ir 
skaudžių pamokų.

– Žinau, ko šiandien reikia 
mano miestui ir jo žmonėms. 
Galiu dirbti daug ir sunkiai. 
Galiu padaryti tai, ką nuspręs 
alytiškiai, – įsitikinęs Č. Dau-
gėla.

Č. Daugėla: „Žinau, ko šiandien reikia mano miestui ir jo 
žmonėms. Galiu dirbti daug ir sunkiai. Galiu padaryti tai, ką 
nuspręs alytiškiai.“

Politinė reklama bus apmokėta iš visuomeninio rinkimų komiteto „Žinau ir galiu – Česlovas Daugėla“ sąskaitos. Užsakymo Nr. 001
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Eglutės defektai ištaisyti

Alius Mikelionis
Daug diskusijų visoje 
Lietuvoje sulaukusi pa-
grindinė Alytaus Kalėdų 
eglė keičiasi. Praėjusią 
savaitę darbų ėmėsi me-
nininkės Jolantos Šmid-
tienės komanda. Pakeista 
16 taip vadinamų sparnų, 
kurie buvo sumontuoti 
eglės apačioje, pridėta 
švieselių. 

Būtent apatinės dekoraci-
jos sulaukė kritikos dėl to, kad 
nebuvo tinkamai paruoštos da-
žymui, ir dėl to, kad jau puo-
šė eglutę Plungėje. Po kilusio 
skandalo konkursą puošti Aly-
taus Rotušės aikštę laimėjusi 
menininkė sutiko savo lėšomis 
ištaisyti defektus. Tą ir padarė, 
praėjusio ketvirtadienio vaka-

rą atvežti nauji puošybos ele-
mentai. J. Šmidtienės komanda 
nuėmė pirmą eilę dekoracijų ir 
jas pakeitė naujomis. Darbai 
jau baigti, todėl kritikos strėles 
laidę miestiečiai jau gali atvyk-
ti įvertinti menininkės korekci-
jas.

Priminsime, jog karštos 
diskusijos dėl miesto Kalė-
dų eglės įsižiebė gruodžio 1 
dieną, kai buvo pastebėtos ne 
tik nekokybiškos pirmos eilės 
dekoracijos, bet ir dėl to, kad 
pati eglė panaši į 2016 metų 
gruodžio antrą dieną įžiebtą 
Plungės eglę. Jos autorė ta pati 
Jolanta Šmidtienė. Pagal sutar-
tį su Alytaus miesto savivaldy-
be, menininkė puošti Alytaus 
Rotušės aikštę įsipareigojo tre-
jus metus. Pirmu sakiniu buvo 
įvardintas būtent „kalėdinio 

puošimo idėjos originalumas, 
kūrybiškumas...“. Darbus me-
nininkė pradėjo 2017 metais. 
Sutarties vertė – 88 475 eurai. 
Jeigu sutartis su Dzūkijos sos-
tinės savivaldybe nebus nu-
traukta, kitais metais už puo-
šimą teks pakloti likusius 29 
tūkst. 280 eurų.

Šiais metais Alytaus miesto 
savivaldybė verslininkus viliojo 
nemokamais leidimais prekybai. 
Rotušės aikštėje jau veikia sti-
klinis kupolas, kuriame galima 
susišilti, išgerti puodelį kavos. 
Na, o mažuosius pradžiugins 
Kalėdų Senelis. Jis prie eglės 
lankysis kiekvieną penktadie-
nį, šeštadienį ir sekmadienį nuo 
16 iki 18 valandos. Techniniai 
nesklandumai jau praeityje, tad 
belieka džiaugtis Kalėdų eglute 
ir laukti artėjančių švenčių.

Alytaus miesto Kalėdų eglė.

Tautvydui Tamulevičiui 
atsisakius mandato jį 
keičia Tomas Sutkaitis

T. Sutkaitį daugelis pažįsta kaip festivalio „Jotvos vartai“ rengėją.

Daina Baranauskaitė
Buvęs Alytaus mero 
pavaduotojas Tau-
tvydas Tamulevičius, 
pradėjęs dirbti vicemi-
nistru, atsisakė miesto 
tarybos nario mandato. 
Jo vietą kaip tarybos 
narys užims Tomas 
Sutkaitis, alytiškiams 
labiau žinomas kaip 
„Jotvos vartų“ organi-
zatorius.

2015 metų balandžio 16 die-
ną priesaiką davęs buvę Alytaus 
vicemeras Tautvydas Tamulevi-
čius iki kadencijos galo likus 3 
mėnesiams savo noru paprašė 
būti atleidžiamas iš vicemero 
pareigų, atsisakė ir mandato. 
Kas jį pakeis – tarp Alytaus pi-
liečių rinkiminio komiteto iškilo 
dilema, mat rinkimų sąraše tik 
20 pavardžių. Daugelis užsiėmę, 
išvykę, dirba, studijuoja. Vis tik 

pagal eiliškumą atsisakius Rai-
mundui Liutkauskui, Emiliui 
Remeikiui, Žilvinui Valukoniui, 
tris mėnesius tarybos nario duo-
nos nutarė paragauti per rinki-
mus  531 alytiškių balsą pelnęs 
Tomas Sutkaitis. Jis alytiškiams 
geriau žinomas kaip „Jotvos 
vartų“ organizatorius, dėl šios 
veiklos yra tapęs kultūros pre-
mijos laureatu.

„Iš tiesų liko trumpas laiko-
tarpis, tačiau sutikau dirbti. Tai 
man bus didelis iššūkis. Planuoju 
dirbti Kultūros, švietimo ir sporto 
komitete, mat man tai artimiau-
sios sritys. Tikiuosi, alytiškių 
nenuvilsiu, dirbsiu“, – kalbėjo 
netrukus prisieksiantis miesto ta-
rybos narys T. Sutkaitis.

Tarybos nario pažymėjimas 
T. Sutkaičiui bus įteiktas arti-
miausio Alytaus miesto tarybos 
posėdžio metu, po to, kai „Aly-
taus piliečių“ atstovas duos prie-
saiką.
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Apdovanota Alytaus rajono kultūros centro choreografė Rasa 
Janeliūnienė, vadovaujanti net šešiems kolektyvams.

Metų mokytojo nominacijai buvo pasiūlyti 10 rajono švietimo 
įstaigų mokytojų. Metų mokytoja paskelbta Simno specialiosios 
mokyklos direktorė Janė Žeimienė.

Metų mediko nominacija VšĮ Alytaus rajono savivaldybės PSPC 
šeimos gydytojai, dirbančiai Simno ambulatorijoje, Indrei Vitkienei.

Jaunosios asmenybės nomi-
nacija apdovanota Greta Jarma-
lavičiūtė buvo mokinių mokomo-
sios bendrovės „C&te“, 2017 m.  
pripažintos geriausia Lietuvoje, 
prezidentė.

Įteiktos Alytaus rajono metų geriausiųjų konkurso nominacijos

šokio kultūrą. Choreografės pa-
ruošti kolektyvai dalyvauja Lie-
tuvos dainų šventėse, vietinėse, 
regioninėse ir respublikinėse 
šventėse. 

2018 m. Metų verslininko 
nominaciją siūlyta skirti dviem 
rajono verslininkams. Tačiau 
nuspręsta šį apdovanojimą skirti  
UAB „Jundos stalių gaminiai“ 
direktoriui Gediminui Jegelevi-
čiui. 

Ši nominacija verslininkui 
skirta už nuoširdžią materiali-
nę pagalbą kuriant kaimo ben-
druomenę „Vaisodžiai“, įkurtas 
darbo vietas, darbo įgūdžių ir 
kultūros ugdymą, paramą senjo-
rams, aprūpinant juos kuru, ilga-
metę paramą Punios seniūnijos 
„Šviežios duonelės – Oninių“ 
šventei.

Veiklios rajono bendruome-
nės aktyvios buvo ir nomina-
cijų konkurse „Alytaus rajono 

savivaldybės metų geriausie-
ji“.  Metų kaimo bendruomenės 
šviesuolio nominacijai buvo 
pateikti net septyni kandidatai. 

2018 metų apdovanojimas įteik-
tas  Užubalių kaimo bendruo-
menės „Užubalių gojus“ pirmi-
ninkei  Felomenai Lazauskienei. 
Moteris dirba paštininke, tačiau 
beveik visą savo laisvą laiką 
skiria kaimo bendruomenės 
reikalams. Ji suburia žmones 
kilniems darbams tiek bendruo-
menės, tiek Alytaus seniūnijos 
labui. F. Lazauskienės pastan-
gomis ir atsidavimu yra įgyven-
dintas ne vienas projektas, kad 
būtų sutvarkytas bendruomenės 
pastatas, suorganizuotos vaikų 
užimtumo stovyklos. Rengdama 
projektus, ji siekia naudos ne tik 
savo bendruomenei, bet į savo 
veiklą įtraukia ir aplinkines. 
F. Lazauskienė daug stengiasi 
dėl kaimo vaikų bei jaunimo už-
imtumo didinimo. 

Nominacijų „Alytaus rajono 
metų geriausieji“ vakare nuga-
lėtojams ir svečiams koncertavo 
ansamblis QUORUM, baleto 
šokėjai, atlikėjas Vytautas Šiš-

kauskas ir grupė „Bent“. 
Nominacijų konkursą Aly-

taus rajono savivaldybė skelbia 
kas antrus metus, jis vyksta nuo 
2006 metų. Jame dalyvauti gali 
rajone gyvenantys ir dirbantys 
asmenys, o kandidatus siūlyti – 
rajono įmonės, įstaigos, gyven-
tojai.  Sprendimą dėl nominacijų 
suteikimo priima savivaldybės 
komisija.

Nominacijoms siūlomi Aly-
taus rajone gyvenantys ir dirban-
tys žmonės, pastaraisiais metais 
vykdę reikšmingą ir aktyvią vei-
klą, pasiekę laimėjimų, produk-
tyviai ir kūrybingai dirbę, rengę 
ir realizavę projektus, renginius, 
parodas, pasiekę rezultatų, lai-
mėjimų profesinėje ir darbinėje 
srityse, kurie teikė idėjas, buvo 
kūrybingi, puoselėjo tradicijas, 
pelnė aplinkinių pagarbą, siekė 
daryti kitų žmonių gyvenimą 
prasmingesnį ir šviesesnį.
Alytaus rajono savivaldybės 
informacija

(Atkelta iš 2 psl.)

Kitoks stalo teniso turnyras neoninėje šviesoje

Jaunimas nepabūgo stalo tenisą žaisti neoninėje šviesoje. Visi varžybų dalyviai apdovanoti specialiais medaliais.

Daina Baranauskaitė
Panemunės seniūnaitijos ini-

ciatyva Alytaus profesinio rengi-
mo centro sporto salėje vyko ki-
toks teniso turnyras – neoninėje 
šviesoje. Čia susitiko Panemunės 
progimnazijos, Putinų gimnazi-
jos, Šaltinių pagrindinės moky-
klos ir Alytaus profesinio rengi-
mo centro mokiniai. Stalo teniso 
varžybose dalyvavo 32 stalo te-
niso žaidėjai, 3 teisėjai, 1 teisėjas 
savanoris ir 5 savanoriai.

Kaip pasakojo Panemunės 
seniūnaitijos seniūnaitė Irina 
Juškauskienė, dalis projekto „Aš 
kitoks“ užsiėmimų vyko ir Pane-
munės progimnazijoje, kurioje 8 
klasės valandėlės vyko kiek ki-
taip, nei įprasta. Susitikimo tema 
– konfliktų valdymas. Aštunto-
kai susitiko su mediatore Odeta 
Inte ir bendruomenės pareigūnu 
Donatu Katlausku, jie atvirai ir 
šiltai bendravo su moksleiviais. 
Buvo aptariamos įvairiausios 

konfliktinės situacijos ir svars-
toma, kaip rasti tinkamiausią jų 
sprendimą. Kiti šio projekto su-
sitikimai numatyti 2019 m. sau-
sio ir vasario mėnesiais.  

„Projekto „Aš kitoks“ tikslas 
– aktyvinti bendruomenės su-
telktumą ir gyvenimo kokybės 
gerinimą, skatinti pilietinę inici-
atyvą, kelti ir spręsti vietos ben-
druomenei svarbius klausimus. 
Į projekto veiklą įtraukiame ne 
tik jaunimą ir socialinės rizikos 

grupes, bet ir tuos, kurie patiria 
socialinę atskirtį, taip pat išmo-
kyti jaunus žmones valdyti pyk-
tį, agresiją, bendrauti be pykčio 
bet kuriose gyvenimo situacijo-
se, gerbti save ir savo artimuo-
sius, kaimynus, bendruomenės 
narius“, – kalbėjo seniūnaitė 
I. Juškauskienė.

Šio projekto partneriai – po-
licijos komisariatas, bendrovės 
„Etuna“ ir „Mano draugas“.

Stalo teniso varžybose dėl 

I–III vietų varžėsi dviejų am-
žiaus grupių jaunimas. 14–16 
metų grupėje nugalėtoju tapo 
Erikas Pūkas. 17–19 metų gru-
pėje pirmoji vieta teko Edgarui 
Miliauskui.

Visi dalyviai gavo atmini-
mo medalius ir marškinėlius su 
renginio logotipu „Aš kitoks“. Į 
stalo teniso varžybas stengiamės 
įtraukti visų grupių vaikus, ypač 
uždaresnius, mokyklose elgesio 
problemų turinčius vaikus.
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Svajonės pildosi: vaikų šeimose daugėja
Alytaus rajono globėjų 
šeimos dalyvavo Kalėdi-
niame rytmetyje, kuria-
me su kapitonu Flintu 
keliavo per įvairias pa-
saulio šalis, smagiai leido 
laiką įvairiose dirbtuvė-
lėse ir užsiėmimuose. O 
vaikų dainos ir šypsenos 
prikvietė net patį Kalėdų 
Senelį! 

Renginį, kuris vyko Alytaus 
jaunimo centre, inicijavo Aly-
taus rajono savivaldybės meras 
Algirdas Vrubliauskas. Meras 
džiaugėsi globėjais ir dėkojo 
jiems. „Džiaugiuosi, kad gerų 
žmonių – globėjų – dėka per 
ketverius metus vaikų globos 
namuose beveik neliko Alytaus 
rajono vaikų.  Šiuo metu valdiš-
kuose namuose gyvena 8 vaikai, 
o anksčiau  buvo apie 70“, – pri-
siminė A. Vrubliauskas.

Meras dėkojo visiems glo-
bėjams už jų dalijamą šilumą, 
meilę, už padovanotus namus, 
svajones vaikams, už galimybę 
džiaugtis saugia vaikyste. 

A. Vrubliauskas įteikė pažy-

Meras A. Vrubliauskas padėkojo globėjams už jų dalijamą šilumą, 
meilę, už padovanotus namus, svajones vaikams.

mėjimus globėjų (rūpintojų) ir 
įtėvių mokymų ir konsultavimo 
(GIMK) programą baigusiems: 
Evaldui Petraičiui, Kristinai Pe-
traitei ir Irenai Černevičienei. 

„Globėjai ypatingi – jie lei-
džia vaikams pajausti, kas yra 
šeima. Šalia jų vaikai suranda 
atramą, užuovėją. Man didelė 
šventė, kad tokių žmonių yra“, 
– sakė A. Vrubliauskas linkėda-
mas jiems ne tik valdžios, bet ir 
visuomenės dėmesio. 

Meras pažymėjo, kad rajono 
savivaldybės ryšys su globėjais 
yra draugiškas, patariantis, bet 
ne auklėjantis.  

Globėjus Alytaus rajono sa-
vivaldybė remia finansiškai ir 
morališkai. Teikiama psicholo-
go konsultacija,  socialinio dar-
buotojo, seniūno pagalba. Jiems 
padeda savivaldybės tarybos 
įkurtas  Alytaus šeimos pagal-
bos centras, kuris organizuoja 
mokymus, konsultuoja. 

Šio centro direktorė Inga 
Daugirdienė sako, kad finansi-
nė paskata svarbi, tačiau dide-
lis džiaugsmas globėjams – tai 
spindinčios, meilės kupinos 

vaiko akys už padovanotą pras-
mingesnį gyvenimą. Taip mano 
ir patys globėjai. 

Alytiškė Rita Midzgirdienė 
globoja 3 mažuosius rajono gy-
ventojus ir augina 2 savo biolo-
ginius vaikus. Moteris sako, kad 
šiam žingsniui pasiryžusi prieš 
trejus metus: „Kai gimė mano 
dukra, buvo didelis džiaugsmas, 
pajutau didelę laimę, supratau, 
kad ta laime galiu pasidalinti su 
stokojančiais jos vaikais“. 

Šiais metais Rita su šeima 
dalyvavo socialinėje iniciatyvo-
je „Misija Laplandija“, kurios 
globėja LR Prezidentė D. Gry-
bauskaitė.  Šeimos vaikai siun-
tė piešinius ir pateko tarp kitų 
Lietuvos vaikų, kurie kartu su 
Prezidente vyko į Laplandiją.  
Įspūdžiais ir nuotraukomis šei-
ma pasidalijo per renginį. 

Ilgametė globėja iš Dau-
gų Liuda Puzonienė šiuo metu 
rūpinasi 2 vaikais, jauniausia 
mergaitė – priešmokyklinukė.  
Moteris sako, kad tokie rengi-
niai labai reikalingi: „Tai ne tik 
šventė vaikams, bet ir globėjai 
pabendrauja, pasikalba“. 

Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Dalia Burlinskienė (pirma iš kairės) ir  
Alytaus šeimos pagalbos centro direktorė Inga Daugirdienė kartu su vaikais dainavo ir šoko.

Kalėdiniame rytmetyje vaikams dovanų atvežė kapitonas Flintas ir Kalėdų 
Senelis.

Kol vieni vaikai šoko su ka-
pitonu Flintu, kiti mokėsi lanks-
tyti balionus, piešė ant smėlio, 
gamino advento dekoracijas, 
veidelius pasipuošė pasirinktais 

personažais. Arbata ir sausai-
niais, vaisiais vaišino Alytaus 
šeimos pagalbos centras.
Alytaus rajono savivaldybės 
informacija

Dažais išteplioti netvarkingai pastatyti automobiliai

„Toyota“ vairuotojas į pareigūnus nesikreipė.Vandalams užkliuvo du automobiliai.

Alius Mikelionis
Mažiausiai 2 automobiliai 

Alytuje dažais apipurkšti se-
kmadienio naktį. Vidzgiryje 
vandalai dažais ištepliojo au-
tomobilius „Audi“ ir „Toyo-
ta“. Abi mašinos nuo penkta-

dienio stovėjo prie įvažiavimo 
į Statybininkų g. 30-ojo namo 
aikštelę ir galėjo trukdyti iš-
sukti į pagrindinę gatvę. Dėl 
ne vietoje pastatytų automobi-
lių problemiška buvo patekti ir 
į vidinį šio namo kiemą. 

Sekmadienio rytą abiejų 
automobilių savininkai rado 
transporto priemones išteplio-
tas dažais. 

Visureigio „Toyota“ savi-
ninkas, Statybininkų g. gyve-
nantis Povilas sako, kad rasti 

vietą automobiliui labai sunku. 
Iš gatvės pusės namas aikšte-
lės neturi, esą už namo esanti 
aikštelė – vos keliems automo-
biliams, todėl vėliau grįžtantys 
mėgina ieškot vietos ir greti-
muose kiemuose. 

Alytiškis sutinka, kad 
ne visai tvarkingai pastatė  
„Toyota“, bet tai nesuteikia 
teisės daryti žalą jo turtui. Po-
vilas dažus nuvalė panaudojęs 
acetoną, o į pareigūnus kreip-
tis nepanoro.
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Šimtą metų gyventi nebuvo ilgu

Alytaus rajono Krokia-
laukio seniūnijos gyven-
toja, sulaukusi 100 metų, 
nuoširdžiai džiaugėsi 
ypatingu jubiliejumi ir 
ją sveikinančiais svečiais 
bei dovanomis ir tikino, 
kad gyventi tiek metų 
nėra ilgu.

Jubiliatę Stasę Motiejūnienę 
aplankė ir pasveikino rajono sa-
vivaldybės mero pavaduotojas 
Arvydas Balčiūnas, Socialinės 

paramos skyriaus vedėja Dalia 
Burlinskienė. Vicemeras per-
davė mero Algirdo Vrubliausko 
sveikinimą, savivaldybės pi-
niginę dovaną, gėlių puokštę. 
A. Balčiūnas palinkėjo šimta-
metei sveikatos, šilumos, arti-
mųjų pagalbos. 

Krokialaukyje gyvenanti 
S. Motiejūnienė – vyriausia šios 
gyvenvietės gyventoja. Moteris 
gyvena pas dukterį Danutę, ją ir 
jos vyrą Vladą vadina auksiniais 
žmonėmis. Jie rūpinasi senolės 

kasdienybe, ypač nudžiugino iš-
pildę 100-ojo gimtadienio norą 
– apsilankyti gimtinėje Lazdijų 
rajone, Gudonių kaime, ir susi-
tikti su ten gyvenančiais pažįsta-
mais bei draugais. „Labai džiau-
giausi, jie netikėjo, kad man 
100 metų“, – dalijosi įspūdžiais 
iš susitikimo S. Motiejūnienė. 
Ypatingą gimtadienį moteris 
švęs ir su gausia šeima: trimis 
dukterimis ir sūnumi, dešimčia 
vaikaičių ir dvidešimčia pro-
vaikaičių. Nemažai jų į senolės 

šventę parvažiuos iš užsienio.
Senolė nestokoja optimiz-

mo, nuolat juokauja, džiaugiasi 
artimųjų dėmesiu ir sako, kad 
100-ą metų gyventi nebuvo 
ilgu. Gal kiek laikas lėčiau pra-
dėjo eiti, kai sulaukęs 85-erių 
mirė vyras.  

„Visus gyvenime labai mylė-
jau ir myliu, ant nieko nepyks-
tu“, – sako šimtametė ir pritaria 
kitiems, kad, galbūt, tai ir yra 
jos ilgaamžiškumo priežastis. 

Krokialaukio gyventoją 

S. Motiejūnienę neeilinio jubi-
liejaus proga pasveikino Kroki-
alaukio seniūnas Rimas Jarmala, 
socialinė darbuotoja Rasa Venč-
kauskienė, bendruomenės pir-
mininkė Janina Šiupšinskienė. 

Šiuo metu Alytaus rajone 
gyvena šeši šimto ir daugiau 
metų gyventojai, iš jų du vyrai 
ir keturios moterys, vienas vyras 
ir viena moteris yra 104 metų.  

Alytaus rajono savivaldybės 
informacija

Stasę Motiejūnienę 100-ojo gimtadienio proga sveikino svečiai bei artimieji. 

Aly tAus rAjono s AvivAldybė viešo 
konkurso būdu išnuomojA:

5 metų laikotarpiui 7,18 kv. m patalpų dalį, esančią Naujoji 
g. 48, Alytaus m., optikos prekių mažmeninės prekybos 
veiklai vykdyti.

3 metų laikotarpiui 11,54 kv. m patalpas, esančias Naujoji 
g. 48, Alytaus m. 

Pradinis nuompinigių dydis – 7,00 Eur (be PVM) už vieną 
kv. m per mėn.

Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas iki 2019 
m. sausio 4 d. 9 val.

Paraiškos ir kiti dokumentai pateikiami užklijuotame voke, 
adresu: Pulko g. 21, Alytaus m., Ekonomikos skyriui, 226 
kab.

Pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuom-
pinigių dydžiui (be PVM),   konkurso dalyviai sumoka į Aly-
taus rajono savivaldybės administracijos (kodas 188718528)  a. 
s. Nr. LT237181200002130804, AB ,,Šiaulių bankas“,  Alytaus 
skyrius, banko kodas 71812.

Su kitomis konkurso sąlygomis galima susipažinti Ekono-
mikos skyriuje, tel. (8 315) 55 538. 

Nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2019-01-07 9 
val.  Pulko g. 21, Alytus (Komitetų, komisijų posėdžių salėje, 
2 a.). 

Sugedo telefonas? „Tele2“ salonuose ieškokite „Smart Master“
Kiekviename „Tele2“ sa-
lone galima ne tik įsigyti 
naują įrenginį ar paslau-
gą, bet ir palikti suge-
dusį telefoną remontui 
„Smart Master“ serviso 
punkte. Taisymas trunka 
vos kelias dienas, jo metu 
klientai gali naudotis 
pakaitiniu telefonu, o 
atliktiems darbams yra 
suteikiama 3 mėnesių 
garantija.

„Smart Master“ – tai nauja-
sis „Tele2“ telefonų priežiūros 
centro, daugelį metų teikusio 
autorizuotas išmaniųjų įrengi-
nių remonto paslaugas, pavadi-
nimas.

„Džiaugiamės galėdami pri-
statyti naują savo vardą – kur-
dami jį, norėjome pabrėžti tai, 
kas mums svarbiausia: drau-
giškumas ir ypatingas dėmesys 
kliento patirčiai, mūsų meistrų 
ekspertiškumas bei paslaugų 
kokybė“, – sakė Evaldas Visel-
ga, „Smart Master“ vadovas.

Nuo kitų servisų „Smart 
Master“ skiriasi savo tinklo 
dydžiu – visoje šalyje yra net 
70 įrenginių priėmimo punktų. 
Beje, nors jie įkurti tik „Tele2“ 
salonuose, šio serviso paslaugo-
mis naudotis gali visų operato-
rių klientai.

kaip NepRaRasti 
ĮRENgINIO 

gARANTIjOS?
Serviso „Smart Master“ 

darbuotojai primena, kad šiuo-
laikiniai įrenginiai reikalauja ir 
inovatyvios profesionalų prie-
žiūros: originalių detalių, pačių 
naujausių technologijų ir savo 
sritį išmanančių ekspertų. Viso 
to tikėtis galima tik iš telefonų 
gamintojų sertifikuotų servisų.

„Svarbu atminti, kad po re-
monto neautorizuotoje taisy-
kloje telefonui yra panaikinama 
garantija. Be to, niekas neprisi-
ims atsakomybės, jei įrenginys 
kitą dieną ir vėl pradės neveik-
ti. Net jei atrodo, kad telefonas 
sugedo nepataisomai, užsukite 
į jums artimiausiame „Tele2“ 
salone esantį „Smart Master“ 
priėmimo punktą – darbuotojai 
patars ir pasiūlys pačią geriau-
sią išeitį“, – sakė E. Viselga.

Anot vadovo, jei prieš ge-
dimą įrenginiui galiojo garan-
tija, ji išliks ir po šiame servi-
se atlikto remonto. Jei tokios 
nebuvo, visiems čia atliktiems 
darbams bus suteikta 90 dienų 
garantija.

„Savo darbams garantiją su-
teikiame atsakingai. Nepaisant 
gedimo, dėl kurio įrenginys pa-
tenka į mūsų meistrų rankas, jie 
visuomet papildomai patikrina 
ryšį, kitus telefono jutiklius, 
ekrano jautrumą lietimui, ka-
merą. Visa tai yra daroma dėl 
klientų – kad jie atgautų tobulai 
veikiantį telefoną“, – pasakojo 
„Smart Master“ vadovas.

Pasak jo, dėl papildomų pa-
tikrinimų remontas netrunka il-
giau. Standartiniu atveju įrengi-

nys savininkui yra grąžinamas 
per 2–5 darbo dienas nuo ati-
davimo taisymui, nesvarbu, ko-
kioje vietovėje jis begyventų.

SVARBIAUSIA – PADėTI 
kLieNtUi

Telefonų ar kitų išmaniųjų 
įrenginių gedimas jų savinin-
kams visuomet yra nemalonus 
įvykis, todėl „Smart Master“ 
serviso darbuotojai stengia-
si, kad bent remonto procesas 
jiems nesukeltų papildomų rū-
pesčių.

„Taisomų įrenginių savi-
ninkams visuomet pasiūlome 
pakaitinį telefoną, kad remon-
to metu jie neliktų be ryšio. O 
jei taisymo išlaidų nepadengia 
garantija ar draudimas, mūsų 
servise „Tele2“ klientams yra 
suteikiama galimybė atsiskai-
tyti dalimis“, – pasakojo E. Vi-
selga.

Klientams sukurta ir itin pa-
togi internetinė svetainė www.
smartmaster.lt. Sugedus įrengi-
niui, joje galima patikrinti preli-
minarią remonto kainą, sužinoti 
artimiausio priėmimo punkto 
adresą, o vėliau ir sekti atlieka-
mų darbų statusą. Be to, svetai-
nėje galima rasti ir naudingos 
informacijos, kaip prižiūrėti bei 
apsaugoti savo įrenginius.

„Smart Master“ servise ga-
lima taisyti visus „Samsung“, 
„Huawei“ „LG“, „Getnord“, 
„Coolpad“, „Meizu“, „Sony“ ir 
„Xiaomi“ įrenginius bei mygtu-
kinius „Nokia“ telefonus.
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Teisinė metrologinė priežiūra Alytaus 
apskrityje per 2018 metų 9 mėnesius

Lietuvos metrologijos ins-
pekcijos funkcija – ginti valsty-
bę ir vartotojus nuo neteisingų 
ir neteisėtų matavimo padarinių, 
apsaugoti šalies rinką nuo nea-
titinkančių teisinės metrologijos 
reikalavimų matavimo priemo-
nių ir fasuotų prekių. Matavimai 
atliekami įvairių ūkio sričių ša-
lies įmonėse ir organizacijose. 
Nuo teisingų matavimo rezulta-
tų priklauso mokamų mokesčių 
už elektros energiją, vandenį, 
šilumą ir kitas matuojamas pas-
laugas dydis, perkamų prekių, 
pasvertų gramais, kilogramais, 
tonomis, išmatuotų metrais ir 
centimetrais, dozuojamų benzi-
no kolonėlėse litrais ir mililitrais 
vertė, skiriamos baudos dydis už 
automobilio greičio viršijimą, 
išmatuotą kelių policininko ar 
automatinio greičio matuoklio, ir 
t. t. Sunku rasti bendravimo sritį, 
kurioje nenaudotume svorio ir 
mato sąvokos.

Teisinė metrologinė priežiūra 
taikoma matavimo prietaisams, 
kurie priskiriami teisinei metro-
logijai. Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos metrologijos įstaty-
mo 16 straipsnio 1 dalimi, teisinis 
metrologinis reglamentavimas 
taikomas matavimo priemonėms, 
kurios naudojamos nustatant 
prekių, energijos, paslaugų kie-
kį ir vertę tiesioginio pardavimo 
sandoriuose bei atsiskaitant už 
suteiktas paslaugas ir prekes, kai 
nuo jų kiekio matavimo priklau-
so kaina, taip pat matavimams, 
kai nuo jų rezultatų priklauso 
baudos ir žalos atlyginimo dydis. 
Paminėtina, kad teisinis metrolo-
ginis reglamentavimas taikomas 
sveikatos apsaugos, veterinari-
jos, aplinkosaugos, darbų saugos 
srityse, taip pat banko, mokesčių, 
muitinės ir pašto operacijoms at-
likti ir kt. Šioms matavimo prie-
monėms, vadovaujantis Metro-
logijos įstatymo 17 straipsnio 1 
dalimi, taikomas teisinis metrolo-
ginis patvirtinimas, t. y. tipo įver-
tinimas ir patvirtinimas, pirminė, 
periodinė ar kita patikra. Teisinei 
metrologijai priskirtų matavimo 
priemonių grupių sąrašą tvirtina 
Ūkio ministerija. LR ūkio mi-
nistro 2018 m. balandžio 18 d. 
įsakymu Nr. 4-221 ,,Dėl Teisinei 
metrologijai priskirtų matavimo 
priemonių grupių ir laiko inter-
valų tarp patikrų sąrašo patvir-

tinimo“. Įmonės, naudojančios 
teisinio metrologinio reglamenta-
vimo sritims priskirtas matavimo 
priemones, turi sudaryti Teisinio 
metrologinio reglamentavimo 
sritims priskirtų matavimo prie-
monių grupių sąrašą, kuris iš 
rekomenduojamo tapo privalo-
mu pagal Lietuvos metrologijos 
įstatymo 16 str. 3 d. Nors teisinės 
metrologinės priežiūros ir rinkos 
priežiūros funkcijos priskiriamos 
Metrologijos inspekcijai, tačiau 
ji neatlieka matavimo priemonių 
patikrų. Matavimo priemones ti-
krina Ūkio ministerijos paskirto-
sios įstaigos: AB Vilniaus metro-
logijos centras ir keturi jo filialai 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose 
ir Panevėžyje, taip pat privačios 
laboratorijos. Ūkio subjektas turi 
pateikti matavimo priemonę pa-
skirtajai įstaigai. Tam tikrais atve-
jais, atskirai susitarus, paskirtųjų 
įstaigų atstovai patikrą gali atlikti 
ūkio subjekto patalpose.

Lietuvos metrologijos ins-
pekcijos Alytaus apskrities 
skyriaus (toliau – LMI Alytaus 
skyrius) darbuotojai, vykdyda-
mi teisinę metrologinę priežiūrą 
ir su ja susijusią rinkos priežiūrą 
teisinės metrologijos srityje per 
2018 m. 9 mėnesius atliko 250 
planinių patikrinimų įvairiuose 
ūkio subjektuose, iš jų 234 pa-
tikrinimai atlikti prieš 10 darbo 
dienų raštu informavus įmones 
apie planuojamus patikrinimus. 
Nežiūrint į tai, net 22 ūkio su-
bjektuose nustatyta teisinės me-
trologijos reikalavimų pažeidi-
mų. Deja, pažeidimų būtų žymiai 
daugiau, jei patikrinimai būtų 
atliekami be išankstinių praneši-
mų. Tokia išvada paaiškėjo iša-
nalizavus 9 mėnesių patikrinimų 
Alytaus apskrityje ataskaitą. Net 
44 ūkio subjektai 422  matavi-
mo priemones pateikė patikrai 
po pranešimo gavimo. Tai rodo, 
kad tik sužinoję apie planuoja-
mą patikrinimą atsakingi įmonių 
darbuotojai sukruto pateikti pa-
tikrai matavimo priemones: 16 
autoservisų (85 matavimo prie-
mones (toliau – MP)), 2 metalo 
laužo supirkimo įmonės (5 MP), 
3 viešojo maitinimo įmonės (4 
MP), 8 sveikatos priežiūros įs-
taigų (273 MP), 12 degalinių (19 
MP), 6 prekybos įmonės (9 MP), 
1 medieną ruošianti įmonė (66 
MP). Nors šių įmonių atsakingi 

darbuotojai faktiškai neatliko 
savo pareigos, jiems sankcijos 
nebuvo taikytos. Jei LMI Aly-
taus skyriaus darbuotojai šiose 
įmonėse nebūtų atlikę planinių 
patikrinimų ir toliau matavimo 
priemonės būtų naudojamos be 
metrologinės patikros. O tai yra 
Lietuvos metrologijos įstatymo 
pažeidimas. Visi šie darbuotojai 
turėtų papildyti Lietuvos valsty-
bės biudžetą atitinkamo dydžio 
įmoka. Tačiau baudos ar sank-
cijos nėra priežiūros institucijų 
tikslas. Vadovaujantis priežiūros 
naštos mažinimo ūkio subjek-
tams principais pirmiausiai sie-
kiama, kad ūkio subjektų veikla 
atitiktų teisės aktų reikalavimus.

Vadovaujantis priežiūros naš-
tos mažinimo ūkio subjektams 
principais, visų pirma buvo sie-
kiama, kad ūkio subjektų veikla 
atitiktų teisės aktų reikalavimus, 
o ne juos bausti ar taikyti jiems 
sankcijas. Nebuvo bausta nei 
viena verslo įmonė jos pirmai-
siais veiklos metais, nes LMI yra 
pritarusi Deklaracijai dėl pirmų-
jų verslo metų.

Labai dažnai įmonių atsakingi 
darbuotojai ir verslininkai teigia, 
kad neturi informacijos apie tei-
sinės metrologijos reikalavimus. 
2018 m. gegužės 1 d. įsigaliojo 
Lietuvos metrologijos įstatymo 
pakeitimas, nuolat keičiasi ir tei-
sės aktai bei jų keliami reikalavi-
mai. Ir todėl, jei vykdote veiklą 
susijusią su teisinio metrologinio 
reglamentavimo sritimi, pasikei-
timais reikėtų pasidomėti LMI 
tinklapyje metrinsp.lrv.lt: žiūrėti 
nuorodą „Klausimynai“ pagal 
vykdomą veiklą, rašyti užklausi-
mus („Klausimai – atsakymai“) 
arba skambinti LMI darbuotojui, 
teikiančiam konsultacijas, tel. 
8 706 68 013. Galima kreiptis 
ir tiesiogiai į LMI Alytaus aps-
krities skyrių rašyti elektroniniu 
paštu: gintaras.karazija@me-
trinsp.lt arba skambinti telefonu 
8 687 59 274.

Visuomenė vystosi ir sąmo-
nėja, tačiau kol kas dar reikia 
priminti ar kitaip paraginti, kad 
teisinės metrologijos reikalavi-
mų būtų laikomasi nuolat ir ma-
tavimo priemonės patikrai būtų 
pateiktos laiku.
Gintaras Karazija,
LMI Alytaus apskrities skyriaus 
viršininkas

PAPRASTAS  KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROjEKTUS NR. 9

Alytaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių 
vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių 
inicijuota  vietos plėtros strategija  2015–2020  metams“ VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 
atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ 
Nr. LEADER-19.2-7.6.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 9 galioja nuo 2018 m.  gruodžio 14 d. 8.00 val. iki 2019 
m.  sausio 18  d. 17.00 val.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 200 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto lėšų. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 100 000,00 
Eur.

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9  informacija bei dokumentai yra šiose interneto svetai-
nėse: www.alytausrvvg.lt, www.nma.lt, ir teikiama Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu 
Naujoji g. 48, Alytus, tel. +370 315 37727.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija 
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Efektyviau vartoti šilumą aktualu visiems
Šaltasis sezonas kasmet 
kelia tą patį klausimą: 
kokiomis priemonėmis 
pastatuose taupyti šilu-
mos energiją ir jai skiria-
mas lėšas? Tai aktualu ir 
daugiabučiams, ir pri-
vačioms bendrovėms, ir 
savivaldybės įmonėms, ir 
įstaigoms – visiems ener-
gijos vartotojams. 

„Siekti efektyvesnio šilu-
mos ir karšto vandens vartoji-
mo, energijos taupymo, o kartu 
ir mažesnių išlaidų energijai, 
galima visuose pastatuose, ne-
priklausomai nuo jų paskirties“, 
– sako „Litesko“ padalinio 
„Alytaus energija“ vadovas Vy-
tautas Čeponis. 

aUditas – Ne tik 
didiesieMs 

Pagrindinis būdas, leidžian-
tis išsiaiškinti energijos suvar-
tojimo rodiklius ir pastato efek-
tyvumą – energijos vartojimo 
auditas. Tai – viena iš priemo-
nių, leisiančių užtikrinti, kad 
Lietuva iki 2020-ųjų pasieks 
Europos Sąjungos keliamą tiks-
lą taupyti energiją.  

Įstatymais numatyta, kad 
didelėms įmonėms privaloma 
atlikti energijos vartojimo audi-
tus ne rečiau kaip kas ketverius 
metus. Auditų metu įvertinamas 
esamas energijos suvartojimo 
lygis įmonėje ir galimybės jį su-
mažinti. Audituojant nustatomi 
labiausiai energijos vartojimui 
imlūs procesai įmonėje ir pa-
siūlomos ekonomiškai pagrįstos 
energijos sutaupymo priemonės, 
skirtos mažinti įmonių veiklos 
kaštus.

„Energijos vartojimo auditai 
privalomi tik stambioms įmo-
nėms, tačiau ši priemonė aktuali 
ne tik didiesiems. Išsiaiškinti 
galimybes ir konkrečius būdus, 

kaip taupiau vartoti energiją, 
tame tarpe – šilumą, svarbu ir 
mažesnėms įmonėms“, – teigė 
V. Čeponis. 

Anot jo, tokį auditą norinčiai 
atlikti įmonei reikia kreiptis į 
atestuotus ekspertus, kurie atliks 
kompleksinę analizę. Tuomet, 
žinant realią padėtį pastatuose, 
galima pritaikyti efektyviausias 
priemones, kurios sumažins 
energijos vartojimą.

GyVeNti taUpiaU – 
JaU šiaNdieN   

Didžiausią energijos taupy-
mo naudą leidžia pasiekti kom-
pleksinė senų pastatų renovaci-
ja. Jos metu apšiltinus pastatų 
išorę, sutvarkius vėdinimo sis-
temas ir modernizavus šilumos 
punktą bei karšto vandens siste-
mą, galima reikšmingai suma-
žinti šilumos praradimus.

Žinoma, siekiant taupiau 
gyventi jau šiandien, galima 
imtis priemonių, kurios padeda 
mažinti energijos suvartojimą 
o kartu ir mokėjimus už šilumą 
belaukiant renovacijos. Be to, 
šios priemonės yra pigesnės ir 
greičiau atsiperka. 

Skaičiuojama, kad automa-
tizavus šilumos punktus ir su-
balansavus visas vidaus šildy-
mo ir karšto vandens sistemas, 
įrengus individualią apskaitą ir 
reguliavimą, galima sutaupyti 
iki 30 procentų šilumos. 

Automatizuoti šilumos punk-
tai automatiškai, pagal lauko oro 
temperatūrą, reguliuoja šilumos 
tiekimą į pastato šilumos siste-
mą. Tai leidžia pagerinti šilumos 
paskirstymą pastatuose. Dar 
vienas šios sistemos privalumas 
– šilumos vartotojai turi galimy-
bę pradėti ar užbaigti  šildymą 
pastatuose savo nuožiūra. 

Žinoma, efektyvus energijos 
vartojimas priklauso ne tik nuo 
pastatų šildymo sistemų būklės, 

bet ir tinkamos jų priežiūros. 
Būtina laiku atlikti šildymo ir 
karšto vandens sistemų priežiū-
ros darbus: periodiškai plauti 
šilumokaičius, rūpintis šilumos 
izoliacijos, filtrų, siurblių ir kitų 
sistemos dalių būkle.

VisieMs – VieNOda 
TEMPERATūRA

Karšto vandens tiekimo sis-
temos subalansavimas pastatų 
viduje užtikrina ne tik efekty-
vesnį šilumos vartojimą, bet ir 
patogesnį gyvenimą. 

Mat nesubalansuotomis sis-
temomis vartotojus pasiekiantis 
karštas vanduo būna skirtingos 
temperatūros. Arčiau šilumos 
punkto esantys butai ar patalpos 
aprūpinami karštesniu vande-
niu, o esantys toliau – vėsesniu, 
todėl ir sunaudoja jo daugiau. 

Siekiant visiems pastato 
vartotojams užtikrinti vienodą 
karšto vandens temperatūrą ir 
efektyvų vandens vartojimą, bū-
tina subalansuoti karšto vandens 
cirkuliacines sistemas – įrengti 
termobalansinius ventilius. 

Specialistai taip pat reko-
menduoja nelaukti, kol įvyks 
trūkimas senuose karšto van-
dens ir šildymo vamzdynuose, 
ir atitarnavusius vamzdžius pa-
keisti. 

pRitaikyti saVO 
pOReikiaMs 

Centrinę šildymo sistemą 
galima pritaikyti ir savo porei-
kiams. Tam reikia įrengti indi-
vidualią šilumos reguliavimo ir 
apskaitos sistemą: termostati-
nius ventilius, šilumos daliklius 
bei išmanųjį vienalaikį rodmenų 
nuskaitymą.  

Taip modernizuota sistema 
leidžia atskirose patalpose nu-
statyti  ir palaikyti  norimą tem-
peratūrą bei tiksliai paskirstyti 
suvartotą šilumos energiją. To-

dėl šildymas tampa efektyvesnis 
ir komfortiškesnis, o energijos 
suvartojimas ir sąskaitos už šil-
dymą – mažesnės. 

PAPRASTI BūDAI 
taUpyti 

Tiek gyventojai, tiek įmonės 
ar visuomeninių pastatų savinin-
kai, nusprendę švaistyti mažiau 
šilumos, gali įgyvendinti dar pa-
prastesnes taupymo priemones. 

Pavyzdžiui, pakeisti senus 
langus šiuolaikiniais, įstiklinti 
balkonus. Ruošiantis žiemai, bū-
tina patikrinti ir tvarkyti langų ir 
durų rėmus, stengtis sumažinti 
tarpus tarp varčios ir staktos.

Šildymo sezono pradžio-
je reikia kruopščiai patikrinti, 
ar radiatoriuose neliko oro. Jį 
būtina išleisti per tam skirtus 
ventilius, mat dėl šildymo sis-
temoje esančio nors ir nedidelio 
oro kiekio ne visi radiatoriai šils 
vienodai.

Šildymo radiatorius den-
giančios užuolaidos ar įvairūs 
baldai gali trukdyti efektyviau 
vartoti šilumą. Tuomet mažiau 
šilto oro patenka į kambario gi-
lumą, o šilumos nuostoliai per 
langus padidėja iki 40 procentų. 
Norint pagerinti oro cirkuliaci-
ją kambaryje, užuolaidų ilgis 
turėtų būti ne iki grindų, o iki 
palangės.

Didelę knygų lentyną arba 
spintą rekomenduojama statyti 
prie išorinės sienos – taip ma-
žinami šilumos nuostoliai per šį 
sienos plotą. 

Už radiatoriaus esantį sienos 
plotą papildomai uždengus šilu-
mą atspindinčia plėvele ar spe-
cialios izoliacinės medžiagos 
lakštu, nukreipiančiu šilumą į 
kambarį, patalpoje taps šilčiau.

ADMINISTRATORIŲ 
dUONa 

„Litesko“, kaip ir kitos ši-

lumos tiekimo įmonės, yra at-
sakingos už šilumos energijos 
tiekimą iki pastatų įvadų, o vi-
daus sistemomis rūpinasi pasta-
tus administruojančios įmonės. 
Todėl gyventojai, įmonės ir įs-
taigos, siekiančios mažinti savo 
išlaidas, turėtų kreiptis į pastato 
vidaus šildymo sistemas prižiū-
rinčią įmonę.

Administratorių funkcija – 
analizuoti, kodėl pastatai su-
vartoja daug šilumos, ir apie 
priežastis informuoti pastatų 
savininkus. Būtent adminis-
tratoriai yra atsakingi už ši-
lumos taupymą namo viduje, 
tolygų visų pastato patalpų 
šildymą ir karšto vandens tie-
kimą. 

šiLUMOs tiNkLai – 
MODERNūS 

„Iš savo pusės galime pa-
sidžiaugti, kad miesto šilumos 
ūkis, šilumos tinklai, kuriais 
energiją tiekiame iki pastatų, yra 
modernūs ir efektyvūs“, – teigė 
Vytautas Čeponis.

„Litesko“ duomenimis, per 
šilumos ūkio nuomos laikotar-
pį bendrovė nuostolius Alytaus 
šilumos trasose sumažino nuo 
59800 iki 36400 MWh per me-
tus.

Bendrovės darbas leido žy-
miai pagerinti ir kitus svarbius 
rodiklius. Tinklų papildymas 
termofikaciniu vandeniu buvo 
sumažintas nuo 78 iki 15 tūkst. 
kubinių metrų per metus. Kuro 
sąnaudos šilumos gamybai ma-
žėjo nuo 97 iki 82 kg naftos 
ekvivalentu/MWh. 

„Litesko“ investavo ir į ši-
lumos gamybą iš biokuro, kuris 
yra žymiai pigesnis už gamtines 
dujas.  Šiuo metu Alytuje iš vie-
tinio kuro pagaminami 76 proc. 
tiekiamos šilumos. 

„Litesko“ informacija 

Alytaus apskrities 
Stasio Kudirkos ligo-
ninės administracija 
kreipėsi į Alytaus 
rajono savivaldybę 
su prašymu prisidėti 
prie naujo kompiute-
rinio tomografo įsigi-
jimo. Alytaus rajono 
savivaldybės tarybos 
nariai pritarė spren-
dimui skirti lėšų šiai 
įrangai įsigyti. 

Alytaus apskrities S. Ku-
dirkos ligoninė įsigis 128 pjū-
vių kompiuterinį tomografą. 
Finansavimą Alytaus rajono 
taryba numatė 5 metų laiko-
tarpiui Alytaus rajono savi-
valdybės biudžeto lėšomis. Iš 
viso bus skirta 800 tūkst. Eur, 
o ligoninė prie projekto pla-
nuoja prisidėti 50 tūkst. Eur.

Pasak Alytaus apskrities 
S. Kudirkos ligoninės direk-
toriaus pavaduotojos finan-
sams Vilmos Mikelionienės, 
įsigyti naują įrangą yra būti-
na: „Šiuo metu ligoninės turi-
mas įrenginys dažnai genda, 
todėl pacientai turi būti nu-
kreipiami į kitas gydymo įs-
taigas ir taip gaištamas bran-
gus laikas. Naujas įrenginys 
galėtų atlikti greito skenavi-
mo, 128 pjūvių kompiuteri-
niu tomografu tyrimus.“

Alytaus apskrities S. Ku-
dirkos ligoninė yra didžiau-
sia Alytaus regiono gydymo 
įstaiga. Per metus joje atlie-
kama daugiau kaip 6 500 
kompiuterinio tomografo ty-
rimų.

Alytaus rajono savivaldybės 
informacija

Alytaus rajono savivaldybės 
taryba skyrė lėšų naujam 
ligoninės kompiuteriniam 
tomografui nupirkti

Naują Alytaus rajono administracijos 
direktorių meras renkasi iš trijų kandidatų
Daina Baranauskaitė
Iki kadencijos pabaigos 
likus mažiau nei trims 
mėnesiams Alytaus rajo-
no savivaldybės adminis-
tracijos direktorė Jolanta 
Kručkauskaitė traukiasi 
iš pareigų. Priežastis – 
sveikatos problemos. 

Alytaus rajono savivaldy-
bės administracijos direktorės 
J. Kručkauskaitės atleidimo iš 
pareigų klausimą rajono politi-
kai svarstė praėjusį ketvirtadie-
nį. Prašymą atleisti iš pareigų ji 
pateikė lapkričio 28 dieną, jame 
paaiškino, kad atsistatydina savo 
noru ir iš administracijos direk-
torės pareigų prašo ją atleisti 
gruodžio 17 dieną. Alytaus rajo-
no meras Algirdas Vrubliauskas 
teigė, kad administracijos direk-
torė traukiasi iš pareigų dėl svei-
katos problemų.

„Labai gaila, kad toks jaunas 
žmogus ir turi sveikatos proble-
mų. Tikiu, kad viskas bus gerai, 
jai linkiu tik geriausios sveika-
tos ir greito pasveikimo, tačiau 

procesas ilgesnis, todėl nutarė 
palikti užimamas pareigas“, 
– komentavo rajono vadovas 
A. Vrubliauskas.

Nors iki kadencijos pabai-
gos liko mažiau nei trys mėne-
siai, pagal teisės aktus, reikia 
patvirtinti naują administracijos 
direktorių. Meras neslėpė, kad 
akiratyje yra net trys kandida-
tai, kurie galėtų užimti J. Kruč-
kauskaitės vietą savivaldybėje, 
tačiau, anot jo, nėra lengva rasti 
žmogų, nes laiko iki kadencijos 
pabaigos liko nedaug.

„Pagal teisės aktus, vaduoti 
administracijos direktorių ga-
lima ne daugiau nei du mėne-
sius. Todėl turime patvirtinti 
naują kandidatūrą. Kol taryba 
buvo netenkinusi J. Kručkaus-
kaitės prašymo, su kandidatais 
nekalbėjau. Dabar pradėsiu 
pokalbius. Neslėpsiu, esu nusi-
žiūrėjęs tris kandidatus, tačiau 
nežinau jų požiūrio, mat liko 
nedaug laiko darbui. 

Jau mėnesį laikinai admi-
nistracijos direktoriaus pareigas 
vykdė direktoriaus pavaduotojas 

Virgilijus Pranskevičius. Praėju-
sį ketvirtadienį taryba jam skyrė 
30 procentų priedą prie atlygini-
mo ir įpareigojo atlikti direkto-
riaus pareigas, kol bus patvirtin-
ta nauja kandidatūra.

„Labai gaila, kad direktorei 
sušlubavo sveikata. Kartu dir-
bome darnioje komandoje. Vis 
tik ji teisininkė, labai išsilavinu-
si ir protinga moteris. Gavau to-
kių patarimų, kurių nepamiršiu 
niekada gyvenime. Na, o dabar, 
kol patvirtins naują direktorių, 
stengsiuosi kuo geriau atlikti 
savo pareigas“, – kalbėjo laiki-
nai direktoriaus pareigas vyk-
dantis V. Pranskevičius.

Su pačia J. Kručkauskaite 
susisiekti nepavyko, ji telefonu 
neatsiliepė.

Politikams pritarus admi-
nistracijos direktorės prašymui, 
jai bus išmokėta kompensacija 
už 24,09 kalendorinės dienos 
nepanaudotų atostogų, o funk-
cijos laikinai perduotos rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektorės pavaduotojui Virgilijui 
Pranskevičiui.
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dzūkijos krAšto ir žmonių 
AtspindžiAi

 Paramos teikėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Alytaus šimtmečio moteris – visuomenininkė Larisa Kunčinienė

Alytaus miesto ir rajono 
„Žinijos“ draugijai nuo 
1967 metų pradėjo vado-
vauti Larisa Kunčinienė, 
gimusi Kalvarijoje.  

Aktyvioji „Žinijos“ lekto-
rė skaitė paskaitas, dalyvavo 
rengiant paskaitų ciklus, dispu-
tus, teminius vakarus miesto ir 
kaimo auditorijoms. Jos mėgs-
tamos temos buvo šeima, mo-
kykla, visuomenė, meilė, san-
tuoka, šeima. Miesto pramonės 
įmonėse vyko teminiai vakarai 
„Už apvalaus stalo“, kuriuose 
lektorė aktyviai diskutuodavo 
šeimos klausimais. Savo pas-
kaitose Larisa kalbėjo: „Atro-

dytų, ką gi duos toks pokalbis 
mūsų moterų aktyvui, ką duos 
skyrybų skaičius ir ką duos 
tiems, kurie sukūrę laimingas 
šeimas arba kurie praėjo rifų 
ir povandeninių srovių kelią. 
Manyčiau, kad susidomėjimo 
priežastis yra ta, kad mes vis 
labiau ir tvirčiau įsisąmonina-
me, kokią milžinišką ir įvairią 
įtaką kasdienei namiškių būse-
nai, nuotaikai, mūsų santykių 
pobūdžiui turi bendrieji proce-
sai, vykstantys apie kuklų mūsų 
namų židinį. Rytų šalyse sako-
ma, jog vyras ir moteris yra tar-
si vieno paukščio sparnai. Jeigu 
abu sparnai tvirti, gali vienodai, 
lygiai išsiskleisti, paukštis gali 

pakilti aukštai ir skristi toli. Ta-
čiau jeigu vienas sparnas sulau-
žytas, negali išsiskleisti, paukš-
tis neskris nei aukštai, nei toli.“

Baigdama pokalbį Larisa 
cituodavo V. Vilmano žodžius: 
„Didis miestas tik tas, kuris turi 
didžius vyrus ir moteris. Jei 
tokių yra, ir nuskuręs kaimelis 
gali tapti didžiausiu pasaulio 
miestu.“

Rajono centrinės ligoninės 
gydytojai buvo inscenizavę „Al-
koholiko teismą“, kuris turėjo 
didelį  pasisekimą ir auklėjamą-
jį poveikį ne tik miesto, bet ir 
kaimo auditorijose. Kartu su šia 
grupe dirbo ir lektorė L. Kunči-
nienė, gydytojai R. Kiguolienė, 

L. Snarskienė, V. Tarutis, A. Ja-
siukėnas ir kiti „Žinijos“ lekto-
riai bei organizatoriai. 

1969 m. Nemunaičio stovy-
kloje buvo surengtas semina-
ras miesto ir rajono „Žinijos“ 
lektoriams, kurie mokėsi ora-
torinio meno, klausėsi respu-
blikos lektorių paskaitų. Įdomi 
diskusija vyko dispute „Meilė 
ir šeima“, kur Larisa labai ak-
tyviai diskutavo su VVU prof. 
K. Daukšiu.

Įdomi diskusija vyko 1971 
m. Ančios stovykloje dalyvau-
jant prof. V. Kazlauskui, apta-
riant tarptautinius klausimus, 
kuriais labai domėjosi Larisa. 
„Nėra nieko jautresnio už audi-

toriją“, – kalbėjo Larisa. Todėl 
ji 1977–1980 m. buvo pasiųsta 
gilinti savo žinias į respublikinį 
„Žinijos“ draugijos oratorinio 
meno lektorių mokyklą. Gau-
tas žinias perteikdavo rajone 
veikiančioje oratorinėje meno 
mokykloje. 

Jos iniciatyva buvo sureng-
tas disputas „Lektorius ir audi-
torija“. Dispute aktyviai kalbėjo 
V. Šimukonienė, R. Kiguolienė, 
B. Tamulynienė ir kiti. 

Larisa Kunčinienė kaip ak-
tyvi „Žinijos“ draugijos lekto-
rė apdovanota miesto ir rajono 
„Žinijos“ padėkos raštais, res-
publikinės „Žinijos“ draugijos 
pagyrimo raštais, 1977 m. buvo 
respublikos „Žinijos“ draugijos 
suvažiavimo delegatė, dalyva-
vo daugelyje respublikos akty-
vo pasitarimų. 

1968 metais geriausiems 
rajono „Žinijos“ lektoriams 
buvo organizuota kelionė į Pe-
trogradą. Grupės sudėtyje buvo 
L. Kunčinienė ir jos vyras Vla-
das. 

Šalia paskaitinės veiklos 
1979 metais įkūrus Alytaus 
mieste teisėtvarkos punktus 
pagal gyvenamąją vietą moky-
toja Larisa pradėjo vadovauti 
Alytaus Senamiesčio punktui 
S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje. 

Atraminiai teisėtvarkos 
punktai – tai kovos su nepil-
namečių nusikalstamumu, 
viešosios tvarkos palaikymo, 
kuriems vadovavo patyrę pe-
dagogai kartu su vidaus reikalų 
skyriumi, organizacijos. 
Prisiminimus apie Larisos Kunčinienės 
veiklą parašė ilgametė „Žinijos“ 
draugijos ats. sekretorė 
Leokadija Laukienė.

1968 m. „Žinijos“ draugijos aktyviausiems lektoriams buvo suorganizuota ekskursija į Petrogradą. Kelionėje dalyvavo Larisa ir Vladas 
Kunčinai, Politechnikumo dėstytojai Raičinskiai, gydytojas V. Tarutis, A. Šatrauskas, mokytojas J. Pranevičius, teisininkas S. Kumpys su 
žmona ir daugelis kitų. 

1968 m. alytiškiai lektoriai Petrograde prie Tauridos rūmų (pirma iš dešinės L. Kunčinienė).
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EtEris

šEštadiEnis, gruodžio 15 d. Saulė teka 8.34, leidžiasi 15.52, dienos ilgumas 
7.18. Priešpilnis. Vardadieniai: Justas, Kristijonas, Kristijona, Nina, Ona, Gaudenis, Gaudenė.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 7.00 Gimtoji žemė. 
 7.30 Premjera. „Žavusis 

princas“. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Didžiosios 
gyvūnų migracijos. 
Šiauriniai elniai“. 

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Baltieji liūtai. 
Gimę laisvėje. Kova 
dėl išgyvenimo“. 

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

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

certas.
 17.30 Žinios. Sportas. 

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

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Maltiečių sriuba 

2018. Šventinis 
paramos koncertas. 

 23.10 Premjera. „Eks-
promtas“. 

 1.00 „Užmirštieji“. 
 3.05 Pasaulio dokumen-

tika. „Didžiosios 
gyvūnų migracijos. 
Šiauriniai elniai“. 

 4.00 Teisė žinoti. 
 4.25 „Džesika Flečer 5“. 

LnK
 6.05 Dienos programa. 
 6.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 6.35 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 7.05 „„Nickelodeon“ 
valanda. Keista 
šeimynėlė“. 

 7.35 „Neramūs ir 
triukšmingi“. 

 8.05 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“. 

 9.00 „Ogis ir tarakonai“. 
 9.30 Nebijok pažinti. 
 10.00 „Sniego mūšis“.
 11.45 „Šnipų vaikučiai 2. 

Prarastų svajonių 
sala“.

 13.50 „Eisas Ventura. Kai 
gamta šaukia“.

 15.40 „„Mažylis“ Tomis“.
 17.30 Bus visko. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 „Batuotas katinas 

Pūkis“.
 21.10 „Kung Fu Joga“.
 23.25 PREMJERA. „Džo 

Purvinis. Gražuolis 
nevykėlis“.

 1.40 „Betmenas prieš 
Supermeną. 
Teisingumo aušra“.

tV3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.00 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 8.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 9.00 Virtuvės istorijos. 
 9.30 Gardu Gardu. 
 10.00 Svajonių ūkis. 
 10.30 Tavo supergalia. 
 11.00 Kelionių panorama. 
 11.30 PREMJERA. 

„Ežiukas Bobis“.
 13.15 „Šoklieji bičiuliai“.
 14.55 „Bibliotekininkai“.
 15.50 Ekstrasensų mūšis. 
 17.25 Laimingas, nes 

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

2. pasiklydęs 
Niujorke“.

 22.00 PREMJERA. „Ne-
matomi skaičiai“.

 0.30 „Toras. Tamsos 
pasaulis“.

 2.35 „Aukštis“.
 4.05 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.

BtV
 6.15 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 7.15 „Vaikai šėlsta“. 
 8.45 Sveikatos ABC 

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

grandinės“. 
 10.30 „Amūras – Azijos 

Amazonė“. 
 11.35 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“. 
 12.40 „Geriau vėliau, 

negu niekada“.
 13.40 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 15.50 „Nusikaltimų 

tyrėjai“. 
 17.00 Betsafe–LKL. 

„Skycop“–
„Neptūnas“.

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.05 „Elijaus knyga“.
 0.25 „Dingę be žinios 2“.
 2.15 „Ekstrasensų 

mūšis“.

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

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Marija De 
Neri – Oginskienė“. 

 7.55 „Pasaulis iš 
viršaus“. 

 8.30 10 min. iki tobu-
lybės su Jurijumi. 

 8.45 Skinsiu raudoną 
rožę. 

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

D. Žeimyte. 
 11.00 „Pagrindinis 

įtariamasis“.

 13.15 „Šeimininkė“.
 15.35 TV parduotuvė.
 16.00 Žinios.
 16.18 Orai.
 16.20 Čempionai. 
 16.50 4 kampai. 
 17.25 „Neišsižadėk“.
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Neišsižadėk“.
 20.00 Žinios.
 20.23 Orai.
 20.25 „Mentalistas“.
 22.00 Žinios.
 22.28 Orai.
 22.30 „Mentalistas“.
 23.10 „Mentų karai: Ki-

jevas. Sugrįžimas“.
 1.15 „Moterų daktaras“.
 3.05 „Šeimininkė“.
 4.30 Vantos lapas. 
 4.50 „Kambarinė“.
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.40 Skonio reikalas. 

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo. 
 7.30 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 8.00 Misija: Vilnija. 
 8.30 ARTS21. 
 9.00 Mano mama 

gamina geriau. 
 10.00 Į sveikatą. 
 10.30 Garsiau. 
 11.00 Už kadro. 
 11.30 Mokslo sriuba. 
 12.00 Pasikalbėk su 

manimi eilėmis. 
 13.00 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 
trumpajame 25 m 
baseine. Pusfinaliai 
ir finalai. 

 15.15 ARTi. Veidai. 
 15.30 Kultūrų kryžkelė. 

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

sukūrė Lietuvą. 
Jurgis Šaulys“.

 19.45 Stambiu planu. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. „Tobuli 

svetimšaliai“. 
 22.25 Aktoriaus Sauliaus 

Sipario 60-mečiui. 
Bernardas Šo. 
„Velnio mokinys“.

 0.15 Dabar  
pasaulyje. 

 0.45 „Moterys ties 
nervų krizės riba“. 

 2.15 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 2.40 Dokumentinė isto-
rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 

 3.30 „Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. 
Jurgis Šaulys“.

 4.15 Klauskite daktaro. 
 5.05 Stilius. 

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

kviečia į gamtą“. 
 8.15 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.10 „Tėvas Motiejus“.
 10.25 „Būrėja“. 
 11.35 „Šviežias maistas. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.05 „Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson 
receptai“.

 12.35 „Akloji“. 
 13.45 „Nekviesta meilė 

3“.
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“. 
 18.55 „Būrėja“. 
 19.30 „Įsimylėjęs kara-

lius“.
 21.00 „Prieblanda. Sielų 

šnabždesiai“.
 23.00 „Skaistuolė ameri-

kietė“.
 0.45 „Visi geri dalykai“.
 2.35 „Byla“.

tV6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 „Pavojus migraci-

joms“.
 8.30 Sandėlių karai.
 9.00 Vienam gale 

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

žaidynės. 
 11.30 Sandėlių karai.
 12.00 Jokių kliūčių! 
 13.00 „Pavojus migraci-

joms“.
 14.00 Pavojingiausi 

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

keliai“.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Skorpionas“.
 19.00 Amerikos talentai.
 21.00 Žinios. 
 21.53 Sportas.
 21.58 Orai. 
 22.00 „Grotos gyve-

nimui“.
 1.10 „Naktis „Roksberio“ 

klube“.

„Batuotas katinas Pūkis“,  19.30, LNK

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

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 3“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 (Ne)emigrantai. 
 13.00 Vartotojų kontrolė. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

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

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Auksinis protas.
 22.50 „Užmirštieji“. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.10 „Štutgarto krimina-

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

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

kodėl?“. 
 3.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 5.00 „Seserys“. 

LnK
 6.00 Dienos programa. 
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

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

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

„Betmenas prieš 
Supermeną. 
Teisingumo aušra“.

 0.05 „„Delta“ būrys 
2. Kolumbijos 
grandis“.

 2.20 „Šešios dienos“.
 3.55 Nebijok pažinti. 

tV3
 6.10 Televitrina.

 6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Farai. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Mažoji  

undinėlė“.
 21.10 „Toras. Tamsos 

pasaulis“.
 23.30 „Įstatymus 

gerbiantis pilietis“.
 1.35 „Ginkluotas 

atsakas“.
 3.10 „Geras, blogas ir 

negyvas“.

BtV
 7.00 „Vaikai šėlsta“. 
 7.30 „Stoties policija“.
 8.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.30 „Šuo“.
 10.40 „Gelbėtojai – 112“.
 11.40 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

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

Jonavos „Sintek“–
Molėtų „Ežerūnas“.

 20.00 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 21.00 „Logano karas. Su-
saistytas garbės“.

 22.55 „„Delta“ būrys“.
 1.30 „Sostų karai“.
 2.35 „Nusikaltimų 

miestas“.

dzūkijos tV
 6.00 Programa.
 6.05 TV parduotuvė.
 6.25 Lietuva tiesiogiai. 
 7.00 Adomo obuolys. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
 9.00 Nuoga tiesa. 
 10.30 10 min. iki tobu-

lybės su Jurijumi. 
 10.40 Čempionai. 
 11.15 Ant bangos. 
 12.20 „Gurovo bylos. Trys 

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

D. Žeimyte. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Demaskuoti“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.

 20.30 Kitoks pokalbis su 
D. Žeimyte. 

 20.58 Orai.
 21.00 Adomo obuolys.
 22.00 Reporteris. 
 23.00 Ant bangos. 
 0.00 „Gluchariovas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Vienišas vilkas“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Kambarinė“.
 4.45 „Vienišas vilkas“.
 5.35 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 6.00 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.25 Lryto popuri. 
 6.50 10 min. iki tobu-

lybės su Jurijumi. 

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Jazz 2018. 
 7.05 Už kadro. 
 7.30 „Auklė Mun“. 
 7.40 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Garsiau. 
 8.45 7 Kauno dienos.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 12.15 Istorijos detektyvai. 
 13.00 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 
trumpajame 25 m 
baseine. Pusfinaliai 
ir finalai. 

 15.00 „Pokalbiai pas Ber-
gmaną. Nuotykiai“. 

 15.50 „Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo“. 

 16.05 „Džeronimas“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Kelias. 
 18.20 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 19.20 „Kiotas. Roman-

tiška pažintis su 
nacionalinėmis 
vertybėmis. Sagano 
vasara. Daikaku-dži 
šventykla“. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Moterys ties 

nervų krizės riba“. 
 22.55 Monika Linkytė su 

styginių kvintetu.
 24.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Vilnius Jazz 2018.
 1.45 Stop juosta.
 2.10 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.

 2.35 Dainuoju Lietuvą. 
 5.05 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– smuiko virtuozas 
Sergej Krylov  
(Italija).

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

šeimininkės“.
 12.40 „Džekio Čano 

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

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.25 „Džiunglių princesė 
Šina“.

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

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 PREMJERA. „Byla“.
 23.00 „Visi geri dalykai“.
 1.05 „Nebylus liudi-

jimas“.
 3.00 „Džiunglių princesė 

Šina“.
 3.45 „Nusikaltimas 

šiaurėje. Kliuveris ir 
Zilto karalius“.

tV6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Filologyno 

berniukai“. 
 7.00 Jokių kliūčių!
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Praeities žvalgas. 
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Univeras“. 
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Bibliotekininkai“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Univeras“. 
 20.00 Farai. 
 21.00 Žinios. 
 21.53 Sportas.
 21.58 Orai. 
 22.00 „Naktis „Roksberio“ 

klube“.
 23.45 Eurolygos rung-

tynės. Miuncheno 
„Bayern“–Kauno 
„Žalgiris“.

 1.35 „Ranka, verta 
milijono“.

„Mažoji undinėlė“,  19.30, TV3
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PirmadiEnis, gruodžio 17 d. Saulė teka 8.36, leidžiasi 15.52, dienos ilgumas 
7.16. Priešpilnis. Vardadieniai: Olimpija, Mantgailas, Drovydė, Jolanta.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 3“. 
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

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

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

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

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

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

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

LnK
 6.00 Dienos programa. 
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 „Namai, kur širdis“.
 10.20 KK2 penktadienis.
 12.00 „Meilės sparnai“.
 13.00 „Gyvenimo daina“.
 14.00 „Aukštakulnių 

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

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

1634. 
 22.30 „Kolibrio efektas“.
 0.35 „Juodasis sąrašas“.
 1.35 „Ištrūkęs Džango“.

tV3
 6.10 Televitrina. 

 6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 PREMJERA. „Nesu-

vokiama“.
 0.05 „Kaulai“.
 1.05 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 2.00 „Grainderis“.
 2.50 Ekstrasensai 

detektyvai. 
 3.45 „Kaulai“.
 4.35 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 5.25 „Grainderis“.

BtV
 7.00 „Vaikai šėlsta“. 
 7.30 „Stoties policija“.
 8.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.30 „Šuo“.
 10.40 „Gelbėtojai – 112“.
 11.40 „Reali mistika“. 
 12.45 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

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

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Baudėjas. Karo 

zona“.
 23.05 „Elijaus knyga“.
 1.20 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai V“.
 2.15 „Gyvi numirėliai“.

dzūkijos tV
 6.00 Programa.
 6.05 TV parduotuvė.
 6.25 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 7.00 Šiandien kimba. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
 9.00 „24/7“. 
 10.00 „Mentų karai. 

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

Savivalė“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“.
 18.30 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Tai – sportas“ 
 19.45 „Kultūros langas“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Nuoga tiesa. 
 22.00 Reporteris. 
 22.58 Orai.
 23.00 Adomo obuolys. 
 0.00 „Gluchariovas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Vienišas vilkas“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Neišsižadėk“.
 4.45 „Vienišas vilkas“.
 5.35 Vantos lapas. 

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Jazz 2018. 

Brian Marsella trio 
(JAV).

 7.05 Linija, spalva, 
forma. 

 7.35 „Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo“. 

 7.50 „Džeronimas“.
 8.15 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 8.45 Misija knygnešys.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Savaitė. 
 13.10 Daiktų istorijos. 
 14.00 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 14.25 „Dauntono abatija 

1“. 
 15.15 Premjera. „Pasako-

jimai iš Japonijos 
4“. 

 15.40 „Auklė Mun“. 
 15.50 „Kaip Paulinė 

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

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“. 
 19.00 ARTi. Veidai. 
 19.15 „Jos istorija. 

Moterų galia. 
Profesija“. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Nuoga Macha“.
 23.00 Mokslo ekspresas. 
 23.15 Istorijos detektyvai. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band festival 

Šiauliai 2015“.
 1.45 Dokumentinė isto-

rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 

 2.40 Istorijos perimetrai. 
„Vasario 16-oji“.

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

Vilniaus sąsiuvinis. 
 5.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“. 

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

šeimininkės“.
 12.40 „Džekio Čano 

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

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.25 „Džiunglių princesė 
Šina“.

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

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 „Tu esi čia“.
 23.20 „Mano lemties 

diena“.
 1.15 „Nebylus liudi-

jimas“.
 3.05 „Džiunglių princesė 

Šina“.
 3.50 „Likimo šešėlis“.

tV6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 Dainų dvikova.
 7.00 Aliaskos geležinke-

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

berniukai“. 
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Silpnybės“.
 23.00 „Pjūklas 6“.
 0.45 „Daktaras Hausas“.
 1.40 „Svieto lygintojai“.
 2.25 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.

„Mentų karai. Odesa“,  10.00, BTV

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Beatos virtuvė. 
 7.00 Šventadienio 

mintys. 
 7.30 Klausimėlis.lt.
 8.00 Gyventi kaime 

gera. Veikime kartu. 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 9.00 „Brolių Grimų 

pasakos. Giedantis 
skambantis medis“. 

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Kerintis 
Tailandas. Centrinis 
regionas“. 

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. „Nilas. 
Didingoji upė. 
Mėnulio kalnai“. 

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

Loto“.
 15.45 Žinios. Orai.
 16.00 Istorijos detektyvai. 
 16.45 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

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

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. „Lituanie, 

mano laisve“.
 22.10 Premjera. „Vienas 

plius viena“. 
 0.05 „Mumija. Drakono 

Imperatoriaus 
kapas“. 

 1.55 Pasaulio doku-
mentika. „Kerintis 
Tailandas. Centrinis 
regionas“. 

 2.50 Pasaulio doku-
mentika. „Nilas. 
Didingoji upė. 
Mėnulio kalnai“. 

 3.40 Savaitė su „Dvi-
račio žiniomis“. 

 4.20 „Puaro“.

LnK
 6.05 Dienos  

programa. 
 6.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 6.35 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 7.05 „„Nickelodeon“ 
valanda. Keista 
šeimynėlė“. 

 7.35 „Neramūs ir 
triukšmingi“. 

 8.00 „Ogis ir tarakonai“. 
 8.10 „Linksmosios 

pėdutės 2“.
 10.05 Muzikinė  

kaukė.
 12.45 „Policijos aka-

demija 4. Civiliai 
patruliai“.

 14.30 „Viskas normaliai!“.
 16.40 Ne vienas kelyje. 
 17.20 Teleloto. 

 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 Lietuvos balsas. 
 22.50 „Ištrūkęs Džango“.
 2.10 „Pjūklas 5“.
 3.40 „Kung Fu Joga“.

tV3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.00 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 8.30 Mamyčių klubas. 
 9.00 Kulinarinis detek-

tyvas. 
 9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas. 
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris. 
 10.30 Svajonių sodai.
 11.30 Aplink Lietuvą. 
 12.30 „Pasaka apie 

pagrobtą nimfą“.
 13.35 „Aš ir Erlas, ir 

mirštančioji“.
 15.50 „Jaunėlis“.
 18.00 Raudonas kilimas. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 TIESIOGIAI. X 

Faktorius. 
 22.30 „Tryliktas rajonas. 

Ultimatumas“.
 0.30 „Įstatymus 

gerbiantis pilietis“.
 2.25 „Žmonijos biuras“.
 4.00 „Grainderis“.

BtV
 6.20 „Geriau vėliau, 

negu niekada“.
 7.20 „Amūras – Azijos 

Amazonė“. 
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Sveikatos kodas. 
 10.00 „Nutrūkę nuo 

grandinės“. 
 10.30 „Amūras – Azijos 

Amazonė“. 
 11.40 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“. 
 12.40 „Geriau vėliau, 

negu niekada“.
 13.35 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 15.55 „Nusikaltimų 

tyrėjai“. 
 17.00 Betsafe–LKL. 

„Nevėžis“–
„Žalgiris“.

 19.30 „Mažasis plau-
kikas“.

 21.25 „Karo vilkai. 
Likvidatoriai V“.

 22.25 „Gyvi numirėliai“.
 23.25 „Logano karas. Su-

saistytas garbės“.
 1.10 „Dingę be žinios 2“.

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

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Padangių 
moterys“. 

 7.55 „Pasaulis iš 
viršaus“. 

 8.30 Kaimo akademija. 

 9.00 Šiandien kimba. 
 10.00 „Tiesa apie kalo-

rijas“. 
 11.10 4 kampai. 
 11.40 Skonio reikalas. 
 12.10 Lryto popuri. 
 13.00 Adomo obuolys. 
 14.00 Ant bangos. 
 16.00 Žinios.
 16.18 Orai.
 16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 17.00 Patriotai. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Svetimų troškimų 

sūkurys“.
 20.00 Žinios.
 20.23 Orai.
 20.25 „Svetimų troškimų 

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

įtariamasis“.
 0.45 „Gurovo bylos. 

Medžioklė“.
 2.45 „Merdoko 

paslaptys“.
 4.40 „Mentalistas“.
 5.30 „Neprijaukinti. 

Naujoji Zelandija“.

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Aktoriaus Sauliaus 

Sipario 60-mečiui. 
Bernardas Šo. 
„Velnio mokinys“.

 8.00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 

 8.15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 

 8.30 Kelias. 
 8.45 Krikščionio žodis. 
 9.00 Premjera. „Sporto 

galia. Tour du 
Faso – svarbiausios 
dviračių lenktynės 
Afrikoje“. 

 9.30 Euromaxx. 
 10.00 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 10.30 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 11.00 7 Kauno dienos.
 11.30 Linija, spalva, 

forma. 
 12.00 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 
trumpajame 25 m 
baseine. Finalai. 

 14.15 Trimito genijaus 
Sergej Nakariakov 
(Izraelis, Rusija) ir 
Maria Meerovitch 
(Belgija) koncertas.

 15.45 Šventadienio 
mintys. 

 16.15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 

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

Nomeda. 
 18.45 Istorijos perimetrai. 

„Vasario 16-oji“.
 19.40 „Dauntono abatija 

1“. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 

– mandolinos 
virtuozas Francesco 
Mammola (Italija).

 22.00 Šviesa ir šešėlis. 
 23.40 Anapus čia ir dabar. 
 0.25 „Tobuli svetimša-

liai“. 
 1.50 Trimito genijaus 

Sergej Nakariakov 
(Izraelis, Rusija) ir 
Maria Meerovitch 
(Belgija) koncertas.

 3.20 Pasikalbėk su 
manimi eilėmis. 

 4.15 Garsiau. 
 4.40 7 Kauno dienos.
 5.05 (Ne)emigrantai. 

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

kviečia į gamtą“. 
 8.10 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

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

Anos Olson 
receptai“.

 12.30 „Silvijos itališki 
valgiai“.

 13.00 „Laukiam svečių su 
Reičele Alen“. 

 13.30 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“. 
 18.55 „Būrėja“. 
 19.30 „Įsimylėjęs kara-

lius“.
 21.00 „Likimo šešėlis“.
 23.10 „Atsisveikinimo 

žodis“.
 1.15 „Skaistuolė ameri-

kietė“.
 2.45 „Prieblanda. Sielų 

šnabždesiai“.

tV6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 „Pavojus migraci-

joms“.
 8.30 Sandėlių karai.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 Vienam gale 

kablys. 
 10.00 Praeities  

žvalgas. 
 10.30 Savaitė su Kauno 

„Žalgiriu“.
 11.00 100% Dakaro.
 11.30 Sandėlių karai.
 12.00 Jokių kliūčių! 
 13.00 PREMJERA. „Pelkių 

liūtai“.
 14.00 Pavojingiausi 

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

keliai“.
 17.00 TIESIOGIAI. 

„Lietuvos atvirasis 
3x3 krepšinio 
čempionatas“.

 19.00 Amerikos talentai.
 21.00 Žinios. 
 21.53 Sportas.
 21.58 Orai. 
 22.00 Nakties TOP. 
 22.30 Dainų  

dvikova.
 0.00 „Skorpionas“.
 0.55 Jokių kliūčių!

sEKmadiEnis, gruodžio 16 d. Saulė teka 8.35, leidžiasi 15.52, dienos ilgumas 
7.17. Priešpilnis. Vardadieniai: Albina, Vygaudas, Audronė, Algina, Alina, Adas.
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trEčiadiEnis, gruodžio 19 d. Saulė teka 8.38, leidžiasi 15.53, dienos ilgumas 7.15. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Rufas, Urbonas, Gerdvilas, Rimantė, Darijus.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 3“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

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

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

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

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

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

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

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

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

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 5.00 „Seserys“. 

LnK
 6.00 Dienos programa. 
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

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

Lietuva. 
 17.35 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 Lituanos  

Locos. 
 21.00 „Rimti reikalai“.
 21.30 Žinios. 
 22.24 Sportas. 
 22.28 Orai. 

 22.30 „Tikras išban-
dymas“.

 0.45 „Juodasis sąrašas“.
 1.45 „Nurašytieji“.

tV3
 6.10 Televitrina. 
 6.25 Tavo supergalia. 
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Prieš srovę. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.25 TV3 orai. 
 19.30 Gero vakaro šou. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.55 TV3 orai.
 22.00 PREMJERA. „Sugrį-

žimas“.
 22.25 „Vikinglotto“. 
 22.30 TĘSINYS. „Sugrį-

žimas“.
 23.55 „Kvantikas“.
 0.55 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 1.45 „Grainderis“.
 2.35 Ekstrasensai 

detektyvai. 
 3.25 „Kvantikas“.
 4.20 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 5.05 „Grainderis“.

BtV
 7.00 „Vaikai šėlsta“. 
 7.30 „Stoties policija“.
 8.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.30 „Šuo“.
 10.40 „Gelbėtojai – 112“.
 11.40 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

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

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Gilus sukrėtimas“.
 23.25 „Mirtinos žaizdos“.
 1.30 „Sostų karai“.
 2.30 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.

dzūkijos tV
 6.00 Programa.
 6.05 TV parduotuvė.
 6.25 Lietuva  

tiesiogiai. 
 7.00 Vantos lapas. 
 7.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
 9.00 Patriotai. 
 10.00 „Mentų karai. 

Odesa“.

 11.10 „Albanas“.
 12.20 „Gurovo bylos. 

Savivalė“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Politiko išpa-

žintis“.
 18.25 „Dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“. 
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Pozicija“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Ant bangos.
 22.00 Reporteris. 
 22.58 Orai.
 23.00 Patriotai. 
 0.00 „Gluchariovas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Vienišas vilkas“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Mentalistas“.
 4.45 „Vienišas vilkas“.
 5.35 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band festival 
Šiauliai 2015“. 

 7.05 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 7.30 „Auklė Mun“. 
 7.40 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Misija knygnešys.
 8.50 „Pasakojimai iš 

Japonijos 4“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 12.15 Istorijos perimetrai. 

„Vasario 16-oji“.
 13.10 Kultūringai su 

Nomeda. 
 13.55 Linija, spalva, 

forma. 
 14.20 Stilius.
 15.15 „Pasakojimai iš 

Japonijos 4“. 
 15.40 „Auklė Mun“. 
 15.50 „Kaip Paulinė 

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

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 18.15 ARTi. Veidai. 
 18.30 FIFA klubų Pasaulio 

taurė. Pusfinalis. 
 20.30 Kultūros diena.
 20.45 „Lenkijos anks-

tyvosios istorijos 
paslaptys. Kryžius 
ir karūna“. 

 21.40 Premjera. „Juoda“. 
 23.10 Dokumentinė isto-

rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 

 24.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 

 0.45 Tarptautinis 
bigbendų festivalis 
„Big Band festival 
Šiauliai 2015“. 

 1.40 „Komisaras ir jūra“.
 3.10 Kultūringai su 

Nomeda. 
 3.55 ARTi. Veidai. 
 4.10 Už kadro. 
 4.35 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 4.55 Monika Linkytė su 

styginių kvintetu. 

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

šeimininkės“.
 12.40 „Saugokis meš-

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

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.25 „Džiunglių princesė 
Šina“.

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

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės X. 
Mirtis ir dulkės“.

 23.05 „Mano lemties 
diena“.

 1.05 „Dolmenas“.
 2.45 „Džiunglių princesė 

Šina“.
 3.30 „Midsomerio 

žmogžudystės X. Ir 
ateis Gitaristas“.

tV6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 Dainų dvikova.
 7.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai.
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Statybų gidas.
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Univeras“. 
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Bibliotekininkai“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 TIESIOGIAI. 

Europos taurės 
krepšinio rung-
tynės. „Vilniaus 
„Rytas“–Baro 
„Mornar“.

 21.00 Juokingiausi 
Amerikos namų 
vaizdeliai.

 21.15 Eurolygos rung-
tynės. „Stambulo 
„Daruššafaka“–
Kauno „Žalgiris“.

 23.15 „Pasitikėjimas“.
 0.05 „Daktaras  

Hausas“.
 1.00 „Svieto lygintojai“.
 1.50 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 3“. 
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

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

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

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

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

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

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

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

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

LnK
 6.00 Dienos programa. 
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

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

Lietuva. 
 17.35 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 Lituanos Locos. 
 21.00 „Rimti reikalai“.
 21.30 Žinios. 
 22.24 Sportas. 
 22.28 Orai. 
 22.30 PREMJERA. 

„Nurašytieji“.
 0.15 „Juodasis sąrašas“.

 1.20 „Kolibrio efektas“.

tV3
 6.10 Televitrina. 
 6.25 „Kempiniukas 

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

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.55 TV3 orai. 
 22.00 PREMJERA. „Pro 

stiklą“.
 0.10 „Kvantikas“.
 1.10 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 2.05 „Grainderis“.
 2.55 Ekstrasensai 

detektyvai. 
 3.50 „Kvantikas“.
 4.35 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 5.25 „Grainderis“.

BtV
 7.00 „Vaikai šėlsta“. 
 7.30 „Stoties policija“.
 8.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.30 „Šuo“.
 10.40 „Gelbėtojai – 112“.
 11.40 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

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

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Mirtinos žaizdos“.
 23.05 „Baudėjas. Karo 

zona“.
 1.10 „Sostų karai“.
 2.05 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.

dzūkijos tV
 6.00 Programa.
 6.05 TV parduotuvė.
 6.25 Skonio reikalas. 
 7.00 10 min. iki tobu-

lybės su Jurijumi. 
 7.10 Skinsiu raudoną 

rožę. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
 9.00 Adomo obuolys. 
 10.00 „Mentų karai. 

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

Savivalė“.
 13.30 TV parduotuvė.

13.45  „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Dzūkijos kultūros 

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

žintis“. 
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Patriotai. 
 22.00 Reporteris.
 22.58 Orai.
 23.00 Nuoga tiesa. 
 0.30 Lryto popuri. 
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Vienišas vilkas“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Mentalistas“.
 4.45 „Vienišas vilkas“.
 5.35 Čempionai. 

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band festival 
Šiauliai 2015“.

 7.05 Misija: Vilnija. 
 7.30 „Auklė Mun“. 
 7.40 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Mokslo sriuba. 
 8.50 „Pasakojimai iš 

Japonijos 4“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 12.15 Gimę tą pačią 

dieną. 
 13.10 Anapus čia ir dabar. 
 13.55 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 14.25 „Jos istorija. 

Moterų galia. 
Profesija“. 

 15.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos 4“. 

 15.40 „Auklė Mun“. 
 15.50 „Kaip Paulinė 

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

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“. 
 18.55 FIBA Čempionų 

lyga. Panevėžio 
„Lietkabelis“–Jeru-
zalės „Hapoelis“. 

 21.00 Kultūros diena.
 21.15 FIFA klubų Pasaulio 

taurė. Pusfinalis. 
 23.00 „Komisaras ir jūra“.
 0.30 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.45 Dabar pasaulyje. 
 1.15 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band festival 
Šiauliai 2015“. 

 2.10 „Nuoga Macha“.
 3.45 Daiktų istorijos.
 4.30 Garsiau. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 5.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“.

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

namų šeimininkės“.
 12.40 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 13.05 „Muča Luča“. 
 13.30 „Tinginių mies-

telis“. 
 14.00 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.25 „Džiunglių princesė 
Šina“.

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

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios 

namų šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės X. Ir 
ateis Gitaristas“.

 23.05 „Mano lemties 
diena“.

 1.00 „Nebylus liudi-
jimas“.

 2.50 „Džiunglių princesė 
Šina“.

 3.35 „Tu esi čia“.

tV6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 Dainų dvikova.
 7.00 Aliaskos geležinke-

liai.
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Univeras“. 
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Bibliotekininkai“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Univeras“. 
 20.00 „Filologyno 

berniukai“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Patriotas“.
 22.50 „Pasitikėjimas“.
 0.00 „Daktaras Hausas“.
 1.00 „Svieto lygintojai“.
 1.50 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.

antradiEnis, gruodžio 18 d. Saulė teka 8.37, leidžiasi 15.53, dienos ilgumas 
7.16. Priešpilnis. Vardadieniai: Gracijonas, Girdvilas, Eivilė, Gracijus.

„Auklė Mun“,  15.40, LRT Plius
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Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 3“. 
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

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

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

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

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

dieną.
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Prieš audrą 2“. 
 24.00 LRT radijo žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

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

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

LnK
 6.00 Dienos programa. 
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

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

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

berniukų“.
 0.25 „Juodasis sąrašas“.
 1.25 „Tikras išban-

dymas“.
 3.15 Alchemija. VDU 

karta. 
 3.45 RETROSPEKTYVA. 

„Menininkų 
portretai“.

tV3
 6.10 Televitrina. 
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Gero vakaro šou. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.25 TV3 orai. 
 19.30 TIESIOGIAI. „LTeam 

apdovanojimai 
2018“. 

 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.55 TV3 orai. 
 22.00 „Karo kiaulės“.
 23.45 „Kvantikas“.
 0.50 „Bibliotekininkai“.
 1.35 „Grainderis“.
 2.25 Ekstrasensai 

detektyvai. 
 3.25 „Kvantikas“.
 4.15 „Bibliotekininkai“.
 5.05 „Svotai“. 

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

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

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

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

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Derybininkas“.
 23.55 „Gilus sukrėtimas“.
 2.10 „Nusikaltimų 

tyrėjai“. 

dzūkijos tV
 6.00 Programa.
 6.05 TV parduotuvė.
 6.25 Lietuva tiesiogiai. 
 7.00 Kaimo akademija. 
 7.30 Lryto popuri. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
 9.00 Ant bangos. 
 10.00 „Mentų karai. 

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

Savivalė“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 

 16.58 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Pozicija“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Demaskuoti“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Ant bangos. 
 22.00 Reporteris. 
 22.58 Orai.
 23.00 Ant bangos. 
 0.00 „Gluchariovas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Vienišas vilkas“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Svetimų troškimų 

sūkurys“.
 4.45 „Vienišas vilkas“.
 5.35 Kaimo akademija. 

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band festival 
Šiauliai 2015“.

 7.05 „Sporto galia. Tour 
du Faso – svar-
biausios dviračių 
lenktynės Afrikoje“. 

 7.30 „Auklė Mun“. 
 7.40 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Į sveikatą. 
 8.50 „Pasakojimai iš 

Japonijos 4“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 12.15 Dokumentinė isto-

rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“.

 13.10 Stambiu planu. 
 13.55 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 14.20 (Ne)emigrantai.
 15.15 „Pasakojimai iš 

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

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

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 18.15 Misija knygnešys.
 19.15 „Pokalbiai pas 

Bergmaną. Tyla“. 
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Jaunasis Popie-

žius“. 
 23.20 Anapus čia ir dabar. 
 0.05 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.20 Dabar pasaulyje. 
 0.50 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 

„Big Band festival 
Šiauliai 2015“.

 1.35 „Juoda“. 
 3.05 Linija, spalva, 

forma. 
 3.30 Anapus čia ir dabar. 
 4.15 Mokslo ekspresas. 
 4.30 Mokslo sriuba. 
 4.55 Misija knygnešys.

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

šeimininkės“.
 12.40 „Saugokis meš-

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

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.25 „Džiunglių princesė 
Šina“.

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

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

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

kaltimas šiaurėje. 
Kliuveris ir lėta 
mirtis“.

 22.55 „Mano lemties 
diena“.

 0.50 „Dolmenas“.
 2.35 „Džiunglių princesė 

Šina“.
 3.20 „Midsomerio 

žmogžudystės X. 
Mirtis ir dulkės“.

tV6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 Dainų dvikova.
 7.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai.
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Vienam gale 

kablys. 
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Filologyno 

berniukai“. 
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Bibliotekininkai“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Univeras“. 
 20.00 „Filologyno 

berniukai“. 
 20.30 Žinios. 
 20.55 Orai. 
 21.00 „Profas“.
 22.50 „Pasitikėjimas“.
 23.55 „Daktaras Hausas“.
 0.55 „Svieto lygintojai“.
 1.45 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.

KEtVirtadiEnis, gruodžio 20 d. Saulė teka 8.39, leidžiasi 15.53, dienos 
ilgumas 7.14. Priešpilnis. Vardadieniai: Dominykas, Daugardas, Gražvilė, Teofilis.

„Mano meilės šviesa“,  18.00, TV1

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Geodezijos žemėtvarkos ir terito-
rijų planavimo skyrius 2018-08-13 d. atliko žemės sklypo (proj. Nr. 227-1A), 
esančio Vaidaugų k., Punios sen., Alytaus r., kadastrinius matavimus. Kvie-
čiame atsiliepti gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 3368/0012:0070) savininko 
Romo Vaidaugo turto paveldėtojus ir gretimo žemės sklypo savininkę Eleną 
Šablovskają ar jos įgaliotus asmenis dėl bendros žemės sklypų ribos suderi-
nimo. Pretenzijas ir pasiūlymus galima pareikšti per 10 dienų po paskelbimo 
spaudoje adresu: Konstitucijos pr. 23, A korpusas, 327 kab., tel. 8 626 21201, 
el. p. justina.telycenaite@vzf.lt.

Informuojame gretimo žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3325/0002:0087) 
turto paveldėtojus, kad 2018 m. gruodžio 28 d. 8 val. bus atliekami žemės 
sklypo (kadastrinis Nr. 3325/0002:0361), esančio Alytaus r. sav., Miroslavo 
sen., Peršėkininkų k., kadastriniai matavimai. Matavimus atlieka matininkas 
Mantas Kryžiokas (Rotušės a. 16, Alytus, tel. 8 679 09733, el. paštas uabpa-
soda@gmail.com).

Informuojame, kad vykdomi žemės sklypo kadastriniai matavimai adresu 
Jurgiškių k., Alytaus sen., Alytaus r., kad. Nr. 3353/0003:358, savininkas Al-
binas Verksnys. Šio žemės sklypo ribų ženklinimas vyks 2018 m. gruodžio 27 
d. nuo 10.00 val. Kviečiame gretimo žemės sklypo, kad. Nr. 3353/0003:153, 
savininkę Domicelę Kavaliauskienę ar jo įgaliotus asmenis dalyvauti ženkli-
nant žemės sklypo ribas. Nesudalyvavus žemės sklypo ribų ženklinime, dėl 
pastabų ar sutikimo kreiptis žemiau nurodytais kontaktais iki 2018 m. sausio 
28 d.

Matavimus atlieka: MB „Krimanta“, Naujoji g. 2, 320 kab. Alytus, tel. 
+370 624 44499, el. p. geokrimanta@gmail.com.

Matininkas Vincas Žilinskas p. Žydrūno Noreikos  užsakymu  vykdo žemės 
sklypų (kad. Nr.: 3303/0002:34; 113; 150), esančių Greikonių k., Alytaus r., 
kadastrinius matavimus. Kviečiame gretimo  sklypo, kad. Nr. 3303/0002:165, 
sav. Albinos Lukaševičienės turto paveldėtojus pareikšti pretenzijas arba su-
tikimą dėl sklypų  ribos. Kreiptis tel. 8 671 27284, el. p. vincaszilinskas@
gmail.com.

Informuojame, kad 2019 m. sausio 3 d. 15.00 val. bus vykdomi žemės 
sklypo, esančio Domantonių g. 7, Alytus, kad. Nr. 1101/0021:0214, kadastri-
niai matavimai. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Remigijui Barta-
ševičiui. Prašome gretimo žemės sklypo, kad. Nr. 1101/0021:0099, savininkę 
Laimą Čeponienę (įgaliotus asmenis) dalyvauti matavimuose.

Matavimus atlieka: UAB „Geoturtas“, matininkas Regimantas Buikus, 
Naujoji g. 56-3, Alytus, tel. 8 605 19001, el. paštas geodezinis@gmail.com.

Informuojame gretimo žemės sklypo, esančio Navininkų k., Simno sen., 
Alytaus r. sav., kadastrinis Nr. 3375/0002;329, bendrasavininkės Albinos Kru-
šinskienės paveldėtojus, kad 2018 m. gruodžio 27 d. 11.00 val. bus atliekami 
žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3375/0002;328), kurio savininkė Ona Juškaus-
kienė, kadastriniai matavimai. Kviečiame dalyvauti.

Matavimus atlieka: UAB „Valavičius ir Co“, matininkas Arūnas Valavičius 
(Klevų g. 41, Alytus,   tel. 8 682 68827, el. paštas va.arunas@gmail.com).

Informuojame, kad 2019-01-08 nuo 10.00 val. bus atliekamas žemės skly-
po (kad. Nr. 3358/2:108), esančio Alytaus r. sav., Raitininkų sen., Ryliškių 
k., Nemuno g. 34, ribų ženklinimas. Prašome gretimo sklypo, centro koord. 
6008285/501838, savininko Viktoro Olšausko suinteresuotus asmenis daly-
vauti žemės sklypo (kad. Nr. 3358/2:108) matavimuose, pareikšti sutikimą 
arba pretenzijas dėl žemės sklypo ribų suderinimo. Matavimus atlieka: UAB 
„Geodėja“, Alytus, S. Dariaus ir S. Girėno g. 4A-2, tel. 8 626 97683.
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asmEniniai sKELBimai nEmoKamai !!!

Tel.: (8 315) 53307, 8 655 70118, el. p. dainzodis@gmail.com
PARDUODA

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Garažą penkiaaukštyje (vie- ■
nutė). Arba nuomoja. Kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 687 27103.

Žemės sklypą Stakliškių  ■
sen., Prienų r. (6 ha, žemės 
ūkio paskirtis), kaina 3500 
Eur/ha.  
Tel. 8 688 48486.

2 k. butą Likiškėlių g. (er- ■
dvus), kaina 28 500 Eur.  
Tel. 8 614 51654.

Sodybą Žalgirio g. 40,  ■
Krikštėnų k., Alytaus r. (3,5 ha 
žemės), kaina sutartinė.  
Tel. 8 684 07221.

Keičiu pusę sodybos su  ■
15 arų žemės šalia Alytaus 
į dviejų kambarių butą 
antrame ar trečiame aukšte 
Alytaus mieste.  
Tel. 8 611 54146.

1 kambarį trijų kambarių  ■
bute Likiškėlių g. (4 aukšte, 
bendrasis plotas 30,78 kv. m, 
įstiklintas balkonas, plastiki-
niai langai), kaina 7 000 Eur. 
Galima derėtis.  
Tel. 8 614 97614.

Garažą Sudvajų g. (pen- ■
kiaaukštyje, trečiame aukš-
te), kaina 2 400 Eur, galima 
derėtis.  
Tel. 8 698 37795.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„Opel Zafira“ (dyzelinas, TA  ■
iki 2020 m., signalizacija, len-
gvojo lydinio ratlankiai), kaina 
1 800 Eur.  
Tel. 8 670 07485. 

„VW“ (sedanas, 1,9 l, 4 va- ■
romi ratai, 1999 m., dyzelinas, 
tamsiai mėlynas, 2 padangų 
komplektas).  
Tel. 8 610 66887. 

Padangas (R14, M+S),  ■
kaina 10 Eur/vnt.  
Tel. 8 683 62311.

„VW Sharan“ (1999 m.,  ■
juodas, 1,9 l, TDI, 81 kW, 
mechaninė pavarų dėžė, 
centrinis užraktas, TA, priedas 
vasarinės padangos), kaina 
1 600 Eur.  
Tel. 8 630 30236, skambinti 
po 17 val.

„Toyota RAV 4“ (2007 m.,  ■
2,2  l, dyzelinas, labai gera 
būklė, techniškai tvarkingas, 
daug privalumų, Lietuvoje 
neeksploatuotas), kaina 5 650 
Eur. Arba keičia į nekilnojamąjį 
turtą.  
Tel. 8 618 43737.

„Renault Scenic“ (labai  ■
geros būklės, dyzelinas, 2002 
m.).  
Tel. 8 612 88438.

„Mazda 2“ (2004 m., 1,4 l,  ■
dyzelinas, pakeisti visi diržai ir 
tepalai, TA iki 2019 m. gruo-
džio mėn.), kaina 1 500 Eur.  
Tel. 8 616 52838.

„Renault Scenic“ dalimis  ■
(1998 m., 1,6 l, benzinas ir 
dujos, 8 sėdynės, kaina po 20 
Eur).  
Tel. 8 687 18279.

Motociklą „Turist“ (naujas  ■
variklis), kaina sutartinė.  
Tel. 8 611 54146.

Padangas (R14, M+S, su  ■
ratlankiais) ir lengvojo lydinio 
ratlankius (R15, su 5 tvirtinimo 
taškais).  
Tel. 8 612 32124.

„Renault Scenic“ variklį,  ■
pavarų dėžę ir daug atsarginių 
detalių.  
Tel. 8 621 04797.

ŽEMĖS ūKIS

Avinus.   ■
Tel. 8 612 32124.

Šieną.   ■
Tel. 8 684 81704.

Runkelius.   ■
Tel. 8 673 55408.

Pašarinius runkelius, kaina  ■
5 Eur/50 kg; morkas, kaina 
80 ct.  
Tel. 8 671 59829.

Traktorių MTZ 80, traktorinę  ■
vienaašę priekabą, 3 korpusų 
plūgą, kultivatorių, elektros 
variklius.  
Tel. 8 608 85413.

GYVULIAI

Kiaules (dvi, po 200 kg),  ■
kaina sutartinė.  
Tel. 8 655 77171.

Telyčią.   ■
Tel. 8 673 55408

Namines kalakutes, kaina  ■
15 Eur/vnt.  
Tel. 8 612 75742.

Avių ir ėriukų mėsą.   ■
Tel. 8 617 01065.

Bevilnes mėsines mišrūnes  ■
avis. Tel. 8 687 18279.

KITI

Avių vilną ir alijošių.   ■
Tel.  8 617 01065.

Naudotą dirbtinę eglutę,  ■
kaina 8 Eur.  
Tel. 8 649 03916.

Metalinį konteinerį, me- ■
džiaginius maišus, senovines 
batų dėžes ir kraičio skrynią, 
elektrinį radiatorių, įvairus 
stiklainius (1 l, 3 l, 5 l).  
Tel. 8 616 22124.

Du televizorius: „Samsung“  ■
ir LG (54 cm įstrižainė, kine-
skopiniai, juodi), kaina 22 Eur.  
Tel. 8 630 30236.

Skardos lakštus (2 vnt.:  ■
119x119x0,5 cm, kaina 30 
Eur; 152x125x0,5 cm, kaina 
35 Eur).  
Tel. 8 612 05316.

Sekciją, sofą, veidrodį,  ■
spintelę, langus, duris, vibro-
kėdutę ir lavinamąjį kilimėlį, 
ketinius radiatorius, sauskel-
nes.  
Tel. 8 611 56716.

Priekabą skaldos, kaina 50  ■
Eur.  
Tel. 8 686 73993.

Koklius (pigiai). „Snaigės“  ■
varikliuką, kaina 10 Eur.  
Tel. 8 686 73993. 

Naudotas vidines duris su  ■
matiniu stiklu, kaina 10 Eur. 
Televizorių „Sony Trinitron“ (įs-
trižainė 60 cm), kaina 25 Eur.  
Tel. 8 649 03916.

Senovinę siuvimo mašiną  ■
„Podolsk“ (gera būklė), kaina 
60 Eur.  
Tel. 8 617 58422.

Senovinę siuvimo mašiną  ■
„Zinger“, kaina 100 Eur.  
Tel. 8 617 58422.

Akordeoną „Weltmeister“,  ■
kaina 250 Eur. Armonikas 
„Čaika-313“. Alytus.  
Tel. 8 684  18042.

Buitinį dujų balioną, kaina  ■
30 Eur.  
Tel. 8 618 43737.

Išsikraustau ir pigiai parduo- ■
du baldus bei namų apyvokos 
daiktus: 3 rūbų spintas (kaina 
nuo 15 Eur), 2 tachtas (kaina 
nuo 15 Eur), dvi spintas-in-
daujas su vidiniu apšvietimu, 
2 lovas, komodą, 2 staliukus, 
virtuvinį komplektą (stalas su 
taburetėmis), nenaudotą klo-
zetą su dangčiu, veidrodžius, 
apvalų stalą, gyvatuką, stali-
nius, sieninius ir pakabinamus 
šviestuvus (yra kristalinių), 
2 rašomuosius stalus, kilimą 
(gamintas Lentvaryje, 2x3 
m), sukamą kėdutę, elektrinį 
vandens šildytuvą, patalynės 
dėžes (kaina nuo 5 Eur), 
kambario spinteles, vėliavą su 
kotu, dulkių siurblį, rankšluos-
tinę su lininiu austu rankšluos-
čiu, keletą emaliuotų puodų 
ir kibirų, decimetrinę anteną, 
skaitliukus (tinka įstaigai, na-
mams, kaip interjero detalė).  
Tel. 8 676 05415.

Dušo kabiną.   ■
Tel. 8 605 26315.

Spausdintuvą „Bizhup Mi- ■
nolta“ (nespalvotas, 2007 m., 
kopijuoja, skenuoja, nebran-
giai), kaina sutartinė.  
Tel. 8 611 54146. 

Reklamos 
ČIA neišjungsi 

Dėl reklamos laikraštyje 
„Dainavos žodis“ kreiptis el. 

p. dainzodis@gmail.com

Siuvimo mašiną „Čaika“ (su  ■
spintele, kojinė).  
Tel. 8 618 43737.

Rudas plytas, baltas plyte- ■
les vidinėms sienoms ir grindi-
nes plyteles (kelios dėžutės),  
krosnies dureles, orkaitę. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 676 05415. 

Šiltnamį.   ■
Tel. 8 676 05415.

PERKA
Namelį ant 2 ratų, mokėsiu  ■

iki 800 Eur.  
Tel. 8 627 41843.

Didelį kalvio priekalą.   ■
Tel. 8 606 14389.

„Lada“, „Niva“ kėbulo dalis.   ■
Tel. 8 606 14389.

GAZ, VAZ, „Niva“, UAZ.   ■
Tel. 8 606 14389.

Ekskavatorių JUMZ (didelė  ■
kabina, gali būti nebeveikian-
tis).  
Tel. 8 605 42540.

Mišką (gali būti bendratur- ■
čių, neatidalytas, su skolo-
mis). Sutvarkau dokumentus.  
Tel. 8 644 55355.

METALO LAUŽAS. Super- ■
kame juodojo ir spalvotojo 
metalo laužą. Skardos lau-
žas – 110–140 Eur/t. Juodojo 
metalo laužas 160–190 Eur/t. 
Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Teikiame svėrimo pa-
slaugą iki 60 t. Lazdijai, Ežero 
g. 39 (prie gaisrinės). Darbo 
laikas I–V 8.00–16.00 val., VI 
– 9.00–13.00 val.  
Tel.  +370 698 30902.

PASLAUGOS
Grojame šventėse, gimta- ■

dieniuose, krikštynose.  
Tel. 8 630 42565.

Taisau įvairius baldus.  ■
Keičiu gobeleną, spyruokles, 
vatiną, poroloną. Taisau ir 
kėdes. Surenku naujus.  
Tel.: 8 616 46516,  
(8 315) 72617. 

PAŽINTYS
34 metų vaikinas ieško  ■

draugės gyventi kaime.  
Tel. 8 616 24651,

44 metų vyras susipažintų  ■
su moterimi iki 50 metų.  
Tel. 8 608 76369.

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

tel. 8 650 54363.

64 metų moteris ieško drau- ■
go. Tel. 8 679 52950.

DOVANOJA
Labradorų veislės kalytę (1  ■

metų, išvalyta, paskiepyta).  
Tel. 8 648 60276.

5 mėn. trijų spalvų plauko  ■
katytę arba tokio pat amžiaus 
pilkai margą katinėlį.  
Tel. 8 682 24447.

PRIIMA 
GYVENTI

Priimčiau gyventi žmogų  ■
kaime ilgą laiką.  
Tel. 8 601 12663.

Priimu gyventi moterį arba  ■
merginą, gali būti su vaiku. Už 
gyvenimą padėti kaime ūkyje.  
Tel. 8 616 24651.

Jaunasis ūkininkas ieš-
ko išsinuomoti žemės ūkio 
paskirties žemės Alovės 
seniūnijoje ir aplinkiniuose 
kaimuose: Alovės, Venciū-
nų, Skernės, Domantonių, 
Kalesninkų, Takniškių, 
Ūlyškų ir kt. Žemė gali būti 
apleista. Kaina pagal susita-
rimą. 

tel. 8 621 58866.

Suteikiame paskolas 
iki 7000 eurų 

ir jas refinansuojame. 
Tel. 8 699 83544.

Įmonei Eurokreditas.lt 
atstovaujanti tarpininkė 
Sandra (ind. veiklos paž. 

Nr. 744185).

UAB „Vilnervita“ 
Buhalterinės apskaitos 

paslaugos
- įmonėms, 
- ūkininkams,
- finansinės konsultacijos.  

Mūsų kontaktai: el. p.
vilnervita@gmail.com, 

tel. +370 625 72134.
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Redakcijos tel. / faks. (8 315) 53307
El. p. dainzodis@gmail.com
Adresas: Rotušės a. 14, Alytus

Direktorius
Darius BRINDzA
Reklamos vadybininkė
Laima BURINSKIENė
Tel. 8 655 70118
Redakcija neatsako už reklamos turinį. 
Redakcijos nuomonė nebūtinai 
sutampa su autorių nuomone.

Leidėjas 
UAB „Dzūkų žinios“
Nepriklausomybės a. 4,
Lazdijai

Tiražas 
4000 vnt.

Įmonė nuolat 
brangiausiai peRka 

aRkLiUs
Atsiskaito iš karto. Išrašo 
visus reikalingus dokumen-
tus. Keičia. Moka PVM.

Telefonai: 
8 656 39189, 
8 616 14424.

Nauji baldai 
Virtuvės baldai, spintos, 

spintelės, komodos, 
prieškambario baldai ir kiti 

baldai, minkšti kampai, 
gulimosios sofos, viengulės 

lovos, dvigulės lovos, foteliai, 
kėdės, lentynos, čiužiniai ir kt. 

Atvežame nemokamai. 
Pirkite išsimokėtinai be 

pabrangimo. 

Ulonų g. 16, Alytus
AB „Dainava“ 

tel. 8 674 05844

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

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.

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.

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

Gaminame ir montuojame 
kaminų įdėklus, 

pristatomuosius apšiltintus 
kaminus. Valome kaminus. 

Tel. 8 689 26 463.

Viena didžiausių užsienio 
įmonių Lietuvoje perka 

miškus su žeme, gali būti 
ir iškirsti, visuose Lietuvos 

regionuose.
Už tarpininkavimą mokame 

nuo 100 Eur už 1 ha.
Tel. 8 635 77777.

NUOLAIDOS BALDAMS
Minkšti baldai, sekcijos, prieš-
kambario baldai, komodos. 
Šaldytuvai, šaldikliai, šaldymo 
dėžės. Žoliapjovės, pjūklai, tri-
meriai, krūmapjovės, žirklės. 
Galima pirkti išsimokėtinai.

Ulonų g. 16, Alytus 
AB „Dainava“ 

Tel. 8 673 64925.

GEODEZINIAI 
MATAVIMAI 

+370 608 95407

peRkaMe 
MIŠKĄ

su žeme 
ir iškirsti. 

tel. 8 682 61641
www.SuprkaMišką.lt

PARDUODA
Beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

Užsakymai priimami

8 688 80175.

Kaminų įdėklai. Gamyba. 
Montavimas. Kaminų 

valymas.
Tel. 8 645 87304.

l Visos nekilnojamojo 
turto paslaugos.
l Pastatų 
kadastriniai matavimai 
(inventorizacija).
l geodeziniai ir žemės 
sklypų kadastriniai 
matavimai.
l Topografinių planų 
rengimas.
Vytauto g. 2/Pulko g. 29, Alytus, 

tel./faks. (8 315) 51525, 
tel. 8 611 19038, 

el. paštas: info@dzukuvaldos.lt
www.dzukuvaldos.lt

DzūKIjOS VALDOS

Ilgastrėliu ekskavatoriumi 
pigiai, greitai ir kokybiškai 
kasame, valome ir giliname 

tvenkinius. Formuojame 
šlaitą, išlyginame žemes. 

Patariame dėl kasimo 
darbų.

Tel. 8 652 50282.

peRka VeRšeLiUs, 
TELYČAITES.
Moka PVM. Pasiima greitai. 
Sveria el. svarstyklėmis.

tel. 8 686 46230.

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

Kepyklos g. 17, 
Alytus,
www.detava.lt
Tel. (8 315) 70033

■ Vakarietiškų ir rusiškų 
automobilių dalys
■ Keturračių dalys
■ Motorolerių dalys
■ Motociklų dalys

pRekyBa 
KETURRAČIAIS 
iR MOtOROLeRiais

Lazerinės 
dermatologijos 

kabinetas

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

Vilties g. 32, 
Alytus

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

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

Geodeziniai-topografiniai 
matavimai. 

tel. 8 611 54146.

SUPERKA visų modelių 
aUtOMOBiLiUs, MikROaUtOBUsUs, 
SUNKVEŽIMIUS, tinkamus eksploatuoti ir 
su defektais, jų kėbulus. Išrašome sunaikinimo 

(utilizacijos) dokumentus.

 Tel.: 8 684 26629, 
         8 640 23333.

,

• MišKo KirTiMAs 
ir vAlyMAs

• MišKo pirKiMAs 
visoje lieTuvoje

• MišKų ATsodiniMAs

www.taurusmiskas.lt

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

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

Paminklai.
Tel. 8 625 34123.

MEDŽIO PJUVENų 
BRIKETAI IR GRANULĖS

Pristatymas nemokamas.

Tel. 8 600 11011, 
www.juozomalkos.lt.

atLiekaMe 
įvairius žemės kasimo darbus. 

Pervežimo paslaugos. 
paRdUOdaMe 

žvyrą, skaldą. 
Tel.: 8 698 12909, 

8 612 99909.

Trise giedame laidotuvėse. 
1 vakaras ir palydėjimas 120 

Eur. Atvažiuojame patys. 
tel. 8 636 47223.
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Efektyviau vartoti šilumą aktualu visiems
Šaltasis sezonas kasmet ke-

lia tą patį klausimą – kokiomis 
priemonėmis pastatuose tau-
pyti šilumos energiją ir jai ski-
riamas lėšas? Tai aktualu ir 
daugiabučiams, ir privačioms 
bendrovėms, ir savivaldybės 
įmonėms, ir įstaigoms, ir sa-
natorijoms – visiems energijos 
vartotojams.

„Siekti efektyvesnio šilumos ir 
karšto vandens vartojimo, energi-
jos taupymo, o tuo pačiu – ir ma-
žesnių išlaidų energijai, galima 
visuose pastatuose, nepriklauso-
mai nuo jų paskirties“, – sako „Li-
tesko“ padalinio „Druskininkų ši-
luma“ vadovas Marijan Burinskij. 

Auditas – ne tik didiesiems 
Pagrindinis būdas, leidžiantis 

išsiaiškinti energijos suvartojimo 
rodiklius ir pastato efektyvumą, – 
energijos vartojimo auditas. Tai – 
viena iš priemonių, leisiančių už-
tikrinti, kad Lietuva iki 2020-ųjų 
pasieks Europos Sąjungos kelia-
mą tikslą – taupyti energiją.

Įstatymais numatyta, kad dide-
lėms įmonėms privaloma atlik-
ti energijos vartojimo auditus ne 
rečiau, kaip kas ketverius metus. 
Auditų metu įvertinamas esamas 
energijos suvartojimo lygis įmo-
nėje ir galimybės jį sumažinti. Au-
dituojant, nustatomi labiausiai 
energijos vartojimui imlūs proce-
sai įmonėje ir pasiūlomos ekono-
miškai pagrįstos energijos sutau-
pymo priemonės, skirtos mažinti 
įmonių veiklos kaštus.

„Energijos vartojimo auditai pri-
valomi tik stambioms įmonėms, 
tačiau ši priemonė aktuali ne tik 
didiesiems. Išsiaiškinti galimybes 
ir konkrečius būdus, kaip taupiau 
vartoti energiją, taip pat ir šilumą, 
svarbu ir mažesnėms įmonėms“, 

– teigė M. Burinskij. 
Anot jo, tokį auditą norinčiai at-

likti įmonei reikia kreiptis į ates-
tuotus ekspertus, kurie atliks 
kompleksinę analizę. Tuomet, 
žinant realią padėtį pastatuo-
se, galima pritaikyti efektyviau-
sias priemones, kurios sumažins 
energijos vartojimą.

Gyventi taupiau – jau šian-
dien

Didžiausią energijos taupymo 
naudą leidžia pasiekti komplek-
sinė senų pastatų renovacija. 
Jos metu apšiltinus pastatų išo-
rę, sutvarkius vėdinimo sistemas 
ir modernizavus šilumos punktą 
bei karšto vandens sistemą, gali-
ma reikšmingai sumažinti šilumos 
praradimus.

Žinoma, siekiant taupiau gyventi 
jau šiandien, galima imtis priemo-
nių, kurios padeda mažinti ener-
gijos suvartojimą, o tuo pačiu – ir 
mokėjimus už šilumą, belaukiant 
renovacijos. Be to, šios priemo-
nės yra pigesnės ir greičiau atsi-
perka.

Skaičiuojama, kad, automatizavus 
šilumos punktus ir subalansavus vi-
sas vidaus šildymo ir karšto van-
dens sistemas, įrengus individualią 
apskaitą ir reguliavimą, galima su-
taupyti iki 30 procentų šilumos. 

Automatizuoti šilumos punk-
tai automatiškai, pagal lauko oro 
temperatūrą, reguliuoja šilumos 
tiekimą į pastato šilumos sistemą. 
Tai leidžia pagerinti šilumos pa-
skirstymą pastatuose. Dar vienas 
šios sistemos privalumas – šilu-
mos vartotojai turi galimybę pra-
dėti ar užbaigti šildymą pastatuo-
se savo nuožiūra.

Žinoma, efektyvus energijos var-
tojimas priklauso ne tik nuo pasta-
tų šildymo sistemų būklės, bet ir 

tinkamos jų priežiūros. Būtina lai-
ku atlikti šildymo ir karšto vandens 
sistemų priežiūros darbus: perio-
diškai plauti šilumokaičius, rūpintis 
šilumos izoliacijos, filtrų, siurblių ir 
kitų sistemos dalių būkle.

Visiems – vienoda tempera-
tūra

Karšto vandens tiekimo siste-
mos subalansavimas pastatų vi-
duje užtikrina ne tik efektyvesnį 
šilumos vartojimą, bet ir patoges-
nį gyvenimą. 

Mat nesubalansuotomis sis-
temomis vartotojus pasiekian-
tis karštas vanduo būna skirtin-
gos temperatūros. Arčiau šilumos 
punkto esantys butai ar patalpos 
aprūpinami karštesniu vandeniu, 
o esantys toliau – vėsesniu, todėl 
ir sunaudoja jo daugiau. 

Siekiant visiems pastato varto-
tojams užtikrinti vienodą karšto 
vandens temperatūrą ir efektyvų 
vandens vartojimą, būtina suba-
lansuoti karšto vandens cirkulia-
cines sistemas – įrengti termoba-
lansinius ventilius. 

Specialistai taip pat rekomen-
duoja nelaukti, kol įvyks trūkimas 
senuose karšto vandens ir šildy-
mo vamzdynuose, ir atitarnavu-
sius vamzdžius pakeisti. 

Pritaikyti savo poreikiams 
Centrinę šildymo sistemą gali-

ma pritaikyti ir savo poreikiams. 
Tam reikia įrengti individualią ši-
lumos reguliavimo ir apskaitos 
sistemą: termostatinius ventilius, 
šilumos daliklius bei išmanųjį vie-
nalaikį rodmenų nuskaitymą.

Taip modernizuota sistema lei-
džia atskirose patalpose nusta-
tyti ir palaikyti norimą temperatū-
rą bei tiksliai paskirstyti suvartotą 
šilumos energiją. Todėl šildymas 

tampa efektyvesnis ir komfortiš-
kesnis, o energijos suvartojimas ir 
sąskaitos už šildymą – mažesni.

Paprasti būdai taupyti 
Ir gyventojai, ir įmonės ar visuo-

meninių pastatų savininkai, nu-
sprendę švaistyti mažiau šilumos, 
gali įgyvendinti dar paprastesnes 
taupymo priemones. 

Pavyzdžiui, pakeisti senus lan-
gus šiuolaikiniais, įstiklinti balko-
nus. Ruošiantis žiemai, būtina 
patikrinti ir tvarkyti langų ir durų 
rėmus, stengtis sumažinti tarpus 
tarp varčios ir staktos.

Šildymo sezono pradžioje reikia 
kruopščiai patikrinti, ar radiato-
riuose neliko oro. Jį būtina išleis-
ti per tam skirtus ventilius, mat dėl 
šildymo sistemoje esančio nors ir 
nedidelio oro kiekio ne visi radia-
toriai šils vienodai.

Šildymo radiatorius dengiančios 
užuolaidos ar įvairūs baldai gali 
trukdyti efektyviau vartoti šilumą. 
Tuomet mažiau šilto oro patenka į 
kambario gilumą, o šilumos nuos-
toliai per langus padidėja iki 40 
procentų. Norint pagerinti oro cir-
kuliaciją kambaryje, užuolaidų il-
gis turėtų būti ne iki grindų, o iki 
palangės.

Didelę knygų lentyną arba spin-
tą rekomenduojama statyti prie 
išorinės sienos – taip mažinami 
šilumos nuostoliai per šį sienos 
plotą. 

Už radiatoriaus esantį sienos 
plotą papildomai uždengus šilu-
mą atspindinčia plėvele ar speci-
alios izoliacinės medžiagos lakš-
tu, nukreipiančiu šilumą į kambarį, 
patalpoje taps šilčiau.

Administratorių duona 
„Litesko“, kaip ir kitos šilu-

mos tiekimo įmonės, yra atsa-

kingos už šilumos energijos tie-
kimą iki pastatų įvadų, o vidaus 
sistemomis rūpinasi pastatus 
administruojančios įmonės. Todėl 
gyventojai, įmonės ir įstaigos, sie-
kiančios mažinti savo išlaidas, tu-
rėtų kreiptis į pastato vidaus šildy-
mo sistemas prižiūrinčią įmonę.

Administratorių funkcija – ana-
lizuoti, kodėl pastatai suvartoja 
daug šilumos, ir apie priežastis in-
formuoti pastatų savininkus. Bū-
tent administratoriai yra atsakingi 
už šilumos taupymą namo viduje, 
tolygų visų pastato patalpų šildy-
mą ir karšto vandens tiekimą. 

Šilumos tinklai – modernūs 
„Iš savo pusės galime pasi-

džiaugti, kad miesto šilumos ūkis, 
šilumos tinklai, kuriais energiją tie-
kiame iki pastatų, yra modernūs ir 
efektyvūs“, – teigė M. Burinskij.

„Litesko“ skaičiavimu, per šilu-
mos ūkio nuomos laikotarpį ben-
drovė nuostolius Druskininkų 
miesto šilumos trasose sumažino 
iki 17,7 procento. Pagal šilumos 
tinklų efektyvumą miestas beveik 
pasivijo Skandinavijos valstybes, 
kurių tinkluose prarandama apie 
12 proc. šilumos.

Bendrovės darbas leido žymiai 
pagerinti ir kitus svarbius rodi-
klius. Tinklų papildymas termofi-
kaciniu vandeniu buvo sumažin-
tas nuo 25 iki 3,8 tūkst. kubinių 
metrų per metus. Kuro sąnaudos 
šilumos gamybai mažėjo nuo 104 
iki 82 kg naftos ekvivalentu/MWh.

„Litesko“ investavo ir į šilumos 
gamybą iš biokuro, kuris yra žy-
miai pigesnis už gamtines dujas. 
Šiuo metu Druskininkuose iš vie-
tinio kuro pagaminama beveik 90 
proc. tiekiamos šilumos. 

„Litesko“ informacija 

Druskininkų savivaldybė kviečia dalyvauti konkursuose
Skelbiami Druskininkų savivaldybės 2019 metų kultūros, sporto ir socialinės veiklos projektų konkursai. 

Projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašus, paraiškos formas, vertinimo kriterijus bei 
prioritetus galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetainės www.druskininkai.lt skydelyje „Savi-
valdybės remiami projektai“.

Kontaktai pasiteirauti:
Kultūros projektai – Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vyr. specialistė A. Damkutė, tel. (8 313) 

53975, el. p.: kultura@druskininkai.lt 
Sporto projektai – Švietimo skyriaus vyr. specialistė L. Gražulienė, tel. (8 313) 53372, 
el. p.: lina.g@druskininkai.lt
Socialinės veiklos projektai – Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė B. Petrikienė, tel. (8 313) 55744, el. p.: 

brone.petrikiene@druskininkai.lt
Projektų paraiškos priimamos iki 2019 m. sausio 4 d. 15.00 val. Druskininkų savivaldybės administracijoje, Vil-

niaus al. 18, Druskininkai. Paraiškos turi būti pateiktos užklijuotame voke, ant jo nurodyta, kurios srities konkursui 
projektas teikiamas.

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Organizuojamos Druskininkų 
savivaldybės vyrų ir moterų 

šachmatų pirmenybės.
Norinčius dalyvauti varžybose kviečiame 

atvykti į Druskininkų sporto centrą 
(M. K. Čiurlionio 97-2) 

2018 gruodžio 17, 18, 19, 20 dienomis nuo 
17.30 val.

Informacija teikiama telefonu: 8 313 58051.
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VISOS
Lietuvos

Malonios dulkės, 
sukeltos auditorių
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Iš Norvegijos su dovanų maišu  

ZIGMAS KLASIKINEI silkių filė

 Akcija galioja iki gruodžio 31 d. 

-25%

Arūnas KAPSEVIČIUS. Prieš atsakant į 
klausimą teksto pavadinime, panagrinė-
kime istorikų ar istorija besidominčiųjų 
atsakomybę prieš savo bendruomenę 
- marijampoliečius. Istorija nėra gražus 
„išmislas“, tai archyviniai dokumentai, seni 
laikraščiai, liudininkų pasakojimai, lygini-
mas ir analizė. Kartais būna, kad norintys 
pasipuikuoti savo „atradimais“ iškraipo 
faktus arba dar blogiau – marijampoliečius 
„paverčia“ žmonėmis, negerbiančiais savo 
praeities.

Keletas pavyzdžių. Lietuvai užpernai mi-
nint tautos patriarcho Jono Basanavičiaus 
165–ąjį gimtadienį, tūlas Benjaminas Ma-
šalaitis (savivaldybės tarybos narys – red. 
pastaba) paskelbė, kad Gedimino–Žemaitės 
gatvių sankryžoje stovintis, o tiksliau griū-
vantis namas buvo labai svarbus gimna-
zisto J. Basanavičiaus gyvenime. 

Eugenija OSTROVSKAJA. Lankiausi Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje jos atidarymo po rekonstrukcijos die-
ną - lapkričio 30-ąją  Kadangi buvo labai daug žmonių, pakeičiau knygas ir išėjau. Kitą kartą keisti knygų atėjau 
gruodžio 10-ąją. Pasižvalgiau atnaujintoje bibliotekoje – čia  viskas gražu, daug erdvės, bet apie pirmame aukšte 
dirbančias moteris projektuotojai nepagalvojo. Joms įrengtos stovimos darbo vietos. Tik pagalvokite, aštuonias 
valandas ant kojų! Norėjau apie tai pasikalbėti su direktore – juk esu ilgametė skaitytoja, už tai mane biblioteka 
apdovanojo, tačiau moterys paprašė to nedaryti. Tada aš tiesiu taikymu nuėjau į „Miesto laikraščio“ redakciją. 
Tegul išspausdina mano pastebėjimą. Gal ką nors galima pataisyti?

**********************
Išspausdinome, o į klausimą paprašėme atsakyti bibliotekos direktorę Daiva Kirtiklienę. 
Vadovė ramina susirūpinusius kolektyvo darbo sąlygomis. Anot jos, projektuotojai nesuklydo, darbo vietos stovi-

mos, tačiau darbuotojos pasikeisdamos turi kur prisėsti – joms skirtas atskiras kambarėlis. „Atnaujindami biblioteką 
siekėme, kad lankytojai būtų geriau aptarnaujami, su jais bendraujama. Pavyzdžiui, dabar žmonių užsuka tiek daug, 
kad mūsų darbuotojos, kurių pareigos – konsultantės, tiesiog neturi laiko prisėsti“, - aiškina direktorė, besidžiaugianti, 
kad po rekonstrukcijos duris atvėrusi Marijampolės biblioteka tapo viena šiuolaikiškiausių Lietuvoje.  

Kaip šiais metais buvo užtikrinama švietimo 
ir ugdymo proceso kokybė, 2019-aisiais tikrins 
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (SKAT). 
Anot jos vadovo, savivaldybės kontrolieriaus Juozo 
VAIČIULIO, ši sritis pasirinkta dėl to, kad švieti-
mo funkcijoms vykdyti skirta daugiau kaip 23,4 
milijono eurų - beveik pusė savivaldybės biudžeto 
asignavimų. Be to, nuo šių metų rugsėjo 1-osios 
švietimo įstaigose įgyvendinama nauja etatinio 
darbo apmokėjimo tvarka.

Kur dingo V. Kudirkos spinta?

Biblioteka: po atidarymo - skaitytojos pastabos

- Kokios dar sritys sulauks auditorių dėmesio at-
einančiais metais?

- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas – 
viena iš keturių savivaldybės vykdomų programų, kurias 
numatėme audituoti. Taip pat vertinsime, ar 2018 me-
tams patvirtintą biudžetą atitinka priemonės, įgyvendin-
tos pagal socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo, 
infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros bei Kultūros 
veiklos ir plėtros programas. Pavyzdžiui, analizuosime, kaip 
naudotos lėšos kelių priežiūrai, eismo saugumui didinti, 
Kultūros sostinės programos renginiams ir taip toliau. Iš 
viso savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimai buvo 
paskirstyti 11 programų. Jas įgyvendina 53 įstaigos - asi-
gnavimų valdytojai.

Savivaldybės informacija. Marijampolės miestas partneris Leša (Lesja) 
turi sektiną tradiciją – kasmet, artėjant Kalėdiniam laikotarpiui, šios Nor-
vegijos savivaldybės vaikai ruošia dovanėles ir įpareigoja suaugusiuosius 
pristatyti jas į Marijampolę.

Be to, kasmet Lešos savivaldybė skiria pinigų, už kuriuos sunkiai besiver-
čiančioms šeimoms nuperkama reikalingiausių namų ūkyje daiktų. Vienas 
mūsų savivaldybės šeimas pasiekia vaikiškos lovytės, kitas – šaldytuvai, 
dar kitas – skalbimo mašinos ir kt.

Šiemet mūsų draugai apsilankė Atvirame jaunimo centre, susitiko su 
savivaldybės mere Irena Lunskiene, užsuko į Sasnavos vaikų ir jauni-
mo gerovės centrą „Židinys“ ir susipažino su gražia, keturis vaikučius 
auginančia šeima, kuriai praėjusiais metais padovanojo labai reikalingą 
skalbimo mašiną.  

Savivaldybės administracija inicijuoja rinkimus sportininkų, kurie 2018 
metais pasiekė geriausių rezultatų ir garsino Marijampolę.  

Atrinkti 37 marijampoliečiai sportininkai, kurie 2018 metais pasižymėjo 
įvairiose šakose, ir trys sporto renginiai, kurie sulaukė didžiausio dėmesio. 
Iš šių sportininkų ir renginių marijampoliečiai  gali rinkti 10 geriausių ir 
labiausiai patikusį renginį. 

Balsuojama iki 2019 m. sausio 10 dienos: https://apklausa.lt/f/marijam-
poles-savivaldybes-2018-m-sportininku-rinkimai-j8g2nas/answers/new.
fullpage

Nugalėtojų iškilminga apdovanojimų ceremonija sausio 17 d.

Renkame dešimt iš 37 ir vieną iš trijų

Vytautas ŽEMAITS. Būna, 
žiūriu kurį nors TV kanalą, lai-
dos, dažniausiai pramoginės, 
vedėjai paskelbia: „Mus žiūri 
visa Lietuva“. Ir priduria, kad 
transliacija, kuri įprastai yra 
įrašas, bus tęsiama po trumpos 
pertraukos. Kadangi ji skirta 
reklamai ir trunka ne mažiau 
dešimties-penkiolikos minučių, 
jungiu kitą kanalą, kuris tuo pat 
metu rodo taip pat visos Lietu-
vos žiūrimą šou. Tačiau ir jį nu-
stelbia reklama. Dėl jos rodymo 
tuo pačiu metu abiem kanalais, 
matyt, sutarė užsakovai.

Tada surandu televiziją, kuri 
reklamos netransliuoja, nes ši 
TV – visuomeninė, skirta ne 
maisto ir sauskelnių bei kitų 
nealkoholinių dalykų varto-
tojams, o žiūrovams. Čia, kaip 
tyčia (arba netyčia) - taip pat 
šou. Dainuoja, kaip kituose ka-
naluose, tik kitaip ir gal būt ne 
tas pačias dainas. O jų geriau-
sius atlikėjus arba/ir atlikėjas, 
žinoma, renka visa Lietuva.

Taip pat „visa Lietuva“ tuo 
metu žiūri „Žalgirio“ krepšinin-
kų rungtynes kanalu, apie kurį 
dalis mūsų šalies gyventojų net 
nežino.

Tada imi ir pagalvoji, kiek 
Lietuvoje esama gyventojų? 
Net atmetus krepšinį ir plau-
kimą (pastarasis „visai Lietu-
vai“ rodomas rečiau), vienu 
metu žiūrinčiųjų pramogines 
TV laidas susidaro per devynis  
milijonus. O mes virkaujame 
dėl emigracijos.

Savo laiku leista stora adresų 
knyga „Visa Lietuva“. Ją rekla-
muojantys skelbė: „Jeigu jūsų 
reklamos nėra šioje knygoje, 
reiškia jūsų nėra“. Gal nėra ir 
tų, kurie su „visa Lietuva“ ne-
žiūri pramoginių laidų...   

Savivaldybės informacija. Žuvinto gamtinio rezerva-
to Amalvos paliose (užaugusios ežero dalies liūnas) 
atidarytas 121 metro ilgio gamtinis-pažintinis takas. 
Su palių platybių istorija, gyvūnija bei augalija supa-
žindina informaciniai stendai, čia įrengta apžvalgos 
platforma.  

Simbolinę tako atidarymo juostelę perkirpo savival-
dybės administracijos direktorius Karolis Podolskis, 
valstybinių miškų urėdijos Marijampolės regioninio 
padalinio inžinierius Ramūnas Mažėtis, Žuvinto bios-
feros rezervato direkcijos direktorius Arūnas Pranaitis, 
darbus atlikusios įmonės „Alytaus melioracija“ vado-
vas.  Jie su kitais dalyvavusiais atidarant taką pirmieji 
žingsniavo gamtiniu pažintiniu maršrutu. 

Tai antrasis toks objektas savivaldybės teritorijoje. 
Anksčiau įrengtas Buktos gamtinis-pažintinis takas.

Takas Amalvos paliose

Antano JANUŠONIO piešinys

KO TIK NEPRISIGALVOJI, 

KAD TAPTUM POPULIARUS
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Atkelta iš 1 p.
Kadangi SKAT prioritetas buvo 

finansiniai auditai, nuo šiol  dau-
giau laiko ketiname skirti ir veiklos 
auditams. Tokių numatėme du. 
Taip pat kitais metais su Valstybės 
kontrole – aukščiausia šalies audito 
institucija pasirašysime susitarimą 
pradėti bendrą sisteminį veiklos 
auditą „Savivaldybės nekilnojamo-
jo turto valdymas“.  
- Jūsų vadovaujamos tarny-

bos tikrina plataus spektro sa-
vivaldybės įstaigas ir įmones. 
Ką turi išmanyti SKAT audito-
riai, kokia tvarka jie priimami 
į darbą? 

- Auditoriui keliami labai griežti 
profesiniai reikalavimai – ne tik 
išmanyti buhalterinę apskaitą ir 
pagal audito reikalavimus patikrin-
ti biudžeto ir finansines ataskaitas, 
įrašus apskaitos registruose, bet ir 
būti analitiku, strategu, ekspertu, 
vadybininku, psichologu bei gerai 
išmanyti teisės aktus, nuolat to-
bulėti, prisitaikyti prie laikmečio 
ypatumų.  

Darbuotojai priimami konkurso 
būdu, prieš tai išsilaikę Valstybės 
tarnybos bendrųjų gebėjimų testą. 
Mūsų tarnyba konstruktyviai ben-
dradarbiauja su Valstybės kontrole, 
kitų Kontrolės ir audito tarnybų 
darbuotojais. 
- O kas skiria savivaldybės 

kontrolierių ir kokios jo pa-
grindinės funkcijos?

- Savivaldybės kontrolierius į par-
eigas priimamas konkurso būdu ir 
iš jų atleidžiamas Valstybės tar-
nybos įstatymo nustatyta tvarka, 
jis yra atskaitingas savivaldybės 
tarybai.  

Savivaldybės kontrolierius visų 
pirma yra įstaigos vadovas, ku-
ris atlieka visas administracines 
funkcijas, vadovaujasi nepriklau-
somumo principu. Jis prižiūri, ar 
teisėtai, efektyviai, ekonomiškai 
valdomas ir naudojamas savivaldy-
bės bei patikėjimo teise valdomas 
valstybės turtas, kaip vykdomas 
savivaldybės biudžetas, naudoja-
mi kiti piniginiai ištekliai. Kon-
trolierius atlieka išorės finansinį 

ir veiklos auditą savival-
dybės administracijoje, 
savivaldybės adminis-
travimo subjektuose ir 
savivaldybės kontro-
liuojamose įmonėse. Ši 
veikla planuojama pagal 
SKAT veiklos planą, su 
kurio projektu supažindi-
nama Valstybės kontrolė 
ir savivaldybės Centra-
lizuota vidaus audito 
tarnyba.

Savivaldybės kontrolie-
rius kasmet iki lapkričio 
15 dienos patvirtina at-
einančių metų  tarnybos 
veiklos planą, kuris turi 
apimti ne mažiau kaip 
80 procentų savivaldy-
bės asignavimų, organi-
zuoja jo vykdymą ir yra 
už tai atsakingas. Po to 
SKAT veiklos planas de-
rinamas su savivaldybės tarybos 
Kontrolės komitetu, atsižvelgiama 
į jo pastabas, pageidavimus. Meras 
gali siūlyti savivaldybės tarybai 
pavesti SKAT atlikti veiklos plane 
nenumatytą savivaldybės admi-
nistracijos, savivaldybės adminis-
travimo subjektų ar savivaldybės 
kontroliuojamų įmonių finansinį 
ir veiklos auditą.  

Kiekvieno ketvirčio pabaigoje 
SKAT savo veiklos ataskaitą pa-
teikia Kontrolės komitetui. Jo pir-
mininkas Kęstutis Traškevičius, 
nariai Juozas Isoda, Rolandas Joni-
kaitis, Metas Ražinskas, Gintautas 
Stankevičius apsvarsto auditų re-
zultatus, auditorių rekomendacijas.
- Ar tiesa, kad kai kurių biu-

džetinių įstaigų, kuriose auditą 
atlieka SKAT, darbuotojai su-
tinka auditorius vos ne prie-
šiškai – kodėl?  

- Manau, kad negalima taip teigti. 
Auditoriai biudžetinėse įstaigose  
dažniausiai pasitinkami kaip pa-
galbininkai. Žinoma, pasitaiko, kai 
jie sutinkami su baime ir nerimu. 
Nors vienintelis mūsų tarnybos 
tikslas – išsiaiškinti ir patarti, ką 
daryti, kad turtas ir lėšos būtų nau-
dojami dar išmintingiau. Mūsų tar-

nyba pateikia pastabas, bet ne visos 
jos sugula į audito ataskaitą, kai 
kuriuos netikslumus įstaigos ištai-
so audito metu. Todėl vis dažniau, 
kilus tam tikriems klausimams, 
kreipiamasi į mane ir tarnybos 
darbuotojas. Vienos įstaigos va-
dovas pokštavo: „Net dulkės yra 
malonios, sukeltos išeinančių  
auditorių“.  
- Ar nekyla apmaudas, kai 

vienoje ar kitoje tikrinamoje 
įstaigoje randate rimtų nusi-
žengimų, o nubausti kaltųjų 
negalite, nes jūsų funkcija tik 
rekomenduoti, ką reikėtų da-
ryti? 

- Atsakant į šį klausimą galima 
būtų paminėti prieš keletą metų 
atliktą auditą „Dėl sandorių, susi-
jusių su Marijampolės  savivaldy-
bės šilumos ūkiu“. Mūsų tarnyba 
išnagrinėjo UAB „Litesko“ ir savi-
valdybės turto nuomos sutartis, jų 
pakeitimus, sutartis su UAB „Mari-
jampolės šilumos tinklai“ ir teikė 
išvadas bei siūlymus savivaldybės 
tarybai. 

Konstatavę, kad, sudarant turto 
nuomos sutartis, pažeisti keli įsta-
tymai bei šalių valios autonomi-
jos ir sutarčių sudarymo laisvės 
principai, siūlėme perduoti tyrimo 

Malonios dulkės, sukeltos išeinančių auditorių

medžiagą Marijampolės rajono apylin-
kės prokuratūrai prašant ginti viešąjį 
interesą. Kitas siūlymas  buvo kreiptis 
į Konkurencijos tarybą, kad ji išnagri-
nėtų, ar UAB „Litesko“ ir Marijampolės 
savivaldybės susitarimas be konkurso 
suteikti bendrovei teisę papildomai 10 
metų valdyti savivaldybei priklausantį 
šilumos ūkį ir naudoti jį komercinei 
ūkinei veiklai, atitinka Konkurencijos 
įstatymui. Tačiau tuometinė savival-
dybės taryba nesiėmė veiksmų. Beje,   
kontrolierius, finansinio ir veiklos 
audito metu nustatęs nusikalstamos 
veikos požymių, apie tai gali  pranešti 
teisėsaugos institucijoms.  

Mūsų auditų metu biudžetinėms 
įstaigoms pateiktos rekomendacijos 
yra vykdomos, apie tai jos informuoja 
SKAT. Štai šiais metais audituotiems 
subjektams pateikėme 53 rekomen-
dacijas. 

Vis didesnė visuomenės dalis supran-
ta mūsų atliekamo darbo specifiką, žino, 
ką mes veikiame, domisi auditais, jų 
rezultatais. Marijampoliečiai kelia pro-
blemas, dalijasi mintimis apie atliktus 
auditus, teikia siūlymų, kaip galima 
tobulinti veiklą. 

Klausimus pateikė 
Vytautas ŽEMAITIS

Birutė KIŽIENĖ, suvalkiečių draugijos „Su-
valkija“ pirmininkė. Nors slaptas susitarimas 
dėl gyventojų mainų (GMS) tarp Vokietijos ir 
TSRS sudarytas dar 1941 metų sausį, pasekmes 
iki šiol jaučia tūkstančiai Lietuvos gyventojų. 
Turiu omenyje pagal GMS iš Lenkijos Suvalkų 
krašto į TSRS okupuotos Lietuvos teritoriją 
perkeltus lietuvius (tokių buvo 14 000), jų 
vaikus, vaikaičius. Daugiausia perkeltųjų ap-
gyvendinta Sūduvoje, vokiečių bei kitų nuo 
„raudonojo maro“ bėgusių Lietuvos piliečių 
ūkiuose ir namuose. Tai irgi buvo numatyta 
sutartyje. 

Pasibaigus II Pasauliniam karui nugalėtojai 
perbraižė  Europos žemėlapį. Lietuva atgavo  
Klaipėdos ir Vilniaus kraštus, tačiau neteko 
mažo lietuviškų žemių lopinėlio, vadinamojo  
Suvalkų trikampio (lietuviška sala Lenkijoje 
tarp Suvalkų, Seinų ir Punsko) ir paveldėjo 
problemą iš ten perkeltųjų suvalkiečių. Jie - 
pirmieji II Pasaulinio karo metu tremtį patyrę 
nepriklausomos Lietuvos piliečiai. 

Vyriausybės kanceliarijos 2014-10-01 koordi-
naciniame pasitarime perkeltieji įvardinti kaip 
specifinė Lietuvos piliečių grupė, nukentėjusi 
ne nuo karo veiksmų, bet nuo politinio dviejų 
agresorių susitarimo. Tai politizuota, tarptau-
tinė teisinė problema, nes mūsų vaikai ir vai-
kaičiai negalėjo ir negali grįžti į tėvų tėviškes 
ir susigrąžinti fašistinės Vokietijos nusavintos 
nuosavybės. Taip yra dėl to, kad Nepriklau-
somybę atkūrusioje Lietuvoje, įgyvendinant 
kompensacinius ir restitucinius  įstatymus, 
perkeltosios pagal GMS šeimos, jų vaikai ir 

vaikaičiai atsidūrė už įstatymų ribų, nes jie 
nebuvo Lietuvos piliečiai iki 1940 – 06-14, 
kai sovietai okupavo mūsų šalį!    

Perkeltieji suvalkiečiai suprato, kad reikia 
ginti savo teises. Suradę Lietuvos archyve 
GMS susitarimo originalo kopiją, 1994 metais 
Marijampolėje įkūrėme Suvalkiečių draugiją 
„Suvalkija“, jos skyriai susibūrė dešimtyje ap-
skričių. Sūduvoje rinkti Seimo nariai Albinas 
Albertynas, Arvydas Bajoras, Kęstutis Kuberta-
vičius padėjo draugijai suformuluoti prašymus 
įstatymų pataisų priėmimui. 

Seimas 1997 metais priėmė „Asmenų, nuken-
tėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio 
statuso“ įstatymą. Jis, be kita ko, skelbia: „As-
menims, kurie nukentėjo nuo Sovietų  Sąjun-
gos ir nacistinės Vokietijos represinių režimų, 
neatsižvelgiant į jų pilietybę ir gyvenamą vietą 
represavimo ar žalos padarymo metu, jeigu jie 
šiuo metu yra Lietuvos Respublikos  piliečiai, 
yra pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio 
asmens teisinis statusas”. Deja,  įstatyme išvar-
dinti penki okupacijų laikotarpiai, bet atskirai 
Suvalkų krašto nėra. Neįvardinta ir perkeltųjų 
pagal GMS asmenų grupė. 

Nuo 2008 metų draugijos taryba siekia, kad 
nuo abiejų okupacijų nukentėjusių vaikų, pri-
lygintųjų politiniams kaliniams, tremtiniams, 
ir nukentėjusiųjų perkeltųjų teisės būtų  su-
vienodintos.  Dėl to „Suvalkijos“ taryba krei-
pėsi į Tarptautinę komisiją nacių ir sovietinio 
okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje 
įvertinti. 

Marijampolėje rinkto Seimo nario Albino Mi-

trulevičiaus pastangomis 2014  metais Seimas 
priėmė nukentėjusių asmenų įstatymo pataisą, 
pagal kurią okupacijų metais perkeltųjų šeimo-
se gimusiems vaikams suteiktas prilygintojo 
nukentėjusiam – perkeltajam statusas. Tačiau 
A. Mitrulevičiaus tuo pat metu paruoštam Vals-
tybinių pensijų  įstatymo papildymui Seimas 
nepritarė. Šiuo metu 186 Lietuvos piliečiai turi 
prilyginto asmens nukentėjusiam-perkeltajam 
pažymėjimus, tačiau Valstybinių pensijų įsta-
tymo pataisa dar nepriimta.   

Šiemet gegužės ir birželio mėnesį Seimo 
Laisvės kovų komisijos pirmininko Juozo Ole-
kos iniciatyva vykusiuose komisijos posėdžiuo-
se atsakingų institucijų vadovai pateikė raštiš-
kas išvadas apie įstatymo pataisos priėmimo 
būtinybę. Komisija paruošė Valstybinių pensijų 
įstatymo papildymo projektą ir jį įregistravo. 
Tačiau jam priimti pritrūko trijų Seimo narių 
balsų! Šį projektą Seimas pakartotinai svarstys 
2019 metų žiemos sesijoje.

Jai prasidėjus draugijos atstovai Seimo komi-
tetams ir frakcijoms bei partijų vadovams įteiks 
argumentuotus prašymus pritarti Valstybinių 
pensijų įstatymo papildymo projektui. Taip 
pat ruošiamės kreiptis į kiekvieną Seimo narį. 

Draugija turi dviejų dešimtmečių metų 
teisių gynimo patirtį. Tik kas penkti metai 
Seimas priima vieną perkeltųjų pagal GMS 
asmenų integravimo į teisinę demokratinę 
atkurtos Lietuvos visuomenę įstatymą. At-
einantys metai yra kaip tik penkti,  tad jie 
gali būti lemtingi.     Išsaugoję viltį dar kartą 
sutelkime pastangas.  

Išsaugoję viltį suvalkiečiai telkia pastangas

Agnė ČIŽINAUSKATĖ. Artėjant 2019-
iems  metams, nors jau ne ruduo, sta-
tistika pradeda skaičiuoti „viščiukus“. 
Antai laikraščio „Verslo žinios“ mėnesi-
nis priedas „Verslo klasė“ paskelbė sąrašą 
150-ies didžiausių Lietuvos bendrovių 
pagal šių metų I-III ketvirčių pardavi-
mo pajamas. UAB „Marijampolės pieno 
konservai“ (600 darbuotojų, vidutinis 
atlyginimas neatskaičius mokesčių – 
788 eurai) rikiuojasi 91 vietoje, UAB 
„Mantinga“ (1153, 887) yra 123-iojoje. 

Šios bendrovės pirma ir trečia įrašytos 
tokiu pat principu sudarytame Marijam-
polės apskrities dvidešimties didžiausių 
bendrovių sąraše. 

Tarp mūsų miesto įmonių įsiterpu-
si UAB „Ikea industry Lietuva“ (Kazlų 
Rūda, 699, 1 332).

Ketvirtoje šio sąrašo vietoje - UAB 
„Juodeliai“ (397,1 240), šešta  rikiuo-
jasi Stoties gatvėje veikianti ispanų 
kapitalo „Cie Lt Forge“ (240, 1 141), 
aštunta - „Iceco žuvis“ (233, 944), 
vienuolikta - „Arvi fertis“ (75, 1 088), 
dvylikta - „Mantinga food“ (385, 808), 
keturiolikta - „Arvi kalakutai“ (282, 1 
036), šešiolikta - „Statybos ritmas“ (223, 
847), devyniolikta – UAB „Gelgotos 
trasportas“, liaudyje dažnai vadinama 
„Exleasingcar“ (34, 915). 

Įmonės: šalies 
ir apskrities

J. Vaičiulis: „Auditoriai biudžetinėse įstaigose  
dažniausiai pasitinkami kaip pagalbininkai“ 

Redakcijos nuotrauka

 



2018 m. gruodžio 14 d., penktadienis, Nr. 40 (1669) / ML 3

Atkelta iš 1 p.
Esą čia jis gyveno net vienerius 

metus. Taip Lietuva sužinojo, 
kad marijampoliečiai griauna is-
torinį pastatą. Nors Benjaminas 
Mašalaitis nesugebėjo Kultūros 
paveldo departamentui pateikti 
nė vieno savo teiginį pagrindžian-
čio įrodymo, niekam tai  nebuvo 
įdomu...

Kiek vėliau LRT televizijos 
laidoje „Istorijos detektyvai“ šis 
istorikas postringavo, kad Kultū-
ros centro automobilių stovėjimo 
aikštelės vietoje buvo mūsų mies-
to pirmtako Stara Būdos kaimo ka-
pinės. Eteryje nuskambėjo „geleži-
nis argumentas“, kad šioje vietoje 
niekada nebuvo statomi pastatai. 
Ir niekam Lietuvoje nebe svarbu, 
kad čia veikė gamykla, buvo Ry-
giškių Jono gimnazijos komplekso 
pastatų. Lieka tik faktas – barbarai 
marijampoliečiai automobilius 
palieka istorinių kapinių vietoje.

Ir naujausia „sensacija“, susijusi 
su partizano Adolfo Ramanausko 
–Vanago nuotrauka. Atlikus nedi-

delį tyrimą paaiškėjo, kad bendrą 
Alytaus mokytojų fotografiją po-
nas Benjaminas matė dar šių metų 
pavasarį. Jis turėjo pastebėti, kad 
kitoje pusėje mėlynu ant balto pa-
rašyta, kad nuotraukoje, Rygiškių 
Jono gimnazijos muziejui dovano-
toje Kovo 11-osios akto signataro 
Gedimino Ilgūno  brolio – jis čia 
mokėsi, tarp kitų pedagogų yra 
fizinio lavinimo mokytojas A. Ra-
manauskas, vėliau tapęs partizanu 
Vanagu. Kaip istorikas, jis priva-
lėjo pamatyti inventorinį numerį 
bei suvokti, kad ši nuotrauka yra 
Rygiškių Jono gimnazijos muzie-
jaus nuosavybė. Muziejaus, kuris 
veikia jau bene 50 metų!

Tačiau rudenį, laidojant lietuvių 
tautos didvyrį, prasidėjo istorinis 
šou. Lietuvai paskelbiama apie 
niekur nematytą nuotrauką, ją po-
nas Benjaminas kažkodėl pradeda 
siūlyti kitiems  muziejams, nors, 
kaip buvęs muziejininkas, turė-
tų žinoti, kad vertybės priklauso 
tam muziejui, į kurio fondus jos 
įtrauktos. 

Keista bet atpažinti nuotraukoje 
A. Ramanauską–Vanagą pasitelkia-
mas istorikas, Seimo narys Arvydas 
Anušauskas, nors Marijampolėje 
gyvena žuvusio partizanų vado bro-
lis, kuris savo brolį pažinojo daug 
ilgiau nei garbusis istorikas. Galima 
spėti, kad toks variantas netiko dra-
matiškai istorijai. 

O istorijos pabaiga – Rygiškių 
Jono gimnazijos muziejus yra 
kažkokia „skylė“. Lazdijų, Mari-
jampolės ir Alytaus muziejininkai 
apkiautėliai, kurie nesidomi išskir-
tiniais atradimais ir netrimituoja 
apie visiems žinomos nuotraukos 
atradimą.  

Grįžtu prie klausimo, kur dingo 
V. Kudirkos spinta? Visų pirma, ji 
priklauso Marijampolės kraštoty-
ros muziejui ir visus šiuos metus 
buvo eksponuojama ilgalaikėje 
parodoje „100 metų. Herojai iš 
Marijampolės“. Tačiau dabar mi-
nime Tautinės giesmės autoriaus 
160–ąjį gimtadienį ir baisu, kad 
spinta nebūtų paskelbta dar vienu 
istoriniu atradimu.

Kur dingo V. Kudirkos spinta?

Politinė reklama. Bus apmokėta iš TS-LKD kandidatų sąrašo Marijampolės rinkimų apygardoje Nr. 25 sąskaitos. Užs. Nr. 016

Valstybinės ligonių kasos (VLK) in-
formacija. Įsigaliojus naujai tvarkai, 
nuo šiol daugiau slaugos paslaugų 
galės gauti namuose besigydantys 
sunkios būklės pacientai. Per metus 
šiems ligoniams namuose galės būti 
suteikta ne 24, kaip buvo iki šiol, o 
dvigubai daugiau – iš viso net iki 52 
slaugos paslaugų, apmokamų iš Pri-
valomojo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) biudžeto. 

 „Tai iš tiesų ilgai laukta žinia – šios 
paslaugos gyvybiškai reikalingos 
sunkiai sergantiems pacientams. Už 
šias sveikatos priežiūros paslaugas 
privalomuoju sveikatos draudimu ap-
draustiems pacientams, turintiems 
gydytojo siuntimą, mokėti nereikia 
– gydymo įstaigoms už jas sumoka 
ligonių kasos“, – sako VLK Paslau-
gų ekspertizės ir kontrolės skyriaus 
vyriausioji specialistė Oksana Buro-
kienė. 

Slaugytojai pacientų namuose atlie-
ka nemažai įvairių slaugos procedū-
rų, t. y. suleidžia vaistus, prijungia ir 
prižiūri lašinės sistemą, paima kraują 
ar šlapimą laboratoriniams tyrimams, 
padaro elektrokardiogramą, užtikrina 
žaizdų bei pragulų profilaktiką ir prie-
žiūrą, dirbtinių kūno angų (stomų) 
priežiūrą, enterinį maitinimą ir kt. 
Visos slaugos paslaugų namuose rū-
šys bei slaugos procedūros išvardytos 
sveikatos apsaugos ministro įsakyme.  

Slaugos paslaugos paciento namuo-
se gali būti teikiamos pacientams, 

kuriems nustatyti specialieji nuola-
tinės slaugos, nuolatinės (priežiūros) 
pagalbos poreikiai su dideliais speci-
aliaisiais poreikiais, o taip pat ir paci-
entams, kuriems atlikta tracheostoma 
ar gastrostoma bei būtinas gleivių 
išsiurbimas iš kvėpavimo takų. Be 
to, slaugos paslaugas po gydymo li-
goninėje namuose gali gauti žmonės, 
kurie kasdieniame gyvenime yra vi-
siškai priklausomi nuo kitų pagalbos 
(jiems dėl somatinių ligų nustatytas 
bendras funkcinis sutrikimas, kai Bar-
telio indeksas yra nuo 20 iki 61 balo).  

Ar pacientui reikia tokių paslaugų, 
nustato jį gydantis gydytojas. „Pacien-
tas ar jo artimieji dėl slaugos paslau-
gų namuose turėtų kreiptis į šeimos 
medicinos paslaugas arba pirmines 
psichikos sveikatos priežiūros pas-
laugas teikiantį gydytoją. Jis siun-
time nurodys, kokių ambulatorinių 
slaugos paslaugų namuose reikia pa-
cientui. Ši informacija perduodama 
slaugos paslaugų namuose tarnybos 
darbuotojams. Tuomet slaugytojos 
susisiekia su pacientu ar jo artimai-
siais ir suderina slaugos paslaugų 
tiekimo namuose laiką“, – teigia O. 
Burokienė.

Privalomuoju sveikatos draudimu 
apdraustiems pacientams PSDF biu-
džeto lėšomis apmokamas slaugos 
paslaugas teikia gydymo įstaigos, 
turinčios licenciją šiai veiklai ir yra 
sudariusios sutartis su teritorinėmis 
ligonių kasomis.   

Kompensuos daugiau slaugos paslaugų

Valstybinės ligonių kasos (VLK) 
informacija. Ligonių kasos siek-
damos, kad gyventojai visada ga-
lėtų įsigyti dažniausiai vartojamų 
vaistų ir naudojamų medicinos 
pagalbos priemonių (MPP), pa-
tvirtino naujus vaistinėje būtinų 
turėti vaistų ir MPP sąrašus. Są-
rašai praplėsti trečdaliu ir iš viso 
į juos yra įtraukti net 89 pava-
dinimų Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) biudžeto 
lėšomis kompensuojami vaistai ir 
priemonės.

„Į būtinų vaistinėse turėti vaistų 
sąrašą yra įtraukti skausmą mal-
šinantys, kraujospūdį mažinantys, 
širdies veiklą gerinantys, glau-

komos gydymui skirti vaistiniai 
preparatai. Taip pat antibiotikai 
infekcinėms ligoms gydyti, vaistai 
nuo cukrinio diabeto, depresijos, 
astmos ir kt. Be to, vaistinėse 
privalu turėti diagnostinių juos-
telių gliukozės kiekiui kraujyje 
nustatyti, sauskelnių ir kitų daž-
niausiai pacientams reikalingų 
priemonių“, – sako VLK Vaistų 
kompensavimo skyriaus vedėjas 
Evaldas Stropus. 

Pasak jo, teisės aktai numato, kad 
vaistinės privalo kasdien turėti į 
būtinųjų vaistų ir priemonių sąra-
šus įrašytų PSDF biudžeto lėšomis 
kompensuojamų vaistų ir MPP. 
Jei vaistininkas vengia pasiūlyti 

būtiną turėti vaistą ar jo nesiūlo, 
nes vaistinė jo neturi, ir vietoje 
jo bando įpiršti kitą, gyventojai 
raginami apie tai nedelsiant pra-
nešti teritorinėms ligonių kasoms 
(Marijampolė priklauso Kauno 
teritorinei ligonių kasai, tel. 8 37 
20 8846).

„Svarbu žinoti, kad į šiuos są-
rašus įtraukiami tie PSDF lėšo-
mis kompensuojami vaistai ir 
priemonės, kurių priemoka yra 
mažiausia. Taigi pacientas, atėjęs į 
vaistinę, gali būti užtikrintas, kad 
joje ras su mažiausia priemoka 
šiame sąraše įrašytą medikamen-
tą ar MPP ir jam neteks permokė-
ti“, – pabrėžia E. Stropus.    

Šių vaistų turi būti kiekvienoje vaistinėje

Silvija Kuprionytė. Bendrovė „Mantinga“ įsipareigojo iki 2020 metų ne mažiau kaip 20 
procentų  sumažinti cukrų kiekį savo gaminiuose. Apie tai informuoja prekybos tinklas „Rimi“, 
su Sveikatos apsaugos ministerija pasirašęs susitarimą dėl duonos gaminių sudėčių gerinimo. 
Tyrimų duomenimis, Lietuvos gyventojai su maistu gauna 22 procentais daugiau cukrų nei 
rekomenduoja Pasaulinė sveikatos organizacija. Ma
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nacionalinės krepšinio lygos 
(nKL) rekordą užfiksavo Ryčio 
Vaišvilos treniruojami „Sūdu-
vos-Mantingos“ krepšininkai. 
Laimėtose 94:85 rungtynėse 
su Joniškio „Delikatesu“ jie su-
klydo vos du kartus ir pasiekė 
geriausią rodiklį lygos istorijoje. 

Lygos sezono rekordu pasižy-
mėjo ir Marijampolės ekipos 
puolėjas Justinas Jogminas, ku-
ris kovoje su Gargždų komanda 
blokavo 5 metimus. Šis 21-erių 
metų 198 cm ūgio krepšininkas 
yra NKL lyderis pagal blokuotų 
metimų vidurkį.

„Sūduva-Mantinga“ per 19 
rungtynių iškovojo 15 pergalių 
ir užima pirmąją vietą NKL. An-
troje pozicijoje su 13 pergalių ir 
6 pralaimėjimais yra „Palangos 
Kuršiai“. 

Be to, Marijampolės ekipa, 
kuri artimiausias rungtynes 
žais šeštadienį 16 val. ŽSM 
salėje su „Šilute“, šiuo metu 
fiksuoja ilgiausią lygoje, šešių 
pergalių seriją.

Rekordai 
ir serija
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„Smart Master“ – tai naujasis 
„Tele2“ telefonų priežiūros centro, 
daugelį metų teikusio autorizuotas 
išmaniųjų įrenginių remonto paslau-
gas, pavadinimas.

„Džiaugiamės galėdami pristatyti 
naują savo vardą – kurdami jį, no-
rėjome pabrėžti tai, kas mums svar-
biausia: draugiškumas ir ypatingas 
dėmesys kliento patirčiai, mūsų 
meistrų ekspertiškumas bei paslau-
gų kokybė“, – sakė Evaldas Viselga, 
„Smart Master“ vadovas.

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

Kaip neprarasti 
įrenginio garantijos?
Serviso „Smart Master“ darbuotojai 

primena, kad šiuolaikiniai įrenginiai 
reikalauja ir inovatyvios profesionalų 
priežiūros: originalių detalių, pačių 
naujausių technologijų ir savo sritį 
išmanančių ekspertų. Viso to tikėtis 
galima tik iš telefonų gamintojų ser-
tifikuotų servisų.

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

Anot vadovo, jei prieš gedimą įren-
giniui galiojo garantija – ji išliks ir 
po šiame servise atlikto remonto. Jei 
tokios nebuvo, visiems čia atliktiems 
darbams bus suteikta 90 dienų ga-
rantija.

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

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

Svarbiausia – padėti 
klientui
Telefonų ar kitų išmaniųjų įrenginių 

gedimas jų savininkams visuomet 
yra nemalonus įvykis, todėl „Smart 
Master“ serviso darbuotojai stengia-
si, kad bent remonto procesas jiems 
nesukeltų papildomų rūpesčių. „Taiso-
mų įrenginių savininkams visuomet 
pasiūlome pakaitinį telefoną, kad re-
monto metu jie neliktų be ryšio. O jei 
taisymo išlaidų nepadengia garantija 
ar draudimas – mūsų servise „Tele2“ 
klientams yra suteikiama galimybė 
atsiskaityti dalimis“, – pasakojo E. 
Viselga.

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

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

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

Marijampolės savivaldybės skelbtą viešą konkursą dėl dantų 
protezavimo paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės 
gyventojams laimėjo UAB „Prodenta“.
Jei esate įtrauktas (-a) į Kauno teritorinės ligonių kasos (TLK) 
dantų protezavimo eilę ir pageidaujate greičiau gauti dantų 
protezavimo paslaugas, finansuojamas savivaldybės biudžeto 
lėšomis, nelaukdami antro TLK pranešimo kreipkitės į UAB 
„Prodenta“ (Marijampolė, P. Kriaučiūno g. 2) 106 kabinetą arba 
skambinkite tel.: (8 343) 50 707, 8 614 43 036.

Marijampolės savivaldybės 
gyventojų dėmesiui!

„Siekti efektyvesnio šilumos ir karšto vandens vartoji-
mo, energijos taupymo, o tuo pačiu – ir mažesnių išlaidų 
energijai galima visuose pastatuose, nepriklausomai nuo 
jų paskirties“, - sako „Litesko“ padalinio „Marijampolės 
šiluma“ vadovas Juozas Bartaškevičius. 

Auditas – ne tik didiesiems 
Pagrindinis būdas, leidžiantis išsiaiškinti energijos 

suvartojimo rodiklius ir pastato efektyvumą – energijos 
vartojimo auditas. Tai – viena iš priemonių, leisiančių 
užtikrinti, kad Lietuva iki 2020-ųjų pasieks Europos 
Sąjungos keliamą tikslą taupyti energiją.  

Įstatymais numatyta, kad didelėms įmonėms priva-
loma atlikti energijos vartojimo auditus ne rečiau kaip 
kas ketverius metus. Auditų metu įvertinamas esamas 
energijos suvartojimo lygis įmonėje ir galimybės jį 
sumažinti. Audituojant nustatomi labiausiai energijos 
vartojimui imlūs procesai įmonėje ir pasiūlomos eko-
nomiškai pagrįstos energijos sutaupymo priemonės, 
skirtos mažinti įmonių veiklos kaštus.

„Energijos vartojimo auditai privalomi tik stambioms 
įmonėms, tačiau ši priemonė aktuali ne tik didiesiems. 
Išsiaiškinti galimybes ir konkrečius būdus, kaip taupiau 
vartoti energiją, tame tarpe – šilumą, svarbu ir mažes-
nėms įmonėms“, - teigė J. Bartaškevičius. 

Anot jo, tokį auditą norinčiai atlikti įmonei reikia 
kreiptis į atestuotus ekspertus, kurie atliks kompleksinę 
analizę. Tuomet, žinant realią padėtį pastatuose, galima 
pritaikyti efektyviausias priemones, kurios sumažins 
energijos vartojimą.

Gyventi taupiau – jau šiandien   
Didžiausią energijos taupymo naudą leidžia pasiekti 

kompleksinė senų pastatų renovacija. Jos metu apšiltinus 
pastatų išorę, sutvarkius vėdinimo sistemas ir moder-
nizavus šilumos punktą bei karšto vandens sistemą, 
galima reikšmingai sumažinti šilumos praradimus.

Žinoma, siekiant taupiau gyventi jau šiandien, gali-
ma imtis priemonių, kurios padeda mažinti energijos 
suvartojimą, o tuo pačiu – ir mokėjimus už šilumą, be-
laukiant renovacijos. Be to, šios priemonės yra pigesnės 
ir greičiau atsiperka. 

Skaičiuojama, kad automatizavus šilumos punktus ir 
subalansavus visas vidaus šildymo ir karšto vandens 
sistemas, įrengus individualią apskaitą ir reguliavimą, 
galima sutaupyti iki 30 procentų šilumos. 

Automatizuoti šilumos punktai automatiškai, pagal 
lauko oro temperatūrą, reguliuoja šilumos tiekimą į 
pastato šilumos sistemą. Tai leidžia pagerinti šilumos 
paskirstymą pastatuose. Dar vienas šios sistemos pri-
valumas – šilumos vartotojai turi galimybę pradėti ar 
užbaigti šildymą pastatuose savo nuožiūra. 

Žinoma, efektyvus energijos vartojimas priklauso ne 
tik nuo pastatų šildymo sistemų būklės, bet ir tinka-
mos jų priežiūros. Būtina laiku atlikti šildymo ir karšto 
vandens sistemų priežiūros darbus: periodiškai plauti 
šilumokaičius, rūpintis šilumos izoliacijos, filtrų, siurblių 
ir kitų sistemos dalių būkle.

Visiems – vienoda temperatūra
Karšto vandens tiekimo sistemos subalansavimas 

pastatų viduje užtikrina ne tik efektyvesnį šilumos 
vartojimą, bet ir patogesnį gyvenimą. 

Mat nesubalansuotomis sistemomis vartotojus pasie-
kiantis karštas vanduo būna skirtingos temperatūros. 
Arčiau šilumos punkto esantys butai ar patalpos aprūpi-
nami karštesniu vandeniu, o esantys toliau – vėsesniu, 
todėl ir sunaudoja jo daugiau. 

Siekiant visiems pastato vartotojams užtikrinti vienodą 
karšto vandens temperatūrą ir efektyvų vandens varto-
jimą, būtina subalansuoti karšto vandens cirkuliacines 

sistemas – įrengti termobalansinius ventilius. 
Specialistai taip pat rekomenduoja nelaukti, kol įvyks 

trūkimas senuose karšto vandens ir šildymo vamzdy-
nuose, ir atitarnavusius vamzdžius pakeisti. 

Pritaikyti savo poreikiams 
Centrinę šildymo sistemą galima pritaikyti ir savo 

poreikiams. Tam reikia įrengti individualią šilumos 
reguliavimo ir apskaitos sistemą: termostatinius venti-
lius, šilumos daliklius bei išmanųjį vienalaikį rodmenų 
nuskaitymą.  

Taip modernizuota sistema leidžia atskirose patalpose 
nustatyti  ir palaikyti norimą temperatūrą bei tiksliai 
paskirstyti suvartotą šilumos energiją. Todėl šildymas 
tampa efektyvesnis ir komfortiškesnis, o energijos su-
vartojimas ir sąskaitos už šildymą – mažesnės. 

Paprasti būdai taupyti 
Tiek gyventojai, tiek įmonės ar visuomeninių pastatų 

savininkai, nusprendę švaistyti mažiau šilumos, gali 
įgyvendinti dar paprastesnes taupymo priemones. 

Pavyzdžiui, pakeisti senus langus šiuolaikiniais, įsti-
klinti balkonus. Ruošiantis žiemai, būtina patikrinti ir 
tvarkyti langų ir durų rėmus, stengtis sumažinti tarpus 
tarp varčios ir staktos.

Šildymo sezono pradžioje reikia kruopščiai patikrinti, 
ar radiatoriuose neliko oro. Jį būtina išleisti per tam 
skirtus ventilius, mat dėl šildymo sistemoje esančio nors 
ir nedidelio oro kiekio ne visi radiatoriai šils vienodai.

Šildymo radiatorius dengiančios užuolaidos ar įvairūs 
baldai gali trukdyti efektyviau vartoti šilumą. Tuomet 
mažiau šilto oro patenka į kambario gilumą, o šilumos 
nuostoliai per langus padidėja iki 40 procentų. Norint 
pagerinti oro cirkuliaciją kambaryje, užuolaidų ilgis 
turėtų būti ne iki grindų, o iki palangės.

Didelę knygų lentyną arba spintą rekomenduojama 
statyti prie išorinės sienos – taip mažinami šilumos 
nuostoliai per šį sienos plotą. 

Už radiatoriaus esantį sienos plotą papildomai užden-
gus šilumą atspindinčia plėvele ar specialios izoliaci-
nės medžiagos lakštu, nukreipiančiu šilumą į kambarį, 
patalpoje taps šilčiau.

Administratorių duona 
„Litesko“, kaip ir kitos šilumos tiekimo įmonės, yra 

atsakingos už šilumos energijos tiekimą iki pastatų 
įvadų, o vidaus sistemomis rūpinasi pastatus adminis-
truojančios įmonės. Todėl gyventojai, įmonės ir įstaigos, 
siekiančios mažinti savo išlaidas, turėtų kreiptis į pastato 
vidaus šildymo sistemas prižiūrinčią įmonę.

Administratorių funkcija – analizuoti, kodėl pastatai 
suvartoja daug šilumos, ir apie priežastis informuoti 
pastatų savininkus. Būtent administratoriai yra atsakingi 
už šilumos taupymą namo viduje, tolygų visų pastato 
patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą. 

Šilumos tinklai – modernūs 
„Iš savo pusės galime pasidžiaugti, kad miesto šilumos 

ūkis, šilumos tinklai, kuriais energiją tiekiame iki pasta-
tų, yra modernūs ir efektyvūs“, - teigė J. Bartaškevičius.

„Litesko“ skaičiavimu, per šilumos ūkio nuomos metus 
bendrovė nuostolius Marijampolės šilumos trasose su-
mažino iki 18 procentų. Pagal šilumos tinklų efektyvumą 
miestas beveik pasivijo Skandinavijos valstybes, kurių 
tinkluose prarandama apie 12 proc. šilumos.

Bendrovės darbas leido žymiai pagerinti ir kitus svar-
bius rodiklius. Tinklų papildymas termofikaciniu vande-
niu buvo sumažintas nuo 58 iki 13 tūkst. kubinių metrų 
per metus. Kuro sąnaudos šilumos gamybai mažėjo nuo 
98 iki 89 kg naftos ekvivalentu/MWh.

„Litesko“ informacija 

Efektyviau vartoti šilumą aktualu visiems
Šaltasis sezonas kasmet kelia tą patį klausimą: kokiomis priemonėmis pastatuose tau-
pyti šilumos energiją ir jai skiriamas lėšas? Tai aktualu ir daugiabučiams, ir privačioms 
bendrovėms, ir savivaldybės įmonėms, ir įstaigoms – visiems energijos vartotojams. 

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

Valstybinė vartotojų teisių ap-
saugos tarnyba didžiųjų švenčių 
išvakarėse primena keletą taisyklių, 
kurios gali būti naudingos įsisuku-
siems į pirkimų sūkurį. 

Įvairūs mieli kalėdiniai nieku-
čiai - Kalėdų Seneliai, kalėdiniai 
an gelai, prakartėlės, kalėdinės 
eglutės ir jų papuošalai, kalėdiniai 
vainikai bei kiti Kalėdų šventėms 
skirti dirbiniai - yra nekeičiami ir 
negrąžinami. 

Taip pat nekeičiamos ir negrąži-

namos elektrinės girliandos. 
Visas negrąžinamų ir nekeičiamų 

prekių sąrašas numatytas Mažme-
ninės prekybos taisyklėse.

Dažnai dovanojamos prekės, kaip 
knygos, kosmetika, elektrotechnika, 
mobilieji telefonai, kompiuteriai, 
žaislai, dirbiniai iš tauriųjų metalų, 
apatinis trikotažas, meno dirbiniai 
ar pagal specialų užsakymą paga-
minti dirbiniai taip pat yra negrą-
žinami ir nekeičiami. 

Daugelį internetu įsigytų prekių 
galima grąžinti per 14 dienų nuo 

prekės gavimo (jei šios prekės ne-
buvo naudotos).

Rūbai, batai, taip pat rankinės, 
kuprinės bei diržai yra grąžinami 
ir keičiami, todėl neverta per daug 
sukti galvos, ar spalva ir dydis tikrai 
bus tinkami.

Reikalavimas pakeisti ar grąžin-
ti kokybišką prekę tenkinamas ne 
vėliau kaip per 14 dienų nuo pre-
kės įsigijimo, jeigu prekė nebuvo 
naudota bei nepraradusi prekinės 
išvaizdos, ir pirkėjas turi išsaugojęs 
prekės įsigijimo dokumentą.

Vartotojų teisių gynėjai primena  
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Gediminas AKELAITIS, 
savivaldybės tarybos narys, 
visuomeninio rinkimų komitete 
„Už Marijampolės vienybę“ vadovas 

Įsivaizduokite: šalia mūsų miesto, 
prie „Via Baltica“ magistralės, iškilęs 
paminklas šventam Jurgiui, Mari-
jampolės globėjui. Pamatę jo įspū-
dingo dydžio skulptūrą, važiuojantys 
suka į Sūduvos sostinę pamatyti Šv. 
Jurgio globojamą Marijampolę, ku-
rioje puikiai tvarkosi meras ir savi-
valdybės tarybos nariai, vykdantys 
gyventojų priesakus. 

Kad tokia vizija taptų tikrove, visų 
pirma, prie Marijampolės vairo turi 
būti tinkami žmonės. Žinantys, ko jie 
nori, ką gali ir ko reikia savivaldybei 
ne tik artimoje ateityje, bet ir toli-
moje perspektyvoje. Tokių žmonių, 
įvairių sričių specialistų, yra mano 
vadovaujamame visuomeniniame 
rinkimų komitete „Už Marijampolės 
vienybę“.

Antai niekas neabejoja, kad Ma-

rijampolės ligoninei, kurioje dirbu, 
reikia magnetinio rezonanso apa-
rato. Dabar, norintys pasinaudoti 
šiuo pažangiu tyrimo metodu, turi 
vykti į Kauną ar Vilnių, prieš tai ne 
mažiau kaip mėnesį laukę eilėje. Su-
montavus įrenginį mūsų ligoninė-
je, juo naudotis galėtų viso regiono 
gyventojai. Aparatą Marijampolei 
žadėjo ir Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos vadovai, ir Seimo nariai, 
tačiau vežimas iki šiol nė iš vietos. 
Tapęs meru padarysiu viską, kas nuo 
manęs priklauso, kad mūsų ir aplin-
kinių savivaldybių gyventojams  kuo 
greičiau būtų teikiama magnetinio 
rezonanso paslauga.

Jau nekalbant apie tai, kad jokiais 
būdais neleisiu uždaryti mūsų 
miesto ligoninės arba paversti ją 
„antrarūše“, kurios funkcija – tik 
vadinamasis palaikomasis gydymas 
po kitose ligoninėse atliktų opera-
cijų. Tokia grėsmė egzistuoja, kol 
savivaldybės neturi įtakos gydymo 
įstaigoms, nors yra jų steigėjos. Jos 
tik geranoriškai gali prisidėti prie 
vieno, kito projekto ar imtis priemo-
nių pritraukti specialistų. Muziką 
užsako tas, kas valdo pinigus – Svei-
katos apsaugos ministerija. 

Tikiu ministro pažadu, kad jis ne-
uždarys nė vienos ligoninės. Taip, 
neuždarys, nes jos užsidarys pačios, 
kai, ministerijai „paliepus“ ,Valsty-
binė ligonių kasa (VLK) sumažins 
fi nansavimą vienai ar kitai paslaugai. 
Kad to neatsitiktų, būtinas susikal-
bėjimas tarp ministerijos, VLK, gy-
dymo įstaigų ir savivaldybių.

Kadangi sveikatos apsaugos re-
formos įgyvendinimas atidėtas iki 

baigsis savivaldos rinkimai, kartoju, 
ką pabrėžiau pavasarį vykstant „ne-
ramumai“ poliklinikoje (Pirminės 
sveikatos priežiūros centre) - visas 
Marijampolės gydymo įstaigas būti-
na suburti į vieną. Tai leis efektyviau 
panaudoti medikų potencialą, gydy-
mo įrangą, sutaupyti lėšų, sumažinti 
pacientų eiles. Negali būti nė kalbos 
apie kurio nors skyriaus ar kai kurių 
paslaugų atsisakymą. 

Dėmesio turi sulaukti dešimt me tų 
ligoninės teritorijoje akis badantis 
monstras – neeksploatuojamas kor-
pusas, dar tebevadinamas akušerijos-
ginekologijos skyriumi. Atnaujintas 
pastatas puikiai tiktų Kosultacinei 
poliklinikai - jos kabinetų pacien-
tai dabar ieško po visą ligoninę. 
Išrinktas meru pasirūpinsiu, kad 
nauja, mąstanti savivaldybės tary-
bos dauguma neatidėliotinai imtųsi 
šios pertvarkos.  

Tikiuosi, kad nauji tarybos nariai, 
skirtingai nei dabartinė valdančioji 
dauguma, sugebės pasakyti „ne“ ne-
teisėtiems Vyriausybės prašymams, 
labiau panašiems į reikalavimus, 
prisidėti didinant kultūros darbuo-
tojų atlyginimus, organizuoti vaikų 
mokymą streikuojant daliai pedago-
gų. Juk Seimas ir Vyriausybė pui-
kiai žino, kiek savivaldybėms skirta 
lėšų vykdyti valstybės deleguotoms 
funkcijoms, o kiek  – savarankiš-
koms. Prašymai padėti reiškia šios 
Vyriausybės ir Seimo nesugebėjimą 
tinkamai dirbti. 

Ir iš ko mūsų savivaldybė gali 
skirti lėšų, kai jos biudžetas „sky-
lėtas“: nebūtų pinigų net prisidėti 
prie didesnio europinio projekto, 

nes savivaldybė jau išnaudojo visą 
leistiną skolinimosi limitą. Tai reikia 
pasakyti Vyriausybei ir paaiškinti, 
kad ji labiausiai kalta dėl tokios situ-
acijos. Juk ji, o ne kas kitas, iškėlė iš 
Marijampolės Mokesčių inspekciją, 
panaikino Miškų urėdiją, naikina Re-
gistrų centro fi lialą. Marijampolie-
čiai jau baigia užmiršti, kad mieste 
veikė Elektros tinklai, Dujofi kavimo 
valdyba, kitos valstybinės įstaigos. 
O juk visų jų darbuotojų pajamų 
mokestis reikšmingai papildydavo 
savivaldybės biudžetą, iš kurio para-
mos dabar prašo Vyriausybė.

Kiekviena valdžia turi dirbti tai, 
kas jai priklauso, o savivaldybės 
funkcijos apibrėžtos Europos vie-
tos savivaldos chartijoje. Pagal ją, 
vietinės valdžios organai įstatymų 
numatytose ribose turi teisę ir ge-
bėjimą tvarkyti ir valdyti pagrindinę 
viešųjų reikalų dalį, už tai prisiimda-
mos pilną atsakomybę ir vadovau-
damosi vietos gyventojų interesais. 
Tai numatyta ir rinkimų komiteto 
„Už Marijampolės vienybę“ progra-

moje, tokia ir mano nuostata, kurią 
visada ginu ir ginsiu sakydamas „ne“ 
neteisėtiems centrinės valdžios rei-
kalavimams.

Taip pat, kaip prieštaravau ir prieš-
tarausiu perdavimui į privačias ran-
kas įmonių, teikiančių  komunalines 
paslaugas: ar tai atliekų tvarkymas, 
vandens ir šilumos tiekimas, gyve-
namojo būsto administravimas, ar 
viešasis transportas. Komunalinis 
ūkis neturi siekti pelno, nes tai reiš-
kia mokesčių didinimą. Tuo tarpu 
savivaldos esmė - sukurti gyvento-
jams tokias sąlygas, kad jiems čia 
viskas tiktų, nekiltų noras išvykti. 

To visada siekiau – tai rodo mano 
darbai ir į savivaldybės tarybą mane 
nuolat deleguojančių gyventojų pa-
sitikėjimas. Tikiuosi jį pelnyti ir ar-
tėjančiuose rinkimuose, nors nežadu 
pieno upių su sūrio krantais, kaip kai 
kurie kiti kandidatai į mero postą. Esu 
tikras, kad tie, kuriems rūpi Marijam-
polės gerovė, atsirinks, kas yra kas. 

Meras turi sakyti „ne“ neteisėtiems centrinės valdžios reikalavimams

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto 
„Už Marijampolės vienybę“ rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 015

Sveikinu visus 
su artėjančiomis 
Šv. Kalėdomis ir 

Naujaisiais metais. 
Būkime kartu. 

Mūsų jėga vienybėje!

su artėjančiomis su artėjančiomis 
Šv. Kalėdomis ir Šv. Kalėdomis ir 

Naujaisiais metais. Naujaisiais metais. Naujaisiais metais. 

Mūsų jėga vienybėje!Mūsų jėga vienybėje!

Juozas RAŠKAUSKAS. Moksleivių 
ar studentų tarptautiniais mainais 
jau nieko nenustebinsi, tačiau Ja-
dvygos Bujnovskos (Bujnowska) 
atvejis šiek tiek kitoks. Ji pasirinko 
Marijampolę ir šiuo metu mokosi 
Rygiškių Jono gimnazijoje. 

- Mūsų šeima gyvena Vokietijos 
Bautzen mieste. Mano tėtis lenkas, 
o mama vokietė, senelis kilęs iš 
Vilniaus. Šiame mieste dar turime 
giminių, todėl pasirinkau Lietuvą. 
O į Marijampolę patekau, nes pagal 
moksleivių mainų programą man 
čia buvo surasta šeima, kuri priima 
gyventi. Tėtis norėjo, kad važiuočiau 
į Lenkiją, nes ji irgi dalis mano gim-
tinės, bet man labiau tiko Lietuva, 
- pasakoja Jadvyga.
- Ką žinojai apie mūsų šalį, kaip 

gyvenasi Marijampolėje?
- Internete informacijos vokiečių 

kalba apie Lietuvą ir Marijampolę 
labai mažai. Kai pažįstamiems sa-
kiau, kad važiuoju gyventi ir mo-

kytis į Lietuvą, dažnas galvojo, jog 
tai Rusijos dalis.

Čia gyvenu trečią mėnesį. Mari-
jampolė dydžiu panaši į mano gim-
tąjį miestą, todėl jaučiuosi patogiai. 
Gal šiek tiek trūksta saulės, bet visa 
kita gražu. Kaip ir Kaune bei Vilniuje 
– šiuose miestuose jau pabuvojau. Ta-
čiau Marijampolė yra Marijampolė. 
- Kokią nuomonę susidarei apie 

mūsų miesto jaunimą, Rygiškių 
Jono gimnaziją?

- Vokietijoje daug mokomės, tačiau, 
reikia pripažinti, daug mažiau nei 
Lietuvoje. Jaunimas čia uždaresnis, 
gal šiek tiek silpniau kalba angliš-
kai. Bet susidraugavus radosi atvi-
rumas, supratimas, draugai drąsiau 
bendrauja angliškai. 

Lietuvių kalba sunki, bet po truputį 
suprantu vis daugiau žodžių. Naujoje 
šeimoje bendraujame angliškai, kai 
kurie vyresnieji šiek tiek moka vokiš-
kai, o kai pritrūksta žodžių, kalbamės 
rankomis. Cepelinų ragavau, galiu 

valgyti, bet toks maistas ne man, - 
juokiasi pašnekovė.
- Kaip vertini mokytojų streiką?
- Mokytojai ir Vokietijoje streikuo-

ja. Bet ten streiko metu privalome 
eiti į mokyklą, kur mus prižiūri kele-
tas mokytojų. Manau, streikuoti yra 
normalu, nes tokiu būdu mokytojai 
kovoja dėl savo darbo sąlygų pageri-
nimo ir atlyginimų didinimo.
- Kokios naudos tikiesi iš bu-

vimo Lietuvoje?
- Man patinka mokytis kalbų ir su-

žinoti kažką naujo. Tiesa, namuose 
vėl grįšiu į vienuoliktą klasę, bet 
nauda, kurią gausiu čia, manau, bus 
didesnė. Tai tikrai ne ilgos atostogos 
Marijampolėje, - Jadvyga vėl šypsosi.

Turiu brolį, kuris gyvena Ispanijo-
je, sesuo dirba mokytoja Vokietijo-
je. Manau, kad gyvendamas svetur 
daug sužinai apie tą šalį, jos žmones. 
Aš keliausiu ir į kitas valstybes, bet 
gyventi turiu Vokietijoje, nes ten 
mano šeima. 

Šešiolikmetė atvyko į senelio šalį

J. Bujnovska patenkinta gyvenimu Marijampolėje
J. Raškausko nuotrauka

Savivaldybės informacija. Kul-
tūros centro M. B. Stankūnienės 
menų galerijoje atidaryta respu-
blikinė paroda „Skulptoriai atkur-
tos Lietuvos šimtmečiui“.

Lietuvos valstybės jubiliejui 
skirtoje parodoje pristatomi visų 
kartų skulptorių, neabejingų ša-
lies istorijai, valstybingumui 
ir jos ateičiai, darbai. Parodos 
atidaryme dalyvavo jos kurato-
riai ir sumanytojai – Lietuvos 
dailininkų sąjungos Vilniaus 
skulptorių sekcijos pirmininkė 
Aušra Jasiukevičiūtė ir skulpto-
rius Daumantas Kučas.

A. Jasiukevičiūtės teigimu, tai 

yra menininkų socialinė akcija, 
pilietinė iniciatyva, kūrybinė re-
akcija į dabarties iššūkius, sie-
kiant sutelkti Lietuvos skulpto-
rius, žadinant jų sąmoningumą, 
skatinant naujos raiškos paieškas.  

Mero pavaduotojas Romualdas 
Makauskas padėkojo parodos ku-
ratoriams už galimybę pamatyti  
Marijampolėje skulptorių kolek-
ciją, jau apkeliavusią daugelį ša-
lies miestų. Paroda veiks  iki 2019 
m. sausio 7 dienos.

Parodos dalyvius sveikina 
E. Makauskas ir mūsų miesto 

skulptorė, Meno mokyklos dėstytoja 
Eglė Ambraziūnaitė

„Skulptoriai atkurtos Lietuvos šimtmečiui“SC „Sūduva“ informacija. Mari-
jampolėje Lietuvos mokinių jaunu-
čių bokso čempionais tapo Marijus 
Pečkys ir Urtė Chmieliauskaitė. Antri 
buvo Pijus Jocius, Kajus Kiškis, Paulius 
Lopėčius, Skaistė Bajoraitė, trečiąsias 
vietas užėmė Nedas Radzevičius ir 
Edgaras Pašilys. 

Klaipėdoje tarptautines jaunučių ir 
jaunių lengvosios atletikos varžybas 
laimėjo Edgaras Radzevičius (60 ir 
200 m bėgimas), Ugnė Mykolaitytė 
( trišuolis), trečia buvo Deimantė Ben-
daravičiūtė (2 000 m bėgimas). 
Bokso salėje (Parko g. 9) gruo-

džio 14 d. nuo 15 val. ir 15 d. 
nuo 11 val. tarptautinis „Jaunųjų 
vilčių“ bokso turnyras.

Sporto arenose 
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K.T. „SPINDULYS“

DIDŽIOJI SALĖ
„Grinčas“ (JAV, animacinė kome-
dija visai šeimai, V). 
Dubliuota lietuviškai.  

Gruodžio 15 d. 11 val., 13 val. (2D)
Gruodžio 16 d. 13 val. (2D)
Bilietų kainos: 11 val. – 2,50 Eur, 13 
val. – 4 Eur, vaikams iki 10 m. – 3 Eur.
Sekmadienį 13 val. – ŠEIMOS SEAN-
SAS, bilieto kaina – 3 Eur.

-----------------------
„Žmogus-Voras™: į naują 
visatą“ (JAV, animacinis veiksmo, 
nuotykių fi lmas visai šeimai, N-7). 
Dubliuota lietuviškai.  
Gruodžio 14, 15 d. 15 val. (3D)

Gruodžio 16 d. 10.30 val. (2D)
Gruodžio 17–20 d. 15 val. (2D)
Bilietų kainos: 10.30 val. – 2,50 
Eur,
15 val. į 2D seansą – 4 Eur, vai-
kams iki 10 m. – 3 Eur,
15 val. į 3D seansą – 4,30 Eur, vai-
kams iki 10 m. – 3,70 Eur.
--------------------
„Antrasis šansas“ (JAV, ro-
mantinė komedija, N-13).
Gruodžio 14, 15 d. 17.30 val.
Gruodžio 16–20 d. 18 val. 
Bilieto kaina – 4,70 Eur.
---------------------
„Broliai Sistersai“ (JAV, 
Prancūzija, veiksmo komedija, 
vesternas, N-16).
Gruodžio 14, 15 d. 19.30 val.
Bilieto kaina – 4,70 Eur.
-----------------------
„Suspirija“ (JAV, mistinis siau-
bo fi lmas, N-16).
Gruodžio 14, 15 d. 21.45 val.
Gruodžio 16–20 d. 20 val. 
Bilieto kaina – 4,70 Eur.
------------------------------

Jūs laukiami Marijampolės kultūros centre

Gruodžio 14 d. 14 val.
Kalėdinis renginys (Kultūros cen-
tro fojė).
----------------------
Gruodžio 14 d. 19 val.
Sauliaus Petreikio ir grupės kon-
certas.
--------------------
Gruodžio 15 d. 14 val.
„Belaukiant Kalėdų“ klubo 
„Mūza“ kūrybos parodos prista-
tymas (II aukštas).
Veiks nuo gruodžio 5 d. iki 2019 
m. sausio 8 d.
--------------------
Gruodžio 15 d. 17 val.
Italijos grupės Domo Emigrantes 
koncertas.
--------------------
Gruodžio 15 d. 19 val.
„Palaimink gerumą laike“. Kalėdi-
nių lauko šviesų instaliacijų kūri-
mas (Igliaukos skyriaus kiemelis).
--------------------
Gruodžio 16 d. 13 val.
„Ramybės taku Kalėdų šventės 
link“ advento popietė. 
Dalyvauja Plokščių mokyklos–
daugiafunkcio centro folkloro 
kolektyvas „Vaiguva“ (Igliškėlių 
skyrius).
--------------------
Gruodžio 16 d. 13 val.
Advento vakaronė. Dalyvauja vai-
kų ir jaunimo folkloro ansamblis 
„Žolynukai“ ir Skriaudžių an-
samblis „Kanklės“ (Liudvinavo 
skyrius).
--------------------
Gruodžio 16 d. 13 val.
„Sušilkime visi žvakutės spinde-
sy“ advento popietė. Dalyvauja 
mišrus ansamblis „Lyguma“ bei 
Robertos ir Artūro Petraškų du-
etas (Gavaltuvos skyrius).
--------------------
Gruodžio 16 d. 18 val.
„Angelo sapnas“ autorinių dainų 
vakaras. Atlikėjai Arūnas Šerpy-
tis, Artūras Grinevičius, Riman-
tas Lekeckas ir Eglė Alenskaitė 

(Šunskų Šv. Marijos Magdalietės 
bažnyčia).
--------------------
Gruodžio 18 d. 18 val.
Muzikinė pasaka „Karalaitės Gar-
banėlės ir Antanėlio Burokėlio 
nuotykiai“.
--------------------
Gruodžio 18 d. 18 val.
Adventinis vakaras „Už girių gi-
rių ugnelė degė“. Kazlų Rūdos R. 
Žigaičio menų mokyklos folkloro 
ansamblis „Sūduoniukai“, Mari-
jampolės kultūros centro vaikų 
ir jaunimo folkloro ansamblis „Žo-
lynukai“, šokio ir teatro studija 
„Jaunuolynas“ (Dailės galerijoje).
--------------------
Gruodžio 19 d. 13 val.
Kalėdinių eglių įžiebimas Kultū-
ros centro fojė.
Veiks iki 2019 m. sausio 7 d.
--------------------
Gruodžio 19 d. 18 val.
Irena Starošaitė ir Žilvinas Žva-
gulis koncertiniame ture „Visko 
per mažai“ su gyvo garso grupe.
--------------------
Gruodžio 20 d. 11 val.
Kalėdinė programa vaikams
Gudelių seniūnijos salė.
--------------------
Gruodžio 20 d. 18 val.
Merūnas kartu su styginiu kvar-
tetu koncerte „Pasaulio klasika“.
--------------------
Gruodžio 22 d. 18 val.
Artūro Noviko vokalinio ansam-
blio JAZZ ISLAND koncertas „Se-
nuosius palydint“.
--------------------
Gruodžio 23 d. 17 val.
Adventinis vakaras. Č. Sasnaus-
ko choras, Veronika Povilionie-
nė, Kauno liaudies dainos klubas 
„Blezdinga“, Petras Vyšniauskas 
(saksofonas), Beata Andriuške-
vičienė (fortepijonas), Kunigas 
Vilius Sikorskas (I aukšto fojė).
Renginys mokamas.
--------------------

Gruodžio 26 d. 15 val. ir 18 val.
Maša ir Lokys „Žiemos nuotykiai 
2 dalis“.
--------------------
Gruodžio 27 d. 12 val.
„Kaip Šilėnų miške atsirado 
Kalėdos?“ Vaikų šokio ir teatro 
studijos „Jaunuolynas“ kalėdinis 
spektaklis (Sasnavos skyrius).
----------------------
Gruodžio 28 d. 18 val.
Klaipėdos VMT šventinis koncer-
tas „Štrauso muzikos sūkurys“.
--------------------
Gruodžio 29 d. 13 val.
„Kaip Šilėnų miške atsirado 
Kalėdos?“ Vaikų šokio ir teatro 
studijos „Jaunuolynas“ spektaklis 
vaikams (Tautkaičių skyrius).
---------------------
Gruodžio 29 d. 19 val.
„Palydėkim senuosius – sutikim 
Naujuosius“ vakaronė (Balsupių 
skyrius).
----------------------
Gruodžio 30 d. 18 val.
Atsisveikinimas su senaisiais, 
skambant J. Haydno „Atsisveikini-
mo“ simfonijai. Lietuvos kameri-
nio orkestro naujametis koncertas
-----------------------
Sausio 5 d. 17 val. 
Papildomas koncertas: ansamblio 
„Nerija“ atsisveikinimo koncertas.
------------------------
Sausio 16 d. 18 val.
Domino teatro premjera. „(Ne)ti-
kras milijonierius“.
------------------------
Sausio 17 d. 18 val.
Kauno folkloro ansamblis „Gilė“
pristato post folkloro programą 
Acorn Folk.
----------------------
Sausio 19 d. 15 ir 18 val.
„Miuziklų žvaigždės“. Geriausių 
miuziklų populiariausi kūriniai
----------------------
Bilietų kasos darbo laikas:
II, IV,V,VI - nuo 12 iki 19 val.
III - nuo 13 iki 19 val.

1. „Tarp pilkų debesų“, Ruta Sepetys.
2. „Netvarkos nykštukas ir netikėtas svečias“, Lina Žutautė.
3. „Pravieniškių mafi ja. Nerašyti zonos įstatymai“, Dainius Sinkevičius.
4. „Liekna visam gyvenimui: lengvas gidas, kaip sverti mažiau, gyven-
ti ir jaustis“, Vaida Kurpienė.
5. „Advento kalendorius. 24 kūrybinės veiklos idėjos visai šeimai“, Lina 
Matiukaitė, Ieva Kilienė.
6. „Snieguotos istorijos“, Xanna Chown.
7. „Sapiens: glausta žmonijos istorija (naujas leidimas)“, Yuval Harari.
8. „13 Tamsaus lietuviško verslo paslapčių“, Dailius Dargis.
9. „Ant medinės lentelės“, Kristina Pišniukaitė.
10. „Homo deus. Glausta rytojaus istorija“, Yuval Harari.

Perkamiausių knygų dešimtukas

Domenico Starnone 

„Raišteliai“

Domenikas Starnonė (Domenico 
Starnone, g. 1943 m.) savo tėvynėje 
Italijoje yra vienas skaitomiausių ir 
gerbiamiausių rašytojų. 2001 m. D. 
Starnonė pelnė aukščiausią Italijos 
literatūrinį apdovanojimą – premiją 
„Strega“. 

„Raištelių“ siužetas paremtas ne-
ištikimybės istorija: vyras palieka 
šeimą ir išeina pas jaunesnę mote-
rį. Tačiau romano kompozicija šią 
istoriją paverčia kokia tik nori, tik 
ne banalia. 

Knyga prasideda Vandos rašomais 
laiškais vyrui Aldui: iš pradžių ku-
pinais įniršio ir nevilties, vėliau – 
persunktais kartėlio ir susitaikymo. 
Išties, ar begali būti kas banaliau: 
po dvylikos metų santuokos vyras 
palieka šeimą (žmoną ir mažamečius 
sūnų bei dukrą) dėl žavios devynioli-
kmetės. Tačiau tai – tik viena istorija. 
Antroje knygos dalyje pasakojamos 
kitos dvi. Po daugybės metų, vėl gy-
vendamas su Vanda, Aldas randa 
senus laiškus ir jie atgaivina anų 
dienų įvykius. Susipažinę su vyro 

pasakojimu, išgirstame ir jau suau-
gusių poros vaikų – Sandro ir Anos 
– versiją. Prieš skaitytojo akis pa-
mažu atsiskleidžia visas lemtingųjų 
įvykių paveikslas, savaip paveikęs 
visos šeimos gyvenimus. 

Liudas Mažylis 

„99 šimtosios“
Liudas Mažylis (g. 1954 m.) – che-

mikas, politologas. Dėsto Vytauto 
Didžiojo universitete. 2017 m. 
Berlyne suradęs Vasario 16-osios 
Akto originalą, ėmėsi naujų veiklų: 
fi lmavosi dokumentinių apybraižų 
cikle „Šiandien prieš 100 metų“, 
išleido debiutinę knygą „99 metai 
po įvykio“. Ši jo knyga – antroji li-
teratūrinėje karjeroje. 

Šios knygos veiksmas tęsiasi nuo 
sausio 1-osios iki gruodžio 31-osios 
ir sutampa su valstybės šimtmečiu, 
tačiau tai – tik sutapimas. Dauge-
lis knygos herojų tie patys kaip 
ir pirmoje šio autoriaus knygoje 
„99 metai po įvykio“, tačiau įgiję 
naujų vaidmenų. Žinoma, jie pa-
tiria ir daug neįtikėtinų nuotykių. 
Pagrindinis herojus – senstantis 
profesorius – negali neieškoti Do-
kumento, bet bando nepamiršti ir 
žmogaus. Jis vėl gainiojasi savo iš-
svajotąją mylimąją po visą Europą. 

Tel. 8-640-22979, 8-616-08512

ATEIK, PAMATYK, PRISIJUNK!

ATVIRŲ DURŲ DIENOS
VAIKŲ DIENOS CENTRE

Gruodžio 17 d. – sausio 4 d. 
darbo dienomis 10-14 val.

Kviečiame visus vaikučius 2-11 m.
pažaisti, pasigaminti 
kalėdinių darbelių, 

susirasti naujų draugų!

Laukiame Jūsų!
J. Bendoriaus g. 2, 

Marijampolė
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UAB „Algos saugos tarnyba“
ĮRENGIA:
    Patalpų apsaugos ir gaisro signalizacijas.
 Vaizdo stebėjimo sistemas.
 Perimetro apsaugos signalizacijas.
 Praėjimo kontrolės sistemas.
 Automatines kelio užtvaras (šlagbaumus).
 Distancinio pasikalbėjimo įrenginius.

Mus rasite: Gamyklų g. 4, Marijampolė Tel. pasiteirauti 8-652 18307

Skelbimai į laikraštį

TELEFONU!

1656

ŽINUTĖMIS

TRUMPOSIOMIS

SMS

SMS kaina 4,34 €

SMS žinutėje rašykite:

MAML, palikti tarpą ir įrašyti savo 
skelbimą, toliau siųsti numeriu 1656. 
Žinutėje negali būti daugiau kaip 160 
simbolių (skaičiuojami ir tarpeliai). 
Priešingu atveju, bus dvi žinutės ir 

kaina padvigubės.
Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813

NEMOKAMĄ „Miesto laikraštį“ (ISSN 1822-5667) leidžia UAB „Regionas“ (įmonės kodas 122210251, 92 proc. akcijų priklauso UAB kon-
cernui „Alga“). Redakcijos adresas Gedimino g. 1, LT-68307 Marijampolė, tel. 8-605 99998 („Tele2“), el.p. miesto@miesto.lt. Vyriausiasis 
redaktorius Vytautas Žemaitis, el.p. zemaitis@miesto.lt, reklamos vadovė Inesa Rainienė, tel. 8-605 99998, el.p. reklama@miesto.lt, 
vyriausioji dizainerė Kristina Budrienė. Šio numerio tiražas 7 600 egz. Spausdina spaustuvė Ignatkose (Balstogė, Lenkija), direktorius Adam 
Maslowski. Užsakomųjų straipsnių pavadinimai - pasvirusiu šrist u. Kas mėnesį spausdinamas puslapis „Marijampolė“ - užsakytas savivaldybės.

Dirbu ir savaitgaliais

Taisau automatines 
skalbimo mašinas ir 
kitą buitinę techniką

Suteikiu garantiją

Tel. 8-698 46289

šaltkalvis-
remontininkas.

UAB „Juodeliai“ 
medienos apdirbimo ceche (Jūrės km.), 

Reikalingas

Reikalavimai: 

ne mažesnė nei 3 metų 
darbo patirtis, autopakrovėjo 
teisės būtų privalumas. 

Keiptis tel.: 8 620 66343

medienos perdirbimo 
įmonė Jūrės ceche
(Jūrės k.) formuoja 4 
pamainą ir darbui pamai-
nomis (15 darbo dienų) 

kviečia prisijungti: 

Cecho darbuotojus (-as): 
rūšiuotojus, pakuotojus, pakų ri-
šėjus 

Rąstų rūšiuotojus (-as) 
darbas lauke 

Cecho darbininkus 
(darbas dienomis) 

Darbuotojus vežame autobusu 
maršrutu:
Marijampolė-Gižai-Pilviškiai-An-
tanavas-Kazlų Rūda-Jūrės k. 
Arba kompensuojame kurą 3 ir 
daugiau ekipažu važiuojantiems

Garantuojame laiku mokamą ir 
nuo rezultatų priklausantį darbo 
užmokestį.  
Patirtis nebūtina – mokome dar-
bo vietoje.
Tel. 8-611-43445; 8-698-41844; 
cv@juodeliai.lt

šaltkalvis-
remontininkas.

UAB „Juodeliai“ 
medienos apdirbimo ceche (Jūrės km.), 

Reikalingas

Reikalavimai: 

ne mažesnė nei 3 metų 
darbo patirtis, autopakrovėjo 
teisės būtų privalumas. 

Keiptis tel.: 8 620 66343

medienos perdirbimo įmonei 
Jūrės ceche (Jūrės k.)

Šaltkalvis (ė) – 

nuo 900 Eur

Elektrikas (ė) – 

nuo 1000 Eur

Darbo užmokestis nurodytas 
prieš mokesčius 
Vežame autobusu: Marijampolė-
Gižai-Pilviškiai-Antanavas-Kazlų 
Rūda-Jūrės k.
Važiuojantiems iš kitų vietovių – 
kompensuojame kurą.

Tel. 8-611-43445; 8-620-66343; 
cv@juodeliai.lt

reikalingi:

.

Tel..: 8 685 50036, (8-343) 70482

PARDUODA

Parduodamas 1 k. butas. Tel. +370 650 
46215, 8-651 88240.

Parduodami įstklinti aliuminiai balkono rė-
mai 1,5 m x 6 m (yra tinklelis nuo uodų). 
Tel. 8-618 47700.

PASLAUGOS

Paskolos ir jų refi nansavimas iki 7 000 €. 
Atstovaujame „Eurokredit“ įmonę. Kre-
dito tarpininkė Vilma (ind. veik. 733667). 
Tel. 8-656 22107.

PERKA

Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, 
jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sody-
bas. Tel. 8-676 41155.

Brangiai perka senus gintaro karolius (2 000 
Eur/100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 
8-674 61640.

Perku sendaikčius: knygas, maldaknyges, 
plokšteles, nuotraukas, statulėles, pinigus, 
laikrodžius, indus, ženkliukus, gintarą, senus 
papuošalus, plėšomus kalendorius ir visa kita. 
Atvykstu. Tel. 8-657 53993.

Superkame visų markių atomobilius. Tel. 
8-644 15555.

Superkame visų markių automobilius. Gali 
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Tel. 
8-675 80030.

Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų, 
būti neatidalytas, su skolomis, areštuotas.) 
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8-644 55355.

REIKALINGA

,,ARVI KALAKUTAI“ - vienintelė Baltijos šalyse 
specializuota kalakutienos perdirbimo įmonė, 
kviečia prie komandos prisijungti sandėlio ir 
gamybos darbuotojus. Gyvenimo aprašymus 
siųsti: arvikalakutai@arvikalakutai.lt. Infor-
macija telefonu 8-607 59926.

RASTA

Rasta piniginė su asmens dokumentais prie 
Giraičio parduotuvės „Norfos“ prekybos cen-
tre. Tel. 8-644 44185.

KALĖDINĖS NUOLAIDOS 
(iki sausio 6 d.). ATSINAUJINK!

Nuolaidos akinių lešiams 
35-50 proc.. DOVANŲ ČEKIAI. LUPOS (didina 3-15 kartų). KL nuolaida 10 proc.

„Optika“, Laisvės g. 14, 
OPTIKA, Laisvės g. 14-1, 
Marijampolė (prie LUMINOR banko).
Tel. 8-620 97877.
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AVINAS. Šią savaitę palanku aiš-
kintis fi nansinius, meilės santykius. 
Pavyks padaryti įspūdį dominančiam 
asmeniui. Gali papilnėti piniginė, pa-
sipildyti gerbėjų sąrašas ar kt. Galite 
gauti siuntą iš užsienio arba kažkam 
siųsti dovanų, internetu pirkti bilie-
tus į šventinius renginius, išvykas 
ir pan. Planuosite šventinius rengi-
nius, išvykas, susitikimus. Savaitgalį 
orientuokitės į pagrindines vertybes, 
šeimą, namus. Pasijusite maloniai, 
jei jus sups tvarkinga aplinka, gera-
noriški žmonės ir galėsite pasilepinti 
gyvenimiškais patogumais.

JAUTIS. Šią savaitę jums bus nau-
dingas įsigilinimas į rūpimą infor-
maciją, svarbias detales, paslaptis. 
Galite tikėtis slaptos paramos, pro-
tekcijos. Pravartu atsargiai užsimin-
ti apie atlygį už darbą, paslaugą ar 
viršvalandžius. Gali pavykti gauti 
tai, kas jums pelnytai priklauso, arba 
sukonkretinti būsimą jūsų darbų 
įvertinimą. Regis, provokuosite my-
limą žmogų, partnerį atkreipti į jus 
dėmesį. Derėtų atsižvelgti į situaciją 
ir netrukdyti, kai dominantis asmuo 
yra užsiėmęs, skuba. Savaitgalį trok-
šite bendravimo, gražių pirkinių.

DVYNIAI. Šią savaitę gali tekti 
dalyvauti bohemiškame ar labda-
ringame renginyje. Būsite dosnūs, 
užjaučiantys, o atitinkamai - ir patys 
galite sulaukti pagalbos iš kitų. Išgir-
site intriguojamų užuominų, pažadų, 
o jūsų fantazijos turėtų pildytis. Gali 
atsinaujinti sena pažintis, draugystė. 
Labai svarbu nepersitempti ir ne-
piktnaudžiauti svaigalais. Savaitgalį 
galvosite apie gerovę, praturtėjimą 
ar brangias dovanas. Galbūt dėl kaž-
ko susitarsite, išgausite pažadą, o 
įsigyti pirkiniai bus naudingi.

VĖŽYS. Šią savaitę emocijų su-
teiks draugystės ir meilės ryšiai arba 
netikėtas dalykinis pasiūlymas. Bū-
site nusiteikę planuoti šventinius 
renginius, ką nors reprezentuoti, 
organizuoti, burti. Nusimato kolek-
tyvinis renginys. Tačiau jei kažkokių 
įsipareigojimų iki galo įvykdyti ne-
pajėgsite, tuomet jausitės nekaip, 
nerimausite. Galimas keistas inci-
dentas arba sveikatos sutrikimas. At-
sigauti jums padės trumpas poilsis, 
masažas, joga, meditacijos. Stenkitės 
nekonfl iktuoti su vyresnės kartos 
asmenimis.

LIŪTAS. Šią savaitę netikėtai rasta 
informacija ar aplankęs įkvėpimas 
gali pašnibždėti kažką originalaus. 
Naujai užmegztas dalykinis ar ki-
toks ryšys gali būti perspektyvus. 
Kai kuriuos iš jūsų gali nudžiuginti 
mokslinių tyrimų, publikacijų, egza-
minų geri įvertinimai, reklaminių ar 
kūrybinių projektų sėkmė ir pan. Ly-
dės malonus jaudulys, jei ruošiatės 
kelionei, renginiui. Savaitės pabai-
goje nepakenktų dažniau pabūti vie-
niems, atsiriboti nuo svetimos įtakos 
bei šurmulio. Siekite dvasingumo. 
Saugokitės infekcijų, neperšalkite.

MERGELĖ. Šią savaitę galite 
sudaryti draudimo sutartį, ką nors 
nusipirkti lizingu. Galbūt teks ben-
drauti su įtakingais veikėjais, žinias-
klaida ar su publika. Jei rimtesnių 
rūpesčių neturite, būsite nusiteikę 
pramogoms, sportui. Nuotaiką skai-
drins draugai, gerbėjai. Galite daly-
vauti susitikimuose su žmonėmis, 
atvykusiais iš toli. Tikėtina švelni 
meilės romantika. Pabaigę darbus, 
apsitvarkę, leiskite sau atsipalaiduo-
ti. Savaitgalį turbūt susitiksite su 
žmonėmis, kuriuos mėgstate, padis-
kutuosite, pasilinksminsite.

SVARSTYKLĖS. Šią savaitę 
jums itin rūpės statuso, fi nansų bei 
gerovės klausimai. Būsite godūs pi-

nigams arba meilei, turbūt gerąja 
prasme, nes tai padės jums palankiai 
susiderėti dėl atlygio už paslaugą, 
tarpininkavimą ir kt. Pravartu atlikti 
procedūras, gerinančias savijautą ir 
išvaizdą. Neblogai seksis protinė ir 
meninė veikla. Įspūdžių patirsite, 
bendraudami su atvykusiais iš toli. 
Savaitgalį galite dalyvauti viešuose 
pasirodymuose, susitikimuose, pri-
statyti savo kūrybą, demonstruoti 
talentus.

SKORPIONAS. Šios savaitės 
pradžioje pasižymėsite darbštumu, 
tad dalykinėje srityje lydės sėkmė. 
Galbūt patobulinsite darbo vietą, 
įrangą, gausite naudingos infor-
macijos, susijusios su įsidarbinimu 
ar kt. Pavyks gerai paplušėti srity-
se, susijusiose su verslu, fi nansais. 
Gana sumaniai spręsite psicholo-
gines artimųjų problemas. Tikėtina 
sėkmė meilėje, žaidimuose. Turbūt 
nemažai kainuos šventinių dovanų 
pirkimas. Savaitgalį pravartu pasi-
semti atgaivos iš turiningo renginio. 
Tiktų išvykti iš namų kiek tolėliau 
nei kasdien.

ŠAULYS. Šią savaitę galima tikė-
tis ir neblogų sumanymų, ir efek-
tyvių veiksmų, ir staigmenų. Kils 
ūpas sportuoti, dalyvauti įvairiose 
atrakcijose. Seksis dirbti pedagogi-
nį, protinį, kūrybinį darbą, imti ir 
teikti interviu. Galimos pažintys su 
originaliais asmenimis, intriguoja-
mi pasiūlymai, laimėjimai. Jei turite 
problemų, rasite bendraminčių, nu-
siteikusių jus ginti, remti. Savaitga-
lį vilios kelionės. Arba būsite linkę 
suktis savo ūkyje, šventiškai keisti 
interjerą, eksperimentuoti virtuvėje 
bei tam išlaidauti.

OŽIARAGIS. Šią savaitę mintys 
suksis apie verslo, nuosavybės, gy-
venamosios vietos ir kitus materiali-
nius, piniginius klausimus. Neblogų 
idėjų gali kilti, jei ruošiatės įsigyti 
naujus baldus, keisti įvaizdį ar pirk-
ti šventines dovanas artimiesiems, 
vaikams. Ne pro šalį įsiklausyti į spe-
cialistų rekomendacijas. Džiugins 
fl irtai, komplimentai. Galite patirti 
sėkmę meilėje, scenoje, sportinėje 
kovoje ir pan. Regis, labiau rūpin-
sitės savo ir kitų sveikata, mityba, 
švara, higiena, grožiu. Nesistenkite 
diktuoti savo valios kitiems.

VANDENIS. Šią savaitę sulauk-
site įvairių naujienų - tiek gerų, 
tiek nelabai. Galbūt sublizgėsite 
intelektinėje veikloje, moksle. Ori-
ginalumo, sumanumo nestokos 
tie iš jūsų, kurie rengia interviu, 
organizuoja renginius. Apskritai, 
parodysite daug kūrybingumo ir 
energijos, užsiimdami įvairia veikla. 
Gali atsirasti naujas pomėgis, užsi-
ėmimas. Savaitgalį mielai lepinsite 
vaikus bei su jais užsiimsite. Regis, 
norėsis pramogauti, demonstruoti 
talentus publikai. Tačiau gali būti, 
kad kils ūkinių rūpesčių arba nerimo 
sukels sveikata.

ŽUVYS. Savaitės pradžioje tiktų 
tvarkyti komercinius, tiekimo, nuo-
savybės reikalus. Turbūt pavyks su-
sitarti dėl pelningo užsakymo, su 
nuolaida įsigyti norimą prekę, gauti 
originalią dovaną ar kt. Negalėsite 
skųstis priešingos lyties dėmesio 
stoka. Galimas romantiškas nuoty-
kis, pramogos su bendraminčiais, 
kolegomis. Lengvai susitarsite ir dėl 
svarbių dalykų, ir dėl bendrų rengi-
nių. Savaitgalį griebsitės buitinių 
darbų bei daug reikalausite iš savęs 
ir aplinkinių. Verčiau stenkitės page-
rinti santykius su vaikais, mylimu 
žmogumi.

Astrologinė prognozė kitai 
savaitei, gruodžio 17-23 dienoms

Sudarė Danutė ŠulcaitėKryžiažodis

Po knygą laimėjo: 
Algimantas Mikutavičius, 

Ramutė Zarnauskienė, Silvija 
Bagdonė.

Prizą prašome atsiimti redakci-
joje, Gedimino g. 1, iki gruodžio 

20 d. Laimėtojai taip pat 
skelbiami www.miesto.lt
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ELTA. Nuo žibinto Jėzaus gimimo grotoje Betliejuje 
uždegta taikos ugnis atkeliauja į Lietuvą.

Nuo gruodžio 18 dienos iki pat Šv. Kalėdų įvairių 
skautiškų organizacijų atstovai kartu su Lietuvos 
lenkų harceriais dalins žvakeles su Betliejaus ugnimi 
įvairiausiose vietose: bažnyčiose, ligoninėse, globos 
namuose, kalėjimuose, mokyklose, geležinkelio sto-
tyse, aukščiausiose šalies valdžios institucijose ir 
kitose organizacijose.

Akcijos tikslas - kad ugnis apkeliautų visą Lietuvą 
ir įžiebtų tikėjimą, viltį, ramybę bei taiką žmonių 
širdyse. Šiemet tarptautinės akcijos šūkiu tapo žodžiai 
„Taikos ugnis - vienijanti įvairovę“.

Skautai ir harceriai, perimdami ir dalindamiesi 
simboline taikos ugnimi, įsipareigoja kartu nešti 
šilumą, šypseną, dalintis geru žodžiu su visais, ku-
riems to reikia.

Pasak popiežiaus Pranciškaus, taika yra dovana, 
kurią gavę kaip amatininkai turime kasdien dirbti 
savo rankomis, turime ugdyti kasdieniais mažais 
darbais. „Nieko neduos dideli taikos manifestai, nie-
ko neduos tarptautiniai susitikimai, jei taika nebus 
ugdoma mažuose dalykuose. Tu gali kalbėti apie 
nuostabius darbus, tu gali surengti įspūdingą kon-

ferenciją... bet jei taika neugdoma tavo kasdieniais 
mažais darbais, jei nėra ramybės tavo širdyje, tavo 
šeimoje, tavo gyvenamajame rajone, tavo darbovie-
tėje, tuomet nebus taikos ir pasaulyje“, - popiežių 
cituoja skautai.

ELTA primena, kad Betliejaus taikos ugnies idėja 
kilo 1986 metais Austrijoje vykdant socialinę para-
mos akciją „Šviesa tamsoje“. Daugiau nei 30 metų 
artėjant Šv. Kalėdoms ypač pasižymėjęs vaikas iš Aus-
trijos keliauja į Palestiną ir Betliejuje uždega žvakę, 
pargabena ją namo, o iš Austrijos ugnis pasklinda po 
Europą, Amerikos ir Australijos žemynus.

Šių metų ugnies nešėju išrinktas Niklasas Lehneris 
lapkričio 28 dieną įžiebė ugnį nuo žibinto Jėzaus 
gimimo grotoje Betliejuje.

Nuo 1995-ųjų Betliejaus taikos ugnį Lietuvos jau-
nimas perima iš kaimynų Suvalkų harcerių.

Gruodžio 18 dieną Lenkijos - Lietuvos pasienio 
Slobudkos miestelio pagrindinėje mokykloje įvyks 
iškilminga ugnies perdavimo ceremonija, kurioje 
dalyvaus Suvalkų harceriai, įvairių skautiškų or-
ganizacijų atstovai iš Lietuvos bei Lietuvos lenkų 
harceriai. Tos pačios dienos vakare rengiama Jungtinė 
Lietuvos skautų akcija taikai skleisti.

Į Lietuvą atkeliauja Betliejaus ugnis

 



Terminų nesilaikantis verslininkas 
užsiima raganų medžiokle
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Iki žie mos ža dė ta už klo ti 
as fal to dan ga taip ir liks 
pa ža duo se. O Mai ro nio gat-
ve va ži nė jan tys, ma ši nas 
lau žan tys ir dumb lus taš-
kan tys vil ka viš kie čiai ne-
ži no, ką keiks no ti – ra jo no 
val džią ar sta ty bi nin kus.

Pa si py lė prie kaiš tai
Ne vie nas Mai ro nio gat ve į mo-

kyk lą vai kus ve žan tis tė ve lis jau 
iš sa kė re dak ci jai nuo mo nę apie sta-
ty bi nin kų dar bą.

– Kiek ga li tęs tis ši tas pur vas? 
– klau si mą kė lė vil ka viš kie tis Ar-
tū ras. – Ne ži nau, ką gal vo jo sta ty-
bi nin kai, iš pjaus ty da mi as fal tą ga-
ba lais ir pa lik da mi gi lias duo bes, 
ku rio se ma ši nos ra tus ga li pa lik ti? 
Va žiuo ja mo jo je da ly je – žvy ro krū-
vos, šu li niai, dar vel niai ži no kas. 
Be lie ka ste bė tis, kad šiais lai kais 
dar kaž kas dir ba to kiais me to dais.

Ki ta į re dak ci ją pa skam bi nu si 
mo te ris sa kė ne si ste bin ti, kad dar-
bai ge ro kai už si tę sė, mat, jos aki mis, dar bi-
nin kai tik rai nie kur ne sku ba.

– Gy ve nu ne to lie se, tad vis ste biu, kaip 
ei na si dar bai Mai ro nio gat vė je. Daž nai ne-
ma ty ti jo kio ju de sio, net ir ta da, kai yra 
dar bi nin kų, nie ka da ne ma čiau, kad vi si 
in ten sy viai plu šė tų. Daž niau siai, jei koks 
vie nas ir tūp čio ja, tai ki ti tie siog sto vi ir kal-
ba si. Gal jiems ne už dar bą, o už sto vė ji mą 
mo ka, kad taip el gia si? – svars tė aky la pen-
si nin kė.

Prie kaiš tų Mai ro nio gat vė je dir ban čiai 
vil ka viš kie čių bend ro vei „Gint rė ja“ tu rė jo 
ir li go ni nės va do vas Li nas Bla žai tis.

– Dėl už si tę su sio, ne tvar kin go re mon to 
skun džia si ir dar buo to jai, ir li go niai. Gat vė 
to kia duo bė ta ir dumb li na, kad ja ne pas ku-
bė si, – aiš ki no L. Bla žai tis. – Vie nu me tu dėl 
ke lią už tvė ru sios sta ty bi nin kų tech ni kos 
dvi va lan das prie li go ni nės ne ga lė jo pri-
va žiuo ti grei to sios pa gal bos au to mo bi lis. 
Kai pa prie kaiš ta vo me, kad li go nio gy vy bei 
ga li kil ti pa vo jus, iš gir do me, kad dvi va lan-
dos – tai la bai ma žai. Na, sta ty bo se gal tai 
ir ma žai, bet me di ci no je – la bai daug.

Dir ba neat sa kin gai
Prie kaiš tų dėl dar bų ko ky bės bei ter-

mi nų ne si lai ky mo Mai ro nio bei Kęs tu čių 
gat vių re konst ruk ci jos kon kur są lai mė ju-
siai vie ti nei bend ro vei UAB „Gint rė ja“ tu-
ri ir ra jo no Sa vi val dy bė. Vi ce me ras Ka zys 
Kiau la kis sa kė, kad Vil ka viš kio cent ras 
ir gat vės ap link J. Ba sa na vi čiaus aikš tę – 
pres ti ži nė mies to te ri to ri ja, to dėl jo je dar-
bai tu ri bū ti at lik ti ne prie kaiš tin gai.

Ta čiau kon kur są lai mė ju si bend ro vė 
dir ba at mes ti nai, neat sa kin gai, ne si lai ko su-
tar tų ter mi nų. Trūks ta ir dar bo kul tū ros, ir 
or ga ni za ci jos. Dar bai tai vyks ta, tai vi sai ne-
vyks ta.

Nukelta į 2 p.]

Į Vilkaviškio ligoninę vedanti Maironio gatvės atkarpa jau turėjo būti išasfaltuota, 
tačiau vairuotojams automobilius teks laužyti iki pavasario. Autorės nuotr.  
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V. Gir daus kas, nau do da ma sis Sa vi val-
dy bės tu ri mais duo me ni mis, su si ti ki mui 
pa si ruo šė in ves ti ci joms tin ka mų skly pų 
sche mą. To kių plotų di rek to rius at ra do net 
pen kis. Jo nuo mo ne, in ves tuo ti tin ka mas bū-
tų skly pas prie Pil viš kių gat vės, gre ta Vil ka-
viš kio mies to. Skly po bend ras ko mer ci nės 
pa skir ties že mės ob jek tų te ri to ri jos plo tas 
– apie 20 ha. Ten bai gia mi for muo ti 2 že-

mės skly pai, gre ta yra ne tik Vil ka viš kį ir 
Pil viš kius jun gian tis ke lias, bet ir pla nuo ja-
ma as fal tuo ti apie 600 m il gio Šiau rės gat-
vės at kar pa, iš ku rios ga li mas įva žia vi mas 
į nu ma to mus skly pus. Gre ta – du jų ir elekt-
ros ko mu ni ka ci jos, tu rin čios di de lius neiš-
nau do tus re zer vus. Skly pas yra gre ta le dų 
ga my bos įmo nės „Art Gla cio“.

Ke le tas pra mo nės ir san dė lia vi mo ob-

jek tų te ri to ri jų bei ko mer ci nės pa skir ties 
ne di de lių su for muo tų skly pų  yra Pra mo-
nės gat vės te ri to ri jo je: Pra mo nės g. 4 (2 ha), 
Pra mo nės g. 7 (0,6263 ha), Pra mo nės g. 9 
(0,7712 ha), Pra mo nės g. 10C (0,3 ha). Skly-
pai val do mi Na cio na li nės že mės tar ny bos 
(NŽT) pa ti kė ji mo tei se.

In ves tuo to jams taip pat ga li bū ti pa siū ly-
ti skly pai, esan tys Ky bar tų mies te, prie pat 
sie nos su Ru si jos Fe de ra ci ja. A. Ber žans kis 
ūkio mi nist rui iš sa miai pri sta tė Ky bar tų pa-
sta tų si tua ci ją ir ga li my bes.

Nuo Ky bar tų iki Len ki jos yra tik 35 km, 
37,2 km – iki ma gist ra lės „VIA Bal ti ca“ ir 100 
km – iki Kau no. Ky bar tai tu ri ge le žin ke lio 
maz gą, tin kan tį kro vi mo dar bams. Ka dan gi 
tai ša lies pa kraš ty je esan ti te ri to ri ja, jo je vi-
sa da aukš tes nis nei ra jo no vi dur kis ne dar-
bo ly gis, nuo la tos yra apie 700 dar bo ieš kan-
čių as me nų, iš ku rių 16–20 pro c. – jau ni mas. 
Apie 300–400 žmo nių ga lė tų bū ti sėk min gai 

in teg ruo ti į dar bo rin ką. Te ri to ri ja yra 20 
km nuo Ma ri jam po lės pro fe si nio ren gi mo 
cent ro (MPRC) Vil ka viš kio sky riaus, 43 km 
nuo pa ties MPRC ir Ma ri jam po lės ko le gi jos, 
mies te vei kia Užim tu mo tar ny bos Ky bar tų 
pa da li nys, ga li ma vyk dy ti be dar bių per kva-
li fi ka vi mo ar pa meist rys tės pro gra mas.

Ypač pa trauk lus in ves tuoti – pri va tus su-
for muo tas apie 2 ha skly pas Viš ty čio g. 40, 
Ky bar tuo se. Čia yra ne tik vi sos rei ka lin gos 
ko mu ni ka ci jos (be veik 10 ki lo vol tų ga lin gu-
mo elekt ros pa sto tė, 900 m³  per pa rą na šu-
mo van den tie kio ir 15 m³ per valandą ka-
na li za ci jos tink lai, pri va žia vi mo te ri to ri ja), 
bet ir ge ros būk lės 7500 m² pa sta tas, ku ria-
me ga my bos ar pre ky bos, lo gis ti kos įmo nė 
ga li įsi kur ti ne gaiš da ma lai ko sta ty boms ir 
ko mu ni ka ci jų at ve di mui. Šia me pa sta te jau 
įsi kū rę „Nor fos“ ir „Se nu kų“ pre ky bos cent-
rai. 
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STREI KĄ BAI GĖ
Va kar Vil ka viš kio „Auš ros“ gim na zi jo je 
bu vo nu trauk tas mo ky to jų strei kas. Sa-
vai tės pra džio je prie vi suo ti nės pro tes-
to ak ci jos pri si jun gę šios įstai gos pe da-
go gai nuo šian dien vėl ve da pa mo kas ir 
ki tas ug do mą sias veik las pa gal ga lio jan-
čius tvar ka raš čius.

KON KUR SAS ĮVY KO
Ant ra die nį pa ga liau įvy ko il gai lauk-
tas ir ke le tą kar tų ati dė tas spor to sa lės 
Vil ka viš ky je sta ty bos dar bų pir ki mo 
kon kur sas. Ja me da ly va vo ir sa vo pa siū-
ly mus bu vo pa tei kę pen ki po ten cia lūs 
ran go vai. Kon kur so die ną bu vo at plėš ti 
vo kai su pa siū ly mais. Šiuo me tu vyks ta 
jų ver ti ni mas, lai mė to ją Vie šo jo pir ki-
mo ko mi si ja pla nuo ja pa skelb ti ki tą sa-
vai tę. Iš sa miau apie už si tę su sį kon kur-
są ir vė la vi mo prie žas tis pa ra šy si me 
ar ti miau siu me tu.

VĖ GĖ LĖS
Sie kiant ap sau go ti ner šian čias vė gė les, 
pa pras tai jas drau džia ma žve jo ti nuo 
gruo džio 15 iki sau sio 15 d. Šie met šis 
drau di mas įsi ga lios dviem die no mis vė-
liau – gruo džio 17-ąją (pir ma die nį). Mat 
pa gal Mė gė jų žve jy bos vi daus van de ny-
se tai syk les pir mo ji drau di mo die na ne-
ga li bū ti sa vait ga lis ar vals ty bi nė šven-
tė. Aplinkosaugininkai primena, kad 
iki gruo džio 31 d. taip pat drau džia ma 
žve jo ti mar guo sius upė ta kius, sy kus, la-
ši šas, šla kius.

DA LYS EG LI ŠA KES
Gruo džio 20 d., atei nan tį ket vir ta die nį, 
nuo 12 val., vi so je Lie tu vo je vyks tra-
di ci nė ini cia ty va „Par si nešk Ka lė das į 
sa vo na mus“. Vals ty bi nių miš kų urė di-
jų miš ki nin kai gy ven to jams do va nos 
eg lių ša kas. Taip spe cia lis tai ra gi na ug-
dy tis at sa kin gu mą – miš kuo se ne kirs ti 
jau nų eg lu čių, ne lau žy ti jų ša kų bei ska-
ti na tau so jan tį ir eko lo giš ką var to ji mą.

Eg li ša kės mū sų ra jo ne nuo 12 val. 
bus da li ja mos au to mo bi lių sto vė ji mo 
aikš te lė je prie Vil ka viš kio kul tū ros 
cent ro (Vy tau to g. 28, Vil ka viš kis).
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Ne se niai Vil ka viš kio ra jo no me ras Al gir das Nei ber ka, jo pa va duo-
to jas Ka zys Kiau la kis, Sei mo na rys Kęs tu tis Smir no vas, Vil ka viš-
kio tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos cent ro (TVIC) di rek to rius Vi tas 
Gir daus kas, UAB „Vil kas ta“ va do vas Aloy zas Ber žans kis ir UAB 
„Mob vi ta“ di rek to rius Aud rius Moc kai tis lan kė si Ūkio mi nis te ri jo je. 
Ten  su mi nist ru Vir gi ni ju mi Sin ke vi čiu mi jie ap ta rė in ves ta vi mo 
mū sų ra jo ne ga li my bes.

Kristina ŽALNIERUKYNAITĖ
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Eglė KVIESULAITIENĖ

Ap vo gė fer mą
Pir ma die nį Mat lau kio kai me (Ky bar-
tų sen.) ap vog ta fer ma.

44-erių fer mos šei mi nin kas, gy ve-
nan tis Dau gė lai čių kai me, tei gia, kad 
sa vo val do je pa sku ti nį kar tą lan kė si 
sek ma die nio po pie tę. O at vy kęs pir-
ma die nį, apie 15 val., pa ste bė jo, kad 
bū ta va gių. 

Į fer mą pa te kę per neuž ra kin tą 
ven ti lia ci jos an gą il ga pirš čiai iš poil-
sio kam ba rio iš ne šė ra di jo im tu vą ir 
elekt ri nį bo ta gą.

Bet tai dar ne vi sas va gių gro bis. 
Nuo ša lia ūkio pa sta to sto vė ju sio trak-
to riaus pa vog ti ke tu ri ži bin tai, hid rau-
li nis ci lind ras su dviem hid rau li nė mis 
žar no mis, star te ris, o nu pjo vus de ga lų 
žar ną iš leis ta apie 20 lit rų de ga lų.

Atp luk dė „ka ra va ną“
Ant ra die nio nak tį pa sie nie čiai Viš ty ty-
je su lai kė ci ga re čių „ka ra va ną“.

Pareigūnai vaiz do ste bė ji mo įran-
ga už fik sa vo įtar ti ną ob jek tą Viš ty čio 
eže re ir in for ma ci ją iš kart per da vė ar-
čiau siai bu vu siam ko le gų eki pa žui.

Net ru kus paaiš kė jo, kad įtar ti nas 
ob jek tas yra tar pu sa vy je su rai šio tų ir 
plė ve le san da riai ap vy nio tų ci ga re čių 
dė žių „ka ra va nas“. Jį kont ra ban di nin-
kai iš Ru si jos vir ve at si tem pė siau riau-
sio je Viš ty čio eže ro vie to je, kur kran-
tus ski ria tik 800 met rų.

Pa rei gū nai „ka ra va no“ lau kė pa-
kran tė je. Kai tik iš au to mo bi lių iš li pę 
pen ki kont ra ban di nin kai ėmė ne šti rū-
ka lus į ma ši nas, pa sie nie čiai iš lin do iš 
slėp tu vės.

Tam so je pa rei gū nams pa vy ko iš-
kart su lai ky ti tris įta ria muo sius. Dar 
du po trum pų gau dy nių su ras ti krū-
my nuo se.

Paaiš kė jo, kad Viš ty čio eže ru į Lie-
tu vą bu vo at pluk dy tas 30 dė žių kont-
ra ban dos „ka ra va nas“: 15 tūkst. pa-
ke lių ci ga re čių „NZ Gold Su pers lim“ 
ir 500 pa ke lių ci ga re čių „Minsk 5 Su-
pers lims“ bu vo be ban de ro lių. Rū ka lų 
ver tė Lie tu vo je su mo kes čiais yra dau-
giau kaip 44 tūkst. eu rų. 

Be je, vi si pen ki kont ra ban di nin kai 
– 27–37 me tų am žiaus vil ka viš kie čiai 
ir ma ri jam po lie čiai, ku rie, ko ge ro, 
ne ži no jo, kad Viš ty čio pa sie nio už kar-
dos ruo že šiais me tais bu vo įdieg ta sie-
nos kont ro lės sis te ma, tad pra spruk ti 
ne pas te bė tiems kont ra ban di nin kams 
be veik neį ma no ma.

Pa rei gū nai taip pat su lai kė ne to-
lie se sto vė ju sius au to mo bi lius „VW 
Sha ran“ ir „Ško da Oc ta via“, ku riais rū-
ka lai tu rė jo bū ti ga be na mi į Lie tu vos 
gi lu mą.

Slė pė mo de mus
Tre čia die nį Ky bar tų pa tai sos na-
muo se su lai ky ta at kak li mo te ris, jau 
ke lin tą kar tą per me tus ban džiu si 
ka lin čiam su tuok ti niui per duo ti drau-
džia mų daik tų.

Į il ga lai kį pa si ma ty mą pas ka lin tį 
vy rą at vy ku si žmona iš pra džių ne pri-
si pa ži no tu rin ti drau džia mų daik tų. 
Ta čiau per pa tik ri ni mą pa rei gū nei pa-
kar to ti nai pa tei kus klau si mą, mo te ris 
iš si gan do ir pri si pa ži no, kad kū no ert-
mė se tu ri pa slė pu si pa ke tė lį.

Kai vieš nia pa ti ati da vė pa ke tė lį, 
ja me ras ti du mo de mai. 

Be je, mo te ris jau ket vir tą kart per 
me tus pa žei džia tai syk les. Anks čiau 
su tuok ti niui ji yra ban džiu si per duo-
ti ke tu ris mo bi lio jo ry šio te le fo nus ir 
nar ko ti kų.

ĮVYKIAI

Įvai riais pro jek tais kai mo bend ruo me nės 
sten gia si pa ge rin ti sa vo žmo nių gy ve ni mo 
ko ky bę. Ne išim tis – Dai lu čiuo se įsi kū ru si 
kai mo bend ruo me nė „Dai lu čių švy tu riai“.

Ne se niai ši bend ruo me nė, pa ra šiu si 
pa raiš ką vals ty bės biu dže to lė šoms gau ti, 
įren gė sa vo kai mui...  au to bu sų sto te lę. Iki 
šiol gy ven to jai vi suo me ni nio trans por to 
lauk da vo tie siog prie gat vės.

– Lė šų šiam tiks lui ga vo me pa gal ne-
vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų ir bend ruo me-
ni nės veik los stip ri ni mo 2017–2019 me tų 
veiks mų pla no įgy ven di ni mo 2.3 prie mo nę 
„Rem ti bend ruo me ni nę veik lą sa vi val dy bė-
se“. Pra šy da mi pi ni gų di džiau sią dė me sį 
sky rė me vai kų sau gu mui, sa vo pro jek tą pa-
va di no me „Vai kai – tai atei tis“. Mat di džiau-
sias mū sų tiks las – kad ma žie ji sau giai 
nu vyk tų į mo kyk lą ir kad su ma žė tų vai kų 
ser ga mu mas. Pas ta čius sto te lę jo je ga li ma 
pa si slėp ti nuo  kri tu lių, nuo sau lės ar vė jo, 
– pa sa ko jo bend ruo me nės  „Dai lu čių švy tu-
riai“  pir mi nin kė Ire na Ba la ne vi čie nė.

Apsk ri tai ši kai mo bend ruo me nė daug 
dė me sio ski ria vai kams. Va sa rą iš Vil ka viš-
kio ra jo no sa vi val dy bės ne vy riau sy bi nių 

or ga ni za ci jų rė mi mo pro gra mos lėšų ji 
įgy ven di no pro jek tą „Bend rauk, da ly vauk, 
būk ak ty vus“, per ku rį bu vo surengta vai-
kų va sa ros poil sio sto vyk la.

O prieš ke le tą sa vai čių kai me du ris at vė-
rė die nos cent ras, ku ria me vai kai  saugiai 
ir turiningai lei džia lai ką po pa mo kų.

„San ta kos“ inf.

Bendruomenė įsi ren gė au to bu sų sto te lę

Dai lu čių kai mo bend ruo me nė vals ty bės lė šas pa nau do jo įreng ti au to bu sų sto-
te lei. Kai mo bend ruo me nės „Dai lu čių švy tu riai“ nuo tr.

S
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Kad vie nu me tu ne bū tų iš raus tas vi sas 
mies to cent ras nuo pat li go ni nės iki mu zi-
kos mo kyk los, Sa vi val dy bė su kon kur są lai-
mė ju siu ran go vu su ta rė, jog re konst ruk ci ja 
vyks eta pais: pir miau sia bus re konst ruo tas 
Mai ro nio gat vės ruo žas nuo Nep rik lau so-
my bės iki Vie ny bės gat vės, vė liau – iki Sta ty-
bi nin kų gat vės ir tik po to – Kęs tu čio gat vė.

Pa gal su tar tus ter mi nus Mai ro nio gat-
vės at kar pa nuo Nep rik lau so my bės iki 
Vie ny bės gat vės tu rė jo bū ti išas fal tuo ta iki 
žie mos. Ta čiau jau ar tė ja vi dur žie mis ir aiš-
ku, kad dar bus teks ku riam lai kui su stab dy-
ti. Ta čiau, anot K. Kiau la kio, ir šiam eta pui 
ran go vas tin ka mai ne pa si ruo šęs – gat vė 
duo bė ta, neiš ly gin ta, sty ro iš lin dę lie taus 
ka na li za ci jos šu li niai, ku rie pra si dė jus sta-
ty bos dar bams tu rė tų bū ti iš kart su leis ti 
gi lyn į že mę.

– Mes iš ran go vo da bar rei ka lau ja me, 
kad iš ly gin tų gat vę ir ja žie mos me tu žmo-
nės ga lė tų nor ma liai nau do tis. Tie siog už pil-
ti duo bes, įleis ti šu li nius. Juk žie mą, kai pri-
snigs, gat vę rei kės va ly ti tech ni ka. Kas liks iš 
tų šu li nė lių? – kal bė jo K. Kiau la kis.

Sa vi val dy bė ne kar tą su prie kaiš tais ir 
pa sta bo mis krei pė si į UAB „Gint rė ja“ va do-
vą Gin ta rą Bro ke vi čių, ta čiau aki vaiz du, 
kad dar bai lai ku įvyk dy ti ne bus.

Įta ria kon ku ren tus
Apie su si da riu sią si tua ci ją pa kal bin tas 

pa ts UAB „Gint rė ja“ va do vas G. Bro ke vi čius 
sa kė, kad įvyk dy ti dar bų iki su tar to ter mi-
no ne tu rė jo ga li my bės, mat juos pra dė ti net 
pust re čio mė ne sio vė la vo dėl tech ni nę prie-
žiū rą at lie kan čio in ži nie riaus. Jis rei ka la vo, 
jog Sa vi val dy bė pa teik tų fi nan sa vi mo su-
tar ties ori gi na lą ir ar gu men ta vo, kad vien 
mi nist ro įsa ky mo ga ran tuo ti fi nan sa vi mą 
ne pa kan ka.

Vė liau, anot „Gint rė jos“ direktoriaus, pra-
si dė jo pro ble mos ki ta me jų ob jek te – „Auš-
ros“ gim na zi jo je. O kai bend ro vė vėl ga lė jo 
dirb ti prie gat vės pro jek to, tie siog pra si dė jo 
šal čiai.

Pak laus tas, kaip ža da spręs ti gy ven to jų 
ir ap lin ki nių įstai gų ke lia mas pro ble mas 
dėl Mai ro nio gat vės, „Gint rė jos“ va do vas 
sa kė tu rin tis du va rian tus. Pir ma sis – tie-
siog už da ry ti gat vę ir ne leis ti ja va ži nė ti, 
mat ran go vas tam tu ri vi siš ką tei sę, nes 

]

Mai ro nio gat vės te ri to ri ja šiuo me tu yra 
tie siog jo sta ty bų aikš te lė.

Ki tas spren di mas – už pil ti gat vę smė lio 
ir žvy ro mi ši niu, kad iš si ly gin tų duo bės. Ži-
no ma, jei žie ma bus lie tin ga, to kia dan ga 
pro ble mos neišsp ręs.

G. Bro ke vi čius sa kė, kad „Gint rė ja“ gal 
iki Nau jų jų me tų dar ir su spė tų išas fal tuo-
ti mi nė tą gat vės at kar pą, ta čiau nie kaip 
ne gau na as fal to. Įvyk dy ti įsi pa rei go ji mus 
šia me ob jek te vers li nin kui esą truk do kerš-
tau jan tys kon ku ren tai. Ne va pa vy dė da mi, 
kad ne lai mė jo šio ob jek to, da bar jie kai šio ja 
pa ga lius į ra tus – ne par duo da as fal ta vi mo 
pa slau gos.

Ki tiems ne sut ruk dė
Tuo tar pu ra jo no Sa vi val dy bės ad mi-

nist ra ci jos In ves ti ci jų, stra te gi nio pla na vi-
mo ir vie ti nio ūkio sky riaus vy riau sia sis 
spe cia lis tas Vi tas Didž ba lis sa kė, kad as fal-
to dan gos Mai ro nio gat vė je iki Nau jų jų ne-
bus, mat ją klo jant to kio mis oro są ly go mis 
vė liau kil tų pro ble mų. Sa vi val dy bė tu ri 
kar čios pa tir ties, kai esant ne tin ka moms 
oro są ly goms bu vo as fal tuo tos kai ku rios 
Ža lu my nų kvar ta lo gat vės, ku rias pa skui 
te ko pe ras fal tuo ti. Tad as fal tas Mai ro nio 
gat vė je bus klo ja mas tik pa va sa rį.

V. Didž ba lis ste bė jo si „Gint rė jos“ va do-
vo pa teik tais kal ti ni mais, ne va tech ni nis 
pri žiū rė to jas ne lei dęs pra dė ti dar bų dėl fi-
nan sa vi mo su tar ties.

– Tas pa ts Sa vi val dy bės sam dy tas tech-
ni nis pri žiū rė to jas kont ro lia vo vi sus tuo 
pa čiu me tu vy ku sius Vil ka viš kio gat vių re-
konst ruk ci jos pro jek tus, – aiš ki no V. Didž-
ba lis. – Bet ki tos bend ro vės su to kio mis 
pro ble mo mis ne su si dū rė ir dar bus pra dė-
jo lai ku. Tiek J. Ja no nio gat vės re konst ruk-
ci jos pro jek tą vyk džiu si UAB „Kel ran ga“, 
tiek Vil niaus ir Rū tų gat ves re konst ra vu si 
UAB „Pa ra ma“ dar bus jau se niai bai gė, gy-
ven to jai va ži nė ja as fal tuo to mis gat vė mis.

V. Didž ba lis ko men ta vo, kad kiek vie na 
bend ro vė, su si ruo šu si da ly vau ti kon kur-
se, pir miau sia tu rė tų vis ką ge rai ap skai-
čiuo ti: pa sver ti sa vo tech ni nes ga li my bes, 
pa jė gu mus, fi nan si nius iš tek lius. Taip pat 
su si de rin ti su su bran go vais ir su si dė lio ti 
dar bus taip, kad rei kia mu mo men tu ne-
prit rūk tų nei as fal to, nei dar bi nin kų ir įsi-
pa rei go ji mai bū tų įvyk dy ti lai ku.

Tuo met dar bai vyk tų sklan džiai, ne kil-
tų be rei ka lin gos įtam pos ir ne rei kė tų gaiš ti 
lai ko „ra ga nų me džiok lei“ – ieš ko ti kal tų jų 
tarp val di nin kų, po li ti kų ar pa ga lius į ra tus 
kai šio jan čių kon ku ren tų.

Terminų nesilaikantis verslininkas 
užsiima raganų medžiokle

Maironio gatvės gyventojams kilo klausimas, ar statybininkai kokybiškai 
įrengė lietaus kanalizaciją, jei palijus gatvė tiesiog patvino.

Jolitos ANDRIUŠKEVIČENĖS nuotr.

S



„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

2018 m. gruodžio 14 d.3

Teis mo spren di mas: biu dže ti nė įstai ga 
tu ri su mo kė ti at leis tai dar buo to jai
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Iš mū sų ra jo no Sa vi val dy-
bės biu dže to lė šų iš lai ko-
ma įstai ga pri va čiam as me-
niui tu ri su mo kė ti beveik 
3 tūks tan čius eu rų. Toks 
bu vo teis mo spren di mas 
dėl ne tei sė to dar buo to jos 
at lei di mo iš pa rei gų Vil ka-
viš kio so cia li nės pa gal bos 
cent re.

Pap ra šė išei ti iš dar bo
Į re dak ci ją at vy ku si pil viš kie tė 

An ge lė Pet ru če ni ja sa kė pa ga liau 
su lau ku si tei sy bės: Kau no apy gar-
dos teis mas pri pa ži no, kad ji praė-
ju sią va sa rą iš dar bo Vil ka viš kio 
so cia li nės pa gal bos cent re (VSPC) 
bu vo at leis ta ne tei sė tai.

Šia me cent re mo te ris dir bo 13 
me tų, nuo 2004-ųjų ge gu žės, ėjo lan ko mo-
sios prie žiū ros dar buo to jos pa rei gas.

„Daug me tų vis kas bu vo la bai ge rai, o 
2015 m. va sa rio 27 d. di rek to rė ma ne pa si-
kvie tė ir pa pra šė ra šy ti pa reiš ki mą išei ti iš 
dar bo. Ma ne iš ti ko šo kas. Pa sis kam bi nau 
ad vo ka tui, jis man lie pė nie ko ne ra šy ti. 
Taip ir pa da riau, o di rek to rei pa sa kiau: no-
ri te at leis ti pa gal straips nį – at leis ki te“, – pa-
sa ko jo A. Pet ru če ni ja.

Mo te ris sakė sa vo dar bą la bai my lė ju si, 
sten gu sis, kad jos pri žiū ri mi se ne liai jaus-
tų si ge rai. Ji įsi ti ki nu si, jog tin ka mai vyk dė 
pa rei gas, pa sa ko jo pa ti sa vo ini cia ty va kė lu-
si kva li fi ka ci ją. Dėl ko jos pa pra šy ta išei ti iš 
dar bo, pa ti po nia An ge lė tvir ti no ne ži nan ti, 
o pa kal bin ta VSPC di rek to rė Ri ta Mic ku vie-
nė tei gė spau do je apie tai kal bė ti ne no rin-
ti.

Sky rė ir nai ki no nuo bau das
A. Pet ru če ni ja sa kė, kad ne su ta ri mai 

tarp jos ir VSPC di rek to rės Ri tos Mic ku vie-
nės įsi siū ba vo tuo met, kai darbuotoja prieš 
tre jus me tus pa pra šė pa di din ti dar bo krū-
vį. Nuo ta da mo te ris tei gė nuo lat ju tu si psi-
cho lo gi nį spau di mą, taip pat pa si py lė draus-
mi nės nuo bau dos. 2015-ųjų lapk ri tį A. 
Pet ru če ni jai bu vo pa reikš ta pa sta ba, 2016 
m. ba lan džio mė ne sį – pa pei ki mas, 2016 m. 
ge gu žę – dar vie nas pa pei ki mas.

Ne su tik da ma su nuo bau do mis mo te ris 
krei pė si į Dar bo gin čų ko mi si ją. Pas ta ro ji 
2016 m. lie pą nu spren dė ten kin ti A. Petru-
čenijos pra šy mą ir vi sas draus mi nes nuo-
bau das pa nai ki no. Vė liau dėl to abi ša lys 
dar by li nė jo si teis muo se, ga liau siai nuo bau-
dos vis dėl to pri pa žin tos ne tei sė to mis.

2017 m. ko vo mė ne sį di rek to rės įsa ky-
mu A. Pet ru če ni jai bu vo pa skir ta dar vie na 
draus mi nė nuo bau da – pa pei ki mas, ta čiau 
ši nuo bau da vė liau pa nai kin ta pa gal abie jų 
pu sių su da ry tą tai kos su tar tį.

Iš Pil viš kių – į Vir ba lį
2017 m. ge gu žę mi rus vie nai A. Pet ru če-

ni jos pri žiū ri mai mo te riai, pil viš kie tei li ko 
tik vie nas lan ko mas žmo gus. Tuo met VSPC 
di rek to rės ji bu vo pa pra šy ta ra šy ti pra šy mą 

su ma žin ti krū vį. Dar buo to ja ne su ti ko.
„Ta da ma ne iš siun tė į Vir ba lį. Įsi vaiz-

duo ki te, vie ną žmo gų tu rė jau pri žiū rė ti Pil-
viš kiuo se, vie ną – Vir ba ly je, už 40 ki lo met-
rų! Su ma ni mi no rė jo su si do ro ti, ti kė jo si, 
kad ne va žiuo siu, bet ne pa si da viau, su ti kau 
ir to kį at stu mą va ži nė da vau į dar bą“, – pa-
sa ko jo pil viš kie tė.

Nors VSPC va do vė išaiš ki no, kad cent-
ras neap mo ka lai ko, su gaiš to vyks tant pas 
klien tą, A. Pet ru če ni ja vėl krei pė si į Dar bo 
gin čų ko mi si ją. Šios spren di mu dar buo to jai 
nu ro dy ta su mo kė ti 222,72 Eur už ke lio nė je 
su gaiš tą lai ką.

Vie nu me tu A. Pet ru če ni jai su si rgus ją 
pa va da vo ki ta dar buo to ja, gy ve nan ti Vir ba-
lio se niū ni jo je. VSPC di rek to rės tei gi mu, be-
veik po mė ne sio (pil viš kie tė tuo me tu dar 
sir go) bu vo gau tas vir ba lie čio klien to pra-
šy mas pa keis ti anksčiau jį pri žiū rė ju sią A. 
Pet ru če ni ją ki ta dar buo to ja.

Di rek to rė tei gė, kad dau giau lais vų dar-
bo vie tų tuo me tu ne bu vo. O ka dan gi A. Pet-
ru če ni ja ne su ti ko su dar bo krū vio iki 0,2 
eta to ir dar bo lai ko (o tuo pa čiu – ir at ly gi-
ni mo) nuo 16 iki 8 val. per sa vai tę su ma ži-
ni mu, ji po po ros mė ne sių bu vo at leis ta iš 
dar bo.

In terp re tuo ja sa vaip
Sup ran ta ma, kad tiek lai ko konf lik ta vu-

sios, iki Dar bo gin čų ko mi si jos bei teis mų 
priė ju sios ir jau ne vie ną by lą at lai kiu sios 
abi pu sės vi sas ap lin ky bes ma to ir pa tei kia 
sa vaip.

A. Pet ru če ni ja tei gia, kad per konf lik tus 
pa blo gė jo jos svei ka ta, re pu ta ci ja, kad ji pa-
ty rė mo ra li nį pa že mi ni mą, kad su ma žė jo 
jos ga li my bė bend rau ti su bu vu siais bend-
ra dar biais, ku riuos prieš ją esą nu tei ku si 
įstai gos va do vė.

Tuo tar pu VSPC di rek to rė tvirtina, kad 
bu vu si dar buo to ja su ko le go mis pa ti konf-
lik ta vu si jau ke le tą me tų ir kad šio je is to ri jo-
je yra daug me lo bei ki tų ne gra žių da ly kų.

„Mū sų dar bas tu ri sa vo spe ci fi ką. Pil viš-
kiuo se anks čiau bu vo ke tu ri pil ni eta tai, da-
bar li kę ke tu ri po 0,4. Teis mo spren di mas 
– kad rei kia at leis ti vie ną žmo gų ir jo krū vį 

iš da ly ti ki tiems. O at leis ti nė ra ką. Vi si žmo-
nės si tua ci ją su pran ta ir krū vį ma ži na si, o ji 
skun džia si“, – kal bė jo di rek to rė.

Įvai rias konf lik ti nes ap lin ky bes tiek A. 
Pet ru če ni ja, tiek R. Mic ku vie nė in terp re tuo-
ja skir tin gai ir gai li si, kad kai ku riais mo-
men tais ne tu rė ju sios ga li my bės si tua ci ją 
nu fil muo ti ar įra šy ti į dik to fo ną.

Kau ne nu spren dė ki taip
Įsi ti ki nu si, kad iš dar bo bu vo at leis ta ne-

tei sė tai, A. Pet ru če ni ja krei pė si į Ma ri jam-
po lės apy lin kės teis mo Vil ka viš kio rū mus, 
pra šy da ma grą žin ti ją į dar bą bei pri teis ti 
iš Vilkaviškio socialinės pagalbos centro vi-
du ti nį dar bo už mo kes tį už pri vers ti nės pra-
vaikš tos lai ką, 3000 Eur ne tur ti nės ža los at-
ly gi ni mą ir by li nė ji mo si iš lai dų at ly gi ni mą. 
Ši ins tan ci ja ieš ki nį ten ki no tik iš da lies, t. y. 
pri tei sė ieš ko vei 1000 Eur ne tur ti nės ža los 
ir 66,66 Eur by li nė ji mo si iš lai dų at ly gi ni mą, 
ki tus ieš ki nio rei ka la vi mus at me tė.

To kiu spren di mu A. Pet ru če ni ja li ko ne-
pa ten kin ta. 

Sua be jo ju si teis mo ne ša liš ku mu (R. Mic-
ku vie nės vy ras Vil ka viš ky je dir ba pro ku ro-
ru), mo te ris ape lia ci niu skun du krei pė si į 
Kau no apy gar dos teis mą, pra šy da ma pa nai-
kin ti že mes nės ins tan ci jos priim tą spren di-
mą ir priim ti nau ją.

Iš nag ri nė jęs by lą Kau no apy gar dos teis-
mas nu spren dė ape lia ci nius skun dus pa ten-
kin ti iš da lies. Ieš ko vės at lei di mas iš dar bo 
VSPC pri pa žin tas ne tei sė tu. A. Petručenijos 
į dar bą nu tar ta ne grą žin ti, bet pri teis ti jai 
iš Vil ka viš kio so cia li nės pa gal bos cent ro 
157,62 Eur kom pen sa ci ją at lei džiant iš dar-
bo, 1891,44 Eur kom pen sa ci ją už pri vers ti-
nės pra vaikš tos lai ką, 500 Eur neturtinės 
žalos ir 310 Eur by li nė ji mo si iš lai dų at ly gi-
ni mą. Vals ty bei iš VSPC pri teis ta 275,92 Eur 
by li nė ji mo si iš lai dų.

Ta čiau to kiu teis mo spren di mu da bar 
jau ne pa ten kin ta ki ta pu sė. 

VSPC va do vė R. Mic ku vie nė sa kė, kad 
įstai ga šiuo me tu kon sul tuo ja si su ju ris tais 
ir svarsto galimybę Kau no apy gar dos teis-
mo spren di mą ap skųs ti aukš tes nei ins tan-
ci jai.

Kauno apygardos teismas nusprendė, kad lankomosios priežiūros darbuotoja iš 
Vilkaviškio socialinės pagalbos centro buvo atleista neteisėtai.

S

Vil ka viš kio vai kų ir jau ni mo cent ro fo-
jė vėl pui kuo ja si ka lė di nė eg lė, jau kiai 
pa puoš ta šios įstai gos ug dy ti nių rank-
dar biais.

Cent ro eg lu tę jau ne ma žai me tų 
puo šia vy te lių py nė jų bū re lio na riai. 
Šie met vai kai nu py nė apie pen kias de-
šim tis dai lių pin ti nė lių.

Ne for ma lio jo ug dy mo mo ky to ja Eg-
lė Rut kaus kie nė pa sa ko jo, kad eg lu tė 
jau bu vo puoš ta ir pin tais sal dai niais, ir 
an ge liu kais, o šį kart pa si rink tos pin ti nė-
lės.

„Py nė me jas vie no dai, bet kiek vie-
nų ran ke lių dar bas – vis ki toks“, – šyp-
so jo si bū re lio va do vė.

Anot jos, iš puoš ta eg lu tė – kar tu ir 
ka lė di nė vy te lių py nė jų bū re lio pa ro-
da, šil tai pa va din ta „Nu si šyp sok Ka lė-
doms“.

Ka lė di nę eg lu tę 
puo šia pin ti nė lės

Eg lės MI ČIU LIE NĖS nuo tr.

Ug nis – iš vir tu vės
Ant ra die nį ne lai mė iš ti ko Ku me čių II 
kai mo (Šei me nos sen.) gy ven to jus.

Ne to li Pod var ko miš ko gy ve nan čios 
gar baus am žiaus žmo nių šei mos na-
mus nu nio ko jo ug nis.

Gais ras įsi plies kė pa va ka re. Jau 
po 17 va lan dos vie na me iš kam ba rių 
bu vu si būs to šei mi nin kė pa ju to dū mų 
kva pą. 81 me tų mo te riai atė jus į vir tu-
vę, jo je jau lieps no jo ug nis. Iš si gan du si 
šei mi nin kė pir miau sia puo lė skam bin ti 
duk rai, ši, iš stre so pa mir šu si pa gal bos 
te le fo ną, ėmė skam bin ti bro liui. Vy ras 
apie ne lai mę pra ne šė Bend ra jam pa gal-
bos cent rui.

Kai at vy ko gel bė to jai, na mo vi dus 
bu vo pil nas dū mų, de gė pir ma me 
aukš te esan ti vir tu vė.

Ug nis nu siau bė ne tik vir tu vę, bet 
ir ša lia esan tį ko ri do rių, ap rū ko ki tos 
na mo pa tal pos.

At vy kę me di kai abiem būs to gy-
ven to jams vie to je su tei kė pir mą ją 
pa gal bą – da vė kvė puo ti de guo nies. 
Rim tų svei ka tos pro ble mų tu rin tis 
88 me tų na mo sa vi nin kas dėl šir dies 
rit mo su tri ki mo iš vež tas pas me di kus 
ap žiū rė ti.

Ne lai mės prie žas tį pa rei gū nai dar 
aiš ki na si. Pir mi niais duo me ni mis, gais-
rą grei čiau siai su kė lė virtuvėje stovėju-
sio šal dy tu vo ge di mas.

„San ta kos“ inf.

TRUMPAI

AR CHY VAS IN TER NE TE
Lie tu vos ypa tin ga sis ar chy vas ati da rė in-
ter ne to sve tai nę „Lie tu vos par ti za nų do ku-
men tų elekt ro ni nis ar chy vas“ (E-par ti za nų 
ar chy vas). Jo je skel bia mi su skait me nin ti 
1944–1953 m. vy ku sio gink luo to pa si prie-
ši ni mo so vie ti nei oku pa ci jai da ly vių do-

]

ku men tai. Sve tai nės ad re sas epar ti za nai.
ar chy vai.lt.

PA LENG VĖS
Ra jo ne dir ban tiems pa sie nie čiams, kont ro-
liuo jan tiems tran zi tu į Ka li ning ra do sri tį 
ir iš jos vyks tan čius trau ki nius, dar bas pa-
leng vės. Mat Vals ty bės sie nos ap sau gos tar-
ny ba lai mė jo pro jek ti nių lė šų ir at nau ji no 
tran zi tu vyks tan čių trau ki nių ste bė ji mo sis-

]

te mą. Nau ja įran ga ga li nau do tis pa sie nie-
čiai bei po li ci jos pa rei gū nai, ki ti Spe cia lio-
sios tran zi to sche mos funk ci jas vyk dan tys 
dar buo to jai. Ji lei džia dirb ti iš sta cio na rių 
ir mo bi lių dar bo vie tų nau do jant skir tin-
gas nar šyk les bei vi siš kai už tik rins tran zi-
ti nių trau ki nių ju dė ji mo kont ro lę.

NAU JA KNY GA
Ka ro is to ri jų mė gė jus nu džiu gins ne se niai 
]

pa si ro džiu si tre čio ji Ro ber to Pet raus ko kny-
ga „Bar ba ro sa“. „Ant ro jo pa sau li nio ka ro 
Eu ro po je“ se ri jai pri klau san čio lei di nio tu ri-
nio re dak to rius yra vil ka viš kie tis Ar vy das 
Žar dins kas. Gruo džio 21 d., 18 val., kar tu su 
au to riu mi, li te ra tū ros kri ti kais, is to ri kais 
jis da ly vaus kny gos pri sta ty me Lie tu vos na-
cio na li nė je Mar ty no Maž vy do bib lio te ko je, 
Vil niu je. Lei di nį ga li ma už si sa ky ti in ter ne-
to sve tai nė se bar ba ro sa.lt, kny gos.lt. ar ba 
įsi gy ti „Pe ga so“ kny gy nuo se.
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Ak to rė į gim ti nę grįž ta su do va no mis
And rius GRY GE LAI TIS

Iš Mal dė nų kai mo ki lu si 
ak to rė Mig lė Be rei kai tė 
šian dien gy ve na ir dir ba 
Pran cū zi jo je. Nors į Lie tu-
vą ji grįž ta ne taip re tai, 
ta čiau ar ti miau sio vi zi to 
lau kia su di de liu ne kant ru-
mu. Prieš pat di džią sias 
me tų šven tes į gim ti nę ak-
to rė par vyks ne vie na, o 
su sa vo stu den tais bei su 
vie nu po pu lia riau sių Pran-
cū zi jo je ba ro ko mu zi kos 
an samb liu „Con so nan ce“.

Ka lė di nė do va na 
kraš tie čiams
Į Pran cū zi ją M. Be rei kai tė iš vy-

ko dau giau nei prieš de šimt me tį. 
Me ni nin kė grei tai įsi tvir ti no to je 
ša ly je, iš mo ko pran cū zų kal bą, 
ėmė vai din ti įvai riuo se spek tak-
liuo se, su ku riais va ži nė jo po vi są 
Pran cū zi ją. Ak to rė vai di na teat re, 
sce nos pa slap čių mo ko jau nuo sius 
pran cū zus. Bū tent su jais M. Be rei-
kai tė ne tru kus grįš į sa vo gim ti nę. 
Kar tu at ke liaus ba ro ko mu zi kos 
vir tuo zas, dai ni nin kas bei di ri gen-
tas Fran cois Ba zo la ir se no sios mu-
zi kos an samb lis „Con so nan ce“.

Sve čiai mū sų kraš te at liks dvi 
skir tin gas pro gra mas. Gruo džio 
18 d., 17 val., jie kon cer tuos Ša kių kul tū ros 
cent re, o gruo džio 20 d., 18 val., pa si ro dys 
Pae že rių dva re. Abu kon cer tai bus ne mo ka-
mi.

„Ka dan gi ku ria me dvi skir tin gas pro-
gra mas, kla si ki nės mu zi kos mė gė jai ne nu-
si vils pa ma tę jas abi. Ša kiuo se pri sta ty si-
me iš skir ti nai pran cū ziš ką pro gra mą su 
Mol je ro teks to „Eli di jos prin ce sė“ iš trau kų 
skai ty mu pran cū zų ir lie tu vių kal bo mis bei 
kom po zi to riaus Ža no Ba tis to Liu li mu zi ki-
niais kū ri niais. Ta me kon cer te pa si ro dys 
ir stu den tai, ir pro fe sio na lūs mu zi kan tai. 
Tuo tar pu Pae že riuo se sce na pri klau sys 
tik pro fe sio na lams. Žiū ro vus pa kvie si me į 
mu zi ki nę ke lio nę po ba ro ki nę Eu ro pą. Šio 
kon cer to pro gra ma ap rėps be veik 120 me-
tų pe rio dą“, – pa sa ko jo M. Be rei kai tė.

Pae že rių dva re vyk sian čia me kon cer te 
klau sy to jai nu si kels į skir tin gus se no sios 
XVII–XVIII a. Eu ro pos kraš tus: mig lo tą ją 
šiau rę, jaus min gą ją Ita li ją, poe ti nę Ang li ją, 
Vo kie ti ją ir, ži no ma, į ka ra liaus rū mus Pran-
cū zi jo je. Prog ra mo je skam bės Jo ha no Ja ko-
bo Fro ber ge rio, Klau di jaus Mon te ver džio, 
Hen rio Per se lio, Jo ha no Se bas tia no Ba cho, 
Ža no Ba tis to Liu li ir ki tų kom po zi to rių kū-
ri niai.

„No ri me pa kvies ti ne tik mu zi kos ži no-
vus, bet ir tuos, ku rie ba ro ko mu zi kos kon-
cer te gal būt lan ky sis pir mą kar tą. La bai 

lauk si me vi sų, ku rie ne pa gai lės prieš šven ti-
nės ruo šos lai ko ir su stos bent va lan dė lei su 
sa vo drau gu, vai ku ar kai my nu pa bū ti kar-
tu skam bant se no sios mu zi kos gar sams“, 
– kal bė jo kraš tie tė ak to rė.

Ra gin ti ne rei kė jo
Į Lie tu vą at vyks tan tys stu den tai – tarp-

tau ti nio pro jek to „Ap si keis ki me sa vo kla si-
kais“ da ly viai. Tai – M. Be rei kai tės ir jos ko-
le gės pran cū zės Ka te ri nos Ža ko mo ki niai. 
Šį kart pran cū zai at vyks į Lie tu vą, čia su-
rengs pa si ro dy mą, be to, da ly vaus ša ko čio 
ke pi mo edu ka ci jo je, iš ban dys lie tu viš kas 
pir tis. Pa va sa rį į Pran cū zi ją vyks Ša kių „Ži-
bu rio“ gim na zi jos mo ki niai. Jie te nykš tei 
pub li kai pri sta tys sa vo kur tą spek tak lį.

Pak laus ta, kaip pa vy ko pri kal bin ti kar-
tu su stu den tais į Lie tu vą at vyk ti pro fe sio-
na lius Pran cū zi jo je itin po pu lia rius mu zi-
kan tus, Mig lė tei gė, kad tai ne bu vo la bai 
sun ku.

„Vos už si mi nus apie Lie tu vą tiek mo ki-
niai, tiek mu zi kan tai su ju do iš su si do mė ji-
mo. Ban džiau juos pa ruoš ti: pa sa ko jau apie 
juo dą duo ną, ba tus, ku riuos rei kia nu siau ti 
įė jus į bet ku riuos na mus, įspė jau, kad lie-
tu viai šyp so si ma žiau, bet tai ne reiš kia, jog 
jie nė ra drau giš ki. Pers pė jau, kad bus šal ta 
ir šla pia. At ro do, jog vi sa tai jų neiš gąs di no 
ir vi si su ne kant ru mu lau kia ke lio nės į ma-

no gim ti nę. Bend rau da ma su savo 
kraš tie čiais lietuviais jau čiu, kad 
mes esa me lau kia mi. Dėl to gruo-
dis šie met mums bus ypač šven tiš-
kas!“ – šyp so jo si pa šne ko vė.

Šir dis – Lie tu vo je
Pas ta ruo ju me tu M. Be rei kai tė 

į gim ti nę grįž ta ne taip re tai. Tie sa, 
jau na ak to rė no rė tų par vyk ti dar 
daž niau ir il ges niam lai kui. Vis dėl-
to tai pri klau so ne vien nuo jos.

„Dir bu su įvai riais pro jek tais, 
ku riuos no rė čiau įgy ven din ti ne 
vien Pran cū zi jo je, bet ir Lie tu vo je. 
Vis dėl to lie tu viai – at sar gūs žmo-
nės, tad įvai rūs su ma ny mai čia 
sun kiai įsi bė gė ja. Lie tu vo je – ma-
no ar ti mie ji, sva jo nės apie atei tį, 
o Pran cū zi jo je – dar bas“, – kal bė jo 
Mig lė.

Ji sa kė, kad jau po po ros mė-
ne sių pra si dės nau jo spek tak lio 
sce ni niai ban dy mai, ku riuo se kraš-
tie tei teks kal bė ti ir lie tu viš kai. 
Dra ma tur gas spe cia liai Mig lei ir 
jos drau gei ak to rei pa ra šė neį ti kė-
ti nai šmaikš čią, juo do jo hu mo ro 
mis ti nę pje sę. Jos prem je ros M. Be-
rei kai tė la bai lau kia.

Šiais me tais jai te ko vai din ti ir 
re ži suo ti tru pa met ra žį fil mą „Vai-
kys tė“, ku ria me dir bo kar tu su sa-
vo vy ru čiuo žė ju bei me ni nin ku 
Da mi ja nu Džor dže vi čiu mi. Mig lę 
žiū ro vai taip pat ga lė jo iš vys ti 
pres ti ži nia me Avin jo no fes ti va ly je 
Pran cū zi jo je.

„Nors dau giau siai vai di nu 
pran cū zų pub li kai, ta čiau daug 

mie liau vai din čiau Lie tu vos žmo nėms. Jie 
dar tu ri ki tiems eu ro pie čiams jau sve ti mo 
ge ra šir diš ko nai vu mo. Kar tą te ko vai din ti 
lie tu viš kai Pran cū zi jo je ir su pra tau, kad 
tai – vi sai ki tas pa sau lis, vi sai ki ta vai dy ba, 
ki ti jaus mai. Sce no je ta riant to kius žo džius 
kaip ma ma ar ru duo iš ky la vaiz dai, pri si mi-
ni mai. Žo džiai sle pia pa tir tį! O pa tir tis ak to-
riui – vie nas svar biau sių va rik lių sce no je“, 
– tei gė M. Be rei kai tė.

Ji tvir ti no jau čian ti ypa tin gą ry šį su sa vo 
gim ti ne. Ga li my bė čia bū ti su ar ti mai siais 
me ni nin kei su tei kia pra smę da bar ti nia me 
jos dar be.

„Gim ta sis kraš tas yra pa ma tas, ant ku-
rio sta to mas vi sas gy ve ni mas. Ma no pa ma-
tai Su val ki jo je – la bai tvir ti. My liu ne tik 
Vil ka viš kį, jo gat ves, ra jo no lau kus, eže rus, 
miš kus, bet ir šio kraš to žmo nes – ties mu-
kus, jaut rius, už jau čian čius, ken čian čius, 
pro tin gus. Ypa tin gą pa gar bą jau čiu ūki nin-
kams. Ne tik dėl to, kad ma no pa čios se ne-
lis il gus me tus dir bo že mę, bet ir dėl to, kad 
jie yra mū sų že mių sau go to jai bei puo se lė-
to jai, daž nai nu ver tin ti, neį ver tin ti. Ly giai 
taip pat ga li ma bū tų kal bė ti apie mo ky to-
jus, vers li nin kus, ki tų pro fe si jų at sto vus“, 
– min ti mis da li jo si pa šne ko vė.

Ji sa kė sva jo jan ti ki tais me tais su kur ti 
spek tak lį apie ūki nin kus. Be abe jo, tą pa da-
ry ti kraš tie tę įkvė pė Su val ki jos žem dir biai.

Iš Maldėnų kaimo kilusi aktorė Miglė Bereikaitė 
artėjančių švenčių laukia su dideliu nekantrumu. 
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Vil ka viš ky je
Ry toj (šeš ta die nį), 17 val., kul tū ros 
cent re bus ro do mas fil mas „Šir-
dys“. Lie tu viš ko je ro man ti nė je me-
lod ra mo je (re ži sie rius Jus ti nas Kri-
siū nas) vai di na Ro lan das Kaz las, 
Liu bo mi ras Lau ce vi čius ir kt.
Gruo džio 16 d., 10–13.30 val., Vil ka-
viš kio pa ra pi jos sa lė je „Ca ri to“ sa va-
no rės vi sus kvie čia į ka lė di nę mu gę, 
o Vil ka viš kio pa ra pi jos šei mos cent-
ro na riai ten pat lauks lan ky to jų 
ka lė di nė se dirb tu vė se. Už su ku sių jų 
lau kia vai šės.
Gruo džio 18 d., 10 val., kul tū ros cent-
ro di džio jo je sa lė je vyks su si ti ki mas 
su pro fe so riu mi Liu du Ma žy liu. Sve-
čias at vyks Vil ka viš kio tre čio jo am-
žiaus uni ver si te to kvie ti mu.
Gruo džio 27 d., 11 val., Vil ka viš kio 
ra jo no neį ga lių jų drau gi jos na riai 
kvie čia mi kar tu pa ly dė ti se nuo sius 
me tus. Šven tė vyks drau gi jos pa tal-
po se. Vai šės su neš ti nės. Or ga ni za to-
riai kvie čia ir lau kia at vyks tan čių.
Vil ka viš kio kul tū ros cent ro pa ro dų 
sa lė je vyks ta ka lė di nė tau to dai lės pa-
ro da-par da vi mas. Į ją už suk ti įsigyti 
dovanų arba paganyti akis ga li ma 
dar bo die no mis, nuo 9 iki 18 val., o 
šeš ta die niais – nuo 9 iki 13 val.
Kul tū ros cent re, ant ro jo aukš to 
fo jė, vei kia Juo zo Pranc ke vi čiaus 
ta py bos dar bų pa ro da „Do va na že-
mie čiams“.

Pae že riuo se
Šią pa va ka rę, 17 val., Pae že rių dva ro 
rū muo se nu skam bės Dva rų se no vi-
nės mu zi kos fes ti va lio „Vi va la mu si-
ca“ už da ry mo kon cer tas „Mu zi ki nis 
sa lo nas“. Pub li ka iš girs sop ra ną Lau-
rą Lat vai ty tę-Za man, ba ri to ną Ro-
ma ną Kud ria šo vą, for te pi jo nu skam-
bins Gied rė Mu ra ly tė-Erik so nė.

Klau su čiuo se
Šian dien, 18 val., vyks Ka lė dų eg lu tės 
įžie bi mo šven tė. Į ją atkeliaus Ka lė dų 
Se ne lis, kon cer tuos Ru gi lė Lin gy tė ir 
Ma rius Ki jaus kas, bus šven ti niai fe-
jer ver kai ir karš tos ar ba tos.

Vir ba ly je
Šį va kar, 18 val., vi si kvie čia mi prie 
kul tū ros na mų įžieb ti ne tra di ci nę 
Vir ba lio ka lė di nę eg lu tę. Prie jos 
žmo nių lauks Ka lė dų Se ne lis Tu kas 
su sal du my nais.

Viš ty ty je
Gruo džio 16 d., 13 val., žmo nės 
kvie čia mi į Viš ty čio kul tū ros na-
mus įžieb ti Ka lė dų eg lu tę. Į šven tę 
at vyks Laz di jų kul tū ros cent ro Kros-
nos kul tū ros na mų vai kų me ni nės 
raiš kos stu di ja „Mo zai ka“ ir, be abe-
jo, Ka lė dų Se ne lis.

Bart nin kuo se
Gruo džio 28 d., 19 val., Šv. apaš ta lų 
Pet ro ir Po vi lo baž ny čio je vyks ka lė-
di nis vo ka li nio an samb lio „In mez-
zo“ kon cer tas.
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Vilkaviškietė pel nė Jur gio Kun či no pre mi ją
Ra šy to ja Dai na Opols kai tė ta po Aly tu je, Jur-
gio Kun či no vie šo jo je bib lio te ko je, vy ku sio 
trum po sios pro zos skai ty mų fes ti va lio „Im-
bie ro va ka rai 2018“ pa grin di nės pre mi jos 
lau rea te.

Fes ti va ly je spe cia liai jam su kur tus 
trum po sios pro zos kū ri nius skai tė šiuo lai-
ki nės lie tu vių li te ra tū ros au to riai Re gi man-
tas Di ma, And rius Ja ku čiū nas, Vir gi ni ja 
Kul vins kai tė, Her kus Kun čius, Ir na La bo-
kė, Ro lan das Ras taus kas, Al vy das Šle pi kas 
ir mū sų kraš tie tė D. Opols kai tė.

Už no ve lę „Ateik per le dą“ D. Opols kai-

tei Aly taus mies to var du įteik ta Jur gio Kun-
či no pre mi ja – pa grin di nis fes ti va lio ap do-
va no ji mas.

Pre mi jų sky ri mo ko mi si jai va do va vo 
poe tas, ver tė jas An ta nas A. Jo ny nas, jo je dir-
bo pro zi nin kė, eseis tė Gin ta rė Ado mai ty tė, 
ki no ir teat ro re ži sie rius Ar vy das Kin de ris, 
aly tiš kių at sto vai. Pre mi ja (2000 eu rų) ski-
ria ma iš Aly taus mies to sa vi val dy bės lė šų. 
Be mi nė tos pa grin di nės, fes ti va ly je bu vo tei-
kia mos dar ke tu rios pre mi jos.

Aš tun tą sy kį su reng ti „Im bie ro va ka rai“ 
– šie met ofi cia liai tarp tau ti niu pri pa žin tas 

kul tū ros ren gi nys, su lau kęs da ly vių iš Pra-
hos, Va ka rų Uk rai nos ir Lat vi jos.

Aly taus Jur gio Kun či no vie šo ji bib lio te-
ka ir par tne riai ren gi nį or ga ni zuo ja siek-
da mi pa gerb ti iš šio mies to ki lu sio vie no 
žy miau sių lie tu vių pro zi nin kų po Lie tu vos 
ne prik lau so my bės at ga vi mo Jur gio Kun či-
no at mi ni mą. Bib lio te kos di rek to rė Gied rė 
Bul ga ko vie nė fes ti va lį su ma nė prieš 16 me-
tų ir su bend ra min čiais puo se lė ja jo idė ją. 
„Im bie ro va ka rai“ ren gia mi kas ant ri me-
tai.

„San ta kos“ inf.

Tel. (8 342) 20 800

Puslapį re mia Spau dos, ra di jo ir te le vi zi jos rė mi mo fon das

Ilonos KRUPAVIČIENĖS nuotr.
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Ali jo šius pra žy do... pa pra šy tas
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Tik rai ne kiek vie nas 
ga li pa si gir ti ma tęs 
žy din tį ali jo šių. O štai 
Auš ros gat vė je gy-
ve nan ti vil ka viš kie tė 
Ona Kudž mie nė to kiu 
vaiz du džiau gia si jau 
ke le tą sa vai čių. Šei mi-
nin kė šyp so da ma si 
ro do, kaip nuo aukš tai 
iš tį su sio žie dy no ant 
pa lan gės pri la šė ję me-
daus.

Au ga lą mo te ris iš siau gi no 
iš ne di de lės at ža los, ku rią pa-
so di no maž daug prieš pen ke-
rius me tus.

Na tū ra lio je ap lin ko je, sa vo 
tė vy nė je – Pie tų Af ri ko je, ali jo-
šius žy di žie mą, o štai už da ro-
se pa tal po se šis au ga las žie dą 
iš lei džia ypač re tai. Ta čiau O. 
Kudž mie nės ali jo šiai to kių 
„tai syk lių“ ne pai so.

„Kai kar tą laik raš ty je per-
skai čiau, kad ali jo šiai žy di kas 
šim tą me tų, tai tik pa si juo kiau. 
Tu rė jau ke le tą šių au ga lų, ir jie 
žy dė jo ne vie ną kar tą“, – tvir ti-
no mo te ris.

Vis dėl to po nia Ona pri pa žįs ta, jog sa vo 
pa žįs ta miems iš da li ju si ne vie ną at ža lą, bet 
nė kar to ne ma čiu si, kad kie no nors na muo se 
ali jo šius žy dė tų. Ki tiems žmo nėms nė at ža lė-
lės pri si gy dy ti ne pa vyks ta, tuo tar pu O. Kudž-
mie nės na muo se ali jo šius tie siog tarps ta. Gra-
žus ne tik žie das, bet ir vi sas au ga las: la pai 
sod riai ža li, svei ki, tvir ti ir stam būs. Gal sa vo 
au gin ti nį ji pri žiū rin ti kaip nors ypa tin gai?

Ta čiau mo te ris tvir ti no ali jo šiaus nie-
kuo per daug ne le pi nan ti. Gė lę pa so di nu si 

durp že my je, pa sta čiu si švie sio je vie to je, 
bal ko ne, pa lais tan ti, pa si džiau gian ti, kar-
tais ir pa kal bi nan ti. Vil ka viš kie tė kva to ja 
pa ti augintinį ir pri šne ki nu si pra žy dė ti.

„Vie ną die ną ap žiū rė jau jį ir sa kau: na, 
ali jo šiau tu ma no, toks gra žus išau gai, tai 
lai kas ir žy dė ti bū tų! Po tri jų die nų žiū riu: 
ogi lei džia stie bą!“ – pa sa ko jo vil ka viš kie tė.

Dau ge lis ži no, kad ala vi jas – pui ki vais-
ta žo lė, nuo se no nau do ja ma ir kos me ti ko je, 
ir me di ci no je. Šis au ga las tu ri dau gy bę vi-
ta mi nų, mi ne ra lų, fer men tų, fi to hor mo nų 

ir ki tų nau din gų me džia gų. 
Dau giau siai gy do mų jų sa vy-
bių tu ri tik ra sis ala vi jas Aloe 
Ve ra (ar ba Aloe Bar ba den sis 
Mil ler). Ar čiau siai jo che mi nės 
su dė ties yra Aloe ar bo res cens 
– me dė jan tis ala vi jas. Pas ta ra-
sis daž nai ap tin ka mas ant dau-
ge lio na mų pa lan gių vi sa me 
pa sau ly je, įskai tant Lie tu vą, 
– toks au ga ir Kudž mų na muo-
se.

Ali jo šius pa de da gy dy ti 
opas, nu de gi mus, už gy dy ti 
žaiz das, ma ži na skaus mą, 
pa si žy mi an ti bak te ri niu po-
vei kiu – dėl pa sta ro jo pui kiai 
tin ka pa pras tų jų spuo gų gy-
dy mui. Ala vi jo komp re sai tin-
ka mi nau do ti esant eg ze mai, 
vilk li gei, der ma ti tui, ser gant 
reu ma tu. Pras kies tos sul tys 
tin ka ska lau ti gerk lę ser gant 
an gi na, bur nos ert mę esant 
sto ma ti tui. Į no sį la ši na mos 
ala vi jo sul tys pa de da iš gy dy ti 
slo gą. Šis au ga las tin ka ga min-
ti plau kų ir vei do kau kes.

O. Kudž mie nė šel miš kai 
šyp te li, kad per pjo vus la pą 
per pu sę juo la bai ge rai pa va-
ly ti vei dą – šis tam pa ly ges nis, 
skais tes nis. Pa ti šei mi nin kė 
ger da vu si ir ala vi jo ant pi lus 
su me du mi ar kon ja ku – taip 
gy dy da vo si ast mą. Da bar 

mo te ris sa ko pa na šio mis pro ce dū ro mis 
ne beuž sii man ti, ta čiau sa vo au gin ti nio sul-
ti mis pa tri nan ti skau dan tį są na rį – ir skaus-
mas ap rims ta.

Vis dėl to bal ko ne ant pa lan gės aug ti 
ali jo šius jau per di de lis, tad O. Kudž mie nė 
ke ti na vais tin gą jį au ga lą par duo ti ir, kaip 
pa ti sa ko, šiek tiek pri si dur ti prie pen si jos. 
O kam ba ry je jau stie bia si nau jas jos pri-
dai gin tas ali jo šius – grei čiau siai ir jis sa vo 
šei mi nin kę ka da nors nu džiu gins me du mi 
var van čiu žie du.

Žy din tis ali jo šius – re tas reiš ki nys. Autorės nuotr.S

At ša lus orams ir pra si dė jus 
šil dy mo se zo nui vis daž niau 
ma to me ra so jan čius lan gus. 
To iš veng si me, jei daž niau vė-
din si me kam ba rius.

Ga li su kel ti aler gi ją
Ne vė di na mo se pa tal po se dau gė ja iš-

kvėp to ang lies dvi de gi nio, ku rio per tek lius 
ma ži na dar bin gu mą, ga li su kel ti gal vos 
skaus mą. Be to, dau gė ja ir iš kve pia mų van-
dens ga rų, o jei dar ver da me, skal bia me ir 
džio vi na me dra bu žius, van dens ga rų kie kis 
ypač pa di dė ja.

Ši drėg mė nie kur ne dings ta, ji kau pia si 
pa tal po se, su da ry da ma pui kias są ly gas pa-
tal pų pa vir šiu je kon den suo tis drėg mei, at si-
ras ti ir veis tis pe lė si niams gry be liams.

Pe lė sis ga li at si ras ti ant įvai rių me džia-
gų: me die nos, sie nų ap mu ša lų, tin ko, stik lo, 
sin te ti nių me džia gų, po pie riaus, ki li mų pa-
vir šiaus. Dėl pe lė sio ant sie nų, lu bų ar ki tų 
pa vir šių at si ran da ne ma lo nus kva pas, tam-
sios dė mės, žmo nėms ga li pa si reikš ti aler gi-
nės reak ci jos.

Trum pai, bet in ten sy viai
Ge rai iš vė di nę na mus su ma žin si me 

pa tal po se su si kau pu sias kenks min gas me-
džia gas, per di de lę oro drėg mę, o sy kiu ir 
są ly gas at si ras ti pe lė siams ar ki tiems mik-
roor ga niz mams. Pe lė sių nė ra ten, kur nuo-
lat ju da oras ir ant vi di nių pa vir šių ne su da-
ro mos są ly gos kaup tis jų spo roms.

Tau pant ši lu mą pa tal po se, kam ba rius 
ge riau vė din ti in ten sy viai, bet trum pai. Už-
ten ka ati da ry ti lan gus 2–3 kar tus per die ną 
pen kioms mi nu tėms. Jei gu dau giau ver da-
ma, skal bia ma, džio vi na ma, vė din ti rei kia 
daž niau – kas po rą va lan dų. Efek ty viau siai 
kam ba riai iš vė di na mi su da rant skers vė jį. 
Ypač ge rai rei kia vė din ti vo nią, tua le tą, vir-
tu vę, pa lė pę, rū sį, skal byk lą ar ki tą pa tal pą, 
ku rio je skal bia ma.

Drėg mės kie kį pa tal po se ga li ma ma žin-
ti ri bo jant jos iš si sky ri mą, šil dant bu tą. Pe-
lė siai, esant že mai tem pe ra tū rai, ne ga mi na 
spo rų, ta čiau iš lie ka gy vy bin gi. Gy ve na mo-
sio se pa tal po se ne rei kė tų džio vin ti skal bi-
nių, o vir tu vė je virš vi ryk lės re ko men duo ja-
ma įsi reng ti gart rau kį su ven ti lia to riu mi.

Ne re tai gy ven to jai nuo drėg mės ir pe-
lė sio gel bė ja si nau do da mi drėg mės su rink-

tu vą ar šil dy tu vą. Šis pa tal pų orą ne tik 
su šil do, bet ir ma ži na jo se esan čią drėg mę. 
Ta čiau šil dy tu vas iš sau si na ne tik orą, bet ir 
kvė pa vi mo ta kų glei vi nę, pa da ro ją ma žiau 
at spa rią in fek ci joms. Pas ta ruo ju me tu po pu-
lia rė ja inf ra rau do nų jų spin du lių šil dy mas, 
ku ris ne džio vi na oro, šil do vie no dai vi so je 
pa tal po je, ne su ke lia šy lan čio oro mai šy mo-
si su dul kė mis ir bak te ri jo mis.

Drėg mės su rink tu vas, ma žin da mas pa-
tal po se drėg mę, sy kiu ap sau go jas nuo pe-
lė sių, bak te ri jų.

Jei at si ra do pe lė sis
Ką tik at si ra du sį pe lė sį ga li ma va ly ti, 

su vil gius pa vir šių che mi nė mis de zin fe kuo-
jan čio mis me džia go mis, ta da pa lauk ti, kol 
tir pa las įsi gers ir pe lė sis at šoks nuo sie nos, 
o pa skui jį nu šveis ti. Va lant pa tal pas rei kia 
ne pa mirš ti už si mau ti gu mi nes pirš ti nes, pa-
si rū pin ti akių ap sau ga, nau do ti kau kę nuo 
dul kių, dirb ti prie at vi ro lan go.

Pe lė sių iš ski ria mi tok si nai ga li su kel ti 
bron chi nę ast mą, bron chi tą, aler gi ją, plau-
čių li gas. Pe lė siai ypač pa vo jin gi ma žiems 
vai kams, se ny vo am žiaus žmo nėms, nėš-
čioms mo te rims ir as me nims, ser gan tiems 
kvė pa vi mo sis te mos li go mis.

Na cio na li nio vi suo me nės svei ka tos 
centro duo me ni mis, op ti ma li san ty ki nė 
oro drėg mė gy ve na mo sio se pa tal po se tu-
rė tų bū ti 35–60 pro c. Gy ve na mų jų pa tal pų 
oro tem pe ra tū ra šal tuo ju me tų lai ko tar piu 
tu rė tų svy ruo ti nuo 18 iki 22 °C – toks mik-
rok li ma tas yra ge riau sias ir ne tu ri nei gia-
mo po vei kio svei ka tai.

Pe lė siui nepatinka ju dan tis patalpų oras

SIŪLOME PARAGAUTI

Ka ne lės – bur no je 
tirps tan tys pyragaičiai

Sa vo iš ban dy tą ka ne lių 
re cep tą siū lo „San ta kos“ 
skai ty to ja Auš ra Rač kaus-
kie nė. Ne pa mirš ki te, kad 
joms kep ti rei kia spe cia lių 
for me lių, o teš lą būtina 
su mai šy ti iš va ka ro.

PRO DUK TAI:
2 kiau ši niai,
2 kiau ši nių try niai,
0,5 l pie no,
žiups ne lis drus kos,
3 šaukš tai va ni li nio cuk raus,
2 šaukš tai ro mo,
250 g bal to jo cuk raus,
100 g svies to,
100 g mil tų,
2 šaukš tai ru do jo cuk raus.

GA MI NI MAS
Su mai šy ki te mil tus, bal tą jį cuk rų ir 
drus ką. Į mil tus įmuš ki te abu kiau ši-
nius ir įdė ki te dar du try nius. Ge rai 
iš su ki te. Me ta li nia me du be nė ly je iš-
ly dy ki te 50 g svies to ir su pil ki te jį į 
mil tų mi ši nį. Ge rai iš mai šy ki te. Į ki tą 
puo dą su pil ki te pie ną. Į jį su ber ki te 
va ni li nį cuk rų ir su pil ki te ro mą. Vis 
pa mai šy da mi kai tin ki te, kol už virs. 
Karš tą pie ną pil ki te į mil tų, kiau ši nių 
bei svies to mi ši nį ir nuo lat mai šy ki-
te. La bai ge rai iš mai šy ki te ir pa li ki te 
at vės ti.

Teš lą (ši tu ri bū ti la bai skys ta) 
už den ki te mais ti ne plė ve le ir pa sta-
ty ki te į šal dy tu vą iki ki tos die nos 
(ge riau sia, jei šal dy tu ve ji sto vės ne 
trum piau nei pa rą). Ki tą die ną šal tą 
teš lą vėl la bai ge rai iš mai šy ki te. Ka-
ne lių for me les iš tep ki te li ku siu svies-
tu ir pa bars ty ki te ru duo ju cuk ru mi.

Teš lą su pils ty ki te į ke pi mo for me-
les. Pri pil ki te tiek, kad iki for me lės 
vir šaus dar lik tų ko kia pu sė cen ti met-
ro. 15 mi nu čių kep ki te iki 250 °C įkai-
tin to je or kai tė je, pa skui su ma žin ki te 
tem pe ra tū rą iki 180 °C ir kep ki te dar 
50 mi nu čių.

Iš kepimo for me lių ka ne les išim ki-
te tik ta da, kai šie py ra gai čiai at vės.

Ska naus!

Kaneles iškepti nėra sudėtinga, 
tačiau joms „subręsti“ reikia 
laiko.

S

Kristinos ŽALNIERUKYNAITĖS 
nuotr.

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
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Ra jo no pe da go gams stinga noro mokytis
And rius GRY GE LAI TIS

„Ne ma ža da lis ra jo no 
pe da go gų į ga li my bę 
mo ky tis, to bu lė ti bei 
keis tis žiū ri at sai niai“, 
– taip tei gia Švie ti mo pa-
gal bos tar ny bos (ŠPT) 
and ra go gė Gin ta rė Gu-
de liaus kė.

Mo ky to jai – pa sy vūs
Ket vir tus me tus ŠPT dir-

ban ti G. Gu de liaus kė pui kiai 
su pran ta mo ky mo si svar bą. Ji 
ne tik or ga ni zuo ja įvai rius mo-
ky mus ra jo no pe da go gams, bet 
ir pa ti juos ve da, da li ja si sa vo 
ge rą ja pa tir ti mi bei su kaup to-
mis ži nio mis. Ne ga na to, jau na 
spe cia lis tė ir pa ti tę sia moks lus 
– ji šiuo me tu yra Vy tau to Di-
džio jo uni ver si te to pir mo kur-
so dok to ran tė.

Tiek anks tes nė se ma gist-
ran tū ros, tiek da bar ti nė se 
stu di jo se vil ka viš kie tei te ko 
ty ri nė ti mū sų ra jo no pe da go-
gų mo kė ji mo mo ky tis kom pe-
ten ci ją. De ja, gau ti re zul ta tai 
ne pra džiu gi no. Anot Gin ta rės, 
ne ma ža da lis mū sų kraš to mo-
ky to jų tik epi zo diš kai su vo kia, 
ką iš tik rų jų reiš kia mo ky tis 
vi są gy ve ni mą, per ne lyg ne si sten gia įdė ti 
pa stan gų siek da mi po ky čių.

„Aiš ku, to ne ga li ma pa sa ky ti apie vi sus 
ra jo no mo ky to jus. Yra tik rai ne ma žai pe da-
go gų, ku rie ini cia ty vūs, no riai da ly vau ja 
įvai riuo se ren gi niuo se, su ko le go mis da li-
ja si ge rą ja pa tir ti mi. Tar ny ba bend ra dar-
biau ja ko ne su vi sais ra jo no me to di kos 
bū re liais. Daug kas pri klau so nuo jų pir-
mi nin kų, ku rie ra gi na ko le gas kel ti kva li-
fi ka ci ją, da ly vau ti kon fe ren ci jo se, se mi na-
ruo se ar ma žes nės truk mės ren gi niuo se. 
La bai džiau gia mės ra jo no iki mo kyk li nio 
ir prieš mo kyk li nio ug dy mo me to di kos 
bū re lio pir mi nin kės Li li jos Na vi kie nės, 

bib lio te ki nin kų bū re lio va do vės Joa li tos 
Ar ba čiaus kie nės, taip pat ki tų me to di kos 
bū re lių pir mi nin kų veik la. Gai la, bet šie-
met bend ra dar biau ti su ŠPT at si sa kė ra jo-
no tech no lo gi jų mo ky to jai. Ne pai sant to, 
mes jiems ir to liau siun čia me vi są ak tua lią 
in for ma ci ją, taip siek da mi iš lai ky ti glau-
džius san ty kius“, – pa sa ko jo G. Gu de liaus-
kė.

Nuo ru dens ta po sun kiau
Pag rin di nė jau nos spe cia lis tės au di to ri-

ja bū tent ir yra ra jo no pe da go gai. Ji pri pa-
ži no, kad prieš ke lis me tus sto ti ir kal bė ti 
prieš daug la biau pa ty ru sius klausytojus 

bu vo ne men kas iš šū kis. Tie sa, 
no ras dirb ti švie ti mo sis te mo-
je tą kart nu ga lė jo. Prieš pe-
rei da ma į Vil ka viš kio ra jo no 
švie ti mo pa gal bos tar ny bą ji 
at si sa kė daug ge riau ap mo ka-
mo dar bo. Šian dien and ra go gė 
to vi siš kai ne si gai li ir tei gia pui-
kiai be si jau čian ti da bar ti nė se 
pa rei go se. Ji tvir ti no, kad ap-
si pras ti ir „įsi va žiuo ti“ la biau-
siai pa dė jo ŠPT di rek to rė As ta 
Gri ne vi čie nė bei bu vu si ko le-
gė, da bar Vil ka viš kio „Ąžuo lo“ 
pro gim na zi jai va do vau jan ti Gi-
le ta Nau jo kie nė.

Per me tus ŠPT dar buo to jai 
mo ky to jams or ga ni zuo ja dau-
gy bę užsiėmimų. Bū na taip, 
kad vie nu me tu ra jo ne vyks ta 
net ke li mo ky mo si ren gi niai. 
Tie sa, ne vi si jie pri trau kia tiek 
mo ky to jų, kiek no rė tų si. G. 
Gu de liaus kės tei gi mu, ne re tai 
prieš pat ren gi nį ten ka skam-
bin ti į mo kyk las ir dar kar tą ra-
gin ti pe da go gus at vyk ti.

Už duo tis pri trauk ti pe da go-
gų ypač pa sun kė jo įve dus eta ti-
nį dar bo ap mo kė ji mo mo de lį. 
And ra go gė kalbėjo, kad nuo 
praeito rug sė jo, mo ky to jų tei-

gi mu, ne vi sų įstai gų va do vai 
iš lei džia juos į ŠPT or ga ni zuo-
ja mus ren gi nius. Tie sa, da lis 
pe da go gų to kia si tua ci ja taip 
pat ėmė nau do tis ir kar tais, 

vos ga vę kvie ti mą, per ne lyg il gai ne gal vo ję 
at ker ta, kad neat vyks, nes mo kyk los va do-
vas ne leis.

„Ne ži nia, kaip yra iš tik rų jų. Ne si no rė-
tų, kad mū sų mo ky to jai vir tų vien sa vo 
sul ty se. Se mi na ruo se ar kon fe ren ci jo se 
gau na mos ži nios ne re tai pra ver čia ne vien 
pro fe si jos sri ty je. Tai pa de da žmo gui to bu-
lė ti vi sa pu siš kai. Ren gi niuo se įgy tą pa tir-
tį ne sun kiai ga li ma pri tai ky ti šei mo je ar 
bend rau jant su ar ti mai siais“, – kal bė jo G. 
Gu de liaus kė.

Vos penk ta da lis
And ra go gė ti ki no pa ste bė ju si, kad tarp 

Vil ka viš kio ra jo no mo ky to jų trūks ta pa-
pras čiau sios ko mu ni ka ci jos. Ne vi si pe da-
go gai lin kę bend rau ti tar pu sa vy je, daž nai 
juos stab do as me ni nės am bi ci jos. Tie sa, ši 
pro ble ma yra ir kai ku rio se ki to se sri ty se.

„Gai la, bet ne re tai nuo šir du mą ir at vi-
ru mą pa kei čia veid mai nys tė bei pa vy das. 
Sy kiu tai skatina ne pa si ti kė ji mą sa vi mi. 
Ma nau, kad vis ką pa keis tų pa čių pe da go-
gų mo ky ma sis. Be si mo kan tis žmo gus – vi-
sa pu siš kas, ge ban tis pui kiai orien tuo tis 
įvai rio se si tua ci jo se ir ko ky biš kai spręs ti 
iš ki lu sias pro ble mas. Sie kiant ži nių ga li-
ma sa ve at ras ti iš nau jo, te rei kia tik to no-
rė ti“, – kal bė jo pa šne ko vė.

Ji sa kė, kad ŠPT vi suo met sten gia si 
at si žvelg ti į mo ky to jų po rei kius ir or ga ni-
zuo ti tas kon fe ren ci jas ar se mi na rus, ku-
rie bū tų pa trauk lūs, įdo mūs, ku riuo se jie 
pa si sem tų kuo dau giau ver tin gos pa tir ties 
ir ži nių. De ja, iš siaiš kin ti, ko iš ties no ri ra-
jo no pe da go gai, kar tais bū na ga na sun ki 
už duo tis.

„Vos pra dė ju si dirb ti ėmiau si ty ri mo, 
kad iš siaiš kin čiau ra jo no pe da go gų mo kė ji-
mo mo ky tis kom pe ten ci jos su vo ki mą. Tuo-
met vy kau į mo kyk las ir da li jau po pie ri nes 
an ke tas. De ja, jas už pil dy da vo vos penk ta-
da lis res pon den tų. Į da lį klau si mų ap skri-
tai bu vo at sa ki nė ja ma at mes ti nai. Įp ras tai 
moks lo me tų pa bai go je taip pat siun ti nė da-
vau po pie ri nes an ke tas, ku rio se pra šiau įsi-
ver tin ti sa vo dar bą. Jas ir gi už pil dė tik kas 
penk tas mo ky to jas. Da bar, pa čių pe da go-
gų pra šy mu, siun čiu elekt ro ni nes an ke tas. 
At sa kiu sių jų dar la biau su ma žė jo“, – pa ste-
bė ji mais da li jo si pa šne ko vė.

Ji vy lė si, kad atei ty je ko mu ni ka ci ja 
tarp ra jo no ug dy mo įstai gų ir ki tų įstai gų 
at sto vų taps daug glau des nė. And ra go gės 
tei gi mu, to kia me ne di de lia me ra jo ne dėl 
gė rio, ku rį bū tų ga li ma su kur ti, rei kė tų ge-
riau iš nau do ti vie niems ki tus.

„Ma ne taip pat ne vi sos si tua ci jos džiu-
gi na, iš gy ve nu vi so kių jaus mų, ta čiau vi sa-
da sten giuo si sa ve su stab dy ti, per mąs ty ti 
ir at ras ti išė ji mo iš ne ma lo nu mo spren di-
nius. Sten giuo si bū ti at vi ra ir em pa tiš ka 
kiek vie nam. No ras mo ky tis, em pa tiš ka ir 
at vi ra ko mu ni ka ci ja tu rė tų bū ti kiek vie no 
sie kia my bė, ku ri, nea be jo ju, su kel tų tei gia-
mų po ky čių“, – kal bė jo G. Gu de liaus kė.

And ra go gė Gin ta rė Gu de liaus kė tei gė, kad dau ge lį pro ble mų 
iš spręs tų pa pras čiau sias no ras siek ti ži nių. Autoriaus nuotr.
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At kak lios ko vos ir neį ti kė ti nas fa vo ri tų do mi na vi mas
And rius GRY GE LAI TIS

Praė ju sį sa vait ga lį Vil ka viš kio 
ra jo no krep ši nio pir me ny bė se 
„San ta kos“ laik raš čio tau rėms 
lai mė ti su žais ti še ši su si ti ki-
mai.

Spur tas. Dar prieš rung ty nes tarp dvi-
ko vos fa vo ri tų „Si med vos“ ir jų var žo vų 
„Bruk li no“ krep ši nin kų int ri gos nie kas 
ne ža dė jo. Vis dėl to su si ti ki mas klos tė si ne-
ti kė tai at kak liai, o ket vir ta ja me kė li ny je po 
spur to 15:0 „Bruk li nas“ skir tu mą bu vo su-
ma ži nęs vos iki vie no taš ko. De ja, vi siš kai 
pa keis ti rung ty nių ei gos šiai ko man dai ne-
pa vy ko. Ji bu vo pri vers ta pri pa žin ti var žo-
vų pra na šu mą 85:87.

At si tie sė. Kiek dau giau nei prieš sa vai-
tę pra lai mė ję „Kark li niams“, da bar ti niai 
pir me ny bių čem pio nai „Dub le riai“ šį kart 
su si kau pė ir re zul ta tu 107:83 ne pa li ko vil-
čių dve jas rung ty nes per sa vait ga lį žai du-
siai „Si med vai“.

Nek lum pa. Ir to liau pui kiai rung ty niau-
ja pir me ny bių vi ce čem pio nai „Kark li niai“. 
Šį syk jie ga na už tik rin tai 90:71 įvei kė pir-
mą pra lai mė ji mą šį se zo ną pa ty ru sius Ma-
ri jam po lės „ŽŪK“ krep ši nin kus.

Ne sėk min gas star tas. Ne sėk min gai se-

zo ną pra dė jo „Vi kom pos“ spor ti nin kai. Šį 
kar tą jie triuš ki nan čiu re zul ta tu 60:95 pra-
lai mė jo „Au tok lu bui“. Šiose pirmenybėse 

tai bu vo jau ant ras „Vi kom pos“ pra lai mė ji-
mas to kiu di de liu taškų skir tu mu.

Ne pa ka ko jė gų. Su si ti ki mą su „Ku dir-

kos Nau mies čio“ žai dė jais „Vie ny bės“ ko-
man da pra dė jo už tik rin tai – pir mą kė li nį 
lai mė jo net 30:11. Vis dėl to var žo vai su si-
kau pė ir po tri jų kė li nių re zul ta tas bu vo 
ly gus. De ja, jė gų „Ku dir kos Nau mies čio“ 
žai dė jams ne pa ka ko ir rung ty nes jie pra-
lai mė jo 84:89.

Ne pa do rus skir tu mas. Vie ni iš pir me-
ny bių fa vo ri tų „Ti ta no“ krep ši nin kai ne-
pa do riu skir tu mu 108:32 su triuš ki no var-
žy bų aut sai de rius „Auk so ra go“ žai dė jus. 
Pas ta rie ji tre čia ja me kė li ny je įme tė vos 2 
taš kus.

An ti re kor das. Pir mą jį gruo džio sa vait-
ga lį per rung ty nes „Auk so ra go“ žai dė jai 
įme tė 34 taš kus, o praė ju sį – dar dviem ma-
žiau. Tiek ma žai taš kų, kiek įme tė „Auk so 
ra gas“, nie kas ne bu vo su rin kęs ne tik šiais 
me tais, ta čiau tur būt ir pa sta rą jį de šimt me-
tį.

Re zul ta ty viau sias. Sa vait ga lį re zul ta-
ty viau siai rung ty nia vo „Au tok lu bo“ nau-
jo kas Ar nas Ryc kis. Dvi ko vo je su „Vi kom-
pos“ krep ši nin kais jis įme tė net 39 taš kus 
ir at ko vo jo 14 at šo ku sių ka muo lių.

At ko vo ti ka muo liai. „Si med vos“ aukš-
taū gis Ta das Kriugž da per dve jas  sa vo ko-
man dos rung ty nes at ko vo jo net 40 ka muo-
lių. Vie na me iš su si ti ki mų Ta das at li ko 
va di na mą jį dvi gu bą dub lį – pel nė 10 taš kų 
ir at ko vo jo 17 ka muo lių.

Nukelta į 16 p.]

„Au tok lu bo“ ko man dos na rys Ta das Žal kaus kas (me ta į krep šį) rung ty nė se 
su „Vi kom pa“ su rin ko 20 taš kų. Autoriaus nuotr.
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Lai ma VA BA LIE NĖ

Vil ka viš kio ra jo no li te ra-
tų klu bas „Sek ly čia“ lai ko-
si tra di ci jos me tus baig ti 
ad ven ti niu va ka ru, sklei-
džian čiu poe ti nio žo džio 
švie są ir jau kios bend-
rys tės jaus mą. Šį kart 
kū rė jai bū rė si ren gi ny je 
„Po bal to an ge lo spar nu“ 
kul tū ros cent ro sa lė je.

„Da ly ki mės“, – va ka ro da-
ly vius kvie tė jo ve dė ja, „Sek ly-
čios“ klu bo pir mi nin kė Ra sa Šli-
vins kie nė. Žo džiu, šo kiu, dai na, 
obuo liais... Bū tent obuo lys, kaip 
ka lė di nio da li ji mo si sim bo lis, ta-
po pa grin di niu ren gi nio ak cen-
tu. Šo kiu su su si rin ku siai siais 
pa si da li jo „No ri jos“ ko lek ty vo 
šo kė jos (va do vė Vi li ja Ja bu baus-
kė), dai no mis – „Auš ros“ gim na-
zis tė Eg lė Pu ši nai ty tė (vad. Ri ta 
Štri mai tie nė) ir dai nuo ja mo sios 
poe zi jos at li kė ja Vil ma Ane laus-
kie nė, ei lė mis – Auš ra Va si liaus-
kai tė, Al do na Maks vy tie nė, Vi li-
ja Ža lie nė, Lai mu tis Ja nu šai tis, 
Ir ma Li šaus kie nė, Re nal da Ma-
čiuls kie nė, Stasė Jokubaitienė, Jo vi ta ir Al gi-
man tas Gra ka vi nai, Ja ni na Kur ti nai tie nė.

Skam bė jo ir dar pen kių au to rių ei lė raš-
čiai. Jau išė ju sių į am ži ny bę. Bi čiu lių, ko-
le gų bal sais skai to mos Vy tau to Stan kū no, 
Bi ru tės Pav lo vie nės, Re gi nos Mi nei kie nės, 
Ele nos Ba ce vi čie nės, Vla do Bu ra go ei lės tar-
si grą ži no juos į šian die nos kū rė jų bū rį. Šir-
dys pri si pil dė pri si mi ni mų, o akys kry po į 
ant sce nos pa ky los išė ju sie siems pa gar bos 
švie sa spin din čius pen kis bal tus ži bin tus.

Me ni nio žo džio skel bė jų del nai glau dė 

va ka ro ve dė jos da li ja mus rau don šo nius 
obuo lius. Be jų neiš leis tos ir ren gi nio vieš-
nios, ra jo no Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 
di rek to riaus pa va duo to ja Dai va Rik lie nė 
bei Švie ti mo, kul tū ros ir spor to sky riaus ve-
dė ja Al ma Fi na gė je vie nė. 

Jos ne tik ta rė li te ra tams šven ti nius svei-
ki ni mo žo džius, kal bė jo apie pil ną pa slap-
ties, dė me sin gu mo ki tam ir do va nų me tą, 
bet ir at li ko ra jo no me ro Al gir do Nei ber kos 
pa ves tą už duo tį: „Sek ly čios“ klu bui įtei kė 
sim bo li nį pi ni gų če kį. Įsik lau sęs į dar me tų 

pra džio je, per Ma žo jo poe zi jos pa va sa rio 
šven tę, iš sa ky tus klu bo na rių sie kius pa-
reng ti ra jo no li te ra tų poe zi jos al ma na chą, 
me ras iš sa vo fon do jam iš leis ti sky rė 1500 
eu rų. 

Tai la bai di de lė pa spir tis kny gos, ku ri 
jau bai gia ma reng ti, su ma ny to jams. Al ma-
na chas bus rep re zen ta ci nis poe zi jos lei di-
nys. Be veik prieš po rą de šimt me čių (2000 
m.) taip pat su ra jo no Sa vi val dy bės pa ra ma 
bu vo iš leis tas ra jo no kū rė jų al ma na chas 
„Pro SEK LY ČIOS lan gą“.

Pa si da ly ta poe zi ja, obuo liais ir 
ge ro mis ži nio mis

Poezija adventinį vakarą Vilkaviškio kultūros centre sušildė grupė meninio žodžio 
puoselėtojų. Autorės nuotr.
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Po rą ru dens mė ne sių tru ku sios Lie tu vos suau gu sių jų mė-
gė jų teat rų ap žiū ros-šven tės „Ats pin džiai“ fi na las gruo džio 
pra džio je ge rų ži nių at ne šė Vil ka viš kio kul tū ros cent ro 
„Gluos nės“ ko lek ty vui. Jis pa te ko tarp ap žiū ros lau rea tų.

Mė gė jų teat ro „Gluos nė“ re ži sie rė Dai va Ka su lai tie nė ir ko lek ty vo at sto vai 
bu vo pa kvies ti į Ute nos kul tū ros cent rą, kur vy ko bai gia mo ji „Ats pin džių“ šven-
tė, su bū ru si ge riau siai ap žiū ro je pa si ro džiu sių mies tų ir ra jo nų cent rų teat rų 
at sto vus. Ryš kiau si mies te lių ir kai mų teat rai į to kią šven tę rin ko si Ku piš ky je.

Vil ka viš kie čiai „Ats pin džių“ lau rea to dip lo mą pel nė už spek tak lį pagal Iva-
no Men chel lio pjesę „Ka pi nių klu bas“. Iš ga li mų 100 ba lų „Gluos nė“ su rin ko 
90. Ba lų mak si mu mą ga vo vos du ko lek ty vai, ke li – per 90. Re ži sie rė D. Ka su lai-
tie nė sa kė, kad „Gluos nės“ pa si ro dy mas ge rų įver ti ni mų su lau kė už re ži sū rą, 
sce nog ra fi ją, sce ni nį rū bą, spek tak lio es te ti ką. Ap žiū ros- šven tės „Ats pin džiai“ 
lau rea to dip lo mas ir jį ly din tis stik lo žy muo – vi so kū ry biš ko „Gluos nės“ ko-
lek ty vo dar bo įver ti ni mas. Ko mi si ja ypač iš gy rė šio mė gė jų teat ro vai din to jų 
pro fe sio na lu mą. Po sėk min go pa si ro dy mo ap žiū ro je teat rui su teik ta ant ra me-
ni nio ly gio ka te go ri ja.

Spek tak lį „Ka pi nių klu bas“ vil ka viš kie čiai tu rė jo pro gos pa ma ty ti spa lio mė-
ne sį, kai kul tū ros cent re tris die nas vy ko Lie tu vos suau gu sių jų mė gė jų teat rų 
ap žiū ros-šven tės „Ats pin džiai“ re gio ni nis tu ras. Ja me sa vo pa sta ty mus pa ro dė 
aš tuo nio li ka zo nos ko lek ty vų. Be vil ka viš kie čių „Gluos nės“, iš mū sų ra jo no ja-
me da ly va vo ir Pil viš kių mė gė jų teat ras „Ba jor ga lis“ (re ži sie rė Ir ma Puo džiu-
kai tie nė). Jam su teik ta IV me ni nio ly gio ka te go ri ja. Iš vi so ap žiū ro je-šven tė je 
„Ats pin džiai“ sa vo spek tak lius pri sta tė 78 ša lies mė gė jų teat rai.

„Gluos nės“ ko lek ty vas lau rea to dip lo mą pel niu sį spek tak lį „Ka pi nių klu-
bas“ pa sta ruo ju me tu vai di no Šiau lių ir Birš to no mė gė jų teat rų šven tė se. Vil ka-
viš kie čius dar kar tą pa si žiū rė ti spek tak lio ža da ma pa kvies ti sau sio mė ne sį.

„San ta kos“ inf.

„Gluos nė“ – tarp ap žiū ros lau rea tų

Į šven tės-ap žiū ros „Ats pin džiai“ lau rea tų pa ger bi mo ren gi nį va žia vo 
(iš kai rės) „Gluos nės“ teat ro re ži sie rė Dai va Ka su lai tie nė ir teat ro 
na rės Edi ta Mo zū rai tie nė bei Zi ta Kum pie nė (stovi).
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Vi li ja ŽA LIE NĖ

Ar tė ja Švie sa pa lai min ga
Pot vy nis vi sa ga ly bės...
Ap si siau čiu Mei lės
Švy tė ji mu,
Kad ją pa si tik ti ga lė čiau...
Kad su tal pin ti
Pa jėg čiau
Lieps nų ver pe tus
Gai va lin gus...
Kad pri jau kin ti
Iš mok čiau,
Kad nie kad
Ne be sis kir čiau...
Ki birkš tys,
Žie žir bos mai nos...
Kil da mos šo ka ir su kas...
Pot vy niu vi sa ga ly bės
Ar tė ja pa lai min tas
Ūkas
Žvaigž džių ir sau lių
Spin dė ji mo...

Re nal da MA ČIULS KIE NĖ

Ty liai, ty liai ad ven to va ka rais
Žva ke lės šil do akis ir šir dį.
Ir mel džia si nak tis už lan go.
Ra my bė su ka į na mus.
Tik tai žva ke lės neuž pūsk.
Lai spin di ši lieps na
Vi siems ra my bę teik da ma.

Auš ra VA SI LIAUS KAI TĖ

Pa lai min tas bu vi mas su Ta vim...
Gy va vil tis šir dy nu švi tus.
Ti kė ji mas kaip ži bu rys
Ke lei viui tam sią nak tį.
Pa lai min tas bu vi mas su Ta vim...
Jau kus ra my bės uos tas.
Kai aud ros siau čia,
Man ne bai su, nes Tu ša lia.
Ta va glo ba ir ap sau ga
Kaip sky das den gia.
Pa lai min tas bu vi mas su Ta vim...
Ma žy tis mei lės grū das
Me džiu am ži ny bės virs ta.
Ir iš min tis – ji am ži nai gy va –
Kar tų kar toms at ver ta.

Jo vi ta GRA KA VI NIE NĖ

Pro tirš tą ry to tam są,
Ty lų rū ką,
Kai so dai mer kia
Vis ža les akis,
Pa rei na te per baig tą grįs ti
Lai ko bru ką,
Mes klau so mės,
Ką ry tas pa sa kys.
Pa rei nat ne ši ni
Pil nais ąso čiais
Ir at min ties,
Ir už marš ties su los,
Lyg kle vas tas,
Ka dais gai vi nęs so čiai,
Toks tvir tas, am ži nas,
Ga le lan kos.
Pa rei na te
Pro kve pian čią pir te lę,
Į švie są at sig rę žu siom du rim.
Toks grau du lys
Prie vei do ran ką ke lia,
Ir vė jas il ge sio ne lei džia rimt.
Už bal to sta lo sė da tės prie lan go,
Su mei le, sa vo rū pes čiu vi su...
Šir dies ker te lę
Slap tą ją ap lan kot,
Ir da ro si tam soj la bai švie su.

Ja ni na KUR TI NAI TIE NĖ

tas bal tas va ka ras
jis bu vo man ža dė tas
su ta vi mi
ir su vi sais kar tu
ir su dai na jis
bu vo pa ly dė tas
ir bu vo ge ra
ir kar tu grau du
at ro do kad sė dė tum ši taip
pa mir šęs vis ką
ir ei tum nuo žmo gaus
li gi žmo gaus
tas bal tas va ka ras
į dan gų pa ky lė tas
li gi ta vęs ir lig ma nęs - -

„Lietuva – širdy“

Puslapį re mia Spau dos, ra di jo ir te le vi zi jos rė mi mo fon das

IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ
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Efek ty viau var to ti ši lu mą ak tua lu vi siems
Šal ta sis se zo nas kas met ke lia tą pa tį 
klau si mą: ko kio mis prie mo nė mis pa-
sta tuo se tau py ti ši lu mos ener gi ją ir jai 
ski ria mas lė šas? Tai ak tua lu ir dau gia-
bu čiams, ir pri va čioms bend ro vėms, ir 
Sa vi val dy bės įmo nėms, ir įstai goms – vi-
siems ener gi jos var to to jams.

„Siek ti efek ty ves nio ši lu mos ir 
karš to van dens var to ji mo, ener gi jos 
tau py mo, o sy kiu – ir ma žes nių iš lai dų 
ener gi jai ga li ma vi suo se pa sta tuo se, ne-
prik lau so mai nuo jų pa skir ties“, – sa ko 
„Li tes ko“ pa da li nio „Vil ka viš kio ši lu-
ma“ va do vas Juo zas Bar taš ke vi čius.

Au di tas – ne tik di die siems
Pag rin di nis bū das, lei džian tis iš siaiš kin-

ti ener gi jos su var to ji mo ro dik lius ir pa sta to 
efek ty vu mą, – ener gi jos var to ji mo au di tas. 
Tai – vie na iš prie mo nių, lei sian čių už tik rin-
ti, kad Lie tu va iki 2020-ųjų pa siek tų Eu ro pos 
Są jun gos ke lia mą tiks lą tau py ti ener gi ją.

Įs ta ty mais nu ma ty ta, jog di de lėms įmo-
nėms pri va lo ma at lik ti ener gi jos var to ji mo 
au di tus ne re čiau kaip kas ket ve rius me tus. 
Per au di tus įver ti na mas esa mas ener gi jos 
su var to ji mo ly gis įmo nė je ir ga li my bės jį 
su ma žin ti. Au di tuo jant nu sta to mi la biau-
siai ener gi jai im lūs pro ce sai įmo nė je ir pa-
siū lo mos eko no miš kai pa grįs tos ener gi jos 
tau py mo prie mo nės, skir tos ma žin ti įmo-
nių veik los kaš tams.

„Ener gi jos var to ji mo au di tai pri va lo mi 
tik stam bioms įmo nėms, ta čiau ši prie mo-
nė ak tua li ne tik di die siems. Iš siaiš kin ti ga-
li my bes ir konk re čius bū dus, kaip tau piau 
var to ti ener gi ją, tai pat ši lu mą, svar bu ir 
ma žes nėms įmo nėms“, – tei gė J. Bar taš ke-
vi čius.

Anot pa da li nio va do vo, to kį au di tą 
no rin čiai at lik ti įmo nei rei kia kreip tis į 
ates tuo tus eks per tus, ku rie pa da rys komp-
lek si nę ana li zę. Su ži no jus rea lią pa dė tį pa-
sta tuo se ga li ma pri tai ky ti efek ty viau sias 
prie mo nes, ku rios su ma žins ener gi jos var-
to ji mą.

Gy ven ti tau piau – jau šian dien
Di džiau sią ener gi jos tau py mo efek tą 

lei džia pa siek ti komp lek si nė se nų pa sta tų 
re no va ci ja. Ap šil ti nus pa sta tų išo rę, su tvar-
kius vė di ni mo sis te mas ir mo der ni za vus ši-
lu mos punk tą bei karš to van dens sis te mą 
ga li ma pa ste bi mai su ma žin ti ši lu mos pra-
ra di mus.

Ži no ma, sie kiant tau piau gy ven ti jau 
šian dien, ga li ma im tis prie mo nių, ku rios 
pa de da ma žin ti ener gi jos su var to ji mą, o 
sy kiu – iš lai das už ši lu mą lau kiant re no va-
ci jos. Be to, šios prie mo nės yra pi ges nės ir 
grei čiau at si per ka.

Skai čiuo ja ma, kad au to ma ti za vus ši lu-
mos punk tus ir su ba lan sa vus vi sas vi daus 
šil dy mo ir karš to van dens sis te mas, įren-
gus in di vi dua lią ap skai tą ir re gu lia vi mą, 
ga li ma su tau py ti iki 30 pro c. ši lu mos.

Au to ma ti zuo ti ši lu mos punk tai au to-
ma tiš kai, pa gal lau ko oro tem pe ra tū rą, 
re gu liuo ja ši lu mos tie ki mą į pa sta to ši lu-
mos sis te mą. Tai lei džia pa ge rin ti ši lu mos 
pa skirs ty mą pa sta tuo se. Dar vie nas šios 
sis te mos pri va lu mas – ši lu mos var to to jai 
tu ri ga li my bę sa vo nuo žiū ra pra dė ti ar už-
baig ti šil dy mą pa sta tuo se.

Ži no ma, efek ty vus ener gi jos var to ji-
mas pri klau so ne tik nuo pa sta tų šil dy mo 
sis te mų būk lės, bet ir nuo tin ka mos jų 
prie žiū ros. Bū ti na lai ku at lik ti šil dy mo ir 
karš to van dens sis te mų prie žiū ros dar bus: 
pe rio diš kai plau ti ši lu mo kai čius, rū pin tis 
ši lu mos izo lia ci jos, filt rų, siurb lių ir ki tų 
sis te mos da lių būk le.

Vi siems – vie no da tem pe ra tū ra
Karš to van dens tie ki mo sis te mos su ba-

lan sa vi mas pa sta tų vi du je už tik ri na ne tik 
efek ty ves nį ši lu mos var to ji mą, bet ir pa to-
ges nį gy ve ni mą.

Mat ne su ba lan suo to mis sis te mo mis 
var to to jus pa sie kian tis karš tas van duo 
bū na skir tin gos tem pe ra tū ros. Ar čiau ši lu-
mos punk to esan tys bu tai ar pa tal pos ap-
rū pi na mi karš tes niu van de niu, o esan tys 
to liau – vė ses niu, to dėl jo su nau do ja dau-
giau.

Sie kiant vi siems pa sta to var to to jams 
už tik rin ti vie no dą karš to van dens tem pe ra-
tū rą ir efek ty vų jo var to ji mą, bū ti na su ba-

lan suo ti karš to van dens cir ku lia ci nes sis te-
mas – įreng ti ter mo ba lan si nius ven ti lius.

Spe cia lis tai taip pat re ko men duo ja ne-
lauk ti, kol se ni karš to van dens bei šil dy mo 
vamz dy nai trūks, pa se nu sius vamz džius 
pa keis ti.

Pri tai ky ti sa vo po rei kiams
Cent ri nę šil dy mo sis te mą taip pat ga li-

ma pri tai ky ti sa vo po rei kiams. Tam rei kia 
įreng ti in di vi dua lią ši lu mos re gu lia vi mo ir 
ap skai tos sis te mą: ter mos ta ti nius ven ti lius, 
ši lu mos da lik lius bei įdieg ti iš ma nų jį vie na-
lai kį rod me nų nu skai ty mą.

Taip mo der ni zuo ta sis te ma su da ro ga-
li my bes at ski ro se pa tal po se nu sta ty ti ir 
pa lai ky ti no ri mą tem pe ra tū rą bei tiks liai 
pa skirs ty ti su var to tą ši lu mos ener gi ją. Dėl 
to šil dy mas tam pa efek ty ves nis ir kom for-
tiš kes nis, o ener gi jos su var to ji mas ir są skai-
tos už šil dy mą su ma žė ja.

Pap ras ti bū dai tau py ti
Tiek gy ven to jai, tiek įmo nės ar vi suo-

me ni nių pa sta tų sa vi nin kai, nu spren dę 
ma žiau ši lu mos iš švais ty ti, ga li im tis dar 
pa pras tes nių tau py mo prie mo nių, pa vyz-
džiui, pa keis ti se nus lan gus šiuo lai ki niais, 
įstik lin ti bal ko nus. Ruo šian tis žie mai bū-
ti na pa tik rin ti bei tvar ky ti lan gų, du rų rė-
mus, steng tis su ma žin ti tar pus tarp var čios 
ir stak tos.

Šil dy mo se zo no pra džio je rei kia kruopš-
čiai pa tik rin ti, ar ra dia to riuo se ne li ko oro. 
Jį bū ti na iš leis ti per tam skir tus ven ti lius, 
mat dėl šil dy mo sis te mo je esan čio net ir 
ne di de lio oro kie kio ne vi si ra dia to riai šils 
vie no dai.

Šil dy mo ra dia to rius den gian čios užuo-
lai dos ar bal dai ga li truk dy ti efek ty viau 
var to ti ši lu mą. Tuo met ma žiau šil to oro 
pa ten ka į kam ba rio gi lu mą, o ši lu mos, išei-
nan čios per lan gus, nuo sto liai pa di dė ja iki 
40 pro c. No rint pa ge rin ti oro cir ku lia ci ją 
kam ba ry je užuo lai dų il gis tu rė tų bū ti ne iki 
grin dų, o iki pa lan gės.

Di de lę kny gų len ty ną ar ba spin tą re ko-
men duo ja ma sta ty ti prie išo ri nės sie nos 
– taip ma ži na mi ši lu mos nuo sto liai per bal-

du už sta ty tą sie nos plo tą.
Už ra dia to riaus esan tį sie nos plo tą pa-

pil do mai už den gus ši lu mą at spin din čia 
plė ve le ar spe cia lios izo lia ci nės me džia gos 
lakš tu, nu krei pian čiu ši lu mą į kam ba rį, pa-
tal po je bus šil čiau.

Ad mi nist ra to rių duo na
„Li tes ko“, kaip ir ki tos ši lu mos tie ki mo 

įmo nės, yra at sa kin ga už ši lu mos ener gi jos 
tie ki mą iki pa sta tų įva dų, o vi daus sis te mo-
mis rū pi na si pa sta tus ad mi nist ruo jan čios 
įmo nės. To dėl gy ven to jai, įmo nės ir įstai-
gos, sie kian čios ma žin ti sa vo iš lai das, tu-
rė tų kreip tis į pa sta to vi daus šil dy mo sis te-
mas pri žiū rin čią įmo nę.

Ad mi nist ra to rių funk ci ja – ana li zuo ti, 
ko dėl pa sta tai su var to ja daug ši lu mos, ir 
apie prie žas tis in for muo ti jų sa vi nin kus. 
Bū tent ad mi nist ra to riai yra at sa kin gi už ši-
lu mos tau py mą na mo vi du je, to ly gų vi sų 
pa sta to pa tal pų šil dy mą ir karš to van dens 
tie ki mą.

Ši lu mos tink lai – mo der nūs
„Ga li me pa si džiaug ti, kad Vil ka viš kio 

mies to ši lu mos ūkis, ši lu mos tink lai, ku riais 
ener gi ją tie kia me iki pa sta tų, yra mo der nūs 
ir efek ty vūs“, – tei gė J. Bar taš ke vi čius.

„Li tes ko“ skai čia vi mu, per ši lu mos ūkio 
nuo mos me tus nuo sto lius Vil ka viš kio mies-
to ši lu mos tra so se bend ro vė su ma ži no iki 
17 pro c. Pa gal ši lu mos tink lų efek ty vu mą 
mies tas be veik pa si vi jo Skan di na vi jos vals-
ty bes, ku rių tink luo se pra ran da ma apie 12 
pro c. ši lu mos.

Bend ro vės dar bas taip pat lei do žy miai 
pa ge rin ti ki tus svar bius ro dik lius. Tink lų pa-
pil dy mas ter mo fi ka ci niu van de niu bu vo su-
ma žin tas nuo 11 iki 0,4 tūkst. m³ per me tus. 
Ku ro są nau dos ši lu mos ga my bai ma žė jo 
nuo 97 iki 90 kg naf tos ekvivalentu/MWh.

„Li tes ko“ in ves ta vo ir į ši lu mos ga my-
bą iš bio ku ro, ku ris yra žy miai pi ges nis už 
gam ti nes du jas. Šiuo me tu bend ro vė iš vie ti-
nio ku ro pa ga mi na per 86 pro c. tie kia mos 
ši lu mos.

„Li tes ko“ inf.
Užsk. 3856

Įva žiuo ti į daugiabučio kiemą truk do duo bės
Į re dak ci ją pa skam bi nu si 
S. Nė ries gat vės  44-ame 
na me gy ve nan ti vil ka viš-
kie tė In ga guo dė si bjau riu 
įva žia vi mu į sa vo dau gia bu-
čio kie mą.

„Iš gat vės su kant į kie mą rei kia 
įveik ti to kias duo bes, kad mes su sa-
vo au to mo bi liais į aikš te lę neį va žiuo-
ja me. Brau kia me dug nu, lau žo me 
ma ši nas. Kol iš gat vės var gais ne ga-
lais įrėp lio ji į aikš te lę, už nu ga ros 
pri sto ja ki tų au to mo bi lių. Bu vo me 
ne kar tą ir Sa vi val dy bė je, ir pas se-
niū ną – nie kas nie ko ne pa de da. Grei-
de riu kiek pa ly gi na, bet duo bės tuoj 
ir vėl iš si mu ša. O toks me tų lai kas, 
kad at va žiuo ji, ma tai ba lą ir ne ži nai, 
per ku rią vie tą pra va žiuo ti. Kad nors 
kiek paas fal tuo tų, tik pa tį įva žia vi mą 
– bė da iš si spręs tų“, – sa kė In ga.

Vil ka viš kie tė pri mi nė, jog prieš 
ge rus me tus šio daugiabučio na mo 
gy ven to jai taip pat krei pė si į laik raš-
tį, nes po lie taus nuo lat už tvin da vo 
vie tos, skir tos neį ga lių jų au to mo bi-
liams.

„Esa me dė kin gi, kad po to, kai 
pa ra šė te laik raš ty je, ta vie ta bu vo su-
tvar ky ta. Gal ir da bar pa dė tu mė te, nes ne-
be tu ri me į ką kreip tis. Jūs – pa sku ti nė ins-

tan ci ja“, – kal bė jo „San ta kos“ skai ty to ja.
Kaip ži nia, žur na lis tai duo bių neas fal-

tuo ja. Ga li me tik pa skam bin ti ir pa klaus ti 
at sa kin gų žmo nių, kuo tokioje situacijoje 

jie ga lė tų pa dė ti sa vo ra jo no gy ven to-
jams. Taip ir pa da rė me – krei pė mės į 
Vil ka viš kio miesto se niū ną Re mi gi jų 
Ku raus ką.

Se niū nas paaiš ki no ši tą pro ble-
mą pui kiai ži nan tis, bet šį kart tei gė 
li kęs be kal tės kal tas.

„Tik rai nu ma ty ta tą įva žia vi mą  
į kiemą išas fal tuo ti. Jau bu vo ir su-
pla nuo ta, ir mies to gat ves tvar kan-
tiems ran go vams pa ro dy ta vie ta. 
Praė ju sią sa vai tę kal bė jau su vie nos 
as fal tuo to jų bri ga dos va do vu, jis 
pa ža dė jo at va žiuo ti ir su tvar ky ti 
– de ja, taip ir ne pa si ro dė. Tad ma ne 
pri ga vo ran go vai, o aš, to ne no rė da-
mas, pri ga vau žmo nes. Blo gai tai, 
kad ši fir ma tu ri dar bų ir ki tuo se 
ra jo nuo se, vis ko pa da ry ti ne spė ja, 
laks to iš vie nos vie tos į ki tą. O da bar 
jau ir orai truk do dirb ti. Bet tik rai ga-
liu pa ža dė ti, kad kai tik as fal tuo to jai 
pa si ro dys Vil ka viš ky je, ši vie ta bus 
su tvar ky ta“, – kal bė jo se niū nas.

Ko dėl ran go vai, su ku riais pa si-
ra šy tos su tar tys dirb ti mū sų ra jo ne, 
sa vo dar bų ne pa da ro, se niū nas at sa-
ky ti ne ga lė jo, tik paaiš ki no, kad tai 
– ne jo ga lio se.

Tad žmo nėms be lie ka pa lin kė ti 
kant ry bės. Mat dar bas grei čiau siai 
nu si kels jau į pa va sa rį, nes šą lant as-

fal tą klo ti ne lei džia tech no lo gi jos.
„San ta kos“ inf.

Kiemas prie S. Nėries gatvės 44-o namo iš tiesų yra labai prastos būklės. O norint iš 
gatvės į jį įvažiuoti automobiliu reikia kone „sėlinti“, nes nežinia, kokio gylio duobes ir 
slenksčius slepia visur telkšančios balos. Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

S
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Mies to aikš tė je – kalėdinių eg lu čių par kas
Vil ka viš kio mies to 
cent re su tvis ku si ka-
lė di nė eg lė šie met  
ne si jaučia vie ni ša. 
Kar tu su pa grin di-
nės ža lias ka rės įžie-
bi mu „at gi jo“ ir  30 
ją su pan čių puoš nių 
ma žų jų „se sių“.

J. Ba sa na vi čiaus aikš tė-
je išau go tik ras ka lė di nių 
eg lu čių par kas. At si lie pę į 
ka lė di nių eg lu čių  puo šy bos  
kon kur so or ga ni za to rių – ra-
jo no Sa vi val dy bės ad mi nist-
ra ci jos ir UAB Vil ka viš kio 
ko mu na li nis ūkis – kvie ti-
mą jį išau gi no ak ty vūs įstai-
gų, įmo nių, vi suo me ni nių 
or ga ni za ci jų, ug dy mo įstai-
gų ko lek ty vai ar pa vie niai  
žmo nės. Žvelg da mas į eg lu-
tes ir be spe cia laus už ra šo 
ga li  leng vai at pa žin ti, kas 
par ke „pa so di no“ vie ną ar 
ki tą ka lė di nį me de lį. Kū rė-
jai iš ra din gai  at spin di sa vo 
veik lą (toks ir bu vo kon kur so rei ka la vi mas), 
tad yra ir iš me džio, ir iš kny gų, ir iš kom piu te-
rių de ta lių, ir iš laik raš čių pa ga min tų eg lu čių, 
me de lių, puoš tų le dų po rci jo mis, rank dar-
biais, emb le mo mis, lin kė ji mais, ir ne tgi  dvel-
kian čių po li ti niu prie sko niu.

Pir ma die nį eg lu čių par ką ap žiū rė jo ka lė di-
nių eg lu čių puo ši mo kon kur so  ver ti ni mo ko-
mi si ja.  Sa vo spren di mą ver tin to jai paskelbs 
gruodžio 20 d., 11 val., kai į Savivaldybės salę 
bus sukviesti visi eglučių puošėjai. Kon kur so 
nu ga lė to jų lau kia pi ni gi niai pri zai. Užė mu sia-
jam  pir mą vie tą  ati teks 200 Eur, ant ros vie tos 
lai mė to jui –  120 Eur, tre čios vie tos pri zi nin-
kui – 80 Eur. Vie ną da ly vį sa vo pri zu pa gerbs 
„San ta kos“ re dak ci ja, o vi si kon kur san tai bus 
ap do va no ti  pa ska ti ni mo do va no mis.

Kū ry biš kų vil ka viš kie čių dė ka  šven tiš-
ka nuo tai ka kaip nie kad spin din ti J. Ba sa na-
vi čiaus aikš tė  tei kia tik rai daug džiaugs mo  
vi siems.  Te gul jos ne su ga di na  per mai nin gi 
orai ir šiau rūs vė jai ar ko kia pik ta va lė ran ka.  
Aikš tę ir eg lu čių par ką sau go ste bė ji mo ka me-
rų akys, šio se vie to se daž niau pa si žval go po li-
ci jos pa rei gū nai.

„San ta kos“ inf.

Eg lu čių par ke „au ga“ ir „San ta kos“ re dak ci jos me de lis, ku rį į aikš tę at ne šė žurnalistas And rius 
Gry ge lai tis (kai rė je) ir va dy bi nin kas Ra mū nas Ja su lai tis. Eg lės MI ČIU LIE NĖS  nuo tr.

S

Daug darbo, daug širdies į savo eglutę įdėjo floristė 
Inga Kanapskienė, o Vaikų ir jaunimo centras puošmeną 
pagamino iš metalo konstrukcijų bei skautiškų virvių.

S

Kompiuterių meistro Povilo Venclovo eglutė 
tikrai atspindi jo veiklos sritį.

S

UAB „Vildega“ savo eglę sutvėrė iš kanistrų ir 
žaislinių mašinyčių.

Kristinos ŽALNIERUKYNAITĖS nuotr.

S

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio 
„Eglutė“ medelis nusagstytas 
originaliais žaisliukais iš šiaudų.

S

UAB „Rytas“ kūrinys sulaukia daugybės 
susižavėjusių žvilgsnių.

S

Šimtu žaisliukų Lietuvai savo 
baltą eglę papuošė S. Nėries 
pagrindinės mokyklos 7a klasės 
mokiniai.

S

Ypač išradingai padaryta 
Vilkaviškio PSPC eglutė.

S
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Ad ven to va ka ro nė je džiau gė mės 
visų kartu nu veik tu neeiliniu dar bu
Net di džiau si mies te lio op ti mis tai 
šios va sa ros pra džio je ne bū tų pa ti-
kė ję, kad prieš Ka lė das Gra žiš kių 
baž ny čio je spin dės nau ji lan gai.

Vis kas pra si dė jo ta da, kai 
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
in ter ne to tink la la py je bu vo pa-
skelb ta in for ma ci ja apie re li gi nių 
bend ruo me nių pro jek tų fi nan sa-
vi mą.

O praei tą sek ma die nį su si rin-
ko me į ad ven to va ka ro nę pa si-
džiaug ti bend rai nu veik tu neei li-
niu dar bu, pri si min ti, kaip mums 
se kė si įgy ven din ti su ma ny mą pa-
keis ti baž ny čios lan gus.

Seniūnės pavaduotoja Ri ta Va-
si liaus kie nė, kle bo nas Dai nius Gu-
re vi čius, kle bo nas Kęs tu tis Spran-
gaus kas pa si da li jo pri si mi ni mais, 
kaip ra šė pro jek tą, ren gė są ma tas, 
ieš ko jo lan gų ga min to jų, ta rė si 
dėl ter mi nų.

Va ka ro nė je pa dė ko jo me Vil ka-
viš kio ra jo no vadovams. Sa vi val-
dy bė sky rė lė šų, ta čiau jų ne pa-
ka ko. Krei pi mą si pa dė ti įgy ven din ti lan gų 
kei ti mo pro jek tą iš pla ti no me so cia li niuo se 
tink luo se, ra jo ni nė je spau do je. Pa ra mos pra-
šė me ne tik Gra žiš kiuo se gy ve nan čių žmo-
nių, bet ir tų, ku rie iš mies te lio iš si kė lę ki tur, 
įkū rę sa vo vers lą.

Lie pos mė ne sį Gra žiš kiuo se nu ti ko du 
ne ti kė ti įvy kiai. Pir miau sia iš gir do me, kad 

iš ke lia mas kle bo nas D. Gu re vi čius. Li kus 
dviem die noms iki jo iš vy ki mo mies te ly je 
ap si lan kė vil nie tis Algirdas Kar pa vi čius 
ir su tei kė sva rią fi nan si nę pa ra mą. Šiam 
žmogui esame ypač dėkingi.

Nuo su si ti ki mo die nos gra žiš kie čiai su-
si drau ga vo su šiuo ma lo niu, nuo šir džiu 
in ži nie riu mi-pro jek tuo to ju. Jis kon sul ta vo, 

kaip ge riau at lik ti sta ty bų ir ap dai los dar-
bus, sa vo pa ste bė ji mais da li jo si su nau jai 
pa skir tu kle bo nu K. Spran gaus ku.

Dė ko ju vi siems, pa rė mu siems nau jų 
Gra žiš kių baž ny čios lan gų pro jek tą ir tal ki-
nu siems įvai riuo se dar buo se.

Ra mu tė DID VA LIE NĖ
Gra žiš kių se niū nė

Prieš vakaronę rėmėjai pasivaikščiojo po bažnyčios šventorių, apžiūrėjo naujuosius 
langus, atliktą darbą. Renaldos MAČIULSKIENĖS nuotr.

S

Kiek vie nų me tų gruo dį pa sau-
lis mi ni Tarp tau ti nę žmo nių su 
ne ga lia die ną. Vyks ta ren gi-
niai, skir ti at kreip ti vi suo me-
nės dė me sį į ne ga lią tu rin čius 
as me nis, į pro ble mas, su 
ku rio mis jie su si du ria kas die-
ny bė je.

Per Tarp tau ti nę žmo nių su 
ne ga lia die ną į ren gi nį Vil ka-
viš kio kul tū ros cent re rin ko si 
ra jo no neį ga lie ji, valdžios 
atstovai.

Prieš ofi cia lią ją da lį žmo nės bu vo kvie-
čia mi ne mo ka mai at lik ti gliu ko zės kie kio 
krau jy je ty ri mą. 

Vė liau vi sų lau kė šven ti nis kon cer tas, 
ku ria me skam bė jo daug pa dė kos žo džių.

Su si rin ku siuo sius svei ki no Sei mo na-
rys Kęs tu tis Smir no vas, ra jo no me ras Al-
gir das Nei ber ka, Sa vi val dy bės ad mi nist-
ra ci jos di rek to riaus pa va duo to ja Dai va 
Rik lie nė, So cia li nės pa ra mos sky riaus ve-
dė ja Si mo na Bi kai tė. 

Jie kvie tė į sce ną vi sų de vy nių ra jo ne 
vei kian čių ne vy riau sy bi nių neį ga lių jų or-
ga ni za ci jų pir mi nin kus ir įtei kė po pa dė-
kos raš tą bei at mi ni mo do va ną. 

Už nuo šir dų rū pes tį, at si da vi mą, at jau-

tą, ge bė ji mą su bur ti sa vo na rius įvai riai 
veik lai, rū pi ni mą si jais bu vo pa dė ko ta 
Vil ka viš kio ra jo ne vei kian čioms or ga ni-
za ci joms: Neį ga lių jų drau gi jai, Neį ga lių jų 
žmo nių są jun gai, Sut ri ku sios psi chi kos 
žmo nių glo bos bend ri jai, Nef ro lo gi nių 
li go nių drau gi jai, dia be ti kų bend ri jai „In-
su la“, Vil ka viš kio kraš to neį ga lių jų drau-
gi jai, VšĮ Kau no ir Ma ri jam po lės re gio no 
ak lų jų cent ro Vil ka viš kio fi lia lui, neį ga lių-
jų pi lig ri mų bend ri jai „Suar tė kim“, LDK 
Kau no te ri to ri nės val dy bos kur čių jų pir-
mi nei or ga ni za ci jai.

Sa vo dai no mis links mi no pra mo gi-
nės mu zi kos gru pė „So lo plius“, įvai rūs 
neį ga lių jų or ga ni za ci jų me no ko lek ty vai 
do va no jo nuo šir džią ir nuo tai kin gą pro-
gra mą.

Po šven ti nio kon cer to Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos di rek to riaus pa va duo to ja 
Dai va Rik lie nė pa kvie tė žmo nes pri si jung-
ti prie vi so je ša ly je or ga ni zuo tos so cia li-
nės ak ci jos „Aš ir Tu – tai mes“. 

Ši ak ci ja vi so je Lie tu vo je ir Eu ro po je 
vy ko tą pa čią die ną ir va lan dą. Vi si ren-
gi nio da ly viai kul tū ros cent ro priei go se 
sto jo į „gy vą“ skulp tū rą – ak ci jos ženk lą, 
sim bo li zuo jan tį žmo nių su ne ga lia ir ne-
ga lios ne tu rin čių jų bend rys tę bei pa gal bą 
vie nas ki tam.

Dei man tė JO ČY TĖ
Savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Žmo nių su ne ga lia die na: svei ki ni mai, 
pa dė kos, kon cer tas

Vil ka viš kio ra jo no dia be ti kų bend ri ja 
„In su la“ sa vo na rius su kvie tė į Pa sau li-
nės cuk ri nio dia be to die nos mi nė ji mą.

Į pa ra pi jos sa lę su si rin ko bū rys 
bend ri jos na rių, taip pat da ly va vo sve-
čiai: Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
me ras Al gir das Nei ber ka, Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos So cia li nės pa ra mos sky-
riaus vy riau sio sios spe cia lis tės Rai mon-
da Skrip kiū nie nė ir Ja ni na Sa ba liaus kie-
nė, Vil ka viš kio li go ni nės Kon sul ta ci nės 
po lik li ni kos ve dė ja Dia na My ko lai ty tė 
ir ki ti.

Vie nos gau siau sių dia be ti kų bend-
ri jos Lie tu vo je va do vas Ka zi mie ras 
Ku kis svei kin da mas su si rin ku siuo sius 
kal bė jo apie tai, kaip svar bu tik rin tis 
gliu ko zės kie kį krau jy je ir anks ti pa ste-
bė ti li gos simp to mus, kaip tin ka mai ją 
gy dy ti ir kaip gy ven ti nu sta čius cuk ri nį 
dia be tą.

Ren gi ny je da ly va vo įmo nės „Me di-
ca ta Fi lia“ di rek to rius Si gi tas Va si liaus-
kas, ku ris pa pa sa ko jo apie bi čių pro-
duk tų nau dą ser gan tie siems cuk ri niu 
dia be tu bei pri sta tė įmo nės ga mi na mą 
pro duk ci ją.

Ra jo no gy ven to jams taip pat kal bė-
jo Kon sul ta ci nės po lik li ni kos ve dė ja D. 
My ko lai ty tė.

Mi nė ji mo pa bai go je bu vo pa svei-
kin ti vi si Vil ka viš kio ra jo no dia be ti kų 
bend ri jos „In su la“ na riai, šiais me tais 
šven čian tys sa vo ju bi lie jų. Ju bi lia tams 
įteik ta po lie tu viš kos duo nos ke pa lė lį ir 
po ran kų dar bo at vi ru ką.

„San ta kos“ inf.

Minėjime gavo 
žinių ir dovanų

  
 

Kviečia 
dalyvauti 

 

14–21 metų jaunuolius, kurie 
dar nėra priklausomi ir turi 

eksperimentavimo su 
psichoaktyviomis 
medžiagomis ar 

nereguliaraus jų vartojimo 
patirties. 

Programos trukmė – 10val. 

Dalyvavimas 

 KONFIDENCIALUS, 
 SAVANORIŠKAS ar 

ĮPAREIGOJANTIS, 
 NEMOKAMAS. 

 

Organizatoriai: 
   Vilkaviškio rajono savivaldybė                Vilkaviškio rajono savivaldybės 

                                                                           visuomenės sveikatos biuras 

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS 
P R O G R A M A 

 Nemoralizuojantis, 
negąsdinantis, 
nesmerkiantis 
požiūris; 
 
 

 Interaktyvūs 
metodai; 
 
 

 Atvira erdvė 
kalbėtis, rasti 
atsakymus ir 
motyvuoti 
pokyčiams. 

 
Daugiau informacijos 

tel. 8 (342) 31 058 

arba el. paštu 

info@vilkaviskiovsb.lt. 

Užsk. 3872
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ANTRADIENIS KETVIRTADIENIS ŠEŠTADIENIS 

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Senis“.
10.20, 0.10 Ser. „Štutgarto 

kriminalinė policija“. 
11.10 Ser. „Komisaras 

Reksas“. 
12.00 Beatos virtuvė. 
13.00 Klauskite daktaro. 
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 

Žinios. 
14.15, 15.10, 16.15 Laba 

diena, Lietuva.
16.30 Ser. „Seserys“. 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 

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

Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 Ser. „Genijus. 

Pikasas“.
24.00, 1.00, 2.00 LRT 

radijo žinios.
1.05 Savaitė. 
2.05 Klauskite daktaro. 

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Senis“.
10.20, 0.10 Ser. „Štutgarto 

kriminalinė policija“. 
11.10 Ser. „Komisaras Reksas“.
12.00 Stilius. 
13.00 Klauskite daktaro. 
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 

Žinios. 
14.15, 15.10, 16.15 Laba 

diena, Lietuva.
16.30 Ser. „Seserys“. 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 (Ne)emigrantai. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė 

ekspedicija „Dniepru 
per Ukrainą“.

22.30 Dviračio žinios. 
23.00 Ser. „12 beždžionių“. 
23.45 Klausimėlis.lt.
24.00, 1.00, 2.00 LRT 

radijo žinios.
1.10 Istorijos detektyvai. 
2.05 Klauskite daktaro. 

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Senis“.
10.20, 0.10 Ser. „Štutgarto 

kriminalinė policija“. 
11.10 Ser. „Komisaras Reksas“.
12.00 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
13.00 Klauskite daktaro. 
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 

Žinios. 
14.15, 15.10, 16.15 Laba 

diena, Lietuva.
16.30 Ser. „Seserys“. 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Gyvenimas. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Mano mama gamina 

geriau!
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 Ser. „Paskutinė 

karalystė“.
24.00, 1.00, 2.00 LRT 

radijo žinios.
1.05 Stilius. 
2.05 Klauskite daktaro. 

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Senis“.
10.20, 0.10 Ser. „Štutgarto 

kriminalinė policija“. 
11.10 Ser. „Komisaras 

Reksas“. 
12.00 Gyvenimas. 
13.00 Klauskite daktaro. 
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 

Žinios. 
14.15, 15.10, 16.15 Laba 

diena, Lietuva.
16.30 Ser. „Seserys“. 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 

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

Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gimę tą pačią dieną. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 Ser. „Prieš audrą“. 2 

sez. 4 s.
24.00, 1.00, 2.00 LRT 

radijo žinios.
1.05 Vakaras su Edita. 
2.05 Klauskite daktaro. 

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Senis“.
10.20, 2.10 Ser. „Štutgarto 

kriminalinė policija“. 
11.10 Ser. „Komisaras 

Reksas“.
12.00 (Ne)emigrantai. 
13.00 Vartotojų kontrolė. 
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Ser. „Seserys“. 
17.30 Žinios. 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“
18.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba. 
19.30 Beatos virtuvė. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas. 
22.50 V. f. „King Kongas“. 

Fantastinis nuotykių 
filmas. JAV. 2005 m. 

2.00 LRT radijo žinios.

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė 

ekspedicija „Dniepru 
per Ukrainą“. 

7.00 Gimtoji žemė. 
7.30 V. f. „Kalėdų šeima“. 

Komedija. Danija, 
Vokietija. 2014 m. 

9.00, 9.35, 10.35, 11.35 
Labas rytas, Lietuva.

9.30, 10.30, 11.30 Žinios. 
12.00 Pasaulio 

dokumentika. 
13.50 Ser. „Džesika 

Flečer“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno Loto“.
15.45, 17.30 Žinios. 
16.00 Sveikinimų koncertas.
18.00 Teisė žinoti. 
18.30 Vakaras su Edita. 
19.30 Stilius. 
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Ansamblio „Nerija“ 

koncertas.
23.10 V. f. „Undinės“. Kome-

dija. JAV. 1990 m. 
1.00 V. f. „King Kongas“. 

Fantastinis filmas. 
JAV. 2005 m. 

6.00 LR himnas.
6.05 Beatos virtuvė. 
7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Klausimėlis.lt.
8.00 Gyventi kaime gera. 
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 V. f. „Gyvybės vanduo“. 

Vokietija. 2017 m. 
10.00 Gustavo enciklopedija. 
10.30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
13.50 Ser. „Puaro“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno Loto“.
15.45, 17.30 Žinios. 
16.00 Istorijos detektyvai. 
16.45 Savaitė su „Dviračio 

žiniomis“.
18.00 Duokim garo! 
19.30 Savaitė. 
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Dok. f. „Tumo 

kodeksas“. 2018 m.
22.20 V. f. „Auksinė tau-

rė“. Drama. JAV, 
Prancūzija, Didžioji 
Britanija. 1999 m.

6.10 „Televitrina“. 
6.25 Animac. ser. 
7.55 „Svajonių sodai“. 
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“. 106 s.
10.00 Ser. „Meilės žiedai“. 

35, 36 s.
12.00 Ser. „Svotai“. 2 sez. 

202 s.
13.00 Ser. „Pažadėtoji“. 5 

sez. 127–130 s. 
15.00 Animac. ser. „Simp-

sonai“. 8 sez. 9, 10 s.
16.00 TV3 žinios.
16.30 „TV Pagalba“. 
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Visi mes žmonės“. 
20.30 Ser. „Moterys 

meluoja geriau“. 11 
sez. 51 s.

21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 V. f. „Nesuvokiama“. 

Didžioji Britanija, JAV. 
Trileris. 2017. 

0.05 Ser. „Kaulai“. 11 sez. 
22 s.

1.05 Ser. „Vaiduoklių 
ieškotojai“. 11, 12 s.

2.00 Ser. „Grainderis“. 15, 
16 s.

2.50 „Ekstrasensai 
detektyvai“. 

6.10 „Televitrina“.
6.25 Animac. ser. 
7.55 „Visi mes žmonės“. 
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“. 107 s.
10.00 Ser. „Meilės žiedai“. 

37, 38 s.
12.00 Ser. „Svotai“. 2 sez. 

203 s.
13.00 Ser. „Pažadėtoji“. 5 

sez. 131–134 s.
15.00 Animac. ser. 

„Simpsonai“. 8 sez. 
11, 12 s.

16.00 TV3 žinios.
16.30 „TV Pagalba“. 
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 Ser. „Moterys 

meluoja geriau“. 
11 sez. 52 s.

21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 V. f. „Pro stiklą“. 

Kanada, JAV. Trileris. 
2018. 

0.10 Ser. „Kvantikas“. 3 
sez. 1 s.

1.10 Ser. „Vaiduoklių 
ieškotojai“. 
13, 14 s.

2.05 Ser. „Grainderis“. 
17, 18 s.

6.10 „Televitrina“.
6.25 „Tavo supergalia“. 
6.55, 15.00 Animac. ser. 
7.55 „Prieš srovę“. 
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“. 108 s.
10.00 Ser. „Meilės žiedai“. 

39, 40 s.
12.00 Ser. „Svotai“. 3 sez. 

1 s.
13.00 Ser. „Pažadėtoji“. 5 

sez. 135–138 s.
16.00, 18.30 TV3 žinios.
16.30 „TV Pagalba“. 
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30 Ser. „Moterys 

meluoja geriau“. 11 
sez. 53 s.

21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 V. f. „Sugrįžimas“. 

Kanada. Trileris. 
2017. 

22.25 Loterija „Vikinglotto“. 
22.30 V. f. „Sugrįžimas“. 

Kanada. Trileris. 
2017. 

23.55 Ser. „Kvantikas“. 3 
sez. 2 s.

0.55 Ser. „Vaiduoklių 
ieškotojai“. 15, 16 s.

1.45 Ser. „Grainderis“. 19, 
20 s.

6.10 „Televitrina“. 
6.25 Animac. ser. 
7.55 „Gero vakaro šou“. 
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“. 
109 s.

10.00 Ser. „Meilės žiedai“. 
41, 42 s.

12.00 Ser. „Svotai“. 3 sez. 
2 s.

13.00 Ser. „Pažadėtoji“. 5 
sez. 139–142 s.

15.00 Animac. ser. 
„Simpsonai“. 8 sez. 
15, 16 s.

16.00 TV3 žinios.
16.30 „TV Pagalba“. 
18.30 TV3 žinios.
19.30 „LTeam 

apdovanojimai 
2018“. 

21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 V. f. „Karo kiaulės“. 

JAV. Drama, 
veiksmo, karinis. 
2015. 

23.45 Ser. „Kvantikas“. 
3 sez. 3 s.

0.50 Ser. „Bibliotekininkai“. 
3 sez. 4 s.

1.35 Ser. „Grainderis“. 
21, 22 s.

6.10 „Televitrina“.
6.25 Animac. ser. 
7.55 „Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai“. 

8.55 Ser. „Meilės 
sūkuryje“. 110 s.

10.00 Ser. „Meilės žiedai“. 
43, 44 s.

12.00 Ser. „Svotai“. 3 sez. 
3 s.

13.00 Ser. „Pažadėtoji“. 5 
sez. 143–146 s.

15.00 Animac. ser. 
„Simpsonai“. 8 sez. 
17, 18 s.

16.00, 18.30 TV3 žinios.
16.30 „TV Pagalba“. 
19.30 V. f. „Snieguolė ir 

septyni nykštukai“. 
JAV. 1937.

21.15 V. f. „Galaktikos 
sergėtojai“. Didžioji 
Britanija, JAV.  
Nuotykių. 2014. 

23.45 V. f. „Viktoras 
Frankenšteinas“. 
Kanada, JAV. Moks-
linė fantastika. 2015. 

1.50 V. f. „Pro stiklą“. 
Kanada, JAV. Trileris. 
2018. 

6.15 „Televitrina“. 
6.30 Animac. ser. 
9.00 „Virtuvės istorijos“. 
9.30 „Gardu Gardu“. 
10.00 „Svajonių ūkis“. 
10.30 „Tavo supergalia“. 
11.00 „Kelionių panorama“. 
11.30 Animac. f. „Pinokis“. 

JAV. Drama, 1940. 
13.20 V. f. „Titanikas“. JAV. 

Drama. 1997. 
17.25 „Laimingas, nes 

gyvas“. 
18.30 TV3 žinios.
19.25 Loterija 

„Eurojackpot“. 
19.30 V. f. „Vienas 

namuose 3“. JAV. 
Komedija, veiksmo, 
kriminalinis. 
1997. 

21.40 V. f. „Ties riba“. 
JAV. Trileris, 
kriminalinis. 2012. 

23.45 V. f. „Slaptas 
mamos gyvenimas“. 
JAV. Drama, trileris. 
2016. 

1.30 V. f. „Sugrįžimas“. 
Kanada. Trileris, 
mokslinė fantastika. 
2017. 

6.15 „Televitrina“. 
6.30 Animac. ser. 
8.30 „Mamyčių klubas“. 
9.00 „Kulinarinis 

detektyvas“. 
9.30 „Penkių žvaigždučių 

būstas“. 
10.00 „Pasaulis pagal 

moteris“. 
10.30 „Svajonių sodai“. 
11.30 „Aplink Lietuvą. 

Miestai“. 
12.30 V. f. „Daktaras 

Dolitlis 2“. JAV. 
Komedija. 2001. 

14.15 V. f. „Žvėrelių 
maištas“. Jungtiniai 
Arabų Emyratai, JAV. 
Komedija. 2010. 

16.05 V. f. „Princas ir aš“. 
Čekijos Respublika, 
JAV. Melodrama. 
2004. 

18.30 TV3 žinios. 
19.30 „X Faktorius“. 
22.30 V. f. „Kalėdinis 

firmos vakarėlis“. 
JAV. Komedija. 2016. 

0.40 V. f. „Galaktikos 
sergėtojai“. Didžioji 
Britanija, JAV. 
Veiksmo. 2014.

7.00 „Vaikai šėlsta“. 
7.30, 13.40 Ser. „Stoties 

policija“. 
8.30, 14.40 Ser. „Sudu-

žusių žibintų gatvės“. 
9.30, 15.45 Ser. „Šuo“. 
10.40, 16.50 Ser. 

„Gelbėtojai – 112“. 
11.40 „Reali mistika“. 
12.45, 19.30 Ser. „Įstaty-

mas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų 
skyrius“. 

18.00 Info diena. 
18.30 Ser. „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“. 

20.30 „Varom!“ 
21.00 V. f. „Baudėjas. Karo 

zona“. 2008 m. JAV, 
Kanada, Vokietija. 

23.05 V. f. „Elijaus knyga“. 
2010 m. JAV. 

1.20 Ser. „Karo vilkai. 
Likvidatoriai V“. 

7.00 „Vaikai šėlsta“. 
7.30, 13.40 Ser. „Stoties 

policija“. 
8.30, 14.40 Ser. „Sudužu-

sių žibintų gatvės“. 
9.30, 15.45 Ser. „Šuo“. 
10.40, 16.50 Ser. 

„Gelbėtojai – 112“. 
11.40, 18.30 Ser. „Much-

taro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“. 

12.45, 19.30 Ser. „Įstaty-
mas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų 
skyrius“. 

18.00 Info diena. 
20.30 „Varom!“
21.00 V. f. „Mirtinos žaiz-

dos“. 2001 m. Trileris. 
Australija, JAV. 

23.05 V. f. „Baudėjas. Karo 
zona“. 2008 m. 
Veiksmo filmas. JAV, 
Kanada, Vokietija. 

1.10 Ser. „Sostų karai“. 

7.00 „Vaikai šėlsta“. 
7.30, 13.40 Ser. „Stoties 

policija“. 
8.30, 14.40 Ser. „Sudužu-

sių žibintų gatvės“. 
9.30 Ser. „Šuo“. 
10.40, 16.50 Ser. 

„Gelbėtojai – 112“. 
11.40, 18.30 Ser. „Much-

taro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“. 

12.45, 19.30 Ser. „Įstaty-
mas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų 
skyrius“. 

15.45 Ser. „Įteisintas faras“. 
18.00 Info diena. 
20.30 „Varom!“
21.00 V. f. „Gilus sukrėti-

mas“. 1998 m. 
Trileris. JAV. 

23.25 V. f. „Mirtinos žaiz-
dos“. 2001 m. Trileris. 
Australija, JAV. 

1.30 Ser. „Sostų karai“. 

7.05 „Vaikai šėlsta“. 
7.35, 13.40 Ser. „Stoties 

policija“. 
8.35, 14.40 Ser. „Sudužu-

sių žibintų gatvės“. 
9.35 Ser. „Įteisintas faras“. 
10.40, 16.50 Ser. 

„Gelbėtojai – 112“.
11.40, 18.30 Ser. „Much-

taro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“. 

12.45, 19.30 Ser. 
„Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų 
skyrius“. 

15.45 Ser. „Įteisintas faras“. 
18.00 Info diena. 
20.30 „Varom!“
21.00 V. f. „Derybininkas“. 

1998 m. Veiksmo 
filmas. JAV, Vokietija. 

23.55 V. f. „Gilus 
sukrėtimas“. 1998 
m. Trileris. JAV. 

2.10 „Nusikaltimų tyrėjai“. 

7.05 „Vaikai šėlsta“. 
7.35, 13.40 Ser. „Stoties 

policija“. 
8.35, 14.40 Ser. „Sudužu-

sių žibintų gatvės“. 
9.35, 15.45 Ser. „Įteisintas 

faras“. 
10.40, 16.50 Ser. 

„Gelbėtojai – 112“. 
11.40 Ser. „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“. 

12.45, 20.00 Ser. „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“. 

18.00 NKL čempionatas. 
Šakių „Vytis“ – Kauno 
„Žalgiris-2“.

21.00 V. f. „Misionierius“. 
2008 m. Veiksmo 
filmas. JAV. 

22.55 V. f. „Derybininkas“. 
1998 m. Veiksmo 
filmas. JAV, Vokietija. 

1.45 Ser. „Sostų karai“. 

6.15 „Vaikai šėlsta“. 
8.45 Sveikatos ABC 

televitrina. 
9.00 „Varom!“
10.00 „Nutrūkę nuo 

grandinės“. 
10.30 Dok. f. „Debesų upė“. 

2016 m. Austrija. 
11.40 „Velniški Stivo Ostino 

išbandymai“. 
12.40 „Geriau vėliau, negu 

niekada“. 
13.35 „Ekstrasensų mūšis“.
15.50 „Nusikaltimų tyrėjai“. 
17.00 Betsafe-LKL. „Dzūkija“ 

– „Pieno žvaigždės“. 
19.30 Muzikinė kaukė. 
22.05 V. f. „Ponas ir ponia 

gangsteriai“. 2010 
m. Komedija. JAV. 

0.05 V. f. „Bredokas. 
Dingęs be žinios“. 
1988 m. Veiksmo 
filmas. JAV. 

2.05 „Ekstrasensų mūšis“. 

6.25 „Geriau vėliau, negu 
niekada“. 

7.20 Dok. f. „Debesų upė“. 
2016 m. Austrija. 

8.30 Tauro ragas. 
9.00 Sveikatos kodas. 
10.00 „Nutrūkę nuo 

grandinės“. 
10.30 Dok. f. „Iš liūtukų – 

į liūtus karalius“. 
11.40 „Velniški Stivo Ostino 

išbandymai“. 
12.35 „Geriau vėliau, negu 

niekada“. 
13.30 „Ekstrasensų mūšis“. 
15.50 „Nusikaltimų tyrėjai“. 
17.00 Betsafe-LKL. „Lietka-

belis“ – „Rytas“. 
19.30 V. f. „Oskaras“. 

1967 m. Komedija. 
Prancūzija. 

21.15 Ser. „Karo vilkai. 
Likvidatoriai V“. 

22.15 Ser. „Gyvi numirėliai“. 
23.15 V. f. „Misionierius“.
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2018 m. gruodžio 14 d.

LRT PLIUS NUO GRUODŽIO 17 D. IKI GRUODŽIO 23 D.

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS SEKMADIENIS

LNK
PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS SEKMADIENIS

LIETUVOS RYTO TV
PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS SEKMADIENIS

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“. 518–520 s. 

7.35 Animac. ser. 
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“. 65 s. 
9.05, 21.00 Ser. „Rimti 

reikalai“. 
9.40 Ser. „Namai, kur 

širdis“. 18 s. 
10.20, 19.30 KK2. 
12.00 Ser. „Meilės sparnai“. 

178 s. 
13.00 Ser. „Gyvenimo 

daina“. 139 s. 
14.00 Ser. „Aukštakulnių 

kerštas“. 31 s. 
15.00 Ser. „Dvi širdys“. 

1355–1357 s. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 Yra kaip yra. 
18.30, 21.30 Žinios. 
20.00 Nuo... Iki...
20.30 Lituanos Locos. 
22.28 Telefoninė loterija 1634. 
22.30 V. f. „Kolibrio 

efektas“. 2013 m. 
Veiksmo filmas. 
Didžioji Britanija, JAV. 

0.35 Ser. „Juodasis sąrašas“. 

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“. 521–523 s. 

7.35 Animac. ser. 
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“. 66 s. 
9.05, 21.00 Ser. „Rimti 

reikalai“. 
9.40 Ser. „Namai, kur 

širdis“. 19 s. 
10.20, 19.30 KK2. 
10.55 Nuo... Iki... 
11.25 Lituanos Locos. 
12.00 Ser. „Meilės sparnai“. 

179 s. 
13.00 Ser. „Gyvenimo 

daina“. 140 s. 
14.00 Ser. „Aukštakulnių 

kerštas“. 32 s. 
15.00 Ser. „Dvi širdys“. 

1358–1360 s. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 Yra kaip yra. 
18.30, 21.30 Žinios. 
20.00 Nuo... Iki...
20.30 Lituanos Locos. 
22.30 V. f. „Nurašytieji“. 

2015 m. Veiksmo 
filmas. JAV. 

0.15 Ser. „Juodasis sąrašas“. 

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“. 524–526 s. 

7.35 Animac. ser. 
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“. 67 s. 
9.05, 21.00 Ser. „Rimti reikalai“. 
9.40 Ser. „Namai, kur 

širdis“. 20 s. 
10.20, 19.30 KK2. 
10.55 Nuo... Iki... 
11.25 Lituanos Locos. 
12.00 Ser. „Meilės sparnai“. 

180 s. 
13.00 Ser. „Gyvenimo 

daina“. 141 s. 
14.00 Ser. „Aukštakulnių 

kerštas“. 33 s. 
15.00 Ser. „Dvi širdys“. 

1361–1363 s. 
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
17.35 Yra kaip yra. 
18.30, 21.30 Žinios. 
20.00 Nuo... Iki...
20.30 Lituanos Locos. 
22.30 V. f. „Tikras 

išbandymas“. 2010 
m. Vesternas. JAV. 

0.45 Ser. „Juodasis sąrašas“.

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“. 527–529 s. 

7.35 Animac. ser. 
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“. 68 s. 
9.05, 21.00 Ser. „Rimti 

reikalai“. 
9.40 Ser. „Namai, kur 

širdis“. 21 s. 
10.20, 19.30 KK2. 
10.55 Nuo... Iki... 
11.25 Lituanos Locos. 
12.00 Ser. „Meilės sparnai“. 

181 s. 
13.00 Ser. „Gyvenimo 

daina“. 142 s. 
14.00 Ser. „Aukštakulnių 

kerštas“. 34 s. 
15.00 Ser. „Dvi širdys“. 

1364–1366 s. 
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
17.35 Yra kaip yra. 
18.30, 21.30 Žinios. 
20.00 Valanda su Rūta. 
22.30 V. f. „Tarp mūsų, 

berniukų“. 2016 m. 
Komedija. Lietuva. 

0.25 Ser. „Juodasis sąrašas“. 

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“. 530–532 s. 

7.35 Animac. ser. 
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“. 69 s. 
9.05 Ser. „Rimti reikalai“. 59 s. 
9.40 Ser. „Namai, kur 

širdis“. 22 s. 
10.20 KK2. 
10.55 Valanda su Rūta. 
12.00 Ser. „Meilės sparnai“. 

182 s. 
13.00 Ser. „Gyvenimo 

daina“. 143 s. 
14.00 Ser. „Aukštakulnių 

kerštas“. 35 s. 
15.00 Ser. „Dvi širdys“. 

1367–1369 s. 
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
17.35 Gyvūnų policija. 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis. 
21.00 V. f. „Savižudžių 

būrys“. 2016 m. 
Veiksmo filmas. JAV. 

23.25 V. f. „Kartą 
Meksikoje“. 2003 m. 
Veiksmo filmas. JAV. 

6.10 Animac. ser. 
9.15 Animac. f. „Ratai“. 

2006 m. JAV. 
11.45 V. f. „Šnipų vaikučiai 

3. Žaidimo pabaiga“. 
2003 m. Nuotykių 
filmas. JAV. 

13.25 V. f. „Eisas Ventura 
3. Jaunasis gyvūnėlių 
detektyvas“. 2009 m. 
Komedija. JAV. 

15.20 V. f. „Vyrai juodais 
drabužiais 3“. 2012 m. 
Komedija. JAV. 

17.30 Bus visko. 
18.30 Žinios. 
19.30 Animac. f. „Kalėdų 

senelio slaptoji 
tarnyba“. 2011 m. 
Didžioji Britanija, JAV. 

21.25 V. f. „Karštas plienas“. 
2017 m. Veiksmo fil-
mas. Honkongas, Kinija. 

23.40 V. f. „Paskutinės 
merginos“. 2015 m. 
Siaubo komedija. JAV. 

1.25 V. f. „Savižudžių būrys“. 
2016 m. Veiksmo 
filmas. JAV. 

6.10 Animac. ser. 
8.25 Animac. f. „Plojus“. 

2018 m. Belgija, 
Islandija. 

10.05 Muzikinė kaukė. 
12.45 V. f. „Policijos 

akademija 5. Užduotis 
Majamio pakrantėje“. 
1988 m. Komedija. 
JAV. 

14.30 V. f. „Sveiki atvykę 
į praeitį!“ 2015 m. 
Trileris. JAV. 

16.40 Ne vienas kelyje. 
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios. 
19.30 Lietuvos balsas. 
22.50 V. f. „Blogasis 

Santa 2“. 2016 m. 
Komedija. JAV. 

1.05 V. f. „Skrodimas“. 
2016 m. Siaubo 
trileris. Didžioji 
Britanija, 
JAV. 

2.40 V. f. „Karštas plienas“. 
2017 m. Veiksmo 
filmas. Honkongas, 
Kinija. 

6.05 TV parduotuvė.
6.25 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
7.00 Šiandien kimba. 
8.00 Ser. „Pražūtingi 

smaragdai“. 
9.00 „24/7“. 
10.00 Ser. „Mentų karai. 

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

Savivalė“. 
13.30 TV parduotuvė.
13.45 Ser. „Miškinis“. 
14.55 Ser. „Gluchariovas“. 
16.00 Reporteris. 
17.00 Ser. „Kelrodė 

žvaigždė“. 
18.00 Reporteris. 
18.55 Ser. „Gluchariovas“. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Nuoga tiesa. 
22.00 Reporteris. 
23.00 Adomo obuolys. 
0.00 Ser. „Gluchariovas“. 
1.05 Ser. „Albanas“. 
2.10 Ser. „Vienišas 

vilkas“. 

6.05, 13.30 TV parduotuvė.
6.25 Skonio reikalas. 
7.00 10 min iki tobulybės 

su Jurijumi. 
7.10 Skinsiu raudoną rožę. 
8.00 Ser. „Pražūtingi 

smaragdai“. 
9.00 Adomo obuolys. 
10.00 Ser. „Mentų karai. 

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

Savivalė“. 
13.45 Ser. „Miškinis“. 
14.55 Ser. „Gluchariovas“. 
16.00,18.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 Ser. „Kelrodė 

žvaigždė“. 
18.55 Ser. „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Patriotai. 
22.00 Reporteris. 
23.00 Nuoga tiesa. 
0.30 Lryto popuri. 
1.05 Ser. „Albanas“. 
2.10 Ser. „Vienišas vilkas“. 

6.05, 13.30 TV parduotuvė.
6.25 Lietuva tiesiogiai. 
7.00 Vantos lapas. 
7.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
8.00 Ser. „Pražūtingi 

smaragdai“. 
9.00 Patriotai. 
10.00 Ser. „Mentų karai. 

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

Savivalė“. 
13.45 Ser. „Miškinis“. 
14.55 Ser. „Gluchariovas“. 
16.00, 18.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 Ser. „Kelrodė 

žvaigždė“. 
18.55 Ser. „Gluchariovas“. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Ant bangos. 
22.00 Reporteris. 
23.00 Patriotai. 
0.00 Ser. „Gluchariovas“. 
1.05 Ser. „Albanas“. 
2.10 Ser. „Vienišas vilkas“. 

6.05, 13.30 TV parduotuvė.
6.25 Lietuva tiesiogiai. 
7.00 Kaimo akademija. 
7.30 Lryto popuri. 
8.00 Ser. „Pražūtingi 

smaragdai“. 
9.00 Ant bangos. 
10.00 Ser. „Mentų karai. 

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

Savivalė“. 
13.45 Ser. „Miškinis“. 
14.55 Ser. „Gluchariovas“. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 Ser. „Kelrodė 

žvaigždė“. 
18.00 Reporteris. 
18.55 Ser. „Gluchariovas“. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Ant bangos. 
22.00 Reporteris. 
23.00 Ant bangos. 
0.00 Ser. „Gluchariovas“. 
1.05 Ser. „Albanas“. 
2.10 Ser. „Vienišas vilkas“. 

6.05, 13.30 TV parduotuvė.
6.25 Lietuva tiesiogiai. 
7.00 Adomo obuolys. 
8.00 Ser. „Pražūtingi 

smaragdai“. 
9.00 Nuoga tiesa. 
10.30 10 min iki tobulybės 

su Jurijumi. 
10.40 Čempionai. 
11.15 Ant bangos. 
12.20 Ser. „Gurovo bylos. 

Bet kokia kaina“. 
13.45 Ser. „Miškinis“. 
14.55 Ser. „Gluchariovas“. 
16.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Reporteris. 
16.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
17.00 Ser. „Kelrodė 

žvaigždė“. 
18.55 Ser. „Gluchariovas“. 
20.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte.
21.00 Adomo obuolys. 
23.00 Ant bangos. 
0.00 Ser. „Gluchariovas“. 
1.05 Ser. „Albanas“. 
2.10 Ser. „Vienišas vilkas“. 

7.04, 15.35 TV parduotuvė.
7.20 Dok. f. „Lietuvos 

gelmių istorijos“.
7.55 Dok. ser. „Pasaulis iš 

viršaus“. 
8.30 10 min iki tobulybės 

su Jurijumi. 
8.45 Skinsiu raudoną rožę. 
9.30 Vantos lapas. 
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
11.00 Ser. „Pagrindinis 

įtariamasis“. 
13.15 Ser. „Šeimininkė“. 
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai. 
16.50 4 kampai. 
17.25 Ser. „Neišsižadėk“. 
18.00 Žinios.
18.30 Ser. „Neišsižadėk“. 
20.00 Žinios.
20.25 Ser. „Mentalistas“. 
22.00 Žinios.
22.30 Ser. „Mentalistas“. 
23.10 Ser. „Mentų karai: 

Kijevas. Sugrįžimas“. 
1.15 Ser. „Moterų daktaras“. 

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Dok. f. „Vyrų šešėlyje. 

Lietuva.
7.55 Dok. ser. „Pasaulis iš 

viršaus“. 
8.30 Kelionių dokumentika. 
9.00 Šiandien kimba. 
10.00 Dok. f. „Kaip rasti 

meilę internetu?“
11.10 4 kampai. 
11.40 Skonio reikalas. 
13.00 Adomo obuolys. 
14.00 Ser. „Šerlokas 

Holmsas“. 
16.00, 18.00, 20.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
17.00 Dok. f. „Jūreivio ke-

liai...Krepšinio uoste“. 
18.30 Ser. „Vaiduoklis 

kreivame veidrodyje“. 
21.00 „24/7“. 
22.00 Žinios.
22.30 Ser. „Pagrindinis 

įtariamasis“. 
0.45 Ser. „Gurovo bylos. 

Medžioklė“. 
2.45 Ser. „Merdoko paslaptys“.

6.00 LR himnas.
6.05 Vilnius Jazz 2018. 
7.05 Linija, spalva, forma. 
7.35, 15.50 Ser. „Kaip Pau-

linė Kalėdas gelbėjo“.
7.50, 15.40, 16.05 Animac. 

ser. 
8.15 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
8.45 Misija knygnešys.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Savaitė. 
13.10 Daiktų istorijos. 
14.00 Pasaulio lietuvių žinios. 
14.25 Ser. „Dauntono abatija“.
15.15 Dok. ser. „Pasakoji-

mai iš Japonijos“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
18.15 Ser. „Giminės. 

Gyvenimas tęsiasi“. 
19.00 ARTi. Veidai. 
19.15 Dok. ser. „Jos istorija. 

Moterų galia“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 V. f. „Nuoga Macha“. 

Ispanija, Prancūzija. 
23.00 Mokslo ekspresas. 

6.00 LR himnas.
6.05, 1.15 Tarptautinis bigben-

dų festivalis „Big Band 
festival Šiauliai 2015“.

7.05 Misija. Vilnija. 
7.30, 7.55, 15.40, 16.05 

Animac. ser. 
7.40, 15.50 Ser. „Kaip Pau-

linė Kalėdas gelbėjo“. 
8.20 Mokslo sriuba. 
8.50, 15.15 Dok. ser. „Pasa-

kojimai iš Japonijos“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.30 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Gimę tą pačią dieną.
13.10 Anapus čia ir dabar. 
13.55 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
14.25 Dok. ser. „Jos isto-

rija. Moterų galia“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
18.15 Ser. „Giminės. 

Gyvenimas tęsiasi“. 
18.55 FIBA Čempionų lyga. 

Panevėžio „Lietkabelis“ 
– Jeruzalės „Hapoelis“. 

21.00 Kultūros diena.
21.15 FIFA klubų Pasaulio 

taurė. 
23.00 Ser. „Komisaras ir jūra“.

6.00 LR himnas.
6.05, 0.45 Tarptautinis bigben-

dų festivalis „Big Band 
festival Šiauliai 2015“. 

7.05, 18.00 Kultūrų kryžkelė. 
7.30, 7.55, 15.40, 16.05 

Animac. ser. 
7.40, 15.50 Ser. „Kaip Pau-

linė Kalėdas gelbėjo“.
8.20 Misija knygnešys.
8.50, 15.15 Dok. ser. „Pasa-

kojimai iš Japonijos“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Dok. f. „Istorijos peri-

metrai. Vasario 16-oji“. 
13.10 Kultūringai su Nomeda. 
13.55 Linija, spalva, forma. 
14.20 Stilius. 
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.15 ARTi. Veidai. 
18.30 FIFA klubų Pasaulio 

taurė. 
20.30 Kultūros diena.
20.45 Dok. ser. „Lenkijos 

ankstyvosios 
istorijos paslaptys“. 

21.40 V. f. „Juoda“. 
Kriminalinė drama. 
Belgija. 2015 m. 

23.10 „Lietuvos kolumbai“. 

6.00 LR himnas.
6.05, 0.50 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band festival 
Šiauliai 2015“.

7.05 Dok. ser. „Sporto galia“.
7.30, 7.55, 15.40, 16.05 

Animac. ser. 
7.40, 15.50 Ser. „Kaip Pau-

linė Kalėdas gelbėjo“.
8.20 Į sveikatą. 
8.50, 15.15 Dok. ser. „Pasa-

kojimai iš Japonijos“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.05 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 „Lietuvos kolumbai“. 
13.10 Stambiu planu. 
13.55 Atspindžiai. Paveldo 

kolekcija.
14.20 (Ne)emigrantai. 
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
18.15 Misija knygnešys.
19.15 Dok. ser. „Pokalbiai 

pas Bergmaną“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Ser. „Jaunasis 

Popiežius“.
23.20 Anapus čia ir dabar. 

6.00 LR himnas.
6.05 Tarptautinis bigbendų 

festivalis „Big Band 
festival Šiauliai 2015“.

6.50 Mokslo ekspresas. 
7.05 Už kadro. 
7.30, 15.40 Animac. ser. 
7.40, 15.50 Ser. „Kaip Pau-

linė Kalėdas gelbėjo“.
8.20 Garsiau. 
8.50, 15.15 Dok. ser. „Pasa-

kojimai iš Japonijos“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 1.10 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Istorijos detektyvai. 
13.00 7 Kauno dienos.
13.30 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
14.25 Dok. ser. „Pokalbiai 

pas Bergmaną“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kelias. 
18.20 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai. 
19.20 Dok. ser. „Kiotas. 

Romantiška pažintis 
su nacionalinėmis 
vertybėmis“.

20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo. 
7.30 7 Kauno dienos.
8.00 Misija. Vilnija. 
8.30 ARTS21. 
9.00 Mano mama gamina 

geriau. 
10.00 Į sveikatą. 
10.30 Garsiau. 
11.00 Už kadro. 
11.30 Mokslo sriuba.
12.00 Opera „Samsonas ir 

Dalila“. 
14.10 Festivalis 

„Midsummer Vilnius 
2017“. 

15.30, 18.30 FIFA klubų 
Pasaulio taurė. 

17.30 Kultūrų kryžkelė. 
18.00 Euromaxx. 
20.30 Panorama.
21.00 V. f. „Bjaurusis 

amerikietis“. Trileris. 
JAV. 1963 m. 

23.00 Chorinės muzikos 
koncertas Lietuvos 
valstybės atkūrimo 
100-mečiui. 

24.00 ARTi. Veidai. 
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.45 Opera „Samsonas ir 

Dalila“. 

6.00 LR himnas.
6.05 Festivalis „Midsu-

mmer Vilnius 2017“. 
7.30 Kultūrų kryžkelė. 
8.30 Kelias. 
8.45 Krikščionio žodis. 
9.00 Dok. ser. „Sporto galia“.
9.30 Euromaxx. 
10.00 Pasaulio lietuvių žinios. 
10.30 Atspindžiai. Paveldo 

kolekcija.
11.00 7 Kauno dienos.
11.30 Linija, spalva, forma. 
12.00 Lietuva mūsų lūpose. 
12.30 Pradėk nuo savęs. 
13.00 Stop juosta.
13.25 Dainuoju Lietuvą. 
15.50 Šventadienio mintys. 
16.15 Vienuolynų kelias 

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

Nomeda. 
18.45 Dok. f. „Istorijos 

perimetrai“. 
19.40 Ser. „Dauntono abatija“.
20.30 Panorama.
21.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
22.00 Atspindys. 
23.30 Anapus čia ir dabar.

12  /  TV programa



„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

2018 m. gruodžio 14 d.skelbimai / reklama  /  1313

Užsk. 3813

  

Užsk. 35

Vilkaviškio 
geležinkelio stotyje.

Tel.: (8 342) 52 218, 
8 614 45 410.

(didmaišiuose, 
palaidomis ir 
sufasuotomis po 25 kg, 
skirtomis granuliniams 
katilams)
• durpių briketais

NAUJIENA!
Prekiaujame 

• kaitriomis SSOM 
anglimis
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UAB „Vilkdara“

Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 
teritorijoje). 
Tel.: (8 342) 51 512,
 8 687 35 487. www.vilkdara.lt. 

Parduoda fasuotas 
po 25 kg anglis

gera kaina!

brangiai perka 
juodųjų metalų laužą. 
Gali pasiimti savo transportu.  

Užsk. 10

Užsk. 3890

UAB „Met rumLt“ ma ti nin kas gruo džio 28 d., 10 val.,  at liks že-
mės skly po, esan čio ad re su: Lie pų g. 60, Ke tur va la kiai, Vil ka viš kio r. 
sav., ka dast ri nius ma ta vi mus. Gre ti mo skly po, esan čio ad re su: Lie pų 
g. 58, Ke tur va la kių mstl., Vil ka viš kio r. sav., sa vi nin kus, nau do to jus 
ar jų įga lio tus as me nis pra šo da ly vau ti ma ta vi muo se.

Apie da ly va vi mą bū ti na pra neš ti ad re su: Vy tau to g. 34A, Ma ri-
jam po lė, tel. 8 (657) 75 706, el. p. inga@metrumlt.eu. Užsk. 3888

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja vie šą ja-
me auk cio ne par duo da ne kil no ja mą jį tur tą ir jam pri-
skir tą že mės skly pą

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja vie šo auk cio no 
(elekt ro ni nio auk cio no bū du) par duo da ne kil no ja mą jį tur tą ir jam 
pri skir tą že mės skly pą, esan tį Mo kyk los g. 3, Gied rių k., Šei me nos 
sen., Vil ka viš kio r. sav.:

1. pa sta tą – mo kyk lą, uni ka lus Nr. 3996-5024-0010, pa skir tis – 
moks lo, 2 aukš tų, sie nos – ply tos, 1584,57 kv. m bend ro plo to, sta ty tas 
1976 m., baig tu mas – 100 pro c.

2. pa sta tą – kie mo rū sį, uni ka lus Nr. 3996-5024-0021, pa skir tis 
– pa gal bi nio ūkio, 27,00 kv. m už sta ty to plo to, baig tu mas – 100 pro c.

3. pa sta tą – san dė lį, uni ka lus Nr. 3996-5024-0032, pa skir tis – pa-
gal bi nio ūkio, 83,00 kv. m už sta ty to plo to, baig tu mas – 100 pro c.

4. ki tus in ži ne ri nius sta ti nius – kie mo aikš te lę, uni ka lus Nr. 
4400-4218-7502, pa skir tis – ki ti in ži ne ri niai sta ti niai, baig tu mas – 100 
pro c.

5. ki tus in ži ne ri nius sta ti nius – spor to aikš ty ną, uni ka lus Nr. 
4400-4218-7516, pa skir tis – ki ti in ži ne ri niai sta ti niai, baig tu mas – 100 
pro c.

6. že mės skly pą 1/1 – vals ty bi nės že mės skly pą, pa ti kė ji mo 
tei se val do mą VĮ Tur to ban kas, bend ras plo tas – 2,2492 ha, uni-
ka lus Nr. 3925-0002-0303, ka dast ro Nr. 3925/0002:303 Ka ra lių k. v., 
pa skir tis – ki ta, nau do ji mo bū das – vi suo me ni nės pa skir ties te ri to-
ri jos, vals ty bi nės že mės skly pas, pa ti kė ji mo tei se val do mas VĮ Tur to 
ban kas. Pag rin di nė nau do ji mo pa skir tis – že mės ūkio. Že mės skly po 
nau do ji mo bū das – vien bu čių ir dvi bu čių gy ve na mų jų pa sta tų te ri to-
ri jos. Spe cia lio sios že mės nau do ji mo są ly gos: 1. I. Ry šių li ni jos ap sau-
gos zo na; 2. VI. Elekt ros li ni jų ap sau gos zo nos; 3. IX. Du jo tie kių ap-
sau gos zo nos; 4. XLIX. Van den tie kio, lie taus ir fe ka li nės ka na li za ci jos 
tink lų ir įren gi nių ap sau gos zo nos. Pir kė jas ne kil no ja ma jam tur tui 
pri skir tą vals ty bi nės že mės skly pą tu ri įsi gy ti nuo sa vy bėn.

Pra di nė ob jek to par da vi mo kai na – 27 300 Eur (dvi de šimt sep-
ty ni tūks tan čiai trys šim tai eu rų 00 ct).

Re gist ra vi mo da ly vau ti auk cio ne pra džia – 2019-01-07 0.00 val., 
pa bai ga – 2019-01-08 23.59 val.

Su par duo da mo ne kil no ja mo jo tur to vie šo jo auk cio no są ly go mis 
ga lima su si pa žin ti Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės in ter ne to tink-
la la py je ad re su www.vil ka vis kis.lt, Elekt ro ni nių var žy ty nių ir auk-
cio nų in ter ne to tink la la py je www.evar zy ty nes.lt, Vil ka viš kio ra jo no 
sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Vie šų jų pir ki mų ir tur to val dy mo sky-
riu je, S. Nė ries g. 1, Vil ka viš kis, 226 ka bi ne te.

Kon tak ti nis as muo – Vie šų jų pir ki mų ir tur to val dy mo sky riaus 
vy riau sio ji spe cia lis tė Li na Mu rei kai tė, tel. (8 342) 60 054, el. p. li na.
mureikaite@vilkaviskis.lt. Užsk. 3891

Užsk. 3885

Gruo džio 28 d., 11.15 val., Vil ka viš kio r. sav., Klau su čių sen., Ma-
žų jų Šel vių k., že mės skly pams (kad. Nr. 3958/0004:251; 3958/0004:344; 
sa vi nin kė Da lia Kar čiaus kie nė) bus at lie ka mi ka dast ri niai ma ta vi-
mai. Kvie čia gre ti mo že mės skly po (kad. Nr. 3958/0004:250) sa vi nin-
kus Ei na rą Ak se na vi čių ir Li ną Ak se na vi čie nę dėl bend ros skly pų 
ri bos su de ri ni mo.

Ma ta vi mus at lie ka ma ti nin kas And rius Bag do nas (Ge di mi no 
g. 16, Vil ka viš kis, tel.: 8 607 87 377, (8 342) 52 235, el. p. vil ka vis kio.
matininkai@gmail.com. Užsk. 3889

PARDUODAME!
◊ Akmens anglis (palaidos, fasuotos po 25 kg, 500 kg, 1000 kg, 
   granuliniams katilams)
◊ Durpių briketus (baltarusiški)

Atvežame nemokamai. Visos anglys ir briketai laikomi po stogu.
Mus rasite Vysk. A. Karoso g. 13, Vilkaviškyje (buvusios transporto 

įmonės teritorijoje, prie metalų supirktuvės).
  Tel. 8 656 58 172.

Užsk. 2801

Medienos perdirbimo įmonei 
UAB „Juodeliai“ 

Jūrės ceche (Jūrės k.) reikalingi
● šaltkalvis (-ė) (nuo 900 Eur),
● elektrikas (-ė) (nuo 1000 Eur).
Darbo užmokestis nurodytas 
atskaičiavus mokesčius. 
Darbuotojus veža autobusu marš-
rutu Marijampolė–Gižai–Pilviškiai–
Antanavas–Kazlų Rūda–Jūrės k. 
Važiuojantiesiems iš kitų vietovių 
kompensuoja kuro išlaidas.
Tel.: 8 611 43 445, 
        8 620 66 343,  
el. p. cv@juodeliai.lt. Užsk. 3689

» Ekologiški bešviniai vokiško 
   profilio  BRUGMANN langai. 
» Balkonų stiklinimas.
» Pakeliamieji ir atveriamieji
   garažo vartai bei jų automatika. 
» Šarvuotosios durys.
» Visų rūšių vidaus durys. 
» Visų rūšių roletai bei žaliuzės.
» Tinkleliai nuo vabzdžių.
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GAMINTOJO KAINOMIS!

Gedimino g. 8 , Vilkaviškis. 
Tel.: (8 342) 51 671,  8 650 93 154. 
J. Basanavičiaus g. 15, Kybartai. 

Tel. 8 655 09 027, el. paštas
stiklena.langai@gmail.com

Užsk. 4879

Plastiko LANGAI
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400 l talpos purkštuvą ir 
kukurūzų ritinius.
Tel. 8 618 04 493.

3894

Naują grūdų kapoklę (5,5 kW). 
Tel. 8 682 24 128.

3895

3 m kombainą JOHN DEERE.
Tel. 8 616 53 095.

3897

Traktorių T-40 AM, purkštuvą 
HARDI (hidrauliškai išsilanksto 
sijos). 
Tel. 8 698 46 002.

3865

UAB „Onorė“ – akmens anglis, 
durpių, medžio drožlių briketus. 
Tel. 8 616 43 757.

631

Įvairių rūšių malkas mažais 
ir dideliais kiekiais. Malkas 
supjauna reikiamo ilgio. Padeda 
susinešti. Pristato nemokamai.
Tel.: 8 699 59 135, 
8 629 21 117.

2971

Akcija! Pigiau nerasite! Sausas 
skaldytas arba kaladėmis 
beržines, alksnines malkas, 
stambias supjautas ir 
nesupjautas atraižas (pakais) bei 
smulkias atraižas prakurams 
(sausos). Nuolatiniams 
klientams taikomos nuolaidos. 
Atveža nemokamai. 
Tel.: 8 683 08 661, 
8 612 63 938.

2397

Kalėdinės akcijos! Parduoda 
skaldytas alksnines ir beržines 
malkas, stambias supjautas 
atraižas ir smulkias atraižas 
prakurams. Malkas supjauna 
reikiamo ilgio. Pristato patogiu 
laiku nemokamai.
Tel.: 8 641 78 208, 
8 646 61 001.

3820

UAB „Vilkdara“ – medžio 
granules, medžio, durpių briketus, 
anglių granules, anglis (fasuotas 
ir palaidas). Tel.: (8 342) 51 512, 
8 687 35 487.

1390

Geromis kainomis kokybiškas 
beržines, alksnines, uosines 
skaldytas malkas, malkas 
rąsteliais, juodalksnines 
stambias atraižas pakais. Atveža 
nemokamai. 
Tel. 8 699 40 234.

1042

Malkas (skaldytas, kaladėmis, 
rąsteliais), supjautas ir 
nesupjautas (pakais) atraižas, 
atraižas prakurams. Atveža 
nemokamai. Tel.: 8 609 73 915,
8 690 27 280.

1043

Nuolat pigiai – beržines ir 
alksnines suskaldytas malkas, 
malkas rąsteliais, juodalksnines 
atraižas. Matuoja vietoje. Atveža 
nemokamai. 
Tel. 8 610 45 504.

1044

Pigiai – sausas skaldytas 
beržines malkas, stambias 
visiškai sausas alksnines 
supjautas ir nesupjautas atraižas 
(pakais), smulkias atraižas 
prakurams (sausos). Atveža 
nemokamai. Tel.: 8 612 63 938, 
8 637 76 992.

490

Kalėdinės akcijos! Parduoda 
malkas, sukrautas konteineriuose 
po 1 m³, beržines ir alksnines 
skaldytas malkas, supjautas 
stambias atraižas bei smulkias 
atraižas prakurams. Greitai ir 
nemokamai pristato.
Tel.: 8 652 14 613, 
8 671 98 262.

3819

Šieną, šienainį, šiaudus, rapsus, 
žirnius ritiniuose, avižas, žirnius, 
miežius, kviečius. Atveža.
Tel. 8 605 46 559.

3921

Žąsų (6 Eur už kg) ir naminių 
broilerių (4 Eur už kg) skerdieną. 
Priimami užsakymai.
Tel. 8 611 51 770.

3922

Žąsis Kalėdų stalui (gali 
rezervuoti, skaičius ribotas, 7 Eur 
už kg). Tel. 8 672 71 150.

3892

Žąsis ir jų skerdieną.
Tel. 8 656 40 556.

3896

Žąsis šventiniam stalui.
Tel. 8 673 67 245.

3899

Mėsines ėringas avytes, avinukų 
skerdieną bei įvairius gaminius iš 
ėrienos. Tel. 8 656 58 149.

3825

Gruodžio 15, 19, 20, 21, 22, 24, 
29, 31 dienomis Marijampolėje, 
Degučių turgavietėje, o gruodžio 
16, 23, 30 dienomis Kalvarijos 
turgavietėje prekiaus gyvais 
karpiais. Perkantiesiems didesnį 
kiekį gali pristatyti į norimą vietą. 
Tel. 8 616 02 965.

3907

Paršelius Pajevonyje.
Tel. 8 601 83 767.

3916

Valuckų ūkis nuolat – įvairios 
paskirties bulves, kukurūzų 
grūdus. Tel.: 8 687 29 812, 
8 652 73 696.

3306

Kalėdines sidabrines eglutes 
(nukirstos ir vazonuose) 
Pūstapėdžiuose. Galima susitarti 
dėl atvežimo.
Tel.: 8 698 41 635, 
8 610 45 499.

3771

Iki gruodžio 23 d. Vilkaviškio 
turgavietėje ir prie prekybos 
centro „Norfa“ (8–18 val.) 
visomis dienomis bus prekiauja-
ma gražiomis gyvomis 
kalėdinėmis eglėmis vazonuose 
(miškinės, sidabrinės, baltosios, 
serbinės, kėniai) ir nukirstomis. 
Eglutės užaugintos Pagramdų 
medelyne. Tel.: 8 681 45 094, 
8 654 45 413.

3700

Akordeoną (80–96 bosų).
Tel. 8 626 01 617.

3900

Brangiausiai Lietuvoje – miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemę, sodybas. 
Tel. 8 651 39 039.

28

Brangiai – mišką (gali turėti 
bendraturčių, būti neatida-
lytas, su skolomis, areštuotas). 
Sutvarko dokumentus.
Tel. 8 644 55 355.

644

Brangiai miškus (brandžius,  
jaunuolynus, malkinius), 
žemę, apaugusią krūmais arba  
medžiais. 
Tel. 8 641 55 554.

3619

UAB „Onorė“ – juodųjų ir 
spalvotųjų metalų laužą, 
akumuliatorius. 
Tel. 8 616 43 757.

633

Sendaikčius: knygas, 
maldaknyges, plokšteles, 
nuotraukas, statulėles, pinigus, 
laikrodžius, indus, ženkliukus, 
gintarą, senus papuošalus, 
plėšomus kalendorius ir visa kita.
Atvyksta. Tel. 8 657 53 993.

2327

Traktorių, priekabą, sėjamąją SZ-
3,6 su defektais.
Tel. 8 689 82 054.

3908

Traktorių MTZ, traktorinę 
priekabą, grūdų sėjamąją SZ-3,6. 
Tel. 8 689  82 054.

3866

Gyvenamąjį namą su kiemo 
statiniais (Vilties g. 13, 
Ramoniškių k., Vilkaviškio 
r.; pradinė kaina 5680 Eur; 
varžytinėse parduoda antstolė 
Vaiva Šimkienė). 
Tel. (8 41) 524 771, www.
evarzytynes.lt (Nr. 162980).

3739

2 kambarių tvarkingą butą pato-
gioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 
50 m²). Tel. 8 685 69 145.

3533

AUDI 80 dalimis (1989 m., 1,8 l, 
benzinas). Tel. 8 636 79 223.

3917

FORD GALAXY (1999 m., 1,9 l, 
81 kW, dyzelis, TA iki 2020 m. 
vasario mėn., gera komplektacija), 
CITROEN XSARA PICASSO (2001 
m., 2 l, 66 kW, dyzelis, TA iki 2019 
m. kovo mėn.), VW PASSAT (1997 
m., 1,8 l, 92 kW, benzinas, TA iki 
2019 m. spalio mėn.), MITSUBISHI 
CARISMA (1997 m., 1,6 l, 73 kW, 
benzinas, TA iki 2019 m. birželio 
mėn.).
Tel.: 8 656 10 316, 
8 673 35 954.

3919

OPEL MERIVA (2004 m., 1,6 l, 
benzinas, rida 112 326 km, TA iki 
2019 m. birželio mėn.), SUBARU 
FORESTER (2014 m., 2,5 l, 
benzinas, 65 000 km, TA iki 2020 
m. lapkričio mėn.).
Tel. 8 611 36 344.

3893

VW SHARAN (2000 m., 1,9 l, 85 
kW, dyzelis, 7 vietos, naujesnis 
modelis, plieno spalvos, Lietuvoje 
neeksploatuotas).
Tel. 8 656 19 069.

3864

Traktorių RENAULT (55 AG, 
1973 m., be kabinos, labai geros 
būklės), šakes ritiniams krauti 
(ant traktoriaus galo), 3 m grūdų 
sėjamąją, įvairias naudotas ir 
naujas rotacines šienapjoves, 
bulviasodes, kauptuvus, 
buviakases, trąšų barstytuvus, 
įvairios talpos purkštuvus, 
smulkintuvus („mulčerius“), 
įvairaus pločio lėkštines akėčias, 
frezas, grėblius-vartytuvus, 
plūgus, kultivatorius ir jų volus, 
žnyples, kaušus, šakes ritiniams 
krauti, naujas kabinas ir sėdynes 
traktoriams MTZ bei T-25, 
bulvių šutintuvus, elektrinius 
gyvulių aptvarus, kuoliukus, 
laidus, izoliatorius, aparatus 
(„piemenis“), įvairias lenkiškų 
padargų atsargines dalis, 
noragus. 
Tel. 8 687 57 187, 
www.parduodutechnika.lt.

2347
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PARDUODA

Užsk. 3500Užsk. 3812

UAB „Sūduvos galvijai“

brangiai perka galvijus, 
moka pagal skerdeną arba 
gyvąjį svorį. Sveria vietoje.

Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Tel.: 8 620 35 000 
(„Omnitel“), 

8 614 44 299 („Bitė“), 
8 613 79 515 („Tele2“). 

Užsk. 7

Medienos perdirbimo įmonė UAB „Juodeliai“
Jūrės ceche (Jūrės k.) formuoja 4 pamainą ir 
dirbti pamainomis (15 darbo dienų) kviečia prisijungti
cecho darbuotojus (-as): rūšiuotojus, pakuotojus, 
pakų rišėjus;
rąstų rūšiuotojus (-as) dirbti lauke;
cecho darbininkus (darbas dienomis).
Darbuotojus veža autobusu maršrutu
Marijampolė–Gižai–Pilviškiai–Antanavas–Kazlų Rūda–Jūrės k.
arba kompensuoja kurą 3 ir daugiau ekipažu važiuojantiesiems. 
Garantuoja laiku mokamą ir nuo rezultatų priklausantį darbo užmokestį.  
Patirtis nebūtina – apmoko darbo vietoje.
Tel.: 8 611 43 445, 8 698 41 844, CV siųsti el. p. cv@juodeliai.lt. Užsk. 3555

Užsk. 9

Užsk. 3020

Užsk. 3886

Užsk. 3887
Užsk. 3898

Užsk. 3144

PERKA
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Vyriškis ieško darbo.
Tel. 8 675 93 159.

3455

Reikalingi vairuotojai, turintys 
C kategorijos pažymėjimą ir 95 
kodą. Išvykimas 2 savaitėms 
arba mėnesiui į Vokietiją. 
Tel. 8 655 56 743.

3752

Reikalingi darbuotojai slenkančiu 
grafiku dirbti baldų gamybos 
įmonėje Kazlų Rūdoje. Į darbą 
nemokamai veža įmonės 
transportu.
Tel. 8 638 40 331. 3835
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Klausučių kaime rastas raktų 
ryšulys. Atsiimti Klausučių 
seniūnijoje.

3902

Dovanoja televizorių „Tauras“.
Tel. 8 690 86 269.

3905

Dovanoja 2 mėn. mažo ūgio 4 
kiemsarges kalytes.
Tel. 8 614 63 011.

3913

39 m. vyras ieško darbo.
Tel. 8 685 59 734.

3904

Jaunas vyras, turintis CE 
kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą, ieško darbo.
Tel. 8 655 63 900.

3901

Vilkaviškyje remontuoja variklius, 
keičia dirželius, tikrina, šlifuoja 
variklių galvutes, atlieka lengvųjų 
automobilių kompiuterinę diag-
nostiką. Tel. 8 609 79 788.

1873

Atidarytame autoservise 
Vytauto g. 11A, Vilkaviškyje 
atlieka važiuoklės, duslintuvų 
remontą, variklio diagnostiką ir 
remontą, keičia tepalus, visą parą 
teikia techninę pagalbą, superka 
automobilius.
Tel. 8 636 16 769.

3640

Gręžia vandens gręžinius, 
įrengia geoterminį šildymą. Darbai 
nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus 
metus. Garantija, aptarnavimas.
Tel.: 8 616 08 020, 
8 686 83 265, 
www.merkelita.lt.

844

Greitai bei kokybiškai gamina ir 
įstato nerūdijančio plieno įdėklus 
į paprastus bei pristatomus 
apšiltintus kaminus. 
Tel.: 8 610 85 100, 
8 634 64 490.

2838

Gamina duris namams, ūkiniams 
pastatams, laiptų pakopas. 
Kokybę garantuoja.
Tel. 8 682 62 195.

3774

Atlieka visus stogo dengimo 
ir fasado šiltinimo bei apdailos 
darbus. Turi rekomendacijas. 
Atvažiuoja, konsultuoja, matuoja, 
sudaro sąmatas. Pristato 
medžiagas projektinėmis 
kainomis. Taiko papildomas 
nuolaidas užsirašiusiesiems į eilę 
2019 metų sezonui. 
Tel. 8 671 33 635.

2963

Įvairių skardos lankstinių (stogo 
detalių, palangių), žaliuzinių tvorų 
gamyba. Tel. 8 677 26 956.

2965

Nemokamai ir kokybiškai 
tvarko apleistus žemės 
sklypus bei pamiškes, iškerta 
krūmus, medžius. Išsiveža savo 
transportu. Už darbą pasiima 
žaliavą. Plotas – ne mažiau 
kaip 1 ha. Už didelius ir tankiai 
apaugusius plotus primoka.
Tel. 8 624 47 452.

3780

Mobiliu juostiniu gateriu pjauna 
medieną, tveria įvairias tvoras.
Tel. 8 687 61 513.

3374

Medžių pjovimo ir genėjimo 
darbai. Pjauna pavojingus 
medžius, geni vaismedžius, 
išpjauna ir sutvarko apleistus 
sodus. Tel. 8 630 82 514.

3642

Arboristo paslaugos. Pavojingų 
medžių pjovimas, genėjimas, 
medžio būklės vertinimas, 
gyvatvorių formavimas.
Tel. 8 616 50 500.

3122

UAB „Onorė“ teikia transporto 
paslaugas, išnuomoja 
mini krautuvą BOBCAT ir 
ekskavatorių. 
Tel. 8 616 43 809.

654

Veža žvyrą, smėlį, skaldą, 
malkas, durpių briketus iš 
Ežerėlio durpyno (gera kokybė ir 
kaina) bei kitus krovinius 
iki 8 t. Tel. 8 650 31 062.

1541

Iškala raides ant paminklų 
kapinėse, restauruoja teracinius 
paminklus, lieja pamatus, 
uždengia kapavietes, kloja 
trinkeles, užpila kapavietes 
skaldele. Tel.: 8 670 07 768, 
8 685 61 068.

1961

Pamesta moteriška raudonos 
spalvos piniginė su dokumentais.
Tel. 8 687 16 677.

3903

UAB „Galvex“ brangiai – pienu 
girdomus mėsinius juodmargius, 
belgų mėlynuosius buliukus ir 
telyčaites. Moka 6 ir 21 proc. 
PVM priedus. Atsiskaito iš karto. 
Greitai pasiima. 
Tel. 8 699 75 181.

36

Galvijų surinkimo centras, 
bendradarbiaujantis su mėsos 
kombinatu „Zaklady Mięsne 
Luniewscy“, – galvijus.
Tel. 8 698 48 384.

132

Parduoda lietuviškus 
šiltnamius (kaina – nuo 200 
Eur), polikarbonato stogelius, 
kokybišką polikarbonato dangą 
terasoms, stoginėms. Teikia 
montavimo paslaugą. 
Tel. 8 671 33 638.

2964

Parduoda dalimis VW PASSAT 
B5, B5+ (1998–2005 m), VW 
PASSAT B6 (2007 m., 1,9 l, 
2 l), VW TOURAN (2006 m.), 
VW GOLF V (2006 m.), AUDI A4 
(1997 m., 1,9 l, 1,8 l), AUDI A4 
(2003 m., 1,9 l,), AUDI A4 (2007 
m., 2 l), AUDI A6 (1998 m., 1,9 l, 
2,5 l), AUDI A6 (2003 m., 1,9 l, 
2,5 l), OPEL ZAFIRA (2001 m., 
2 l, 2,2 l), OPEL FRONTERA 
(2000 m., 2,2 l), AUDI B4 (1994 
m., 1,9 l), VW SHARAN (1997–
2005 m., 1,9 l), FORD GALAXY 
(1997–2005 m.), VW BORA 
(1,9 l), VW PASSAT B4 (1994 m., 
1,9 l). Perka automobilius ardyti.
Tel. 8 657 39 339.

6299

Groja įvairiomis progomis 
(vestuvėse, jubiliejuose, krikš-
tynose). Veda renginius. Graži 
muzika Jūsų šventei už mažą 
kainą. 
Tel. 8 680 27 027.

4369

UAB „Onorė“ autoservisas, 
detalių parduotuvė, 
autolaužynas.
Tel. 8 618 61 276.

650

UAB „Grupinis pirkimas“ rudens 
akcijos ir išpardavimai: stoginė/
sieninė trapecinė skarda 
(nerūdijančio plieno, „metallic“, 
juoda ir pilka, 2,5 ir 3 m ilgio, tik  
4,5 Eur už m²), plieninė stogo 
danga „Germania Simetric 30 
Ice-Crystal“ (45 metų garantija, 
8,15 Eur už m²), šiferis „Eurofala“ 
(1250x1150, CO/HO, rudas – 
6,4 Eur/vnt., dažytas stoginis 
savisriegis (4,8x35, 0,03 Eur 
už vnt.), akyto betono blokeliai 
„Air stone“ (240x200x600, 58 
Eur už m³), 50 proc. nuolaida 
vokiškiems „Schiedel“ kaminams, 
40 proc. nuolaida plieninei 
lietaus nuvedimo sistemai 
„Raiko“, difuzinė plėvelė (nuo 
0,40 Eur už m²), švediškas 
cementas „Rocket“ (35 kg, 4,10 
Eur už vnt.), lauko vamzdis 
(110x3000 mm, 6 Eur už vnt.), 
drenažiniai vamzdžiai (nuo 1 Eur 
už m), kanadietiškos fasadinės 
dailylentės „CanExel“ (20 Eur už 
m², papildoma 10 proc. nuolaida 
vertikaliam profiliui), lietuviškas 
polistireninis putplastis (nuo 36 
Eur už m³), armavimo tinklelis 
„Caparol“ (0,63 Eur už m²), 
fasado klijavimo/armavimo 
mišiniai (25 kg, nuo 4 Eur už vnt.), 
20 proc. nuolaida dekoratyviniam 
ir mozaikiniam tinkui „Kabe“, 
dvipusio dažymo tvoralentė (123 
mm pločio, 1,2 Eur už m). Visos 
kitos statybinės bei apdailos 
medžiagos geriausiomis kainomis 
Lietuvoje! 
Mus rasite adresu: Giedrių g. 
141, Bučiūnų k., Vilkaviškio r. (už 
Giedrių pervažos „Regitros“ link). 
Tel. 8 671 33 635.

2962

Bet kokią žemės ūkio techniką 
(traktorių, priekabą, sunkvežimį) 
ir padargus (gali būti 
neveikiantys).
Tel. 8 680 77 728.

3029

UAB „Onorė“ – bet kokius 
automobilius. Patys pasiima. 
Išduoda dokumentus išregistruoti.
Tel. 8 616 70 191.

636

Įvairių markių automobilius. Gali 
būti nevažiuojantys ar po avarijos. 
Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 690 25 066.

1614

Brangiausiai – naudotus, 
nevažiuojančius, angliškus, po 
avarijos ar visiškai tvarkingus 
automobilius ir mikroautobusus.
Pasiima patys. Atsiskaito iš 
karto. Tel. 8 630 64 004.

1615

Visų markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar 
po avarijos. Pasiima patys. 
Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 643 39 486.

1612

Visų markių tvarkingus, su defek-
tais ar daužtus automobilius. 
Sutvarko dokumentus. Atsiskaito 
iš karto. Tel. 8 640 28 293.

1951

AUDI, VW, MERCEDES BENZ, 
OPEL, MITSUBISHI, TOYOTA, 
MAZDA markių automobilius. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto. 
Sutvarko reikiamus dokumentus. 
Tel. 8 691 85 616.

1613

UAB „Suvalkijos veršeliai“ 
brangiai – pienu girdomus 
mėsinius juodmargius, belgų 
mėlynuosius buliukus ir 
telyčaites. Moka 6 ir 21 proc. 
PVM priedus. Atsiskaito iš karto. 
Greitai pasiima. 
Tel. 8 634 23 551.

374

Įmonė tiesiogiai – galvijus aukš-
čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos 
mėsa“ supirkimo kainomis. 
Tel. 8 613 79 515.

876

UAB „Galvijų eksportas“ 
brangiai – pienu girdomus 
buliukus ir telyčaites, belgų 
mėlynuosius veršelius. Moka 6 
ir 21 proc. PVM priedus. Sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš 
karto. 
Tel. 8 646 81 037.

763

Gero, lieso įmitimo ir trau-
muotus galvijus bei arklius – 
mėsos kombinatų kainomis. 
Tel. 8 616 43 646.

3510

Firma brangiai – pienu girdomus 
2–8 savaičių 50–90 kg buliukus 
ir telyčaites, belgų mėlynuosius 
veršelius. Moka PVM priedus. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 612 34 503.

7761

Įvairaus svorio ir amžiaus 
prieauglį, veršelius mėsai. 
Atsiskaito iš karto vietoje. Greitai 
pasiima. Tel.: 8 651 50 728,
8 652 68 845.

3920

Ovidijaus Balčiūno individuali 
įmonė brangiai – veršelius. 
Pasiima patys. Sveria elektro-
ninėmis svarstyklėmis. Moka 6 ir 
21 proc. PVM priedus. Atsiskaito 
iš karto. 
Tel. 8 686 46 230.

219

Veršelį arba telyčaitę nuo 6 mėn. 
iki 3 metų auginti, pieninių karvių 
bandą. 
Tel. 8 625 93 679.

3030
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ĮVAIRŪS

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris, nors iš skausmo ir plyštų 
širdis. Amžinybėj tylioj ji ilsėsis ramiai, tik sapne kai kada 
aplankys.
Dėl ilgametės mūsų draugijos narės Romutės ČĖSNIENĖS mirties 
nuoširdžiai užjaučiame velionės dukras ir sūnų su šeimomis.
Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos Keturvalakių grupės 
nariai ir vadovė

3909

Tą bekraštę tuštumą, kurią atnešė mylimo žmogaus mirtis, nors 
maža dalele teužpildo nuoširdūs mūsų užuojautos žodžiai...
Dėl Romos ČĖSNIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame velionės 
dukras ir sūnų su šeimomis.
Antupių kaimo bendruomenės nariai

3915

Žmogus - tik žemės svečias, ir turi jis sugrįžt namo. Bet kaip sunku 
išleisti jį į kelią, kuriuo negrįžta niekas atgalios...
Nuoširdžiai užjaučiame Zenoną Ivanauską ir jo šeimą dėl mamos-
močiutės mirties.
Stirniškių kaimo bendruomenė

3910

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 
valandą. 
Nuoširdžiai užjaučiame Zenoną Ivanauską ir jo šeimą dėl mylimos 
mamos mirties.
Ona Kilikevičienė, Virginija Stankevičienė

3911

Tie, kurie mums brangiausi, visada lieka su mumis. Jie pasilieka 
gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo, meilėje, kurią jie 
atnešė į mūsų gyvenimą. 
Nuoširdžiai užjaučiame Viliją Šalaševičienę ir jos šeimą dėl 
brangaus tėvelio mirties.
UAB „Olimpijos spaustuvė“ kolektyvas

3914

Dėl tėvelio Konstantino netekties nuoširdžiai užjaučiame Kalvarijos 
pasienio užkardos vadą majorą Darių Mekšraitį.
Kalvarijos pasienio užkardos kolektyvas

3918

Žmogus išeina, bet šviesus atminimas lieka amžiams jį 
pažinojusiųjų širdyse. 
Dėl mokytojo Algimanto ZEIKAUS mirties nuoširdžiai užjaučiame 
Jo artimuosius.
1976 metų laidos buvę auklėtiniai

3924

UŽJAUČIAME

DĖKOJAME
Amžiams užsimerkė akys, lūpos neprabils jau niekada... Liko 
tuštuma, liepsnelės žvakių ir širdy negyjanti žaizda...

Nuoširdžiai dėkojame R. Savicko laidojimo paslaugų įmonės 
„Netektis“ darbuotojams už rūpestį bei palaikų parvežimą, 
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos 
skyriui, Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ kolektyvui ir 
vaikų tėveliams už materialinę pagalbą, draugams, giminėms, 
pažįstamiems, kaimynams, bendradarbiams, padėjusiems, užjautu-
siems ir buvusiems šalia sunkią netekties valandą laidojant mylimą 
sūnų-brolį-anūką Darių KAUKĄ.
Artimieji

3871

Su giliu liūdesiu į paskutinę kelionę išlydėjome mylimą mamą-
močiutę-uošvę Danutę IVANAUSKIENĘ.

Už parodytą pagarbą bei pagalbą, už paguodos žodžius bei 
buvimą šalia sunkią valandą ypač dėkojame Vilkaviškio parapijos 
bendruomenei, visai plačiai giminei, kaimynams, draugams, 
bičiuliams, giesmininkams, pažįstamiems. Vilkaviškio ligoninės Slaugos 
ir palaikomojo skyriaus vedėjai Dijanai Žebrauskienei dėkojame už 
dėmesingumą ir subtilumą, laidojimo paslaugų įmonės „Šarvonė“ 
darbuotojams, o ypač Juozui Kemežai esame dėkingi už atsakingą 
požiūrį į darbą.

Sūnus su šeima
3912
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Sekmadienį gamta žada prisiminti, kad gruodis jau įpusėjo.
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

S

Apie įvar dį tū las

Da bar ti nės lie tu vių kal bos žo dy ne tei kia ma 
žo džio tū las (-a) reikš mė – daž nas, daug 
kas, ne vie nas. 

Tai gi tū las ne var to ti nas reikš mė mis 
toks, kaž koks, vie nas, ku ris ne ku ris: Tū las 
(tai so ma kaž koks, vie nas) žmo gus ta vęs 
ieš ko jo.

KALBOS PATARIMAI

Gruodžio 15-oji – 
Tarptautinė arbatos diena
Lietuvos teismų diena

DIENOS

Gruodžio 14 d. 
Alfredas, Fortunatas, Tarvainas, 
Kintvilė

Gruodžio 15 d. 
Justas, Kristijonas, Kristijona, Nina, Ona, 
Gaudenis, Gaudenė

Gruodžio 16 d. 
Albina, Vygaudas, Audronė, Algina, 
Alina, Adas

Gruodžio 17 d. 
Olimpija, Mantgailas, Drovydė, Jolanta

s

s

s

s

VARDINĖS

Astrologinė prognozė / 12-17 – 12-23
Avi nams pa lan ku aiš kin tis 
fi nan si nius, mei lės san ty kius. 
Pla nuo si te šven ti nius ren gi nius, 
su si ti ki mus. Sa vait ga lį pa si ju si te 
ma lo niai, jei tvar kin go je ap lin ko-
je jus su ps šei ma.

Jau čiai ga li ti kė tis slap tos pa ra-
mos, pro tek ci jos. Re gis, pro vo-
kuo si te my li mą žmo gų, par tne rį 
at kreip ti į jus dė me sį. Sa vait ga lį 
trok ši te ma lo naus bend ra vi mo, 
gra žių pir ki nių.

Dvy niai gal būt da ly vaus bo he-
miš ka me ar lab da ros ren gi ny je. 
Iš gir si te int ri guo ja mų užuo mi nų, 
pa ža dų, o fan ta zi jos pil dy sis. 
Sa vait ga lį gal vo si te apie pra tur-
tė ji mą, do va nas.

Vė žiams emo ci jų su teiks as-
me ni niai ry šiai ar ba ne ti kė tas 
da ly ki nis pa siū ly mas. Ga li mas 
keis tas in ci den tas, svei ka tos 
su tri ki mas. At si gau ti pa dės poil-
sis, ma sa žas, jo ga, me di ta ci ja.

Liū tams ap lin ky bės ga li „pa-
šnibž dė ti“ kaž ką ori gi na laus. 
Nau jas ry šys ga li bū ti per spek-
ty vus. Sa vai tės pa bai go je ver ta 
at si ri bo ti nuo įta kos, šur mu lio. 
Sie ki te dva sin gu mo.

Mer ge lių nuo tai ką skaid rins 
drau gai, ger bė jai. Ti kė ti na švel ni 
mei lės ro man ti ka. Pa bai gę dar-
bus leis ki te sau at si pa lai duo ti. 
Sa vait ga lį sma giai pa bū si te su 
šir džiai mie lais žmo nė mis.

Svars tyk lėms rū pės sta tu so, 
fi nan sų, ge ro vės klau si mai. Pra-
var tu at lik ti pro ce dū rų, ge ri nan-
čių sa vi jau tą ir iš vaiz dą. Sa vait ga-
lį tu rė si te pro gų pa de monst ruo ti 
sa vo ta len tus, kū ri nius.

Skor pio nus da ly ki nė je sri ty je 
ly dės sėk mė. Su ma niai sprę si te 
psi cho lo gi nes ar ti mų jų pro ble-
mas. Ti kė ti na sėk mė mei lė je, 
žai di muo se. Sa vait ga lį pa si žmo-
nė ki te nau jo se vie to se.

Šau liams kils ūpas spor tuo ti, 
da ly vau ti at rak ci jo se. Sek sis 
dirb ti pe da go gi nį, pro ti nį, kū ry-
bi nį dar bą. Ga li mos pa žin tys su 
ori gi na liais as me ni mis. Sa vait ga-
lį vi lios ke lio nės.

Ožia ra gių min tys su ksis apie tur-
to, pi ni gų klau si mus. Džiu gins 
flir tas, komp li men tai. La biau 
rū pin si tės sa vo ir ki tų svei ka ta, 
mi ty ba, hi gie na, gro žiu. Nep ri-
mes ki te ki tiems sa vo va lios.

Van de niai ga li su bliz gė ti in te-
lek ti nė je veik lo je. Ga li at si ras ti 
nau jas po mė gis, už siė mi mas. 
Sa vait ga lį le pin si te vai kus, su 
jais už siim si te, no riai ro dy si te 
sa vo ta len tus pub li kai.

Žu vims pa vyks su si tar ti dėl pel-
nin go už sa ky mo, pi giau įsi gy ti 
no ri mą pre kę. Nes to ko si te prie-
šin gos ly ties dė me sio. Sa vait ga-
lį grieb si tės bui ties dar bų, vis 
dėlto ras ki te lai ko ir šei mai.

ELTA

Šian dien dan gų dengs vien ti sas de be-
sų sluoks nis, daug kur pa sny gu riuos. 
Pūs silp nas šiau rės ry tų vė jas. Tem pe-
ra tū ra įdie no jus pa kils iki 0–3 laips nių 
šal čio.

Šeš ta die nį vė jas su ksis iš ry tų, pūs 
tik 3–8 m/sek. grei čiu. Ter mo met rai pa-
ry čiais ro dys 1–5 laips nių šal tu ką. Die-
na iš liks de be suo ta, kai kur trum pai ir 
silp nai pa sny gu riuos, bus 0–4 laips niai 
šal čio.

Sek ma die nį iš pie tų at ke liaus gau-
ses nio snie go de be sys. Tem pe ra tū ra ir 
nak tį, ir die ną bus nei gia ma. Stip rė jant 
ry tų vė jui bus žvar bu.

Sa vait ga lį su lauk si me 
snie go

ORAI 0 /  -5

APKLAUSA

Ar rašote sveikinimus 
ranka?

Tik tokius ir rašau. 
4 (5 %)

Seniai nesu to daręs (-iusi). 
36 (46 %)

Rašau ir ranka, ir telefonu, 
kompiuteriu. 
39 (49 %)

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Šaulys (11 23–12 22)

Priešpilnis iki gruodžio 21 d.

08:33
15:52
07:19

Atkelta iš 1 p.

Gre ta yra ne su for muo tas apie 10 ha že mės 
ūkio pa skir ties skly pas, ku ris ga li bū ti su for-
muo tas ir auk cio no bū du pa siū ly tas in ves-
tuo to jams.

Ky bar tuo se taip pat esama nesufor-
muotų že mės ūkio pa skir ties sklypų ne to li 
ge le žin ke lio li ni jos. Jų plo tai apie 22 ha, 6 
ha, 16 ha ir  1,5 ha. Gre ta mui ti nės ter mi na-
lo yra apie 12 ha skly pas.

Taip pat yra ne su for muo tų že mės ūkio 
pa skir ties skly pų Gi žuo se (5 ha), Vir ba ly je 
(20 ha) ir ki tur.

Kaip mi nist rui V. Sin ke vi čiui sa kė iš 
Vil ka viš kio at vy ku si de le ga ci ja, mū sų ra jo-
no in ves ta vi mo te ri to ri jų patrauklumas ir 
ver tė pa di dė tų tik tuo at ve ju, jei bent mi nė-
toms te ri to ri joms bū tų pri tai ky tos iš skir ti-
nės, spe cia lios są ly gos.

Tai ga lė tų bū ti lais vų jų eko no mi nių zo-
nų (LEZ) te ri to ri joms tai ko ma 0 pro c. pel no 
mo kes čio pir muo sius 10 me tų ir 50 pro c. 
Lie tu vos įmo nių pel no mo kes čio dy dis per 
ki tus 6 me tus, o taip pat 0 pro c. di vi den dų 
ap mo kes ti ni mas bei 0 pro c. ne kil no ja mo jo 

] tur to ir že mės mo kes čiai. Vie nas iš bū dų tą 
pa siek ti – šiuo me tu lais vų LEZ te ri to ri jų 
plo tų per kė li mas iš ša ly je vei kian čių LEZ. 
To kių lais vų plo tų pa gal in ter ne te priei na-
mą ofi cia lią in for ma ci ją šiuo me tu yra per 
1 tūkst. ha.

Ap ta ria mos zo nos yra ne tik Lie tu vos 
bei Eu ro pos Są jun gos (ES) pa sie nio te ri to-
ri jos, bet ir ka ri niu po žiū riu jaut ria me va-
di na ma ja me Su val kų ko ri do riu je, tad ka pi-
ta lo, ypač už sie nio ša lių, pri trau ki mas į jas 
pa di din tų ša lies ir vi sos ES sau gu mą.

Ki tas va rian tas ga lė tų bū ti spe cia laus sta-
tu so su tei ki mas ES išo ri nės sie nos pa sie nio 
te ri to ri joms, pri tai kant jo se tas pa čias są ly-
gas kaip ir LEZ, tik ne pri ski riant čia esa mus 
lais vus LEZ plo tus, bet for muo jant at ski ras 
pa sie nių eko no mi nes zo nas ar pra mo nės 
par kus, kur bū tų tai ko mos ana lo giš kos anks-
čiau mi nė tos mo kes ti nės leng va tos.

Ap ta riant in ves tuo to jams tai ko mus rei ka-
la vi mus bū ti na at si žvelg ti į esa mų te ri to ri jų 
nuo ša lu mą ir de mog ra fi nę spe ci fi ką ir ne tai-
ky ti to kių in ves ti ci jų apim ties bei nau jai su-
ku ria mų dar bo vie tų kie kio kri te ri jų, ku rie 
tin ka di džių jų ša lies mies tų prie mies čiams.

Iden ti fi ka vo in ves ti ci joms 
tin ka mus skly pus

Atkelta iš 6 p.

Tri gu bas dub lis. „Dub le rių“ nau jo kas 
Lu kas Da mu šis at li ko pir mą jį šio se zo no 
tri gu bą dub lį – pel nė 21 taš ką, at ko vo jo 15 
ka muo lių ir at li ko net 16 re zul ta ty vių per-
da vi mų.

Dvi gu bi dub liai. Šio je sta tis ti kos ka te-
go ri jo je, be jau mi nė tų spor ti nin kų, pa si-
žy mė jo dar 9 žai dė jai: „Si med vos“ due tas 
Da nie lius Prans ke vi čius (25 tšk., 12 re zul ta-
ty vių per da vi mų) ir Ne ri jus Vai čiū nas (17 
tšk., 11 atk. kam.), „Bruk li no“ na rys Ig nas 
Ma tu lai tis (32 tšk., 10 atk. kam.), „Kark li-
nių“ aukš taū gis Gied rius Ba čins kas (15 
tšk., 18 atk. kam.), „ŽŪK“ at sto vas Dei vi das 
Mit raus kas (23 tšk., 12 atk. kam.), „Vi kom-
pos“ spor ti nin kas Nor vy das Žir nia vi čius 
(14 tšk., 10 atk. kam.), „Au tok lu bo“ sun ku-
sis puo lė jas Vy tau tas Stoč kus (12 tšk., 10 
atk. kam.), „Ku dir kos Nau mies čio“ žai dė-
jas Er vi nas Stau gai tis (28 tšk., 12 atk. kam.) 
bei „Ti ta no“ vi du rio puo lė jas Klau di jus 

] Vols kis (18 tšk., 10 atk. kam.).
Tech ni nės pra žan gos. Du žai dė jai dėl 

ne ge bė ji mo val dy ti emo ci jų nu baus ti tech-
ni nė mis pra žan go mis. Nuo bau das ga vo 
„Vi kom pos“ na rys And rius Ver by la ir „Si-
med vos“ krep ši nin kas Da nie lius Prans ke-
vi čius.

Sta tis ti ka. De ta lią vi sų rung ty nių sta tis-
ti ką, pir me ny bių tvar ka raš tį ir ki tą su var-
žy bo mis su si ju sią in for ma ci ją ga li ma ras ti 
„San ta kos“ laik raš čio in ter ne to sve tai nė je 
www.san ta ka.in fo.

At kak lios ko vos ir neį ti kė ti nas 
fa vo ri tų do mi na vi mas

Tvar ka raš tis
Ry toj (šeš ta die nį) Vil ka viš kio Sa lo-

mė jos Nė ries pa grin di nės mo kyk los spor-
to sa lė je 11 val. su si kaus „Pil viš kiai“ ir 
„Bruk li nas“, 12.45 val. – „Ku dir kos Nau-
mies tis“ ir „Si med va“, o 14.30 val. – „Gra-
žiš kiai“ ir „Au tok lu bas“.

Sek ma die nį, 12.45 val., „Kark li niai“ 
rung sis su „Vie ny be“, o 14.30 val. „Ti ta-
nas“ žais su „Vi kom pa“.

VERSLAS

Iš viso 
svetainėje 

santaka.info 
balsavo 79 
skaitytojai.
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„Kol džiaugiamės eko-
nominiu augimu ir po 
truputį mažėjančiu še-

šėliu, nederėtų pamiršti, kad 
jis visada šalia“, - primena 
Vytautas Žukauskas, Lietuvos 
laisvosios rinkos instituto vi-
ceprezidentas.

Apie tai skaitykite 2 psl.
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Biržų krašto laikraštis, įsteigtas 2000 m. kovo 4 d. Kaina 0,60 Eur

Laikraščio „Šiaurės rytai“ prenumerata – geriausia dovana. 
Apie ją įteikusį žmogų dovana primins ne tik per Kalėdas ir Naujuosius metus, 
o tris kartus per savaitę. Šventinį prenumeratos čekį gausite su atviruku. 
Būkite ir būkime kartu. 

„Šiaurės rytų“ redakcija 

Do va nok
„Šiaurėsrytų“

prenumeratą

(U
žs

. N
r. 

27
67

-1
)

Norėjo, kad anūkė taptų 
mokytoja

Kai mama mirė, Valdai Klu-
sytei tebuvo septyneri, o jos sesei 
Karolinai – vienuolika. Mergaites 
augino tėtis Valdemaras ir ligota 
tuomet 81 metus turėjusi močiutė 
Liudgarda Klusienė. 

Alfreda Gudienė

Darbas – 
kaip nėrimas 
į nežinią

Biržuose dirbančiai ir skubią pagalbą teikiančiai 23 metų Valdai Klusytei didžiausia palaima – jausmas, kad galėjo padėti žmogui. 

Šešiolika metų praėjo nuo 2002 metų didžiųjų švenčių, virtusių Kvetkų kaimo 
mokytojos laidotuvėmis. Apie 43 metų sulaukusios dviejų pradinukių mergaičių 
mamos mirtį ligoninėje rašiusiems „Šiaurės rytams“ tas aplinkybes tąsyk teko iš-
gyventi kaip asmeninės patirties ir skausmo tęsinį. 

Tikėdamas, kad viskas yra Dievo rankose, žmogus su viltimi žiūri į gydytojų 
rankas, jo akis. Gyvenime neįmanoma pamiršti, ką lemtingomis akimirkomis tau 
pačiam ar mylimam artimui kalbėjo medikai. Jų žodžiai ir veiksmai likusiems gy-
venti kartais primena ne tik skausmą, bet ir pareigą nebūti abejingiems. Išgirsti, 
gelbėti, nors paguosti kitą. Nepamiršti, kad nelaimės ištiktojo ir jo artimųjų aki-
mis žiūri tai, kas yra aukščiau už žemiškas  ambicijas. Nukelta į 7 psl. 

3 psl.

Valstybės 
pinigų gavimo 
laikas priklauso 
nuo savivaldy-
bės dalintojų? 

4 psl.

Neatsargaus 
žingsnio kaina 
– žūtis 

5-7-9 psl.

Biržiečių 
trenerių užmojai 
vien sportu 
neapsiriboja

Pagarba tautosakininkui – tik „techninis“ klausimas?
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Šešėlis niekur nedingo, jis vi-
sada šalia. Gyventojų apklausos 
rodo, kad net šeši iš dešimties ap-
klaustųjų Lietuvoje per pastaruo-
sius metus įsigijo prekių ir paslau-
gų žinodami ar įtardami, kad par-
davimai nėra apskaitomi. O net 35 
proc. pirko iš nelegalių pardavėjų. 
Nepaisant ekonomikos augimo, per 
pastaruosius trejus metus perkan-
čiųjų šešėlyje mažėjo vos keliais 
procentiniais punktais. Darbo rin-
kos šešėlis nemažėjo išvis – 2018 
m. trys iš dešimties respondentų 
teigia turintys draugų ar pažįstamų 
šešėlinėje darbo rinkoje, 2015 m. ši 
dalis buvo tokia pati. 

Turbūt dar nebuvo tokios val-
džios, kuri nebūtų paskelbusi tikslo 
iš šešėlio „ištraukti“ kažkiek šimtų 
milijonų eurų. Pavyzdžiui, šian-

Šešėlis visada šalia – ir jis didės

Vytautas Žukauskas,  
Lietuvos laisvosios rinkos instituto    
viceprezidentas

dieninė siekia iš šešėlio ištraukti 
200 mln. Eurų. Skamba gerai, bet 
visiškai neaišku, ką tai reiškia. Jei 
augant ekonomikai legalios žmo-
nių ir įmonių pajamos auga ir vals-
tybės biudžetą surenkama daugiau 
pajamų – čia jau vadinasi, kad „iš-
traukta“ iš šešėlio kažkas, ar ne?

Tai, kad ekonomikai augant še-
šėlis natūraliai po truputį mažėja – 
visiems žinomas dalykas. Mažėjant 
nedarbui, žmonėms daugiau uždir-
bant, daugiau jų gali leisti sau pirk-
ti legalias prekes ir paslaugas (mat 
jos paprastai brangesnės). Suma-
žėja paskatų dirbti nelegaliai, nes 
rasti legalų darbą tampa lengviau. 
Tad šešėlio mažėjimas ekonomikos 
augimo laikotarpiu didžiąja dalimi 
nėra joks valdžios nuopelnas. Vyk-
tų jis ir nieko nedarant. Valdžios 
institucijos tiesiog dirba savo dar-
bus, gaudo pažeidėjus – o iš šešėlio 
daugiausia „traukia“ ekonomikos 
augimas. 

Tikrasis „traukimas“ iš šešėlio 
pasimato tuomet, kai ekonomika 
pradeda smukti. Gera šildytis BVP 
augimo spinduliuose ir skaičiuoti 
papildomas biudžeto lėšas, tačiau 
kas nutiks, kai nedarbas ims didė-
ti? Kai žmonių pajamos smuks, kai 
įmonės pradės bankrutuoti? Kai 
žmonės vėl ims ieškoti būdų, kaip 

taupyti ir išgyventi? Nėra priežas-
čių galvoti, kad bus kažkaip kitaip, 
nei buvo 2008 – 2010 m., kuomet 
šešėlinė ekonomika, iki tol nuose-
kliai po truputį mažėjusi stipraus 
ekonomikos augimo metu, staiga 
per porą metų stipriai šoko į viršų. 
Tai buvo metas, kai apie 40 proc. 
surūkomų cigarečių Lietuvoje 
buvo kontrabandinės. 

Yra ir dar viena priežastis ma-
nyti, kad šešėlis visada šalia ir šoks 
į viršų vos tik ekonomika susvy-
ruos. 2018 m. apklausos duome-
nimis 53 proc. apklaustųjų svars-
tytų dirbti šešėlyje, jei jų pajamos 
reikšmingai sumažėtų ir finansinė 
padėtis smarkiai pablogėtų dėl eko-
nominės krizės, jei tai reikštų gali-
mybę gauti darbą ar didesnį uždar-
bį. 49 proc. tokiomis aplinkybėmis 
svarstytų galimybę pirkti pigesnes 
prekes nelegaliai. Kad nesvarstytų 
nei vieno, nei kito, atsakė vos 16 
proc. apklaustųjų. Šie skaičiai iš-
ties iškalbingi. 

Pirkti legalias prekes, mokėti 
aukštus mokesčius, nepateisinti 
šešėlio daug lengviau, kai tai lei-
džia finansinė padėtis. Kai kišenė 
ištuštėja, žmonės dažnai priversti 
rinktis pirkti ar dirbti šešėlyje. Ir 
tai nekeista, turint omenyje, kad 
legalumo kaina yra didelė. Už le-

galų darbą susimokame apie 40 
proc. mokesčių, akcizinių prekių 
(degalų, stipriųjų alkoholinių gė-
rimų, cigarečių) kainoje mokesčiai 
sudaro nuo 50 iki 80 proc. O dėl 
santykinai mažų pajamų lietuviai 
Europos Sąjungoje yra tarp tų, 
kuriems įpirkti legalias prekes yra 
sunkiausia, – mūsų pajamų ir kainų 
santykis yra vienas iš mažiausių. 

Tad kaip mums iš tikro sekasi 
iš šešėlio „traukti“ milijonus eurų, 
pasimatys tuomet, kai visi norės 
trauktis į šešėlį. Tada ir matysime, 
ar veikia numatytos kovos su šešė-
liu priemonės. Ir tada bus svarbiau-
sia ne valdžios moralizavimas, kad 
šešėlis yra blogai, ir ne baudžiamo-
sios akcijos. Svarbiausia bus tai, 
ką mūsų valdžia padarė, kad veikti 
legaliai būtų pakeliama našta, net ir 
atėjus ekonominiam nuosmukiui. 

Kol džiaugiamės ekonominiu 
augimu ir po truputį mažėjančiu 
šešėliu, nederėtų pamiršti, kad jis 
visada šalia. Kiek jis padidės atė-
jus ekonominei krizei, priklausys 
nuo to, kiek bus padaryta gerinant 
legalios veiklos sąlygas: mažinant 
mokesčius, biurokratiją, atsisakant 
nereikalingos reguliavimo naštos 
– t. y. tų dalykų, kurie ir padaro 
veiklą šešėlyje pelningą. 

Klausiama gyventojų nuomonės 
dėl gatvės pervadinimo

2019 m. sukanka 150 metų, kai gimė suomių ir lietuvių 
tautosakininkas Augustas Robertas Niemis. Seimo narys V. 
Rinkevičius pasiūlė įamžinti tautosakininko atminimą, pa-
statant memorialinį akmenį bei pervadinant vieną iš Biržų 
miesto gatvių A. R. Niemio vardu. 

Biržų rajono savivaldybė nori sužinoti V. Montvi-
los gatvės gyventojų nuomonę, ar jie norėtų, kad V. 
Montvilos gatvė būtų pervadinta A. R. Niemio vardu. 

Savo nuomonę V. Montvilos g. gyventojai gali pareikšti iki 
2019 m. sausio 10 d. paskambinę Biržų rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriau-
siajam specialistui Daliui Mikelioniui, tel. (8 450) 42 106, 
mob. 8 682 53 940, arba el. p. dalius.mikelionis@birzai.lt. 

Biržų rajono savivaldybės informacija
(Užs. Nr. 2767-2)

Gruodžio 12 d. vakarą bibli-
otekoje vyko renginys „Vėlavosi 
tais metais sniegas“. Tai – pirma 
eilutė iš dvidešimt ketvirtosios 
Jono Meko parašytų „Semeniškių 
idilių“. 

Pernai, 2017 m. gruodžio pra-
džioje, bibliotekoje vyko dviejų 
dienų renginys „Sniego ilgesys“, 
skirtas J. Meko 95–ajam jubilie-
jui. Amerikoje gyvenantis kraštie-
tis yra gimęs per Kūčias, gruodžio 
24 d. 

Bibliotekoje pristatytas filmas apie kraštietį Joną Meką
Praėjusių metų renginio pagrin-

du bibliotekos iniciatyva sukur-
tas pusvalandžio trukmės filmas 
„Sniego ilgesys“. Jame trumpai 
pristatomas J. Meko gyvenimas ir 
kūryba. Filmo autoriai – bibliotekos 
darbuotoja Indra Drevinskaitė – Ži-
linskienė ir Audra Dambrauskienė 
(„Balticum“ televizija). 

Filmą galima pamatyti biblio-
tekoje iš anksto susitarus. 

To paties renginio metu pir-
mą kartą buvo pradėti eksponuoti 

daiktai, 2017 m. vasarą į biblio-
teką atkeliavę iš Niujorko. Kelių 
dėžių siuntinį biblioteka gavo iš 
J. Meko. 

Nedidelėje parodoje antrojo 
aukšto skaitykloje yra ekspo-
nuojami laiškai ir sveikinimų 
atvirukai, įvairių žmonių siųsti 
menininkui žiemos švenčių ir 

gimtadienio progomis. 
Ekspoziciją sudarė biblio-

tekininkai Liuda Prunskienė ir 
Evaldas Timukas, kurie tvarko ir 
inventorina visą gautą ir dar pla-
nuojamą gauti J. Meko archyvą. 

Biržų r. savivaldybės 
Jurgio Bielinio viešosios 

bibliotekos informacija

Renginys, skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti
Kviečiame visus Kareivių motinų sąjungos narius kartu įpras-

minti ir užbaigti atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio istorinius 
metus. Susiburkime draugėn gruodžio 15 d. 

11.00 val. Šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. 
12.00 val. „Senjorų seklyčioje“ (Vytauto g. 59, Biržai) smagiai 

kalbėtis ir šventine nuotaika dalytis galėsime prie arbatos puode-
lio ir užkandžiaujant. 

Renginio dalyvius šventiškai nuteiks gyva muzika ir mūsų 
narių rankdarbių paroda. Bus rengiama dėmesio verta viktorina, 
kurioje laimėtojų laukia staigmenos ir intriguojantys prizai. 

Apie dalyvavimą prašome pranešti telefonais 8 628 99256, 
8 698 00760

Vilnius tarp 7 
perspektyviausių 
mažųjų miestų 
pasaulyje 

Lietuvos sostinė Vilnius pirmą 
kartą pateko tarp perspektyviausių 
mažų ir vidutinių pasaulio miestų, 
rodo naujausias Didžiosios Brita-
nijos dienraščio „Financial Times“ 
atliktas globalių ateities miestų 
tyrimas. 

„Financial Times“ investicijų 
ekspertų padalinio „fDi Intelligen-
ce“ tyrimas rodo, kad tokių miestų 
kategorijoje Vilnius yra 7 vietoje. 
Jį lenkia tik Ciurichas, Belfastas, 
Liuksemburgas, Ženeva, Edinbur-
gas ir Aberdynas (Škotija). 

Vilnius tarp geriausių pripažin-
tas ekonominio potencialo, žmo-
giškųjų išteklių ir gyvenimo koky-
bės, susisiekimo bei patrauklumo 
verslui kategorijose – atitinkamai 
9, 9, 7, 6 vietos. 

Pagal kaštų efektyvumą Lietu-
vos sostinė yra 2 vietoje, ją lenkė 
tik Durbanas (Pietų Afrikos Res-
publika). 

Šių metų pavasarį „fDi Intelli-
gence“ atliktame Europos ateities 
regionų ir miestų tyrime Vilnius 
buvo ketvirtas tarp Europos mies-
tų, o Vilniaus regionas – dešimtas 
tarp regionų. 

Kauno regionas buvo taip pat 
įvertinas: pagal kaštų efektyvumo 
bei žmogiškųjų išteklių ir gyveni-
mo kokybės kriterijus jis yra atitin-
kamai 9-tas ir 10-tas. 

Tyrime vertinti 129 dideli, maži 
ir vidutiniai pasaulio miestai. 
Žodžių mūšis

Viena išvadino kitą liguistu, tas 
atsakė, esą ji pati yra veidmainė, 
o medikai gali paliudyti, jog jis – 
visiškai sveikas. Tai – ne kivirčai 
virtuvėje ar diskusijos Seime, bet 
aukščiausių valstybės pareigūnų 
vieši pareiškimai, rašo lrytas.lt.

Prezidentė Dalia Grybauskai-
tė ir premjeras Saulius Skvernelis 
jau seniai viešai vienas kitą kapoja, 
jei tik pasitaiko proga. Bet artėjant 
gražiausioms metų šventėms juodu 
susikibo ne juokais. 

„Labai nesolidu“, „neatsakin-
ga“, „nebrandu“, „susivėlimas“, 
„chaosas“. Tai tik keli preziden-
tės epitetai, skirti ir asmeniškai S. 
Skverneliui, ir Vyriausybei dėl jų 
pastarųjų dienų žodžių bei veiks-
mų.

D. Grybauskaitei buvo nedel-
siant atsakyta kitomis frazėmis – 
esą jos įvaizdis tik „fasadinis“, ji 
niekuomet nemėgo šios valdžios 
ir visuomet elgėsi veidmainiškai. 

Šis žodžių mūšis vertinamas 
įvairiai. Štai Lietuvos socialdemo-
kratų partijos pirmininko Gintauto 
Palucko manymu, premjeras „nėra 
chamas, jis konfliktuodamas su 
prezidente užsiima viešaisiais ry-
šiais ir ruošiasi valstybės vadovo 
rinkimams.“
Kultūros ekonominiai 
rodikliai

Išankstiniais duomenimis, kul-
tūros sektoriuje sukurta bendroji 
pridėtinė vertė 2016 m. sudarė 
802,1 mln. EUR, arba 2,3 proc. 
šalies bendrosios pridėtinės vertės. 
Palyginti su 2015 m., kultūros sek-
toriuje sukurta pridėtinė vertė padi-
dėjo 55,8 mln. EUR, arba 7,5 proc.

Parengė Rasa Penelienė
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- trumpos žinios -

aktualijos 3

KOMITETŲ POSĖDŽIAI. 
Šaukiami Biržų rajono savivaldy-
bės komitetų posėdžiai.

Teritorijų vystymo, aplinkos 
apsaugos, miesto ūkio ir kaimo 
reikalų – gruodžio 14 d. (penkta-
dienis) 9 val. 

Švietimo, kultūros ir sporto 
– gruodžio 17 d. (pirmadienis) 
9 val. 

Investicijų, verslo, turizmo 
vystymo, ekonomikos ir biudže-
to – gruodžio 18 d. (antradienis) 
9 val. 

Socialinių reikalų, sveikatos 
apsaugos ir teisėtvarkos – gruo-
džio 18 d. (antradienis) 15 val. 

Posėdžiai vyks Civilinės me-
trikacijos skyriaus salėje.

ŠVIETIMUI TRŪKSTA NE 
PINIGŲ. Vieno šimto, o gal net 
trijų šimtų papildomų milijonų 
algoms reikalauja streikuojantys 
mokytojai. Valdžia sako: pinigų 
nėra. Tačiau netrukus jų bus dar 
mažiau, nes nemaža švietimo 
finansavimo dalis – iš Europos 
Sąjungos (ES) fondų, o po 2020 
metų, tikėtina, jie Lietuvai nebe-
bus tokie dosnūs. 

Situacija tikrai kelia nerimą: 
Lietuvos mokytojų algos tolsta 
nuo vidutinio atlyginimo šalyje, 
o mokinių rezultatai neprisiveja 
vidutinio statistinio europinio 
standarto. Kita vertus, švietimui 
kasmet skiriama vis daugiau pini-
gų. Ekspertai pripažįsta, kad net 
jei įvyktų kalėdinis stebuklas ir 
valdžia lyg koks magas iš neži-
nia kur ištrauktų papildomus 300 
mln. eurų mokytojų algoms, tai 
tik trumpam užgesintų gaisrą, bet 
sektoriaus problemų nespręstų. 

Ekspertai teigia, kad pinigų 
švietimui daugėja, bet vis tiek 
labai trūksta, nes juos leidžiame 
neefektyviai. Turime akivaizdžiai 
per didelį šios srities įstaigų tin-
klą. Lietuva, palyginti su kito-
mis šalimis, neproporcingą dalį 
švietimo išlaidų skiria pastatams 
išlaikyti ir panašioms reikmėms 
– pagal šį rodiklį esame antri 
ES. (…)

Visos mūsų valstybės mastu 
vienam mokytojui tenka 7–8 mo-
kiniai, tuo metu Suomijoje – 17, 
Estijoje – 15. Tačiau regionuose 
mokytojų per daug, o Vilniuje 
jų krūviai didžiuliai, klasės per-
pildytos.

PASAULINIAME AUKO-
JIMO INDEKSE. Tarptautinės 
labdaros organizacijos Charity 
Aid Foundation paskelbtame 
pasauliniame aukojimo indekse 
Lietuva 2018 m. nukrito per dar 
vieną poziciją ir užima 138 vietą 
iš 144 valstybių. Žemiau rikiuo-
jasi tik Azerbaidžanas, Kambo-
dža, Palestina, Kinija, Graikija 
ir Jemenas.

KAINŲ POKYČIAI. Pagal 
su kitomis Europos Sąjungos 
(ES) valstybėmis narėmis me-
todologiškai suderintą vartotojų 
kainų indeksą 2018 m. lapkričio 
mėn. apskaičiuota vidutinė me-
tinė infliacija sudarė 2,7 proc. ir 
buvo 0,2 procentinio punkto ma-
žesnė nei pagal vartotojų kainų 
indeksą apskaičiuota infliacija, 
praneša Lietuvos statistikos de-
partamentas.

Parengė Rasa Penelienė

Kažkas kažkur išvažiavo 
Į „Šiaurės rytus“ kreipėsi vai-

kus auginančios moterys, praran-
dančios viltį laiku sulaukti išmokų. 

Biržuose gyvenančios ir po 
kelis vaikus auginančios motinos 
nerimo dėl ne pirmą kartą vėluo-
jančių pinigų. 

Tačiau šį kartą, artėjant šven-
tėms, pinigų klausimas buvo itin 
aktualus. Patiriančių socialinę rizi-
ką šeimų atstovės teigė, kad joms 
pinigai turėtų būti pervedami iki 
mėnesio 13 dienos. 

Tačiau pastaruoju metu pinigų 
pervedimas tapęs komplikuotas. 
Kodėl taip yra, moterys nežino. 
Jos bendrauja su socialinėmis dar-
buotojomis, kurios tikina viską at-
likusios laiku. 

„Ar ten kažkokia komisija ne-
susirinko, ar vienas svarbus valdi-
ninkas kažkur išvažiavo“, - apie 
pinigų vėlavimo priežastis svarstė 
moterys. 

Šventės ir rinkliavos 
Ne pirmą dieną besidomėju-

sios, kada gaus pinigus, biržietės į 
„Šiaurės rytus“ atėjo ketvirtadienį 
po pietų. Pasakojo apie daugeliui 
pažįstamą realybę. Darželius ir 
mokyklą lankantys vaikai laukia 
Kalėdų ir Naujųjų metų. Šventė-
mis tradiciškai rūpinasi ir jų tėve-
liai bei ugdytojai – auklėtojos ir 
mokytojos. 

Pedagogai organizuoja šven-
tes, gimdytojai – rūpinasi dova-
nomis mokytojams, auklėtojams 
ir vaikams. 

Aktyviausi tėvų atstovai renka 
pinigus, o laiku jų negaunančios 
motinos sako stresuojančios. 

„Prašo pinigų ir prašo, o turime 
aiškinti, kad dar neturime. Bet ne 
tik dovanoms, o ir mokesčiams, 
maistui reikia“, - kalba penkių vai-
kų mama. Už jos moksleivės du-
kros prieššventinę kelionę sumokė-
jusi mokytoja, nes pinigų negavusi 
mama mergaitės negalėjo išleisti. 

Kita mama sakė, kad vaikų 
darželyje prieš šventes rinkliava 
už vieną vaiką – 15 eurų. 

Valstybės pinigų gavimo laikas 
priklauso nuo savivaldybės dalintojų? 

Alfreda Gudienė

2018 m. gruodžio 20 d. 13.00 val. Biržų pilies ar-
senalo salėje šaukiamas Savivaldybės tarybos ketu-
riasdešimt septintasis posėdis. 

Daugiau informacijos www.birzai.lt
Biržų rajono savivaldybės informacija

(Užs. Nr. 2767-3)

Biržų rajono savivaldybės administracija skelbia konkur-
są laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Viešųjų pirkimų 
skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis 10 kategori-
ja) pareigoms. Pretendentai turi turėti aukštąjį universitetinį 
arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų 
darbo patirtį viešųjų pirkimų arba viešojo administravimo, 
arba vadybos srityje; 

Daugiau informacijos: www.birzai.lt, Biržų rajono savi-
valdybės administracijos Personalo skyriuje, 318, 314 kab., 
tel. (8 450) 43 151, 42 126. 

(Užs. Nr. 2767-4)

K. Pabijuto pieš.

Artėjančias šventes Biržų rajono šeimoms, kurias remia 
valstybė, apkartino savivaldybės klerkų kabinetuose „įstri-
gę“ pinigai. Atrodo, kad istorija, kai pinigų žmonės negavo 
dėl seniūno atostogų išvykos, kartojasi. Tik jau aukštesniu 
lygiu – savivaldybės administracijoje. 

„Penki auklėtojos dovanai, 
keturi darželiui, šeši už renginį“, 
- vardijo viena iš moterų. Antroji 
sakė, kad kitame darželyje už vaiką 
renkama po dešimt eurų. 

„Ir mums, ir mūsų vaikams ne-
patogu“, - tikino pašnekovės. Jų 
manymu, valstybės skiriami pini-
gai savivaldybėje kartais tvarkomi 
labai jau neatsakingai. Ir sakymas, 
kad valdininkams trūksta laiko, 
moteris tik juokina. 

„Tai tegu darbo metu buhalte-
rės po parduotuves mažiau vaikš-
tinėja“, - pastebi pašalpų nesu-
laukiančios biržietės. Anot jų, 
seniūnijos socialinės darbuotojos, 
kurios dabar priklauso Socialinių 
paslaugų centrui, viską atliko laiku. 
Kažkas nutikę Socialinės paramos 
skyriuje. Jų žiniomis, nesusirinku-
si kažkokia komisija, nes kažkoks 
svarbus asmuo išvykęs. 

Laiką „surijo“ valstybės 
kontrolė? 

Už pašalpų pervedimą atsa-
kingo savivaldybės Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėjas Kęstutis 
Knizikevičius iš tikrųjų išvykęs 
mokytis į Druskininkus. Antrasis 
skyriaus asmuo – vyriausiasis spe-
cialistas Remigijus Šaknys - nei 
apie pašalpų skyrimo komisijas, 
nei apie pinigų vėlavimą sakė ni-
čnieko nežinantis. 

„Vakar ir šiandien buvome la-
bai užimti - mus tikrino valstybės 
kontrolė. Patikrinimas buvo pla-
ninis “, - informavo R. Šaknys. 
Ar į mokslus išvykstantis darbais 

perkrauto skyriaus vedėjas K. Kni-
zikevičius davęs kokius nors nu-
rodymus dėl pašalpų, R. Šakniui 
netekę girdėti. 

Atsakymų apie pinigų vėla-
vimo priežastį „Šiaurės rytams“ 
teko išgirsti visokių. Tarp jų – ir 
prieštaringų. Viena informacija 
buvo tokia, kad komisijos posėdis 
jau seniai įvykęs, pinigai paskirti. 

Kiti kalbėjo apie seniūną Vytą 
Jarecką ir Eividą Šerną. Esą jie 
viską turi nuspręsti. Nė vienam 
iš minėtų dviejų svarbių asmenų 
prisiskambinti ilgokai nepavyko. 
Į merus kandidatuojančio seniū-
no telefonas skelbė vis dažniau 
girdimą frazę, kad „susisiekti ne-
įmanoma“. 

Dar vienas šaltinis informavo, 
kad įvykus pertvarkai jokių ko-
misijų jau nebereikia, sprendimas 
yra Socialinės paramos skyriaus 
kompetencija. 

Tokią informaciją perdavė ir 
socialinę sritį kuruojanti mero pa-
vaduotoja Irutė Varzienė. Ji situa-
ciją aiškinosi su Druskininkuose 
esančiu vedėju K. Knizikevičiumi. 
Išsiaiškino, kad pašalpų pinigai, 
tarp jų ir minėtoms moterims, kaip 

tik pervedinėjami. Ar iki šeštadie-
nio jie pasieks gavėjus, klausimas 
buvo atviras. 

Anot mero pavaduotojos, fak-
tas yra tas, kad Socialinių paslaugų 
centras, kuriam ir priklauso su so-
cialinę riziką patiriančiomis šeimo-
mis dirbančios seniūnijų socialinės 
darbuotojos, viską atliko laiku. Dėl 
ko pinigai „įstrigo“ savivaldybės 
Socialinės paramos skyriuje, kurio 
vedėjas išvykdamas kažkuo galbūt 
nepasirūpino, neaišku. Tą aiškintis 
žadėjo administracijos direktorius 
Rolandas Žagaras, kuriam infor-
maciją perdavė „Šiaurės rytai“. 

Išmokų laukiančių žmonių 
penktadienį po pietų pinigai dar 
nebuvo pasiekę. Redakcijos ne-
pasiekė ir administracijos direk-
toriaus žinia apie tikrąsias pinigų 
vėlavimo priežastis. 

Tačiau žurnalistus pasiekė ne-
oficiali žinia iš savivaldybės. Esą 
Socialinės paramos skyriaus vedė-
jas į Druskininkus mokytis išvyko 
ne vienas, o su skyriaus darbuoto-
ja, atsakinga už pašalpas. Šį darbą 
ji neva pavedusi atlikti sekretorei, 
kuriai užduotį įveikti sekėsi ne-
kaip. 

Renginys nemokamas
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BIRŽŲ TURGUS

Praėjusios savaitės kainos 
(eurais) 

aktualijos4

VAISIAI, UOGOS, 
DARŽOVĖS 
1 l spanguolių 4 
1 kg svogūnų 0,60 
1 kg kopūstų 0,30
1 kg raugintų kopūstų 1,50
1 kg raugintų agurkų 2
1 kg burokėlių 0,40-1
1 kg morkų 0,70 
1 kg bulvių 0,30-0,50
1 kg česnakų 4 
1 kg obuolių 0,80
1 kg mandarinų 1
150 g krienų 1,30

PIENO PRODUKTAI
1 kg varškės 4
1 kg saldaus sūrio 5 
1 kg rūkyto sūrio 6 
1 kg sviesto 10 
1 kg grietinės 4 
1 litras pieno 0,60 

ŽUVIS, MĖSOS 
PRODUKTAI
1 kg jūros menkių file 7 
1 kg šaldytų jūros lydekų 3,99 
1 kg rūkytų ešerių 7,50 
1 kg silkių 2,58-6,30 
1 kg rūkytų karpių 7,50 
1 kg rūkytų skumbrių 6,80 

KIAULIENA, 1 KG:
faršo 4 
dešrelių 4,35 
kumpio 3,90-4,35 
šoninės 3,80-3,90 
kauliukų 0,50-3,50 
gurnų 2,50 
kepenų 1,20 
sprandinės 5,50 
nugarinės 6,10 
lašinių 2-3,50 
galvų, kojų, uodegų, odų 1,20

KITA MĖSA, 1 KG:
1 kg veršienos 2-7
1 kg ėrienos 3-7 
1 kg triušio 7,50
1 kg vištos 4
1 kg rūkytos sprandinės 7,53 
1 kg rūkytos nugarinės 
7,82-9,50 
1 kg rūkyto kumpio 6,37-6,95 
1 kg rūkytos šoninės 4,60-5,79 
1 kg rūkytų lašinių 4,50-5,50 
1 kg rūkytų naminių dešrų 
3,88-7,50 
1 kg vištos vyniotinio 5,80-7,50 

SĖKLOS
1 kg linų sėmenų 2
50 kg kviečių 10
50 kg žirnių 10
50 kg avižų 7,50 -8 

KITOS PREKĖS
10 vištos kiaušinių 1,50-2 
100 g bičių duonelės 3 
100 g žiedadulkių 1,50 
25 g bičių pikio 2 
1 kg medaus 5 
beržo vanta 1,50
vilnos kojinės 3-7
eglutė 8-10 
kėnis 15 

Parengė Dalia Maruškienė

Mes, medeikiečiai, neturime 
pašto dėžutės, į kurią galėtume 
įmesti laiškus. Prie buvusio pašto 
dėžutė buvo padegta ir išplėšta, 
ten renkasi Medeikių jaunimėlis 
ir taip linksminasi. Mums tenka 
kviesti laiškininkes į namus, kad 
paimtų laišką. Moterys niekada 
neatsisako, tačiau reikia pagalvo-
ti – jos, aptarnaudamos kelis kai-
mus, dar turi užeiti į namus, pasi-
imti laiškus. Tai pasityčiojimas. 

Siūlom susitarti su parduotu-
vės savininke, jog leistų pakabinti 
pašto dėžutę prieangyje, kad ne-
reiktų gadinti išorės lentelių, ku-
rios labai gražiai atrodo. Parduo-
tuvė dirba kiekvieną dieną ir gali-
me bet kada užeiti įmesti laiškus. 
Ir laiškininkėms būtų lengviau. 


Gerai, kad kandidatai į merus 

pasisako – darosi aiškiau, kaip 
kuriems atrodytų rajonas ir jo 
žmonės iš valdžios aukštybių. 
Yra kandidatų visokiems sko-
niams. Man asmeniškai netinka 
nė vienas, bet prajuokino vice-
merės pasisakymas. Protinga, turi 
humoro jausmą, taikliai tyčiojasi  
iš populistų ir valdžios kritikų. 
Bet kai ji prieš ketverius metus 
kandidatavo į merus, irgi kritika-
vo konkurentus. Visi juk prisime-
name „garsųjį“ šūkį apie „nešva-
rius pinigus“. Blogai tai, kad rin-
kiminės kalbos netampa realybe, 
kai kandidatai patenka į valdžią. 
Todėl merais nepabuvę kandida-
tai turi daugiau šansų laimėti. Bet 
tai dar nereiškia, kad jie iš tikrųjų 
geresni už kitus. 

Vabalninkietė


Biržų internetinėje erdvėje 
netikėtai atsirado su motociklisto 
skafandru žmogus, pasivadinęs 
Juozu Greviškiu, apsiskelbusiu, 
kad gyvena ir darbuojasi Biržų 
mieste. Tiesa, nei rimti biržiečiai, 
nei vietinių gandolapių adminis-
tratoriai negali pasakyti, ar toks iš 
tikrųjų egzistuoja mūsų padan-
gėje. Labai daug kas juo susido-
mėję, tad gal vietinei žiniasklai-
dai jis galėtų prisistatyti? O per 
jį mūsų vietiniai sekliai, ko gero, 
ir iki tarptautiniu mastu ieškoto 
Jono Kanapienio prisikastų. Pikti 
liežuviai plaka, kad kai kas matė 
Juozuką, ir jis lyg ir į seimūną, 
lyg ir jo trubadūrą Kęstutį pana-
šus.

Biržietis Bronius

Avarija Vytauto gatvėje, netoli 
vaistinės ir valgyklos, įvyko apie 
7.20 val. Preliminarios tragiško 
įvykio aplinkybės - į judrią gatvę 
išėjusią garbaus amžiaus moterį 

Neatsargaus žingsnio kaina – žūtis 
Penktadienio rytas 

Biržuose pažymėtas mir-
timi - per Vytauto gatvę 
ne pėsčiųjų perėjoje ėjusi 
moteris pateko po auto-
mobilio ratais. 

Alfreda Gudienė

partrenkė visureigis. 
Automobilį vairavęs 35 metų 

biržietis patyrė šoką. Pirminiais 
duomenimis, vairuotojas buvo 
blaivus, tačiau tyrimui buvo paim-
tas ir jo kraujas. 

Pasak įvykio liudininkų, ne-
laimingoji žuvo iš karto. Iš įvykio 
vietos jos kūną išvežė ritulinių pas-
laugų teikėjai. 

Jau gerokai po 8 valandos, iš-
brėškus ryto šviesai, ant asfalto 
kraupiai raudonavo kraujo klanas. 

Gatvėje matėsi parblokštos mo-
ters daiktai. Tarp jų – ir lazdelė. Ja 
pasiramsčiuodama 84 metų senolė 
keliaudavo į bažnyčią. Gyveno ji 

kone šalia žūties vietos, viename iš 
Vilniaus gatvės daugiabučių. 

Pasak mirties sukrėstos kaimy-
nės, žuvusioji buvo giliai tikinti. 
Į bažnyčią neišeidavo nebent pri-
spausta negalavimo. Močiute labai 
rūpinosi gydytoja anūkė, dukra. 

„Gerumas mus vienija“, - užra-
šas ant ryškaus lapelio, iškritusio 
iš maldaknygės. Jos atversti pus-
lapiai – tarsi paskutinės tikinčio-
sios maldos. 

Aplink būriavęsi žmonės už-
jautė ir vairuotoją, kalbėjo apie ne 
tik senų žmonių atkaklų norą kirsti 
gatves pačiose tam netinkamiau-
siose vietose. 

Garbaus amžiaus moterį mirtis ištiko pakeliui į bažnyčią, einant per gatvę neleistinoje vietoje. Žūties vietoje gulėjo 
atversta maldaknygė.

Ketvirtadienio naktį degė 
Kučgalio kaimo (Papilio seniūni-
ja) sodyba. 

Ugniagesiai į gaisrą iškviesti 
21.52 val. Jiems pranešta, kad dega 
namas, tačiau nuvažiavę į Kučga-
lį gelbėtojai pamatė du degančius 
pastatus. Abu juos buvo apėmusi 
atvira liepsna. 

Degė gyvenamasis 12x6 metro 
dydžio apmūrytas medinis gyvena-
masis pastatas. Ugnis laižė ir 18x6 
metro dydžio medinį šiferiu dengtą 
ūkinį pastatą. 

Gaisro metu nudegė ir buvo iš-
ardyti abiejų pastatų stogai. Vande-
niu sulieta 40 kubinių metrų šieno. 
Namo vidus nesudegė, tik užpiltas 
vandeniu. Vandenį ugniagesiams 
teko vežioti iš už kilometro esančio 
gamtinio telkinio. 

Redakcijos žiniomis, sodybos 
pastatai kadaise buvo nupirkti naš-

Alfreda Gudienė

Liepsnojo 
sodybos 
stogai 

Ugnis sunaikino stogą namo, kadaise pirktą už našlaičiui skirtus valstybės 
pinigus. 

laičiui. Jis pastaruoju metu gyveno 
kitur – Miegonyse. 

Kai kurių šaltinių teigimu, sa-
vininkas sodyboje buvo leidęs gy-

venti vienam vyriškiui. Tačiau šis 
esą jau kurį laiką ten nebuvęs. 

Kas galėjo sukelti gaisrą, aiški-
nasi gaisro tyrėjai. 

Trečiadienį pastebėti vagystės 
rezultatai Nemunėlio Radviliškio 
seniūnijos Muoriškių kaime. 

Biržuose gyvenantis sodybos 
šeimininkas pranešė policijai, kad 
įsibrauta į gyvenamąjį ir ūkinį 
pastatus. 

Iš namo pavogta dujinė viry-
klė, dujų balionas, elektrinis vir-
dulys, elektrinė plytelė, krosnies 
konstrukcinės dalys. Nuostolis – 
481 euras. 

Parengė Alfreda Gudienė

Apvogė 
sodybą
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Priklausomi nuo sporto
Vos prieš porą savaičių Vilniuje pradėjo 

veiklą kone pats biržietiškiausias sporto klubas 
Lietuvoje. Sporto klubo, pavadinto „Priklauso-
mi nuo sporto“, ne tik savininkai, bet ir didžioji 
dauguma darbuotojų yra biržiečiai. 

Svajonę turėti savo sporto klubą, padedamas 
komandos, įgyvendino šalyje žinomas kūno ren-
gybos ir sporto treneris Nojus Berlinskas. 

„Sporto klubą įsigijome iš Žydrūno Savicko, 
su kuriuo palaikome draugiškus ir gerus santy-
kius. Prieš keletą metų su partneriu Karoliu Pau-
lausku jame dirbome ir mums čia labai patiko. 
Kuomet subrendome turėti savo sporto klubą ir 
pradėjome įgyvendinti idėją, labai greitai įsiti-
kinome, kad rasti ir įsirengti tinkamas patalpas 
nėra paprasta. Taip sutapo, kad Ž. Savickas 
svarstė apie galimybę būtent šį klubą perleis-
ti, nes norėjo daugiau dėmesio skirti likusiems 
savo sporto klubams“, – pasakojo N. Berlinskas. 

Vos įgijusi teises į klubą visa „Priklausomi 
nuo sporto“ komanda per keletą dienų pasiruo-
šė naujai atverti sporto klubo duris lankytojams. 
Per tą laiką buvo perdažytos sporto klubo sie-
nos, atlikti kiti darbai, tarp jų – ir susiję su klubo 
administravimu. Daugiausiai rūpesčių užgulė 
biržiečių Tado Berlinsko ir Dovilės Vasiliūnai-
tės pečius. 

„Jei Nojus ir kiti komandos nariai daugiau-
siai užsiima darbu su klientais, tai man ir Dovi-

Biržiečių trenerių užmojai 
vien sportu neapsiriboja

Sveikos gyvensenos ir sporto 
populiarumo augimas visoje Lie-
tuvoje skatina naujų sporto klubų 
ir studijų atsiradimą. Daugiau-
siai naujų sporto klubų atsiranda 
sostinėje ir tai nenuostabu, tačiau 
maloniai stebina tai, kad sporto 
oazes didžiuosiuose šalies mies-
tuose įkuria biržiečiai. 

Simonas Gudas

Darnioje, jaunoje ir labai stipriai motyvuotoje komandoje „Priklausomi nuo sporto“ darbuojasi net šeši biržiečiai. 

Svarbiausias „Priklausomi nuo sporto“ žmogus 
ir klubo veidas – Nojus Berlinskas. 

lei didžiąja dalimi tenka rūpintis klubo admi-
nistravimu. Darbų ir reikalų pradžioje buvo be 
galo daug. Per labai trumpą laiką reikėjo viską 
suderinti su tiekėjais, paslaugų įmonėmis, taip 
pat pasiruošti klientų aptarnavimui, buhalterinei 
apskaitai. Nors ir buvo sunkumų, bet su tinka-
mu nusiteikimu didžiuosius ir būtiniausius rei-
kalus susitvarkėme“, – sakė Tadas Berlinskas. 

Per keletą sėkmingų veiklos metų gerą var-
dą įgijęs prekinis ženklas „Priklausomi nuo 
sporto“ išgarsėjo treniruotėmis ir sporto bei mi-
tybos planų sudarymu nuotoliniu būdu, taip pat 
dėmesiu klientams ir motyvacija. Tokį pat vei-
klos modelį planuojama taikyti ir sporto klube. 

„Nors sporto klubų sostinėje daug, bet mes 
nesistengsime atiminėti klientų. Mūsų tikslas 
paskatinti sportuoti tuos žmones, kurie iki šiol 
to nedarė. Padėsime ir tiems, kurie iš tiesų nori 
kažko pasiekti, pasikeisti, bet iki šiol dėl kokių 
nors priežasčių to padaryti nesugebėjo. Mūsų 
visa didelė komanda ištisą dieną dirba salėje, 
padeda ir motyvuoja klientus, moko taisyklin-
gai sportuoti. Dėmesys, bendravimas ir pagalba 
kiekvienam žmogui yra mūsų išskirtinumas. 
Juk treniruokliai visose salėse iš esmės vieno-
di“, – sakė N. Berlinskas. 

Kainos, įvertinus bendras rinkos tendencijas 
ir skiriamą dėmesį klientams, klube kol kas yra 
nedidelės. Mėnesinis abonementas be apriboji-
mų kainuoja 30 eurų, o į klubą ateinantiems iki 
16 val. – 20 eurų. Anot „Priklausomi nuo spor-
to“ vadovų, į klubą sportuoti atėjusiems biržie-
čiams galbūt bus galima pritaikyti ir nuolaidas. 

„Kodėl sporto klubas negali tapti biržiečių 
susibūrimo vieta? Tai labai gera mintis. Galbūt 
biržiečiams bus galima taikyti kažkokias nuo-
laidas ir taip juos paskatinti sportuoti bei burtis 
draugėn“, – sakė N. Berlinskas. 

Išskirtinė treniruočių studija 
Dar vieną sporto klubą Vilniuje, o tiks-

liau – išskirtinę treniruočių studiją, planuo-
ja atidaryti biržietis sporto treneris Andrius 
Česnauskas. 

Studija vadinsis Movement LAB (liet. jude-
sio erdvė, laboratorija). Tai bus erdvė, kurioje 

susijungia judėjimas, sportas, estetika, stilius ir 
motyvuota bendruomenė. Užsiėmimus vykdys 
profesionalių trenerių komanda, daugiausiai dė-
mesio bus skiriama asmeninėms ir mažų grupių 
treniruotėms. 

„Pradiniai planai pradėti veiklą buvo dar 
šiais metais. Tačiau dėl aplinkybių, kurių aš 
negaliu keisti, atidarymas, ko gero, nusikels į 
kitų metų kovo mėnesį. Esminė priežastis – iš-
kilusios pastato, kuriame įsikurs sporto klubas, 
rekonstrukcijos ir statybų užbaigimo kliūtys“, 
– sakė A. Česnauskas. 

Naujų didelių sporto klubų atsidarymas 
Vilniuje ir galima konkurencija A. Česnausko 
nebaugina. 

„Dėl naujų didelių sporto klubų atėjimo tu-
rėtų nerimauti esami dideli sporto klubai. Man 
jie ne konkurentai, nes aš orientuojuosi visai į 
kitą segmentą. Sportas studijoje bus brangesnis 
nei standartiniame sporto klubuose, tačiau čia 
bus dirbama su kiekvienu klientu kone indivi-
dualiai. Sostinėje yra daug žmonių, kurie nori 
mankštintis, tačiau nemėgsta masinių vietų, 
nori komforto, dėmesio ir privatumo ir gali tai 
sau leisti“, – kalbėjo biržietis, šiuo metu dirban-
tis sporto vadovu ir asmeniniu treneriu viename 
iš sostinės sporto klubų. 

Nukelta į 7 psl. 

Strasbūro šaulys
Prancūzijos policija ketvir-

tadienį nukovė 29 metų amžiaus 
vyrą, anksčiau šią savaitę Stras-
būro Kalėdų mugėje nužudžiusį 
tris žmones ir pasprukusį iš nusi-
kaltimo vietos. Atsakomybę už jo 
surengtą ataką prisiėmė džihadistų 
judėjimas „Islamo valstybė“ (IS). 
Išpuolio vykdytojo nuo antradienio 
ieškojo daugiau kaip 700 prancūzų 
saugumo pajėgų narių. Prancūzi-
joje buvo paskelbtas aukščiausias 
teroro pavojaus lygis. Įvykiai pri-
minė, kad karas su terorizmu Eu-
ropoje tęsiasi. 
Pratęsė sankcijas

Nesant pažangos konflikte su 
Ukraina, Europos Sąjunga dar 
pusmečiui pratęsė ekonomines 
sankcijas Rusijai. Dėl to viršūnių 
susitikime Briuselyje susitarė ES 
šalių lyderiai. Sankcijos taikomos 
ištisiems Rusijos ekonomikos sek-
toriams, įskaitant itin svarbų naftos 
verslą. Be ekonomikos sektoriams 
taikomų sankcijų, ES taip pat yra 
paskelbusi varžomąsias priemones 
asmenims ir organizacijoms, sie-
jamiems su Rusijos 2014 metais 
įvykdyta Krymo aneksija ir besitę-
siančiu konfliktu Ukrainoje. 
Paslaugų mokestis

Europos parlamentas užsimo-
jo apmokestinti tas technologijų 
įmones, kurios uždirba iš rekla-
mos skaitmeninėje erdvėje. EP 
ketvirtadienį balsavo už tai, kad 
„Facebook“, „Google“, „Netflix“ 
ir panašioms įmonėms ES mastu 
būtų taikomas 5 proc. skaitmeninių 
paslaugų mokestis. Į skaitmeninių 
paslaugų mokesčio sritį neturėtų 
patekti pajamos iš mažmeninės 
prekybos. Europarlamentarai taip 
pat siekia taikyti tokį mokestį ir 
už vartotojams teikiamą skaitme-
ninį turinį – vaizdo, garso medžia-
gą, žaidimus ar tekstą. Tai apimtų 
tokias įmones kaip „Netflix“ ar 
„Youtube“. 
Vakarėlio nebus

JAV prezidentas Donaldas 
Trumpas toliau demonstruoja ne-
santaiką su jį kritikuojančia ži-
niasklaida. Šiemet Baltuosiuose 
rūmuose jis nerengs jau tradicija 
tapusio priėmimo žiniasklaidos 
darbuotojams. Pagal tradiciją žur-
nalistams Baltuosiuose rūmuose 
būdavo surengiamas banketas. 
Svarbi renginio dalis būdavo foto-
grafavimasis: pakviesti žurnalistai 
galėdavo nusifotografuoti su JAV 
prezidentu ir pirmąja ponia. Bal-
tieji rūmai nepadarė oficialaus pa-
reiškimo dėl renginio atšaukimo. 
Pernai D. Trumpas ir jo žmona 
Melania surengė priėmimą, bet ne-
sifotografavo su žurnalistais. 
Kosmoso aukštis

JAV bendrovė „Virgin Gala-
ctic“ pranešė, kad jos kosminio 
turizmo erdvėlaivis pirmąkart pa-
kilo į didesnį kaip 80 km aukštį. 
Šį aukštį bendrovė laiko kosmoso 
riba. Erdvėlaivis „Unity“ buvo pa-
leistas nuo savo lėktuvo nešėjo virš 
Mohavių dykumos Kalifornijoje ir 
įjungė savo raketinį variklį. Erdvė-
laivis, valdomas dviejų pilotų ban-
dytojų, staigiai šovė į viršų ir plika 
akimi nebebuvo matomas nuo že-
mės. Pilotas Enrico Palermo sakė, 
kad aparatas pakilo į 82 km aukštį. 
Skrydis dar vienu žingsniu priar-
tina „Virgin Galactic“ prie tikslo 
– paversti svajones apie kosmoso 
turizmą tikrove. „Virgin Galactic“ 
įkūrėjas miljardierius Richardas 
Bransonas sakė norįs būti tarp pir-
mųjų skrisiančių. 

Parengė Simonas Gudas
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„Siekti efektyvesnio šilumos 
ir karšto vandens vartojimo, 
energijos taupymo, o tuo pačiu 
– ir mažesnių išlaidų energijai, 
galima visuose pastatuose, ne-
priklausomai nuo jų paskirties“, 
- „Litesko“ padalinio „Biržų ši-
luma“ vadovė Lina Valotkienė.

 
Auditas – ne tik didiesiems 

Pagrindinis būdas, leidžiantis 
išsiaiškinti energijos suvartoji-
mo rodiklius ir pastato efekty-
vumą – energijos vartojimo au-
ditas. Tai – viena iš priemonių, 
leisiančių užtikrinti, kad Lietuva 
iki 2020-ųjų pasieks Europos 
Sąjungos keliamą tikslą taupyti 
energiją. 

Įstatymais numatyta, kad 
didelėms įmonėms privaloma 
atlikti energijos vartojimo audi-
tus ne rečiau kaip kas ketverius 
metus. Auditų metu įvertinamas 
esamas energijos suvartojimo 
lygis įmonėje ir galimybės jį su-
mažinti. Audituojant nustatomi 
labiausiai energijos vartojimui 

Efektyviau vartoti šilumą aktualu visiems
Šaltasis sezonas kas-

met kelia tą patį klausi-
mą: kokiomis priemonė-
mis pastatuose taupyti 
šilumos energiją ir jai 
skiriamas lėšas? Tai ak-
tualu ir daugiabučiams, 
ir privačioms bendro-
vėms, ir savivaldybės 
įmonėms, ir įstaigoms – 
visiems energijos varto-
tojams. 

imlūs procesai įmonėje ir pa-
siūlomos ekonomiškai pagrįs-
tos energijos sutaupymo prie-
monės, skirtos mažinti įmonių 
veiklos kaštus. 

„Energijos vartojimo auditai 
privalomi tik stambioms įmo-
nėms, tačiau ši priemonė aktu-
ali ne tik didiesiems. Išsiaiškinti 
galimybes ir konkrečius būdus, 
kaip taupiau vartoti energiją, 
taip pat ir šilumą, svarbu ir ma-
žesnėms įmonėms“, - teigė L. 
Valotkienė. 

Anot jo, tokį auditą norin-
čiai atlikti įmonei reikia kreiptis 
į atestuotus ekspertus, kurie 
atliks kompleksinę analizę. Tuo-
met, žinant realią padėtį pas-
tatuose, galima pritaikyti efek-
tyviausias priemones, kurios 
sumažins energijos vartojimą. 

Gyventi taupiau – 
jau šiandien 

Didžiausią energijos taupy-
mo naudą leidžia pasiekti kom-
pleksinė senų pastatų renovaci-
ja. Jos metu apšiltinus pastatų 
išorę, sutvarkius vėdinimo sis-
temas ir modernizavus šilumos 
punktą bei karšto vandens sis-
temą, galima reikšmingai suma-
žinti šilumos praradimus. 

Žinoma, siekiant taupiau 
gyventi jau šiandien, galima 
imtis priemonių, kurios padeda 
mažinti energijos suvartojimą, 
o tuo pačiu – ir mokėjimus už 
šilumą, belaukiant renovacijos. 
Be to, šios priemonės yra piges-
nės ir greičiau atsiperka. 

Skaičiuojama, kad automa-
tizavus šilumos punktus ir su-
balansavus visas vidaus šildy-
mo ir karšto vandens sistemas, 

įrengus individualią apskaitą ir 
reguliavimą, galima sutaupyti 
iki 30 procentų šilumos. 

Automatizuoti šilumos punk-
tai automatiškai, pagal lauko 
oro temperatūrą, reguliuoja ši-
lumos tiekimą į pastato šilumos 
sistemą. Tai leidžia pagerinti ši-
lumos paskirstymą pastatuose. 
Dar vienas šios sistemos priva-
lumas – šilumos vartotojai turi 
galimybę pradėti ar užbaigti šil-
dymą pastatuose savo nuožiūra. 

Žinoma, efektyvus energijos 
vartojimas priklauso ne tik nuo 
pastatų šildymo sistemų būklės, 
bet ir tinkamos jų priežiūros. 
Būtina laiku atlikti šildymo ir 
karšto vandens sistemų prie-
žiūros darbus: periodiškai plauti 
šilumokaičius, rūpintis šilumos 
izoliacijos, filtrų, siurblių ir kitų 
sistemos dalių būkle. 

Visiems – vienoda 
temperatūra

Karšto vandens tiekimo sis-
temos subalansavimas pastatų 
viduje užtikrina ne tik efekty-
vesnį šilumos vartojimą, bet ir 
patogesnį gyvenimą. 

Mat nesubalansuotomis sis-
temomis vartotojus pasiekiantis 
karštas vanduo būna skirtingos 
temperatūros. Arčiau šilumos 
punkto esantys butai ar patalpos 
aprūpinami karštesniu vandeniu, 
o esantys toliau – vėsesniu, todėl 
ir sunaudoja jo daugiau. 

Siekiant visiems pastato var-
totojams užtikrinti vienodą karš-
to vandens temperatūrą ir efek-
tyvų vandens vartojimą, būtina 
subalansuoti karšto vandens 
cirkuliacines sistemas – įrengti 
termobalansinius ventilius. 

Specialistai taip pat reko-
menduoja nelaukti, kol įvyks 
trūkimas senuose karšto van-
dens ir šildymo vamzdynuose, 
ir atitarnavusius vamzdžius 
pakeisti. 

Pritaikyti savo poreikiams 
Centrinę šildymo sistemą 

galima pritaikyti ir savo porei-
kiams. Tam reikia įrengti indi-
vidualią šilumos reguliavimo ir 
apskaitos sistemą: termostati-
nius ventilius, šilumos daliklius 
bei išmanųjį vienalaikį rodmenų 
nuskaitymą. 

Taip modernizuota sistema 
leidžia atskirose patalpose nu-
statyti ir palaikyti norimą tem-
peratūrą bei tiksliai paskirstyti 
suvartotą šilumos energiją. To-
dėl šildymas tampa efektyves-
nis ir komfortiškesnis, o energi-
jos suvartojimas ir sąskaitos už 
šildymą – mažesnės. 

Paprasti būdai taupyti 
Tiek gyventojai, tiek įmo-

nės ar visuomeninių pastatų 
savininkai, nusprendę švaistyti 
mažiau šilumos, gali įgyvendinti 
dar paprastesnes taupymo prie-
mones. 

Pavyzdžiui, pakeisti senus 
langus šiuolaikiniais, įstiklinti bal-
konus. Ruošiantis žiemai, būtina 
patikrinti ir tvarkyti langų ir durų 
rėmus, stengtis sumažinti tarpus 
tarp varčios ir staktos. 

Šildymo sezono pradžioje rei-
kia kruopščiai patikrinti, ar radi-
atoriuose neliko oro. Jį būtina 
išleisti per tam skirtus ventilius, 
mat dėl šildymo sistemoje esan-
čio nors ir nedidelio oro kiekio ne 
visi radiatoriai šils vienodai. 

Šildymo radiatorius dengian-
čios užuolaidos ar įvairūs baldai 
gali trukdyti efektyviau varto-
ti šilumą. Tuomet mažiau šilto 
oro patenka į kambario gilumą, 
o šilumos nuostoliai per langus 
padidėja iki 40 procentų. Norint 
pagerinti oro cirkuliaciją kamba-
ryje, užuolaidų ilgis turėtų būti 
ne iki grindų, o iki palangės. 

Didelę knygų lentyną arba 
spintą rekomenduojama statyti 
prie išorinės sienos – taip ma-
žinami šilumos nuostoliai per šį 
sienos plotą. 

Už radiatoriaus esantį sie-
nos plotą papildomai uždengus 
šilumą atspindinčia plėvele ar 
specialios izoliacinės medžiagos 
lakštu, nukreipiančiu šilumą į 
kambarį, patalpoje taps šilčiau. 

Administratorių duona 
„Litesko“, kaip ir kitos šilu-

mos tiekimo įmonės, yra atsa-
kingos už šilumos energijos tie-
kimą iki pastatų įvadų, o vidaus 
sistemomis rūpinasi pastatus 
administruojančios įmonės. To-
dėl gyventojai, įmonės ir įstai-
gos, siekiančios mažinti savo 
išlaidas, turėtų kreiptis į pastato 
vidaus šildymo sistemas prižiū-
rinčią įmonę. 

Administratorių funkcija – 
analizuoti, kodėl pastatai su-
vartoja daug šilumos, ir apie 
priežastis informuoti pastatų 
savininkus. Būtent administra-
toriai yra atsakingi už šilumos 
taupymą namo viduje, tolygų 
visų pastato patalpų šildymą ir 
karšto vandens tiekimą. 

„Litesko“ informacija
(Užs. Nr. 2767-6)

Tautosakininko vardo įamžinimas –
tik „techninis“ klausimas?
Rasa Penelienė

Biržų rajono savivaldybė ėmėsi 
gražios iniciatyvos pagerbti žymų 
tautosakininką Augustą Robertą 
Niemį, minint jo gimimo 150 – 
ąsias metines. 

Siūloma vieną Biržų gatvę 
pavadinti jo vardu. Manoma, kad 
tam labiausiai tiktų dabartinė V. 
Montvilos gatvė, pakeičiant jos 
pavadinimą. 

Biržų rajono valdžia nuspren-
dė pasielgti demokratiškai – prieš 
galimą gatvės pavadinimo keitimą 
apklausti gyventojus. 

Sumanymas būtų sveikintinas, 
tačiau iškyla vienas „bet“. 

Biržų rajono savivaldybė nori 
sužinoti tik V. Montvilos gatvės 
gyventojų nuomonę. 

Išeitų, kad kitų miesto ir rajono 
gyventojų nuomonė šiuo klausimu 
savivaldybei neįdomi. Kitaip ta-
riant, tik vienos gatvės gyventojai 
nuspręs, ar bus įamžintas žymaus 
žmogaus vardas. 

Kodėl savivaldybei svarbus 
tik tos vienos gatvės gyventojų 
verdiktas?

Toks klausimas buvo perduotas 
Biržų rajono savivaldybės Archi-
tektūros ir urbanistikos skyriaus 

vyriausiajam specialistui Daliui 
Mikelioniui. 

Jo atsakymas buvo toks: „Ga-
vus Seimo nario V. Rinkevičiaus 
pasiūlymą minint 150-ąsias A. R. 
Niemio metines įamžinti šio tau-
tosakininko atminimą pervadinant 
A. R. Niemio vardu vieną iš Biržų 
miesto gatvių, Biržų krašto mu-
ziejaus „Sėla“ kolektyvas pasiūlė 
pakeisti Biržų m. V. Montvilos 
gatvės pavadinimą. Muziejininkų 
nuomone, V. Montvilos gatvės pa-
vadinimas yra sovietmečio laikų 
reliktas, tuo labiau, šis poetas jokių 
sąsajų su Biržais neturi. Dabartinė 
V. Montvilos gatvė yra šalia A. Sa-
baliausko – Žalios Rūtos gatvės, 
tad pervardinus ją A. R. Niemio 
vardu būtų įprasminta šių abiejų 
iškilių žmonių bendradarbiavimas 
ir bičiulystė. Biržų rajono savi-
valdybė, prieš imdamasi gatvės 
pervadinimo iniciatyvos, nori atsi-
klausti V. Montvilos g. gyventojų 
nuomonės.“

Kadangi tame rašte nebuvo at-
sakyta, kodėl nuomonės dėl A. R. 
Niemio įamžinimo klausiama tik 
V. Motvilos gatvės gyventojų, teko 
klausimą pakartoti telefonu.

Pokalbio metu specialistas D. 
Mikelionis aiškino, kad gatvės 
pavadinimo pakeitimą pajus tik 

V. Montvilos gatvėje gyvenantys 
žmonės - dėl to jiems kils papildo-
mų rūpesčių dėl adresų ir t.t.

Paprašius patikslinti, ar suma-
nymas keisti gatvės pavadinimą 
yra susijęs su istorinės atminties 
įamžinimu, pagarbos Biržams 
nusipelniusiam žmogui išraiška, 
ar viso labo techninis dalykas, už 
paveldosaugą atsakingas specialis-
tas pareiškė, jog tai tik „techninis 
klausimas“.

Savivaldybei atrodo, kad A. R. Nie-
mio įamžinimą gali spręsti tik vie-
nos miesto gatvės gyventojai.
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Ji ir vyresnioji sesuo pindavo 
Valdutei kasas, kurios iki šiol puo-
šia merginos galvą. 

Karolina baigė ekonomikos 
mokslus ir dirba Vilniuje. Valda 
pasirinko medikės kelią. Biržuose 
dirbančiai ir skubią pagalbą tei-
kiančiai 23 metų medikei didžiau-
sia palaima – jausmas, kad galėjo 
padėti žmogui. 

Anūkes auginusi senoji Liud-
garda Klusienė jau ilsisi Kvetkų 
kapinėse. Ten amžino poilsio at-
gulė ir jos marti Bronė Klusienė. Iš 
Rokiškio krašto, Jūžintų, kilusi ma-
tematikos ir fizikos mokytoja ilsisi 
Kvetkuose, kur užaugo našlaitėmis 
likusios jos dukrelės. 

Mamą atstojusi senoji L. Klu-
sienė mirė jaunylei Valdai besimo-
kant medicinos kolegijos pirmaja-
me kurse. Tapti medike mergina 

Darbas – 
kaip nėrimas 
į nežinią
× Atkelta iš 1 psl. 

Valdutei ir Karolinai motinišką meilę stengėsi pakeisti močiutė Liudgarda Klusienė.

sako nusprendusi jau baigdama 10 
klasių Pandėlio gimnazijoje. 

„Močiutė tam nepritarė – norė-
jo, kad būčiau mokytoja“, – sako 
Valda. Ji nesulaiko ašarų, plūstan-
čių vos prakalbus apie močiutę. 
Sutariame nežadinti praeities. 

„Ji buvo be galo šiltas žmo-
gus... Aš jos labai pasigendu“, – 
šluosto ašaras anksti mamos ne-
tekusi, tačiau motinišką močiutės 
meilę jautusi Valda. Ji vilki ryškią 
skubią pagalbą teikiančios medikės 
uniformą. 

Su mergina kalbamės ankstų 
rytą po budėjimo Biržų greitosios 
medicinos pagalbos tarnyboje. 

„Nieko labai gero – gal tokia 
vidutinė naktis“, – atsako Valda 
pasiteiravus apie ką tik baigtą bu-
dėjimą. 

Į darbą atskubėjusi valytoja 
ima girti jaunąją darbuotoją. 

„Tokių jaunų žmonių, kokia yra 

mūsų Valdutė, reta. Ji tokia gera, 
paprasta ir miela“, – gražiausius 
žodžius stengiasi rinkti moteris. O 
tie žodžiai iš jaudulio veržiasi taip 
jautriai, kad negali netikėti juos ta-

riančio žmogaus nuoširdumu. 
Valdą gyrė ir jos kolegos, admi-

nistratorė Zita Burbulienė, merginą 
vadinanti „mūsų Valdutė“. Jos ir 
dar dviejų jaunų medikų – Simonos 

Knizikevičienės bei Manto Žibo – 
įsiliejimą į komandą administrato-
rė vadino tikra laime. 

Nukelta į 8 psl. 

Erdvė sportui Panevėžyje
Daugiau nei prieš pusmetį Pa-

nevėžyje duris atvėrė sporto klubas 
„Free Motion“, kuris ragina žmones 
sportuoti ne madingai, o protingai. 
Neeilinę sporto erdvę atidarė šiuo 
metu Panevėžyje gyvenanti biržiečių 
Vytauto ir Ernestos Glemžų šeima. 

Įkurti klubą ir pradėti dirbti 
jame V. Glemžą paskatino įgyta 
patirtis dirbant įvairiuose Lietuvos 
sporto klubuose. 

„Sukaupęs žinių ir patirties 
pradėjau pastebėti, kad daug žmo-
nių sportuoja netinkamai. Sporto 
klubuose, kuriuose teko dirbti tre-
neriu, mano idėjos ir pasiūlymai 
būdavo atidėliojami, vadovai dau-
giausia dėmesio skirdavo klientų 
skaičiui ir pelnui auginti. Jaučiau, 
kad negaliu savęs visapusiškai 
realizuoti, nors visuomet norėjau 
žmones mokyti, skatinti sportuoti 
sąmoningai, jausti ir suvokti savo 
kūną, jo poreikius. Trenerio Andriaus Česnausko užmojis - išskirtinės treniruočių studijos „Mo-

vement LAB“ atidarymas.

Biržiečių trenerių užmojai 
vien sportu neapsiriboja
× Atkelta iš 5 psl. 

Nukelta į 9 psl. 

Biržų rajono savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras atliko 
bendrojo lavinimo mokyklų moks-
leivių sveikatos apžvalgą 2017 – 
2018 m. m. 

Apdoroti 3259 mokinių sveika-
tos pažymėjimų duomenys. Nusta-
tyta, kad dažniausi sutrikimai yra 
regos (20,62 proc.), kraujotakos 
(13,41 proc.), nervų (8,68 proc.) 
ir kvėpavimo (8,04 proc.) sistemų. 

Ar sveiki mūsų vaikai?
20 proc. Biržų mokyklose besimokančių vaikų turi 

regos sutrikimų, 9 proc. yra nepakankamo svorio, 5 
proc. – nutukusių. 

Daugiausia mokinių buvo pri-
skirti pagrindinei fizinio lavinimo 
grupei - 78,15 proc., parengiama-
jai – 7,58 proc., specialiajai – 1,47 
proc., o 1,93 proc. vaikų buvo at-
leisti nuo kūno kultūros pamokų 
visiems mokslo metams. 

Pagal kūno masės indekso stan-
dartus normalų svorį turėjo 1639 
mokiniai, 305 – nepakankamą svo-
rį, per didelį svorį turėjo 381, o 155 
mokiniai buvo nutukę. 

Pagal gydytojų odontologų pa-
teiktus duomenis su sąkandžio pa-
tologijomis buvo 864 moksleiviai, 
neturinčių patologijų buvo 1906 
moksleiviai. 

Vertinant pasiskirstymą pagal 
dantų ėduonies intensyvumą, per 
aukštą indeksą turėjo 22,49 proc. 
vaikų dalis. 

Daugiau negu 13 proc. vaikų 
sveikatos pažymose duomenų apie 
dantų būklę visai nebuvo. 

Eglė Budrytė,  
visuomenės sveikatos 
stebėsenos specialistė



www.siaure.lt
2018 m. gruodžio 15 d., šeštadienis gyvenimo ratu8

Darbą pradėjo ligoninėje 
Studijų metu Valda praktiką at-

liko Biržų ligoninėje. Grįžti dirbti į 
savo krašto gydymo įstaigą jaunąją 
medikę pakvietė praktikai vado-
vavusi ligoninės vyriausioji slau-
gytoja, direktoriaus pavaduotoja 
slaugai Audronė Gaigalienė. 

„Iš tiesų tai aš ir negalvojau, 
kad galėčiau išvažiuoti kur nors 
kitur“, – sako Valda. Darbą pradė-
jusi ligoninės Vidaus ligų skyriuje 
ji sykiu mokėsi toliau – Kauno 
kolegijoje įgijo skubios medicinos 
pagalbos teikimo specializaciją. 

Jau metai, kaip jaunoji medikė 
yra poliklinikos Greitosios medi-
cinos pagalbos tarnybos darbuo-
toja, budinti ir ligoninės Priėmimo 
skyriuje. 

„Ne, tikrai nesigailiu. Jei rei-
kėtų, vėl rinkčiausi tą patį kelią“, 
– sako Valda. Tikina, kad ir ligo-
nės skyriuose, ir greitosios pa-
galbos tarnyboje ji sutikusi gerus 
medikus. 

Anot merginos, visi kolegos jai 
buvo geri, su visais pavyksta su-
tarti, konfliktų ar nuoskaudų nėra. 

„Kai reikia patarimo, konsulta-
cijos, drąsiai skambinu gydytojui 
Mantui Žibui. Jis toks žmogus – be 
jokios arogancijos, pasipūtimo“, – 
apie skubios medicinos pagalbos 
kolegą gydytoją sako Valda. 

Dirbant Vidaus ligų skyriuje 
jaunąją medikę žavėjo vedėjos 
Vidos Gasiūnienės kruopštumas. 

„Važiuoji į nežinią“ 
Sutrikusios psichikos ligonį 

naktį lydėjusi medikė sako turėjusi 
būti budri. Kelionėje į psichiatrijos 
ligoninę tik ji ir vairuotojas buvo 
su ligoniu, kurio elgseną sunku 
prognozuoti. 

Valda sako, kad kalbamės kaip 
tik tuo metu, kai prasidėjęs pašal-
pų mokėjimo laikas. Kiekvieną 

Darbas – 
kaip nėrimas 
į nežinią
× Atkelta iš 7 psl. 

„Savanaudis“, - ryškiausią mylimo augintinio haskio Demono savybę nurodo šeimininkė.

Biržų poliklinikos Greitosios pagalbos skyriaus administratorė Zita Burbulienė džiaugiasi jaunąja kolege, kurią va-
dina Valdute.

mėnesį besikartojantis metas, kai 
paūmėja su alkoholio vartojimu 
susijusios ligos, girtus žmones iš-
tinka traumos. 

Kartą jau teko gelbėtis nuo 
girto paciento agresijos. Smūgio 
pavyko išvengti, tačiau daiktus 
palikus bėgti teko. 

„Darbo tikrai daug. Sunkiau-
sias momentas yra tai, kad esi vie-
nas. Nori viską padaryti kaip gali-
ma greičiau ir geriau, bet trūksta 
rankų“, – apie skubios pagalbos 
mediko darbo specifiką kalba 
Valda. 

Prireikus nešti, kelti padeda 
ir vairuotojas, tačiau medicininį 
darbą slaugytoja turi atlikti viena. 

„Ligoninės priėmimo skyriuje 
jautiesi drąsiau, nes ten esi spren-
dimus priimančio gydytojo pa-
dėjėjas“, – darbą „greitojoje“ su 
budėjimu ligoninėje lygina jauna 
medikė. Sako, kad pradėjus dirbti 
skubios pagalbos teikimo slaugy-
toja baimės netrūkę. Dabar, praėjus 
metams, drąsos atsiranda daugiau, 
tačiau stresas yra nuolatinis. 

„Juk kiekvieną kartą važiuoji 
į nežinią – nežinai, kokios būklės 
ligonį rasi, ar dar galėsi jam pagel-
bėti“, – neišvengiamą profesinę re-
alybę pripažįsta per dvidešimtmetį 
perkopusi ilgakasė mergina, kurios 
pareiga – gelbėti žmones. 

Tenka įveikti ir po sunkių budė-
jimų užplūstančias mintis. 

„Kai žinai, kad žmogui tikrai 
galėjai padėti, tada būna labai gera. 
Dažnai pergalvoji visas sudėtin-
gesnes situacijas, savo veiksmus, 
svarstai, ar tikrai negalėjai ką nors 
padaryti kitaip. Nors teoriškai su-
pranti, kad viską darei teisingai, 
tačiau natūralu, jog galvoje kirba 
ir širdį virpina visokios mintys“, 
– kalba mergina apie įtampą, ly-
dinčią ekstremalių tarnybų dar-
buotojus. 

„Kai sunku, kalbuosi su Sima 
(greitosios pagalbos tarnybos kole-

ge Simona Knizikevičiene – aut.). 
Ji yra mano draugė, su kuria galiu 
aptarti ir mūsų darbą. Sima dabar 
augina ką tik gimusią dukrytę, ta-
čiau ji gerai žino, kas yra ta skubi 
pagalba ir kaip jaučiasi ją teikti 
turintis žmogus. Sima – žmogus, 
su kuriuo galiu dalytis mintimis“, 
– apie bičiulę sako Valda. 

Ji turi dar vieną brangią drau-
gę - seserį Karoliną. Ji ištekėjusi, 
gyvena ir dirba Vilniuje. „Su ja 
kalbamės kiekvieną dieną“, – šyp-
sosi Valda. 

Vaikystės namuose 
Po darbo Valda važiuoja į Kvet-

kus. Čia, močiutės namuose, yra 
jos ir nuo vaikystės gerai pažįsta-
mo draugo kuriamas gyvenimas. 
Kasdienio maisto ruošimui daug 
dėmesio neskirianti medikė sako 
konservuojanti daržoves ir verdanti 
uogienes. 

Sodyboje gyvena trys augin-
tiniai – senutėlis kiemsargis Mar-
gis, gražuolis šuo haskis Demonas 
ir katinas Zbitka (rus. – pokštas). 

Kai šeimininkė grįžta į namus, 

kartu su ja į vidų ateina ir Demo-
nas. Jis vienintelis iš augintinių turi 
tokią privilegiją. Vardą šuo jau atsi-
nešė iš tų, kurie keturkojį pardavė. 

„Savanaudis“, – ryškiausią 
Demono savybę nurodo Valda. 
Jos šuo niekada nedarys to, ko jis 
pats nenori. Dresuotas Demonas 
ir komandas vykdantis tik tuomet, 
kai regintis naudą. Labiausiai jam 
patinka vaikščioti ir bėgioti. Kartu 
Demonas „išsiveda“ ir šeimininkę, 
kuriai po budėjimų svarbiausias 
jėgų atgavimo šaltinis – miegas. 
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(Užs. Nr. 2767-9)

(Užs. Nr. 2767-10)

Didžiųjų sporto klubų konkurencijos Andrius Česnauskas nesibaimina, nes dėmesį skirs išskirtinėms individua-
lioms treniruotėms. 

Treneris Vytautas Glemža (pirmas iš dešinės) teigia, kad klientų ratas kasdieną didėja, ir neatmeta galimybės atei-
tyje klubą atidaryti Biržuose. 

Sporto klubą Panevėžyje įkūrė Vytautas ir Ernesta Glemžos. 

Be to, pastebėjau, kad dideliuo-
se klubuose, kuriuos lanko daug 
įvairiausių žmonių, pradeda trūkti 
elementarios tvarkos, net tinkamos 
higienos. Visais pastebėjimais nuo-
lat dalydavausi su žmona, kol vieną 
dieną ji ėmėsi iniciatyvos ir pasiūlė 
įkurti savo sporto klubą“, – sakė 
V. Glemža. 

Anot trenerio, sporto klube ne-
sivadovaujama tradicine sportuo-
jančiųjų filosofija: šiandien man 
rankų diena, rytoj – kojų. „Mūsų 
sporto klube nebūna nei rankų, nei 
kojų dienų – kasdien rūpinamės 
visu kūnu, o labiausiai puoselėja-
me tas vietas, kurioms reikia pagal-
bos“, – teigia V. Glemža. 

Sporto klube šiuo metu dirba 
keturi treneriai, o klientų ratas di-
dėja kiekvieną dieną. Vytautas ir 
Ernesta tiki, kad klientų užteks 
visiems, ir konkurencijos nebijo. 
Priešingai – abu teigia, kad pa-
slaptimis reikia dalytis, o ne jas 
saugoti. 

„Judame pirmyn ir, jei viskas 
seksis, kas žino, gal tokią erdvę 
ateityje atidarysime ir Biržuose“, 
– sakė V. Glemža. 

Biržiečių trenerių užmojai 
vien sportu neapsiriboja
× Atkelta iš 7 psl. 
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PARDUODA

GYVŪNAI

PERKA

ŽEMĖS SKLYPAI

PERKA

PASLAUGOS

DARBAS

NUOMA

TRANSPORTO
PRIEMONĖS

PERKA

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

PERKA

ĮVAIRŪS

Pupų, žirnių sėklą; baltas ir senovi-
nes raudonas plytas. 
Tel. 8~641 68 000 (Užs. E-889)

Anglį. Baltarusių gamybos durpių 
briketus, beržinius briketus, gra-
nules. Pristato. Tel. 8~616 94 180, 
8~45 510 346 (Užs. AL-349)

Beržinius briketus, pristato į vietą 
nemokamai. 
Tel. 8~612 98 729 (Užs. E-864)

VOKIŠKAS SKALBIKLIS 
(2 vnt. po 1,5 l) 

+ WC VALIKLIS – TIK 3 EURAI! 
„Vokiška produkcija“, 
J. Janonio a. 5, Biržai

(Užs. E-890)

UAB „LIUTERA“
DĖMESIO: KALĖDINĖS 

AKCIJOS, NET 30 % 
NUOLAIDOS  DIDELIS

PASIRINKIMAS NAUDOTŲ 
BALDŲ IŠ VOKIETIJOS. 

Tel. +370 614 76341, +370 614 93167, 
8~450 36451, Malūno g. 9, Biržai

Prekiaujame naudota buitine tech-
nika, naudotais dviračiais, indais, 
dėvėtais rūbais, siūlais, audiniais. 
Taikomos nuolaidos. 

(Užs. E-871)

Traktoriaus T-25 vienaašę priekabą 
(2 t), kaupiką, smulkintuvą žolei. 
Tel. 8~676 01 382 (Užs. E-885)

Perku šieno rinktuvą. 
Tel. 8~672 34 833 (Užs. 4247)

Perka traktorinę priekabą, siūlyti 
įvairias, gali būti be dokumentų. 
Tel. 8~658 85 609 (Užs. 4256)

Pirksiu mėšlo šalinimo nuožulnųjį 
transporterį. 
Tel. 8~687 60 288 (Užs. 4254)

ŽEMĖS ŪKIO
TECHNIKA

PERKA

Įmonė BRANGIAI 
PERKA GALVIJUS, 

atsiskaito iš karto, išsiveža. 

 (Užs. E-795)

Tel. 8~686 54 826, 8~684 40 534 

Kokybiškai, pigiai taiso skal-
bykles, šaldiklius, šaldytu-
vus. Senjorams - nuolaidos, 
suteikia garantiją.
Tel. 8~690 46 123 (Užs. AL-331)

Vežame keleivius į/iš Vilniaus, 
Kauno, Rygos oro uostus, keltą.
Autobusų nuoma visoms Jūsų rei-
kmėms. www.skybus.lt, tel. 8~699 
68 035 (Užs. E-887)

Brangiai perkame ąžuolinius 
rąstus visoje Lietuvoje.
Tel. 8~614 11 114 (Užs. AL-345)

Įmonė brangiai superka juodo ir 
spalvoto metalo laužą.Didesnį 
kiekį išsiveža savo transportu. 
Adresas: Mūšos g. 6D, Pasvalys. 
Tel. (8~451) 38 625, 8~694 27 149 
(Užs. AL-337)

Perka Lašų ŽŪB presuotą šieną 
(40-60 Eur/t + PVM), didesnį kiekį 
gali pasiimti. Parduoda granuliuotą 
žirnių-avižų pašarą (150 Eur/t + 
PVM), šienainį (24 Eur/rulonas + 
PVM). Tel. 8~611 44 130 (Užs. GR-31)

Nuolat perkame skaldytus ir ne-
kondicinius grūdus, pupas, žirnius, 
grūdų ir rapso išvalas, kukurūzų 
silosą. Tel. 8~682 59 879 (Užs. E-698)

(Užs. AL-346)

 (Užs. AL-341)

Visoje Lietuvoje perkame 
galvijus, išvežame į ES. Pa-
siimame skubiai.
Tel. 8~616 24 730 (Užs. AL-340)

Visų markių automobilius, mikro-
autobusus, traktorius, kombainus, 
įvairų inventorių. 
Tel. 8~616 93 523 (Užs. AL-338)

Perka važiuojančius, nevažiuojan-
čius automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, 
sutvarko dokumentus. 
Tel. 8~628 07 656 (Užs. E-859)

PARDUODU 
MALKAS 

Tel. 8~674 26 550
(Užs. E-852)

(Užs. E-857)

Užsisakykite buitinių nuotekų valymo 
įrenginį dabar, montavimo darbus 

atidedant pavasariui! „Buiteka“,
 „Traidenis“, „August“, „Feliksnavis“ ir kt. 

įrenginių pardavimas ir montavimas. 

Susitvarkykite nuotekas, tausokite 
aplinką ir išvenkite išlaidų baudoms!

SUTAUPYKITE 150 EUR!

10 METŲ GARANTIJA!
GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Tel. 8~686 80106

Parduodu nebaigtą statyti 
namą Šviesos g. 22 ir pirk-
čiau 1-2 kambario butą pir-
mame aukšte. 
Tel. 8~625 89 230 (Užs. 4122)

3 kambarių butą Vabalninke, II 
aukšte. Tel. 8~612 40 398 (Užs. E-840)

Šiltą vieno kambario butą 
antrame aukšte Vytauto 
g. 65 (su baldais ir buitine 
technika). 
Tel. 8~650 45 662 (Užs. 4250)

Centre vieno kambario butą pirma-
me aukšte; telefoną „Samsung Ga-
laxy S6“. Tel. 8~690 78 109 (Užs. 4219)

Sodybą Kirdonių kaime. Informaciją 
suteiksime tel. +474 624 5275, 
(perskambinsime), galite siųsti 
SMS (Užs. 4186)

Ieškome veterinarijos farmacininko 
(-ės) darbui veterinarijos vaistinėje  
(būtinas veterinarinis išsilavini-
mas). Tel. 8~609 97 785 (Užs. E-829)

Ieškote patikimo darbo užsienyje? 
Įsidarbinkite namų tvarkytoja (-u) 
Anglijoje. 100 proc. garantija, jo-
kių įdarbinimo mokesčių. Amžius 
neribojamas, kalba nebūtina. Tel. 
8~672 41 083; www.superdarbas.
com (Užs. E-486)

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirs-
tus); žemes, sodybas. 
Tel. 8~651 39 039 (Užs. E-89)

Ūkininkas ieško žemės išsinuomoti 
Biržų rajone. 
Tel. 8~656 20 823 (Užs. E-781)

PERKA MIŠKUS brandžius, 
jaunus, malkinius, iškirstus, že-
mes, sodybas visoje Lietuvoje.

Tel. 8~676 41 155
(Užs. E-89)

Brangiai miškus: brandžius, jau-
nuolynus, malkinius. Žemę, apau-
gusią krūmais arba medžiais. 
Tel. 8~641 55 554 (Užs. E-808)

Brangiausiai perkame miškus su 
žeme, išsikirsti. Mokame iki 15000 
Eur/ha; valome krūmynus biokurui; 
rengiame projektus. 
Tel. 8~677 42 222 (Užs. E-672)

Ūkininkas palankiomis sąlygomis 
perka arba išsinuomoja žemės ūkio 
paskirties žemės. 
Tel. 8~682 55 627 (Užs. E-8)

MB BIRŽŲ MIŠKAI perka 
brangiai įvairų MIŠKĄ (gali 
būti dalinai iškirstas, malki-
nis); projektuojame, konsul-
tuojame. Tel. 8~680 82 332 
(Užs. E-2)

Biržų įmonė MB „Miškai“ per-
ka įvairų mišką su žeme arba 
išsikirsti, gali būti malkinis; 
konsultuojame, tvarkome 
dokumentus. Tel. 8~605 12 
405 (Užs. E-758)

Brangiai perka įvairų mišką, 
su žeme, gali būti malkinis, 
biržes išsikirsti; atsakau iš 
karto. Tel. 8~682 19 028 (Užs. 
3675)

VW GOLF V 2008 m., 2,0 TDI; VW 
JETTA 2006 m., 2,0 TDI; OPEL 
FRONTERA 2002 m., 3,2 benzinas 
- dujos. Tel. 8~628 62 758 (Užs. 4249)

VW PASSAT 2000 m., variklis 1,9 l. 
Tel. 8~653 99 845 (Užs. 4225)

Iš Vokietijos - 2004 m. OPEL ZA-
FIRA 2,0 dyzelis; 2005 m. OPEL 
ASTRA 1,7 dyzelis; 2001 m. VW 
SHARAN 1,9 TDI; 2003 m. VW 
GOLF benzinas „hečbekas“; 1998 
m. AUDI A3 1,6 benzinas. Yra dau-
giau automobilių. 
Tel. 8~628 16 136 (Užs. 4262) 

Išsami informacija 
www.darželis-genys.lt arba 
pasiteirauti tel. 8~450 31 139

Biržų lopšelis – darželis „Genys“ 
skelbia atranką į laisvą

VAIKŲ MITYBOS IR HIGIENOS 
ORGANIZATORIAUS 

darbo vietą.

(Užs. 4234)

Muzikantas įvairioms šventėms 
(vestuvės, gimtadieniai ir kt.). Veda 
vakarą. Tel. 8~687 70 344 (Užs. E-891)

Kaminų įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kami-
nų valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 
mm skardą. Tomas, tel. 8~617 62 
969 (Užs. AL-343)

Kokybiškas daugiabučių laiptinių 
remontas. Vidaus apdailos darbai. 
Tel. 8~605 03 052 (Užs. E-835)

Valome sausu giluminiu būdu, plau-
name kilimus, čiužinius, baldus. 
Tel. 8~612 14 816 (Užs. AL-329)

Aplinkos ir kraštovaizdžio 
tvarkymo paslaugos, vejos 
priežiūra, medžių pjovimas, 
gyvatvorių karpymas ir t. t. 
Tel. 8~608 62 662 (Užs. E-718)

Kokybiškai gaminame baldus - vir-
tuvės, prieškambario, svetainės, 
miegamojo; vonios ir biuro spintas; 
prekyba išsimokėtinai; projekta-
vimas, montavimas nemokamas. 
Tel. +370 607 00 573 (Užs. E-651)

Nebrangiai vežame į oro uos-
tus, klinikas ir iš jų bei kitais 
maršrutais iki 8 vietų. 
Tel. 8~663 66 865 (Užs. 4240)

Pjaunu malkas kaladėmis, atva-
žiuoju į namus. 
Tel. 8~609 43 304 (Užs. 4232)

Teikiu keleivių vežimo paslaugas. 
Vežu į oro uostus, keltus, klinikas ir 
iš jų. Tel. +370 618 84 317 (Užs. 4189)

Patraukliomis nuolaidesnė-
mis kainomis vežame į visus 
oro uostus, klinikas, keltus 
ir iš jų. Tel. 8~699 91 975 
(Užs. 4160)

Pjauname ir skaldome malkas. 
Tel. 8~685 56 733 (Užs. 4158)

Visi vidaus apdailos darbai, klijuoju 
plyteles, dedu laminatą, montuoju 
gipso plokštes, įrengiu vonias, 
smulkūs santechnikos darbai ir t.t. 
Tel. 8~675 12 909 (Užs. 4269)

Viryklių, indaplovių, džiovy-
klių ir kitos buitinės techni-
kos remontas. 
Tel. 8~699 85 071 (Užs. 4272)

GAZ-51 galinį tiltą; šienapjovę - 
dalginę 1,65; grėblį - vartytuvą 
„Saulutė“ (5 ratų); 5 t kratytuvą 
dalimis. Tel. 8~631 64 345 (Užs. 4224)

Durpių briketus, pjuvenų briketus, 
anglis didmaišiuose. Sveriame 
kliento kieme. Pristatome. 
Tel. 8~683 08 828 (Užs. AL-342)

KALĖDINĖS NUOLAIDOS!!! 
Iki 50% naudotiems bal-
dams. „SL Baldai“, Kniaudiš-
kių g. 2A, Panevėžys.
www.naudotasbaldas.lt. 
Tel. 8~603 11 066 (Užs. AL-339)

Įvairias malkas (su prista-
tymu). Tel. 8~680 82 722 
(Užs. E-758)

Žąsų ir ančių skerdieną; alksnines 
malkas. Tel. 8~643 02 539 (Užs. 4252)

Sausas mišrias malkas, kirvamal-
kes, vežu ir nedideliais kiekiais. 
Tel. 8~671 08 122 (Užs. 4251)

Parduodu medų 1 kg/4 Eur. Pri-
statau. Tel. 8~672 34 833 (Užs. 4247)

Kirvamalkes dvimetres, pjautas ka-
ladėmis. Tel. 8~609 22 649 (Užs. 4237)

Malkas, mišrias skaldytas, turime 
apysausių. Tel. 8~693 16 388 (Užs. 
4236)

Įvairias malkas, yra kirva-
malkių, kaladėmis skaldytų. 
Nemunėlio Radviliškyje, 
Germaniškio apylinkėse su 
nuolaida. Tel. 8~682 19 028 
(Užs. 4235)

Įvairias malkas, gali supjauti ir 
suskaldyti; 60 arų sklypą ant upės 
kranto. Tel. 8~686 95 533 (Užs. 4111)

Mišrias skaldytas arba ne-
skaldytas malkas, pristatau 
į namus. Tel. +370 630 91 
991 (Užs. 4034)

Padangas - naujas ir dėvėtas 
R-13, R-14, R-15, R-16, R-17, 
R-18; ZIL, GAZ, MAZ R-17,5, 
R-19,5, R-22,5, mikroautobu-
sams su C raide; lietus bei 
skardinius ratlankius, kame-
ras. Tel. 8~600 56 331 (Užs. 3698)

„Auksis“ obuolius, dėžėmis 
po 20 kg, dėžės kaina - 8 Eur. 
Tel. 8~620 70 121 (Užs. 4261)

Šviesią 3-ų durų spintą; „Desma“ 
vyriškus dviračius su sulankstoma 
bagažine ir paaukštintu rėmu, kai-
na nuo 65 Eur. Tel. 8~670 96 428 
(Užs. 4267)

(Užs. 4066)

Skubiai - žemę Apaščios k., Papilio 
sen., Biržų r. 
Tel. 8~601 92 996 (Užs. 4027)

PARDUODA

(Užs. 3034)

Advokatas darbo 
dienomis po 18 val. 

ir savaitgaliais 
Biržuose konsultuoja 
teisiniais klausimais.

Dėl susitikimo tartis 
iš anksto tel. 8~618 35 401.

Advokato A. Penelio kontora 
Panevėžyje (Savanorių a. 2)

Pasvalio r. „Draugystės“ ŽŪB siūlo 
darbą VET. GYDYTOJUI. 
Atlyginimas pagal susitarimą. 

Tel. 8~698 14 390
(Užs. E-892)

„Bajorų žuvis“ ant Jūsų 
stalo ir ne tik šventiniam, 
bet ir kasdieniam stalui. 

SIŪLOME ŠALDYTOS, SŪDY-
TOS BEI RŪKYTOS ŽUVIES 
GAMINIUS. Linkime Jums gražių 
ir šiltų švenčių!

KALĖDOS su 
„Bajorų 
žuvimi“!

(Užs. GR-33)

TOYOTA COROLLA VERO 2005 
m., variklis 2,0 TDI (7 vietos, yra 
TA, nevažinėta Lietuvoje). 
Tel. 8~672 26 920 (Užs. 4258)

2001 m. VOLKSWAGEN PASSAT 
1,9 TD, 96 kW, kaina - 1150 Eur. 
Tel. 8~610 66 789 (Užs. 4260)

NUOMA

Išnuomoju dalį namo. 
Tel. 8~657 78 723 (Užs. 4273)

NEKILNOJAMASIS
TURTAS

PERKA

Ieškau pirkti namo ar buto. 
Tel. 8~637 18 596 Užs. 4275)
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KITI

Biržų kultūros centre
 (J. Basanavičiaus g.  4)

 • Gruodžio 15 d. 15 val. Charizmatiškoji daininkė Vitalija Ka-
tunskytė kviečia į koncertą „Pasitikime šventes kartu“. Jau keturias-
dešimt metų koncertuojanti ir niekada geros nuotaikos nestokojanti 
atlikėja pristatys naujas dainas ir savo auksinius šlagerius. Koncerte 
dalyvaus Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat-Kelpšaitė, nau-
jas dainas atliks Aidas Manikas. Bilietų kaina: 1-12 eilėse 10 Eur, 
12-18 eilėse - 8 Eur. 

• Gruodžio 18 d. 18 val. Artūro Orlausko juodojo humoro vaka-
ras „Sex be tabu“ Amžius - N-18. Bilieto kaina 10 Eur. 

• Gruodžio 20 d. 18 val. „Domino“ teatro spektaklis - F. Veber 
nuotykių komedija „Netikras milijonierius“. Režisierius - Ramūnas 
Cicėnas. Vaidina: Eimutis Kvosčiauskas/Rokas Petrauskas, Alek-
sas Kazanavičius/Mantas Vaitiekūnas, Andrius Žiurauskas/Algirdas 
Dainavičius, Rimantas Bagdzevičius/Sakalas Uždavinys, Elžbieta 
Latėnaitė, Elzė Gudavičiūtė/Lina Rastokaitė, Emilija Latėnaitė/Ga-
brielė Malinauskaitė. Bilietų kaina: 1-5 eilėse 17 Eur, 6-11 eilėse 15 
Eur, 12-18 eilėse 12 Eur. 

• Gruodžio 26 d. 14 val. Tradicinis koncertas „Biržietiškos Ka-
lėdos“ Gražiausius kūrinius atliks Biržų mėgėjų meno kolektyvai. 
Bilieto kaina - 3 Eur. 

• Gruodžio 28 d. 18 val. Šventinis teatralizuotas koncertas „Kaip 
Liveta pasakys“. Dalyvaus Liveta ir Petras Kazlauskai, Ingrida Kaz-
lauskaitė, LNK TV projekto „Kaip Liveta pasakys“ dalyviai –Kazi-
mieras, Antanas, Vytenis – grupė „Jie“, Laurynas, Juozas, Rolandas 
ir grupė, pasakorius Dovydas. Bilietų kaina 12 Eur, renginio dieną 
- 15 Eur. 

• Gruodžio 31 d. 17 val. Naujametinis koncertas „Susitikime ir 
sutikime“. Skambės gražiausios, melodingiausios ir temperamentin-
giausios operečių, miuziklų arijos, duetai ir populiariosios klasikos 
dainos. Jums dainuos VDU Muzikos akademijos profesorė, Kauno 
Valstybinio muzikinio teatro primadona Sabina Martinaitytė ir jos 
studentai, tarptautinių konkursų laureatai: Gabrielė Skromanaitė, 
Daura Buivydė, Monika Jatužaitė, Vita Džiulna, Rokas Jasikas, BI-
GNAN XU (Kinija). Pianistė prof. Audronė Eitmanavičiūtė. Rengi-
nys nemokamas. 

• Sausio 11 d. 18 val. Kino drama „Tarp pilkų debesų“. Filmas 
sukurtas pagal lietuvių kilmės amerikiečių rašytojos Rūtos Šepetys to 
paties pavadinimo romaną. Ši knyga tapusi „The New York Times“ 
bestseleriu, išleista daugiau nei 50 šalių, visame pasaulyje jos par-
duota per milijoną kopijų. Filmo režisierius – Los Andžele gimęs ir 
užaugęs Marius Markevičius. Filmas dubliuotas lietuviškai, be sub-
titrų. Vaidina: Bel Powley, Jonah Hauer-King, Lisa Loven Kongsli, 
Sophie Cookson, Martin Wallström, Peter Franzén, James Cosmo, 
Aistė Diržiūtė, Gabija Jaraminaitė, Darius Meškauskas, Ramūnas 
Cicėnas. Filmą dubliavo: Joris Leonavičius, Erika Račkytė, Airida 
Gintautaitė, Kęstutis Jakštas, Gytis Laskovas, Pijus Narijauskas, 
Inesa Paliulytė, Gintautas Bėjeris, Algirdas Dainavičius, Pavel Lee, 
Miglė Paliukaitytė, Vytautas Rumšas, Neringa Nekrašiūtė. Trukmė 
1 val. 38 min. Cenzas N-13. 7-12 metų vaikams būtina suaugusiojo 
palyda. Bilieto kaina - 5 Eur. 

Kaunas, 1941-ieji. Penkiolikmetė Lina Vilkaitė svajoja studijuoti 
dailę, atostogauti prie jūros ir nueiti į pasimatymą su patinkančiu 
vaikinu. Tačiau birželio 14-osios naktį visas svajones ranka nubrau-
kia stiprūs sovietų kariškių smūgiai į duris. Lina kartu su jaunesniu 
broliu ir mama įgrūdami į gyvulinį traukinio vagoną ir išremiami į 
Sibirą, kaip ir tūkstančiai kitų lietuvių. Atskirtas nuo šeimos mergi-
nos tėtis Linai ištaria paskutinius žodžius: „Piešk tai, ką matai“. Jos 
piešiniai tampa dienoraščiu, kuriame nemeluojama. Juose atsispindi 
skausmas, alkis, šaltis, sovietų žiaurumas ir nepakeliamos gyvenimo 
sąlygos Sibire. O šalia – žmonių gerumas vienas kitam, pirmoji meilė 
ir negęstanti viltis išgyventi. Žmogiškoji stiprybė prieš žiaurų likimą…

• Sausio 18 d. 15 val. Šiuolaikinio šokio festivalis „Agaro žie-
das“. Renginys nemokamas. 

• Sausio 24 d. 18 val. Kino komedija „Tarp mūsų, mergaičių“. 
Režisierius - Kęstutis Gudavičius. Vaidina: Ineta Stasiulytė, Rimantė 
Valiukaitė, Gabrielė Malinauskaitė-Rudzienė, Emilija Latėnaitė-Be-
liauskienė, Aušra Štukytė, Rasa Marazaitė. Filmas lietuvių kalba, be 
subtitrų. Trukmė 1 val. 30 min. Bilieto kaina - 5 Eur. 

Kasa dirba antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį 9-11 ir 12-15 val. Penktadienį 
9-11 ir 12-13 val. Šeštadienį 9-11 val. ir 1 val. iki kiekvieno mokamo renginio pra-
džios. Sekmadienis, pirmadienis – poilsio dienos. Telefonu bilietų neužsakome. Bilie-
tai nekeičiami. Pinigai už bilietus grąžinami tik tuo atveju, jei renginys neįvyksta arba 
data nukeliama. Kasos tel. 32513.

 (Užs. E-460)

Nuolat perkame brokuotus galvijus, 
dirbame be išeiginių, greitai pasii-
mame, tvarkome dokumentus. 
Tel. 8~638 76 012 (Užs. E-842)

Įmonė brangiai perka juodmargius, 
žalmargius, mėsinius mišrūnus 
veršelius auginti, moka proc. 
Tel. 8~675 17 694 (Užs. E-860)

Brangiai visoje Lietuvoje superka  
galvijus: karves, bulius, telyčias; 
veža į užsienį, atsiskaito iškart. 
Tel. 8~612 08 756 (Užs. E-453)

D. Remeikos įmonė - karves, 
jaučius, veršius, avis, triu-
šius (sveria vietoje). 
Tel. 8~686 76 913 (Užs. E-7)

Užsienio įmonė aukščiausio-
mis kainomis - visus verše-
lius auginti iki 2 mėn., ypač 
brangiai - belgų mėlynuosius 
(moka 6-21%, sveria elektro-
ninėmis svarstyklėmis, at-
siskaito vietoje). Tel. 8~659 
95 647, 8~604 44 438 (Užs. E-757)

Izraelio įmonė brangiai - 
veršelius iki 2 mėn. (moka 
PVM, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis). 
Tel. 8~684 40 700 (Užs. E-757)

 (Užs. E-26)

Triušieną, pristatau į namus. Par-
duodu ožką. 
Tel. 8~616 44 074 (Užs. 4248)

Kaime užaugintas žąsų, ančių 
skerdienas. Priimame išankstinius 
užsakymus. Pristatome. 
Tel. 8~605 46 011 (Užs. 4167) 
2 mėn. prancūzų buldogų šuniukus 
(paskiepyti); dekoratyvinius triušiu-
kus. Tel. 8~634 53 240 (Užs. 4270)

Kiaules skersti; avis ir avinus veislei 
arba skersti. 
Tel. 8~699 52 554 (Užs. E-899)

Ekologiškai augintą kiaulę. 
Tel. 8~618 64 734 (Užs. 4278)

Vytauto g. prie arbatinės 
PABĖGO JUODAS 

KATINAS BE 
UODEGOS

Jeigu pastebėjote 
skambinkite tel. 8~650 45662, 

atsilyginsime!
(Užs. 4255)

parduos 5 mėn. (jaunas) rudas 
dedekles vištaites.  Vienos kai-
na - 5 eurai. Tel.  8~606 32240; 
8~611 32392

Rokiškio r. ŽŪB 
„Audrupio paukštynas“  
gruodžio 17-19 dienomis

  nuo 9.00 iki 16.00 val.

(Užs. E-894)

(Užs. E-896)

Vilnonės antklodės

Gamintojų kainomis parduodame vilnones viengules (54 €), dvigules (60 €), vaikiš-
kas (35 €) antklodes, vilnonius čiužinius (paklotas) įvairių matmenų (47 €-61 €), vilno-
nes pagalves (19 €), patalynės komplektus (28 €-31 €), vilnonius suktus siūlus 19 €/kg. 

8.00 Va bal nin kas (tur gus), 8.15 Šu kio nys, 8.30 Kra tiš kiai, 
8.45 Nau sė džiai, 9.00 Svi liai, 9.15 Gei džiū nai, 9.30 Dir vo-
na kiai, 9.45 Ki lu čiai, 10.00 Obe lau kiai, 10.20 Pa pi lys (tur-
gus), 10.35 Skrebiškiai, 11.00 Parovėja, 11.10 Medeikiai, 
11.25 Nemunėlio Radviliškis, 11.35 Germaniškis, 12.00-
12.20 Bir žai (tur ga vie tė), 13.30 Pa bir žė, 13.45 Kirdonys. 

š. m. gruodžio 20 d. (ketvirtadienį)

Priimami užsakymai telefonu po 20 val.

8~698 71 270

Pakruojo rajono 
lygumų vilnų verpykla

PRISTATYMAS NEMOKAMAS

Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė 
yra labai higieniška. Ji higroskopiška (gali daug 
drėgmės sugerti ir išgarinti), nesielektrina, lengva, 
šilta, gerai praleidžia orą ir ultravioletinius spin-
dulius, sunkiai dega, pasižymi bakteristatinėmis 
savybėmis, tinka naudoti tiek vasara, tiek žiema.

PUIKI KALĖDINĖ DOVANA!

Gruodžio 15 d., 15 val.
 Biržų kultūros centre

Biržų kultūros centre 
gruodžio 28 d. 18 val. 

muzikinis teatralizuotas 
šou „Kaip Liveta pasakys“.

Biržų kultūros 
centre

 gruodžio 
18 d. 18 val. 
Artūro Orlausko
 juodojo humoro 

v a k a r a s  „ S e x  b e 
tabu“,  amžius - N-18. 
Bilieto kaina 10 Eur. 
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Biržų „Artrito“ klubas 
gruodžio 27 d. 11 val. Senjo-
rų seklyčioje kviečia narius į 
popietę „Naujųjų link...“

Klubo taryba 
(tel. 8 686 72425).

Bilieto kaina - 3 Eur

Praėjusi karšta vasara sužadino 
vieno karšto pavasario (1986 m.) 
prisiminimus. 

Buvo gegužės mėnuo. Baigė-
me darbus penktadienį, iki pir-
madienio buvome laisvi. Niekas 
iš katedros darbuotojų šeštadienį 
neforsavo kokių nors tyrimų. Se-
kmadienį Kardiologijos instituto 
žygeiviai organizavo pasivažinėji-
mą dviračiais po Babtų apylinkes. 
Žygio malonumą mažino kaitri 
saulė ir stiprus pietų vėjas. Grįž-
tančius Kaune pasitiko masiškai 
atidaryti langai ir minios traukian-
čių iš pliažų. 

Kuo skiriasi pirmadienio dar-
bai nuo penktadienio? Ateina ta 
pati grupė, kiekviena studentų pora 
daro jau kitą laboratorinį darbą pa-
gal tvarkaraštį. Kaip reikės dirbti, 
galima iš anksto pasiskaityti kny-
gutėje. Kreipiasi dvi studentės: 
negalime pradėti dirbti, neveikia 
impulsų, sukeltų radioaktyvaus šal-
tinio, skaitiklis. Ir iš tikrųjų: penk-
tadienį viską palikome tvarkingai, 
o dabar įrenginys, skirtas radioak-
tyvumo dėsnių patikrinimui, išar-
dytas, jo blokai išnešioti po kitas 
patalpas. Pirma mintis, kuri atėjo 
į galvą: kažkam šeštadienį užėjo 
noras padirbėti. Bet egzistavo ne-
rašyta taisyklė: jei ką skoliniesi, po 
savo darbų grąžini detales, blokus 
į buvusią vietą. Naujokų katedroje 
nebuvo, pašaliniai negalėjo patek-
ti. Susierzinimas greit praėjo, nes 
inžinierius surado visas dingusias 
dalis ir sujungė. 

Didžiausias siurprizas dar buvo 
priekyje. Laboratoriniai stalai 
buvo gana aukšti, patogu prie jų 
matuoti, nereikia dirbti susilen-
kus, bet, į kėdę sėdus, darbo už-
rašai atsidurdavo per aukštai. Ant 
kelių laikant sąsiuvinį, nepatogu, 
negraži išeidavo rašysena. To-
dėl studentai dažnai įsitaisydavo 
prie plačių palangių. Tą ir pada-
rė radioaktyvumo dėsnius tądien 
tikrinusi pora. Viena studenčių 
susirado skudurėlį, pavalė palan-
gę ir, būdama smalsi, užmetė ant 
impulsus skaičiuojančio įrenginio. 
Pasigirdo nuostabos šauksmas. 
Detektorius sukosi kaip pašėlęs, 
registruodamas šimtus impulsų 
per minutę. Studentai dažnai atsi-
nešdavo patikrinti įvairias aplinkos 
medžiagas: plytgalius, medgalius, 
akmens anglį ir kt. Buvo žinoma, 
kad dulkių, surinktų iš įvairių vie-
tų, radioaktyvumas nesiskiria nuo 
kitų aplinkos objektų. Šiek tiek 

Šuoliais per praeitį (III) 

(Pa)STEBĖJIMAI

Ratažodžio, publikuoto gruo-
džio 13 d. (ketvirtadienį),

ATSAKYMAS
1. BEBRAS
2. RUMBA
3. KUOJA
4. SAKAI
5. DZŪKAI
6. KADADU
7. KUDŽMA
8. KAMARA
9. ARBATA
10 ABATAS
11. BAUSKĖ
12. VARLĖ
13 TAURĖ
14. LITAS
15. PLADIS
16. KANADA
17. LAVINA
18. VARĖNA
19. KIAUNĖ
20. SARTAI

BIRŽŲ KRAŠTO 
MUZIEJUS „SĖLA“
KVIEČIA
2018 m. gruodžio 19 d. 17.30 

val. vyks paskutinysis šių metų 
Biržų krašto muziejaus „Sėla“ 
renginys, skirtas atkurtos Lie-
tuvos valstybės 100-mečiui ir 
muziejaus įsteigimo Biržuose 
90-mečiui. Renginio metu ap-
žvelgsime jubiliejinius metus, 
pristatysime šioms progoms skir-
tą naujausią muziejaus leidinį 
„Biržų istorijos apybraižos II“ 
bei parodas – „Niekada nenuleisk 
sparnų“, skirtą išeivijos kunigo 

Petro Ažubalio 100-osioms gi-
mimo metinėms ir parodą iš mu-
ziejaus rinkinių „Valstybės sim-
boliai – vėliava, herbas, himnas“. 

Renginio baigiamasis akor-
das – festivalio „Muzikos ruduo. 
Muzika pasakoja istoriją“ koncer-
tas „Paribiai“. Atlikėjai – TRIO 
KASKADOS: Albina Šikšniūtė 
(fortepijonas), Rusnė Mataitytė 
(smuikas), Edmundas Kulikauskas 
(violončelė), koncertą ves Beata 
Baublinskienė. 

Maloniai kviečiame dalyvauti. 
Biržų krašto muziejaus

 „Sėla“ informacija

išsiskirdavo akmens anglis, bet, 
griežčiau kalbant, aplinkos objek-
tu ji tampa, iškrauta prie kūryklos. 
Mes, dėstytojai, patekome į spąs-
tus, nes niekaip negalėjome paaiš-
kinti, kodėl šį pirmadienį dulkės 
yra apie 10 kartų radioaktyvesnės 
nei įprastai. Kažkas šeštadienį dir-
bo su radioaktyviomis druskomis ir 
netyčia pribarstė ant palangės? Kas 
tas kažkas, kuris taip neapdairiai 
elgėsi su griežčiausioje apskaitoje 
esančiomis medžiagomis? Kas jų 
gavo? Kokiu tikslu? 

Galvosūkis vienu ypu buvo 
išspręstas, kai trečiadienį švedai 
pranešė, kad pas juos iš pietų at-
slinko radioaktyvių dulkių turįs de-
besis. Mūsų atmosferą tyrę fizikai 
irgi ne liurbiai, keliomis dienomis 
anksčiau apie tai sužinojo, bet buvo 
uždrausta apie tai kalbėti ir viešai 
pranešti. 

Laboratorija buvo šiaurinėje 
pastato dalyje. O vėjas pūtė iš pie-
tų. Buvo rektoriaus įsakymas, kad 
tas, kas po paskutinių užsiėmimų 
užmirš uždaryti visus langus, gaus 
papeikimą, todėl buvome draus-
mingi, pirmadienį, atėję į rytinius 
darbus, visus langus radome už-
darytus, kaip palikome penktadie-
nį. Kaip pateko dulkės? Nesunku 
susigaudyti. Pro nesandarius, kad 
ir uždarytus, langus jos pradžioje 
prasiskverbė į pietinius kambarius, 
pro durų apačią – į koridorių, o iš jo 
jau į šiaurinius kambarius. 

Pasidarė aišku, kodėl aparatūrą 
pirmadienį radome išardytą. Įvy-
kus Černobilyje avarijai, suveikė 
kažkoks Blogio imperijos garbės 
palaikymo centras, visoms įstai-
goms buvo duota komanda išardyti 
ir nedirbti sekmadienį su atitinka-
ma aparatūra. Kaip paaiškėjo daug 

vėliau, saviems (t. y. saugantiems 
tą Blogio imperiją nuo pasikeiti-
mų) buvo rekomenduota pavartoti 
jodo preparatų (kad kieno bus al-
kana skydliaukė, kad tokia nepri-
siragautų radioaktyvaus jodo, kas 
vėliau grėstų susilaukti skydliau-
kės vėžio). Ne visi aukštosios mo-
kyklos dėstytojai buvo savi, todėl 
daugumai teko gaudyti užsienio 
stotis ir klausytis jų patarimų. Argi 
sunku buvo centralizuotai pranešti, 
kad po to, kai radioaktyvios dulkės 
užplūdo miestą, patarti kruopščiai 
nuvalyti dulkes nuo visų pavir-
šių butuose ir įstaigose, naudotus 
skudurus centralizuotai surinkti ir 
išvežti į specialią vietą? Ne, buvo 
tylu, reikėjo saugoti šlovingosios 
valstybės garbę. Niekas šiandien 
nežino, kiek žmonių iš gavusių 
radiacijos (o gavo Kaune visi) su-
silaukė sveikatos pablogėjimo ar 
ligų. Tokiems tyrimams pritarimo 
iš aukščiau nebuvo. Paklauskite 
tų, kurie buvo priversti pabuvoti 
Černobilyje, - kam iš jų pagerė-
jo sveikata? Taip per kančias ir 
sutrumpintus gyvenimus žmonės 
įsisavina gamtos dėsnius. 

Tai kas, kad jau buvo vadina-
masis išvystytas socializmas, bet 
žmonių padėtis ir santykiai tebe-
buvo kaip ir baudžiavos laikais. 
Baudžiauninkai, arba vadinamoji 
tarybinė liaudis, – tai buvo darbi-
niai gyvuliai, kurių pareiga gerai 
vykdyti penkmečio planus. 

Gal atmestinai klausėtės apie 
baudžiavą mokykloje? Truputį 
priminsiu. „...Nukunkino vargšų 
Baltramų, kom sovo počių užstojo 
ir šunim aplaida Jonieny, kom šili 
uogus runkiojo...“ (iš J. Skeberdžio 
eil. „Skrėbiškio nevidonus“). 

O netolimą praeitį, kaip viena 
ministerija sutiko mokytojus, ar 
dar prisimenate? Kai stebiu val-
džios reakciją į mokytojų prašymus 
aptarti etatinio apmokėjimo ypaty-
bes, matau, kad godulys turėti kuo 
daugiau baudžiauninkų niekaip 
šioje šalyje nemažėja. Jei manęs 
paklaustų, kuriam pasauliui, kuriai 
šaliai su savo gyvenimo būdu yra 
artimesnė Lietuva, atsakyčiau, kad 
mikrobų pasauliui. Jie taip pat ėda 
vienas kitą, slepiasi vieni nuo kitų, 
kariauja dėl maisto. Kokia prasmė 
kalbėti mikrobams apie dešimt 
Dievo įsakymų? Vis tiek nesupras 
ir darys taip pat. 

Jonas Albertas Naktinis

BIRŽŲ PILYJE – KONCERTAS Gruodžio 21 d. 17 val. 
Biržų pilies rūmų bibliote-
kos salėje vyks koncertas, 
kuriame skambės A. Vivaldi 
„Metų laikai“. Klasika tapusį 
šedevrą atliks smuikininkė 
V. Čepinskienė ir pianistė G. 
Špečkauskaitė. Bilieto kaina 
– 5 eurai. Juos įsigyti galima 
muziejaus „Sėla“ kasoje.
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Gruodžio 15 d.
ŠEŠTADIENIS

Gruodžio 16 d.
SEKMADIENIS

Gruodžio 17 d.
PIRMADIENIS

Gruodžio 18 d.
ANTRADIENIS

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06.05 Nacionalinė ekspe-
dicija „Dniepru per Ukrai-
ną“. (k.)
07.00 Gimtoji žemė.
07.30 Premjera. Žavusis 
princas. 
09.00 Labas rytas, Lietuva. 
09.30 Žinios. Orai. 
09.35 Labas rytas, Lietuva. 
10.30 Žinios. Orai. 
10.35 Labas rytas, Lietuva. 
11.30 Žinios. Orai. 
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumen-
tika. Didžiosios gyvūnų mi-
gracijos. Šiauriniai elniai. 
12.55 Pasaulio dokumenti-
ka. Baltieji liūtai. Gimę lais-
vėje. Kova dėl išgyvenimo. 
13.50 Premjera. Džesika 
Flečer 5/14, 5/15 s. 
15.25 Klausimėlis.lt. 
15.43 Loterija „Keno Loto“. 
15.45 Žinios. Orai. 
16.00 Sveikinimų koncertas. 
17.30 Žinios. Sportas. Orai.  
18.00 Teisė žinoti.  
18.30 Vakaras su Edita. 
19.30 Stilius. 
20.25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“. 
20.30 Panorama. 
20.52 Sportas. Orai. 
21.00 Maltiečių sriuba 2018. 
Šventinis paramos koncer-
tas. 
23.10 Premjera. Eksprom-
tas. 
01.00 Užmirštieji (k.)
03.05 Pasaulio dokumen-
tika. Didžiosios gyvūnų mi-
gracijos. Šiauriniai elniai. (k.)
04.00 Teisė žinoti. (k.)
04.25 Džesika Flečer 5/14, 
5/15 s. (k.)

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06.05 Beatos virtuvė. (k.)
07.00 Šventadienio mintys. 
07.30 Klausimėlis.lt. 
08.00 Gyventi kaime gera. 
Veikime kartu. 
08.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09.00 Brolių Grimų pasakos. 
35 s. Giedantis skambantis 
medis. 
10.00 Gustavo enciklope-
dija. 
10.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11.30 Mūsų gyvūnai. Rasa 
Eilunavičienė. 
12.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Kerintis Tai-
landas. Centrinis regionas.
12.55 Pasaulio dokumen-
tika. Nilas. Didingoji upė. 
Mėnulio kalnai. 
13.45 Puaro 10/1 s. Mėlyno-
jo traukinio paslaptis.
15.25 Klausimėlis.lt. 
15.43 Loterija „Keno Loto“. 
15.45 Žinios. Orai. 
16.00 Istorijos detektyvai.
16.45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.  
17.30 Žinios. Sportas. Orai.  
18.00 Duokim garo!  
19.30 Savaitė.  
20.25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“. 
20.30 Panorama. 
20.52 Sportas. Orai. 
21.00 Premjera. Lituanie, 
mano laisve. 
22.10 Premjera. Vienas plius 
viena. 
00.05 Mumija. Drakono Im-
peratoriaus kapas. 
01.55 Pasaulio dokumenti-
ka. Kerintis Tailandas. Cen-
trinis regionas. (k.)
02.50 Pasaulio dokumen-
tika. Nilas. Didingoji upė. 
Mėnulio kalnai. (k.)
03.40 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. (k.)
04.20 Puaro 10/1 s. Mėly-
nojo traukinio paslaptis (k.)

06.00 Lietuvos Respubli-
kos himnas. 
06.05 Duokim garo.  
07.30 Lietuva mūsų lūpo-
se. (k.)
08.00 Misija. Vilnija.  
08.30 ARTS21. Meno ir kul-
tūros žurnalas.
09.00 Mano mama gamina 
geriau. (k.)
10.00 Į sveikatą.  
10.30 Garsiau. 
11.00 Už kadro.
11.30 Mokslo sriuba.  
12.00 Pasikalbėk su mani-
mi eilėmis. Poetinės impro-
vizacijos vakaras. 
13.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas trumpajame 
25 m baseine. 
15.15 ARTi. (k.)
15.30 Kultūrų kryžkelė. 
16.00 Euromaxx. 
16.30 Klauskite daktaro.
17.20 Stilius.
18.15 Daiktų istorijos.  
19.00 Žmonės, kurie sukū-
rė Lietuvą.
19.45 Stambiu planu.  
20.30 Panorama. 
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Kino žvaigždžių alė-
ja. Premjera. Tobuli sve-
timšaliai. 
22.25 Aktoriaus Sauliaus 
Sipario 60-mečiui. Bernar-
das Šo. Velnio mokinys. 
1, 2 d.
00.15 Dabar pasaulyje.   
00.45 Europos kinas. Mo-
terys ties nervų krizės riba 
(k.)
02.15 Kultūrų kryžkelė. (k.)
02.40 Dokumentinė istori-
nė laida „Lietuvos kolum-
bai“. (k.)
03.30 Žmonės, kurie sukū-
rė Lietuvą. (k.)
04.15 Klauskite daktaro. 
(k.)
05.05 Stilius. (k.)

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06.05 Aktoriaus Sauliaus Si-
pario 60-mečiui. 1, 2 d. (k.)
08.00 Kultūrų kryžkelė. (k.)
08.15 Kultūrų kryžkelė. (k.)
08.30 Kelias. 
08.45 Krikščionio žodis. 
09.00 Premjera. Sporto ga-
lia. Tour du Faso – svar-
biausios dviračių lenktynės 
Afrikoje. 
09.30 Euromaxx. (k.)
10.00 Pasaulio lietuvių ži-
nios.  
10.30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. 
11.00 7 Kauno dienos. 
11.30 Linija, spalva, forma.  
12.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas trumpajame 25 
m baseine. Finalai. 
14.15 Trimito genijaus Ser-
gej Nakariakov.
15.45 Šventadienio min-
tys. (k.)
16.15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.  
16.45 Mokslo ekspresas. 
17.05 (Ne) emigrantai.
18.00 Kultūringai su No-
meda.  
18.45 Istorijos perimetrai. 2 
d. Vasario 16-oji. 
19.40 Premjera. Dauntono 
abatija 3 s. 
20.30 Panorama. Sportas. 
Orai. 
21.00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 

22.00 Šviesa ir šešėlis. Pas-
calio Devoyono fortepijono 
rečitalis. 
23.40 Anapus čia ir dabar. 
(k.)
00.25 Kino žvaigždžių alėja. 
Tobuli svetimšaliai (k.)
01.50 Trimito genijaus Ser-
gej Nakariakov (k.)
03.20 Pasikalbėk su manimi 
eilėmis. (k.)
04.15 Garsiau. (k.)
04.40 7 Kauno dienos (k.)
05.05 (Ne) emigrantai. (k.)

06.15 Televitrina.
06.30 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą (kart.) 127.
07.00 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai.
07.30 Aladinas.
08.00 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą.
08.30 Kempiniukas Plačia-
kelnis.
09.00 Virtuvės istorijos.
09.30 Gardu Gardu.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Tavo supergalia.
11.00 Kelionių panorama.
11.30 Ežiukas Bobis.
13.15 Šoklieji bičiuliai.
14.55 Bibliotekininkai.
15.50 Ekstrasensų mūšis.
17.25 Laimingas, nes gyvas.
18.30 TV3 žinios, sportas, 
orai.
19.25 Eurojackpot 156
19.30 Vienas namuose 2. 
pasiklydęs Niujorke.
22.00 Nematomi skaičiai.
00.30 Toras. Tamsos pasau-
lis (kart.) 
02.35 Aukštis (kart.) 
04.05 Vaiduoklių ieškotojai 
9, 10.

06.15 Televitrina.
06.30 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą (kart.)
07.00 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai.
07.30 Aladinas.
08.00 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą.
08.30 Mamyčių klubas.
09.00 Kulinarinis detekty-
vas.
09.30 Penkių žvaigždučių 
būstas.
10.00 Pasaulis pagal mo-
teris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 Aplink Lietuvą. Mies-
tai.
12.30 Pasaka apie pagrob-
tą nimfą.
13.35 Aš ir Erlas,  ir mirš-
tančioji.
15.50 Jaunėlis.
18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios, sportas, 
orai.
19.30 X Faktorius.
22.30 Tryliktas rajonas. Ulti-
matumas.
00.30 Įstatymus gerbiantis 
pilietis (kart.) 
02.25 Žmonijos biuras (kart.) 
04.00 Grainderis 11, 12, 
13, 14.

06.05 Dienos programa. 
06.10 „Madagaskaro pingvi-
nai“ (35) (k.)  
06.35 „Nepaprastas Gumu-
liuko gyvenimas“ (64)  
07.05 „Nickelodeon“ valan-
da. Keista šeimynėlė“ (9)  
07.35 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (5)  
08.05 „Riterių princesė Nela“ 
(17) 
08.35 „Tomo ir Džerio pa-
sakos“ (7) 
09.00 „Ogis ir tarakonai“ 
(5, 6, 7)  
09.30 Nebijok pažinti. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Sniego mūšis.
11.45 Šnipų vaikučiai 2. Pra-
rastų svajonių sala. 
13.50 Eisas Ventura. Kai 
gamta šaukia. 
15.40 „Mažylis“ Tomis. 
17.30 Bus visko. 
18.30 Žinios. Sportas. Orai. 
19.30 SUPERKINAS Batuo-
tas katinas Pūkis.
21.10 Kung Fu Joga.  
23.25 PREMJERA Džo Pur-
vinis. Gražuolis nevykėlis.
01.40 Betmenas prieš Su-
permeną. Teisingumo auš-
ra (k.) 
04.05 Programos pabaiga. 

06.05 Dienos programa. 
06.10 „Madagaskaro pingvi-
nai“ (36) (k.) 
06.35 „Nepaprastas Gumu-
liuko gyvenimas“ (65) 
07.05 „Nickelodeon“ valan-
da. Keista šeimynėlė“ (10) 
07.35 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (6) 
08.00 „Ogis ir tarakonai“ (8) 
08.10 KINO PUSRYČIAI 
Linksmosios pėdutės 2.
10.05 Muzikinė kaukė (k) 
14.30 Viskas normaliai! 
16.40 Ne vienas kelyje. 
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios. Sportas. Orai. 
19.30 Lietuvos balsas. Tie-
sioginė transliacija. 
22.50 Ištrūkęs Džango. 
02.10 Pjūklas 5. 
03.40 Kung Fu Joga (k.) 
05.20 Programos pabaiga.  

06.15 „Didžiojo sprogimo 
teorija“ (23) (k.) 
06.45 „Didžiojo sprogimo 
teorija“ (24) (k.) 
07.15 „Vaikai šėlsta“ (9) (k.)  
07.45 „Vaikai šėlsta“ (10) (k.)  
08.15 „Vaikai šėlsta“ (11) (k.)  
08.45 Sveikatos ABC. Te-
levitrina. 
09.00 „Varom!“ (12) (k.)  
09.30 „Varom!“ (13) (k.)  
10.00 „Nutrūkę nuo grandi-
nės“ (6) 
10.30 „Amūras – Azijos 
Amazonė“ (2) 
11.35 „Velniški Stivo Ostino 
išbandymai“ (7)  
12.40 „Geriau vėliau, negu 
niekada“ (2) 
13.40 „Ekstrasensų mū-
šis“ (1) 
15.50 „Nusikaltimų tyrė-
jai“ (2)  
17.00 Betsafe–LKL. Skycop 
- Neptūnas. Tiesioginė 
transliacija
19.30 Muzikinė kaukė. 
22.05 MANO HEROJUS Eli-
jaus knyga.
00.25 AŠTRUS KINAS Din-
gę be Žinios. 2.
02.15 „Ekstrasensų mūšis“ 
(1) (k.)

06.20 „Geriau vėliau,   negu 
niekada“ (2) (k.) 
07.20 „Amūras – Azijos 
Amazonė“ (2) (k.) 
08.30 Tauro ragas. 
10.00 „Nutrūkę nuo grandi-
nės“ (7) 
10.30 „Amūras – Azijos 
Amazonė“ (3) 
11.40 „Velniški Stivo Ostino 
išbandymai“ (8)  
12.40 „Geriau vėliau,   negu 
niekada“ (3) 
13.35 „Ekstrasensų mū-
šis“ (2) 
15.55 „Nusikaltimų tyrė-
jai“ (3)  
17.00 Betsafe–LKL. Ne-
vėžis - Žalgiris. Tiesioginė 
transliacija.
19.30 Mažasis plaukikas.
21.25 „Karo vilkai. Likvida-
toriai V“ (9) 
22.25 „Gyvi numirėliai“ (13)  
23.25 Logano karas. Susais-
tytas garbės (k.) 
01.10 Dingę be Žinios. 2 (k.)

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06.05, 06.37, 07.10, 07.40, 
08.07, 08.40, 09.10, Labas 
rytas, Lietuva, 06.30, 08.00, 
09.00 Žinios. Orai, 07.00, 
07.30, 08.30 Žinios. Orai. 
Sportas.
09.15 Senis 151 s. 
10.20 Štutgarto kriminalinė 
policija 3/8 s. 
11.10 Komisaras Reksas 
10/12 s. 
12.00 Beatos virtuvė. (k.)
13.00 Klauskite daktaro. 
13.58 Loterija „Keno Loto“. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. Orai. 
15.10 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.15 Laba diena, Lietuva. 
16.30 Seserys 453 s.  
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 „Kas ir kodėl?“. 
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Vartotojų kontrolė. 
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama. 
21.00 Dienos tema. 
21.20 Sportas. Orai. 
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 LRT forumas. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 Genijus. Pikasas 5 s.
24.00 LRT radijo žinios. 
00.10 Štutgarto kriminalinė 
policija 3/8 s. (k.)
01.00 LRT radijo žinios. 
01.05 Savaitė. (k.)
02.00 LRT radijo žinios. 
02.05 Klauskite daktaro. (k.)
03.00 LRT radijo žinios. 
03.05 „Kas ir kodėl?“. (k.)
03.30 Dviračio žinios. (k.)
04.00 LRT radijo žinios. 
04.05 Vartotojų kontrolė. (k.)
05.00 Seserys 453 s. (k.)

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06.05, 06.37, 07.10, 07.40, 
08.07, 08.40, 09.10, Labas 
rytas, Lietuva, 06.30, 08.00, 
09.00 Žinios. Orai, 07.00, 
07.30, 08.30 Žinios. Orai. 
Sportas.
09.15 Senis 152 s. 
10.20 Štutgarto kriminalinė 
policija 3/9 s.  
11.10 Komisaras Reksas 11/1 s. 
12.00 Stilius. (k.)
13.00 Klauskite daktaro.  
13.58 Loterija „Keno Loto“. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. Orai. 
15.10 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.15 Laba diena, Lietuva. 
16.30 Seserys  454 s.  
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 ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą“. 
22.30 Dviračio žinios.  
23.00 Premjera. 12 beždžio-
nių 2/2 s.  
23.45 Klausimėlis.lt (k.)
24.00 LRT radijo žinios. 
00.10 Štutgarto kriminalinė 
policija 3/9 s. (k.)
01.00 LRT radijo žinios. 
01.10 Istorijos detektyvai. (k.)
02.00 LRT radijo žinios. 
02.05 Klauskite daktaro. (k.)
03.00 LRT radijo žinios. 
03.05 „Kas ir kodėl?“. (k.)
03.30 Dviračio žinios. (k.)
04.00 LRT radijo žinios. 
04.05 (Ne) emigrantai. (k.)
05.00 Seserys 454 s. (k.)

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06.05 Vilnius Jazz 2018. (k.)
07.05 Linija, spalva, for-
ma. (k.)
07.35 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo. 2 s. (k.)
07.50 Džeronimas 2/4 s. 
08.15 Vienuolynų kelias Lie-
tuvoje. (k.)
08.45 Misija knygnešys (k.)
09.15 Labas rytas, Lietu-
va (k.)
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.15 Savaitė. 
13.10 Daiktų istorijos. (k.)
14.00 Pasaulio lietuvių ži-
nios. (k.)
14.25 Dauntono abatija 3 
s. (k.)
15.15 Premjera. Pasakoji-
mai iš Japonijos 4/1 d. 
15.40 Auklė Mun 50 s. 
15.50 Premjera. Kaip Pauli-
nė Kalėdas gelbėjo 3 s. 
16.05 Džeronimas 2/5 s. 
16.30 Laba diena, Lietu-
va (k.)
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
18.15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 4 s. 2016 m. 
19.00 ARTi. Veidai. 
19.15 Jos istorija. Moterų 
galia. 
20.10 Kultūros diena. 
20.30 Panorama. 
21.00 Dienos tema. 
21.20 Sportas. Orai. 
21.30 Nuoga Macha. 
23.00 Mokslo ekspresas. (k.)
23.15 Istorijos detektyvai.
24.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
00.15 Dabar pasaulyje. 
00.45 Tarptautinis bigbendų 
festivalis. 1 d. 
01.45 Dokumentinė istori-
nė laida „Lietuvos kolum-
bai“. (k.)

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06.05 Tarptautinis bigbendų 
festivalis. (k.)
07.05 Misija. Vilnija. (k.)
07.30 Auklė Mun 50 s. (k.)
07.40 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 3 s. (k.)
07.55 Džeronimas  5 s. 
08.20 Mokslo sriuba. (k.)
08.50 Pasakojimai iš Japo-
nijos 4/1d. 
09.15 Labas rytas, Lietuva (k.)
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.15 Gimę tą pačią dieną. 
13.10 Anapus čia ir dabar. (k.)
13.55 Vienuolynų kelias Lie-
tuvoje. (k.)
14.25 Jos istorija. Moterų 
galia (k.)
15.15 Premjera. Pasakoji-
mai iš Japonijos 4/2 d. 
15.40 Auklė Mun 51 s. 
15.50 Premjera. Kaip Pauli-
nė Kalėdas gelbėjo 4 s.  
16.05 Džeronimas 2/6 s. 
16.30 Laba diena, Lietuva (k.)
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
18.15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2.  5 s. 2016 m. 
18.55 FIBA Čempionų lyga. 
Panevėžio „Lietkabelis“ – 
Jeruzalės „Hapoelis“. 
21.00 Kultūros diena. 
21.15 FIFA klubų Pasaulio 
taurė. Pusfinalis. 
23.00 Komisaras ir jūra. 6 s. 
00.30 DW naujienos rusų 
kalba. 
00.45 Dabar pasaulyje.
01.15 Tarptautinis bigbendų 
festivalis. 2 d. 
02.10 Nuoga Macha. (k.)
03.45 Daiktų istorijos. (k.)
04.30 Garsiau. (k.)
04.55 Kultūrų kryžkelė. (k.)
05.15 Giminės. 5 s. (k.)

06.10 Televitrina.
06.25 Kempiniukas Plačia-
kelnis.
06.55 Simpsonai (kart.) 7, 8.
07.55 Svajonių sodai (kart.)
08.55 Meilės sūkuryje.
10.00 Meilės žiedai 35, 36.
12.00 Svotai 202.
13.00 Pažadėtoji 127, 128, 
129, 130.
15.00 Simpsonai 9, 10.
16.00 TV3 žinios, orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios, sportas, 
orai.
19.30 Visi mes žmonės.
20.30 Moterys meluoja ge-
riau.
21.00 TV3 vakaro žinios, 
sportas, orai.
22.00 Nesuvokiama.
00.05 Kaulai 22.
01.05 Vaiduoklių ieškotojai 
11, 12.
02.00 Grainderis 15, 16.
02.50 Ekstrasensai detek-
tyvai 1.
03.45 Kaulai (kart.) 22.
04.35 Vaiduoklių ieškotojai 
(kart.) 11, 12.
05.25 Grainderis (kart.) 15.

06.00 Dienos programa. 
06.05 „Mano gyvenimo švie-
sa“ (518, 519, 520) 
07.35 „Madagaskaro pingvi-
nai“ (37) 
08.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (65) 
09.05 „Rimti reikalai“ (55) 
09.40 „Namai, kur širdis“ (18) 
10.20 KK2 penktadienis (k)
12.00 „Meilės sparnai“ (178) 
13.00 „Gyvenimo daina“ (139) 
14.00 „Aukštakulnių kerš-
tas“ (31) 
15.00 „Dvi širdys“ (1355, 
1356, 1357) 
16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
17.35 Yra, kaip yra. 
18.30 Žinios. Sportas. Orai. 
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki....
20.30 Lituanos Locos. 
21.00 „Rimti reikalai“ (59) 
21.30 Žinios. Sportas. Orai. 
22.28 Telefoninė loterija 
1634. 
22.30 VAKARO SEANSAS 
Kolibrio efektas. 
00.35 „Juodasis sąrašas“ (15) 
01.35 Ištrūkęs Džango (k) 
04.25 Programos pabaiga. 

07.00 „Vaikai šėlsta“ (12) 
07.30 „Stoties policija“ (6) (k) 
08.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (3) (k) 
09.30 „Šuo“ (22) (k) 
10.40 „Gelbėtojai - 112“ (11) (k) 
11.10 „Gelbėtojai - 112“ (12) (k) 
11.40 „Reali mistika“ (30) 
12.45 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(4) (k) 
13.40 „Stoties policija“ (7) 
14.40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (4) 
15.45 „Šuo“ (23)
16.50 „Gelbėtojai - 112“ (13, 14)
18.00 Info diena. 
18.30 „Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“ (76) 
19.30 „Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (5) 
20.30 „Varom!“ (14) 
21.00 Baudėjas. Karo zona. 
23.05 Elijaus knyga (k) 
01.20 „Karo vilkai. Likvidato-
riai V“ (9) (k) 
02.15 „Gyvi numirėliai“ (13) (k) 

02.40 Istorijos perimetrai. 2 
d. Vasario 16-oji. (k.)
03.30 Stambiu planu. (k.)
04.15 ARTi. Veidai. (k.)
04.30 Į sveikatą. (k.)
04.55 Kultūrų kryžkelė. (k.)
05.15 Giminės. 2. 4 s.(k.)
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06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06.05, 06.37, 07.10, 07.40, 
08.07, 08.40, 09.10, Labas 
rytas, Lietuva, 06.30, 08.00, 
09.00 Žinios. Orai, 07.00, 
07.30, 08.30 Žinios. Orai. 
Sportas.
09.15 Senis 153 s. 
10.20 Štutgarto kriminalinė 
policija 3/10 s.  
11.10 Komisaras Reksas 11/2 s. 
12.00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (k.)
13.00 Klauskite daktaro.  
13.58 Loterija „Keno Loto“. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. Orai. 
15.10 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.15 Laba diena, Lietuva. 
16.30 Seserys  455 s.  
17.30 Žinios. Sportas. Orai 
18.00 „Kas ir kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Gyvenimas. 
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama. 
21.00 Dienos tema. 
21.20 Sportas. Orai. 
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Mano mama gamina 
geriau! 
22.30 Dviračio žinios.  
23.00 Premjera. Paskutinė 
karalystė 1. 6 s.
24.00 LRT radijo žinios. 
00.10 Štutgarto kriminalinė 
policija 3/10 s. (k.)
01.00 LRT radijo žinios. 
01.05 Stilius. (k.)
02.00 LRT radijo žinios. 
02.05 Klauskite daktaro. (k.)
03.00 LRT radijo žinios. 
03.05 „Kas ir kodėl?“. (k.)
03.30 Dviračio žinios. (k.)
04.00 LRT radijo žinios. 
04.05 Nacionalinė ekspedi-
cija. (k.)
05.00 Seserys 455 s. (k.)

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06.05, 06.37, 07.10, 07.40, 
08.07, 08.40, 09.10, Labas 
rytas, Lietuva, 06.30, 08.00, 
09.00 Žinios. Orai, 07.00, 
07.30, 08.30 Žinios. Orai. 
Sportas.
09.15 Senis 154 s. 
10.20 Štutgarto kriminalinė 
policija 3/11 s.  
11.10 Komisaras Reksas 
11/3 s. 
12.00 Gyvenimas. (k.)
13.00 Klauskite daktaro.  
13.58 Loterija „Keno Loto“. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. Orai. 
15.10 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.15 Laba diena, Lietuva. 
16.30 Seserys 456 s.  
17.30 Žinios. Sportas. Orai 
18.00 „Kas ir kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama. 
21.00 Dienos tema. 
21.20 Sportas. Orai. 
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Gimę tą pačią dieną. 
22.30 Dviračio žinios.  
23.00 Prieš audrą 2/4 s.  
24.00 LRT radijo žinios. 
00.10 Štutgarto kriminalinė 
policija 3/11 s. (k.)
01.00 LRT radijo žinios. 
01.05 Vakaras su Edita. (k.)
02.00 LRT radijo žinios. 
02.05 Klauskite daktaro. (k.)
03.00 LRT radijo žinios. 
03.05 „Kas ir kodėl?“. (k.)
03.30 Dviračio žinios. (k.)
04.00 LRT radijo žinios. 
04.05 Specialus tyrimas. (k.)
05.00 Seserys 456 s. (k.)

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06.05, 06.37, 07.10, 07.40, 
08.07, 08.40, 09.10, Labas 
rytas, Lietuva, 06.30, 08.00, 
09.00 Žinios. Orai, 07.00, 
07.30, 08.30 Žinios. Orai. 
Sportas.
09.15 Senis 155 s. 
10.20 Štutgarto kriminalinė 
policija 3/12 s.  
11.10 Komisaras Reksas 
11/4 s. 
12.00 (Ne) emigrantai. (k.)
13.00 Vartotojų kontrolė. (k.)
13.58 Loterija „Keno Loto“. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. Orai. 
15.10 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.15 Laba diena, Lietuva. 
16.30 Seserys 457 s.  
17.30 Žinios. Sportas. Orai 
18.00 „Kas ir kodėl?“.  
18.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
19.30 Beatos virtuvė.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama. 
21.00 Dienos tema. 
21.20 Sportas. Orai. 
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Auksinis protas. 
22.50 Fantastiškas penkta-
dienis. King Kongas.  
02.00 LRT radijo žinios. 
02.10 Štutgarto kriminalinė 
policija 3/12 s. (k.)
03.00 LRT radijo žinios. 
03.05 „Kas ir kodėl?“. (k.)
03.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k.)
04.00 LRT radijo žinios. 
04.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (k.)
05.00 Seserys 457 s. (k.)

06.10 Televitrina.
06.25 Kempiniukas Plačia-
kelnis.
06.55 Simpsonai (kart.) 9, 
10.
07.55 Visi mes žmonės 
(kart.)
08.55 Meilės sūkuryje 107.
10.00 Meilės žiedai 37, 38.
12.00 Svotai 203.
13.00 Pažadėtoji 131, 132, 
133, 134.
15.00 Simpsonai 11, 12.
16.00 TV3 žinios, orai.
16.30 TV Pagalba 12, 12
18.30 TV3 žinios, orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 Moterys meluoja ge-
riau.
21.00 TV3 vakaro žinios, 
orai.
22.00 Pro stiklą.
00.10 Kvantikas 1.
01.10 Vaiduoklių ieškotojai 
13, 14.
02.05 Grainderis 17, 18.
02.55 Ekstrasensai detek-
tyvai 2.
03.50 Kvantikas (kart.) 1.
04.35 Vaiduoklių ieškotojai 
(kart.) 13, 14.
05.25 Grainderis (kart.) 16.

06.10 Televitrina.
06.25 Tavo supergalia 8.
06.55 Simpsonai (k.) 11, 12.
07.55 Prieš srovę (kart.)
08.55 Meilės sūkuryje 108.
10.00 Meilės žiedai 39, 40.
12.00 Svotai.
13.00 Pažadėtoji 135, 136, 
137, 138.
15.00 Simpsonai 13, 14.
16.00 TV3 žinios, orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios, orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 Moterys meluoja ge-
riau 53.
21.00 TV3 vakaro žinios, 
orai.
22.00 Sugrįžimas.
22.25 Vikinglotto.
22.30 Sugrįžimas.
23.55 Kvantikas 2.
00.55 Vaiduoklių ieškotojai 
15, 16.
01.45 Grainderis 19, 20.
02.35 Ekstrasensai detek-
tyvai.
03.25 Kvantikas (kart.)
04.20 Vaiduoklių ieškotojai 
(kart.) 15, 16.
05.05 Grainderis (k.) 17, 18.

06.10 Televitrina.
06.25 Kempiniukas Plačia-
kelnis.
06.55 Simpsonai (k.) 13, 14.
07.55 Gero vakaro šou (k.) 15.
08.55 Meilės sūkuryje 109.
10.00 Meilės žiedai 41, 42.
12.00 Svotai 3, 2
13.00 Pažadėtoji 139, 140, 
141, 142.
15.00 Simpsonai 15, 16.
16.00 TV3 žinios, orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios. Orai.
19.30 LTeam apdovanoji-
mai 2018
21.00 TV3 vakaro žinios, 
orai.
22.00 Karo kiaulės.
23.45 Kvantikas 3, 3
00.50 Bibliotekininkai 4.
01.35 Grainderis 21, 22.
02.25 Ekstrasensai detek-
tyvai 5, 5.
03.25 Kvantikas (kart.) 3, 3.
04.15 Bibliotekininkai (k.) 3, 4.
05.05 Svotai (kart.) 202

06.10 Televitrina.
06.25 Kempiniukas Plačia-
kelnis 7, 708
06.55 Simpsonai (k.) 15, 16.
07.55 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 3, 4.
08.55 Meilės sūkuryje.
10.00 Meilės žiedai 43, 44.
12.00 Svotai 3.
13.00 Pažadėtoji 143, 144, 
145, 146.
15.00 Simpsonai 17, 18.
16.00 TV3 žinios, orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios, orai.
19.30 Snieguolė ir septyni 
nykštukai.
21.15 Galaktikos sergėtojai.
23.45 Viktoras Frankenš-
teinas.
01.50 Pro stiklą (kart.)
03.40 Grainderis 21, 22.
04.35 Svotai (kart.) 203, 1.

06.00 Dienos programa. 
06.05 „Mano gyvenimo švie-
sa“ (521, 522, 523)   
07.35 „Madagaskaro pingvi-
nai“ (38)  
08.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (66)  
09.05 „Rimti reikalai“ (56) 
09.40 „Namai, kur širdis“ 
(19) 
10.20 KK2 (k). 
10.55 Nuo... Iki... (k). 
11.25 Lituanos Locos (k).  
12.00 „Meilės sparnai“ (179)  
13.00 „Gyvenimo daina“ 
(140) 
14.00 „Aukštakulnių kerš-
tas“ (32)   
15.00 „Dvi širdys“ (1358, 
1359, 1360)   
16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva.  
17.35 Yra, kaip yra.  
18.30 Žinios. Sportas. Orai. 
19.30 KK2. 
20.00 Nuo... Iki.... 
20.30 Lituanos Locos.  
21.00 „Rimti reikalai“ (60) 
21.30 Žinios. Sportas. Orai. 
22.30 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Nurašytieji.
00.15 „Juodasis sąrašas“ 
(16)  
01.20 Kolibrio efektas (k) 
03.05 Programos pabaiga. 

06.00 Dienos programa. 
06.05 „Mano gyvenimo švie-
sa“ (524, 525, 526) 
07.35 „Madagaskaro pingvi-
nai“ (39)  
08.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (67)  
09.05 „Rimti reikalai“ (57) 
09.40 „Namai, kur širdis“ (20) 
10.20 KK2 (k). 
10.55 Nuo... Iki... (k). 
11.25 Lituanos Locos (k).  
12.00 „Meilės sparnai“ (180)  
13.00 „Gyvenimo daina“ (141) 
14.00 „Aukštakulnių kerš-
tas“ (33)   
15.00 „Dvi širdys“ (1361, 
1362, 1363)   
16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva.  
17.35 Yra, kaip yra.  
18.30 Žinios. Sportas. Orai. 
19.30 KK2. 
20.00 Nuo... Iki.... 
20.30 Lituanos Locos.  
21.00 „Rimti reikalai“ (61) 
21.30 Žinios. Sportas. Orai. 
22.30 VAKARO SEANSAS 
Tikras išbandymas. 
00.45 „Juodasis sąrašas“ (17)  
01.45 Nurašytieji (k) 
03.15 Programos pabaiga.

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06.05 Tarptautinis bigbendų 
festivalis. (k.)
07.05 Kultūrų kryžkelė. (k.)
07.30 Auklė Mun 51 s. (k.)
07.40 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 4 s. (k.)
07.55 Džeronimas 2/6 s. 
08.20 Misija knygnešys (k.)
08.50 Pasakojimai iš Japo-
nijos  4/2 d. 
09.15 Labas rytas, Lietu-
va (k.)
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.15 Istorijos perimetrai. 2 
d. Vasario 16-oji.  (k.)
13.10 Kultūringai su Nome-
da. (k.)
13.55 Linija, spalva, for-
ma. (k.)
14.20 Stilius. (k.)
15.15 Premjera. Pasakoji-
mai iš Japonijos 4/3 d.
15.40 Auklė Mun  52 s. 
15.50 Premjera. Kaip Pauli-
nė Kalėdas gelbėjo 5 s.  
16.05 Džeronimas 2/7 s. 
16.30 Laba diena, Lietuva (k.)
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
18.15 ARTi. Veidai. 
18.30 FIFA klubų Pasaulio 
taurė. Pusfinalis. 
20.30 Kultūros diena. 
20.45 Premjera. Lenkijos 
ankstyvosios istorijos pa-
slaptys. Kryžius ir karūna. 
21.40 Elito kinas. Juoda. 
23.10 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“.  
24.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
00.15 Dabar pasaulyje.  
00.45 Tarptautinis bigbendų 
festivalis. 
01.40 Komisaras ir jūra 6 s. (k.)

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06.05 Tarptautinis bigbendų 
festivalis „Big Band festival 
Šiauliai 2015“. 3 d. (k.)
07.05 Sporto galia. Tour du 
Faso – svarbiausios dviračių 
lenktynės Afrikoje. 
07.30 Auklė Mun 52 s. (k.)
07.40 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 5 s. (k.)
07.55 Džeronimas 2/7 s. 
08.20 Į sveikatą. (k.)
08.50 Pasakojimai iš Japo-
nijos 4/3 d. 
09.15 Labas rytas, Lietu-
va (k.)
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.15 Dokumentinė istori-
nė laida „Lietuvos kolum-
bai“. (k.)
13.10 Stambiu planu. (k.)
13.55 Atspindžiai. (k.)
14.20 (Ne) emigrantai. (k.)
15.15 Premjera. Pasakoji-
mai iš Japonijos 4/4 d. 
15.40 Grizis ir lemingai 1 s. 
15.50 Premjera. Kaip Pauli-
nė Kalėdas gelbėjo 6 s.  
16.05 Džeronimas 2/8 s. 
16.30 Laba diena, Lietu-
va (k.)
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 Misija knygnešys. 
19.15 Premjera. Pokalbiai 
pas Bergmaną. 
20.10 Kultūros diena. 
20.30 Panorama. 
21.00 Dienos tema. 
21.20 Sportas. Orai. 
21.30 Jaunasis Popiežius 
3, 4 s.
23.20 Anapus čia ir dabar.
00.05 DW naujienos rusų 
kalba. 
00.20 Dabar pasaulyje.  
00.50 Tarptautinis bigbendų 
festivalis „Big Band festival 
Šiauliai 2015“. 4 d. 

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06.05 Tarptautinis bigbendų 
festivalis „Big Band festival 
Šiauliai 2015“. 4 d. (k.)
06.50 Mokslo ekspresas.  (k.)
07.05 Už kadro. (k.)
07.30 Grizis ir lemingai 1 s. 
07.40 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo 6 s. (k.)
07.55 Džeronimas 2/8 s. 
08.20 Garsiau. (k.)
08.50 Pasakojimai iš Japo-
nijos 4/4 d. 
09.15 Labas rytas, Lietu-
va (k.)
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.15 Istorijos detektyvai. (k.)
13.00 7 Kauno dienos (k.)
13.30 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. (k.)
14.25 Pokalbiai pas Ber-
gmaną (k.)
15.15 Premjera. Pasakoji-
mai iš Japonijos  4/5 d. 
15.40 Grizis ir lemingai 2 s. 
15.50 Premjera. Kaip Pauli-
nė Kalėdas gelbėjo 7 s.  
16.05 Džeronimas 2/9 s. 
16.30 Laba diena, Lietu-
va (k.)
18.00 Kelias. (k.)
18.20 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
19.20 Kiotas. Romantiška pa-
žintis su nacionalinėmis verty-
bėmis. Pasiuntinių kelionės į 
Tang dinastijos Kiniją. 
20.10 Kultūros diena. 
20.30 Panorama. 
21.00 Dienos tema. 
21.20 Sportas. Orai. 
21.30 Tarptautinė trumpa-
metražių filmų diena. Triukš-
madarys. 2014 m., Miškas. 
2015 m., Man dvim keli. 
2014 m., Sėkmės metai. 
2013 m., Tiltai. 2015 m., 
Nuopuolis. 2016 m., Suo-

06.00 Dienos programa. 
06.05 „Mano gyvenimo švie-
sa“ (527, 528, 529)   
07.35 „Madagaskaro pin-
gvinai“ (1) 
08.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (68)  
09.05 „Rimti reikalai“ (58) 
09.40 „Namai, kur širdis“ (21) 
10.20 KK2 (k). 
10.55 Nuo... Iki... (k). 
11.25 Lituanos Locos (k).  
12.00 „Meilės sparnai“ (181)  
13.00 „Gyvenimo daina“ (142) 
14.00 „Aukštakulnių kerš-
tas“ (34)   
15.00 „Dvi širdys“ (1364, 
1365, 1366)   
16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva.  
17.35 Yra, kaip yra.  
18.30 Žinios. Sportas. Orai. 
19.30 KK2. 
20.00 Valanda su Rūta.
21.00 „Rimti reikalai“ (62) 
21.30 Žinios. Sportas. Orai. 
22.30 VAKARO SEANSAS 
Tarp mūsų, berniukų. 
00.25 „Juodasis sąrašas“ (18)  
01.25 Tikras išbandymas (k)
03.15 Alchemija. VDU karta. 
03.45 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. 
04.15 Programos pabaiga. 

06.00 Dienos programa. 
06.05 „Mano gyvenimo švie-
sa“ (530, 531, 532)   
07.35 „Madagaskaro pin-
gvinai“ (2) 
08.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (69)  
09.05 „Rimti reikalai“ (59) 
09.40 „Namai, kur širdis“ (22) 
10.20 KK2 (k). 
10.55 Valanda su Rūta (k)
12.00 „Meilės sparnai“ (182)  
13.00 „Gyvenimo daina“ (143) 
14.00 „Aukštakulnių kerš-
tas“ (35)   
15.00 „Dvi širdys“ (1367, 
1368, 1369)   
16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva.  
17.35 Gyvūnų policija. 
18.30 Žinios. Sportas. Orai. 
19.30 KK2 penktadienis 
21.00 SAVAITĖS HITAS. 
PREMJERA Savižudžių bū-
rys.
23.25 Kartą Meksikoje. 
01.35 Tarp mūsų, berniu-
kų (k)
03.10 Nebijok pažinti. 
03.35 Programos pabaiga. 

07.00 „Vaikai šėlsta“ (13)  
07.30 „Stoties policija“ (7) (k) 
08.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (4) (k) 
09.30 „Šuo“ (23) (k) 
10.40 „Gelbėtojai - 112“ (13, 
14) (k) 
11.40 „Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“ (76) (k) 
12.45 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(5) (k) 
13.40 „Stoties policija“ (8) 
14.40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (5) 
15.45 „Šuo“ (24) 
16.50 „Gelbėtojai - 112“ (15) 
17.25 „Gelbėtojai - 112“ (16) 
18.00 Info diena. 
18.30 „Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“ (77) 
19.30 „Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (6) 
20.30 „Varom!“ (15)  
21.00 Mirtinos žaizdos. 
23.05 Baudėjas. Karo zona 
(k) 
01.10 „Sostų karai“ (4) 
02.05 „Velniški Stivo Ostino 
išbandymai“ (7) (k) 

07.00 „Vaikai šėlsta“ (14)  
07.30 „Stoties policija“ (8) (k) 
08.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (5) (k) 
09.30 „Šuo“ (24) (k) 
10.40 „Gelbėtojai - 112“ (15) (k) 
11.10 „Gelbėtojai - 112“ (16) (k) 
11.40 „Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“ (77) (k) 
12.45 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(6) (k) 
13.40 „Stoties policija“ (9) 
14.40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (6) 
15.45 „Įteisintas faras“ (1) 
16.50 „Gelbėtojai - 112“ (17, 18) 
18.00 Info diena. 
18.30 „Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“ (78) 
19.30 „Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (7) 
20.30 „Varom!“ (16)  
21.00 Gilus sukrėtimas. 
23.25 Mirtinos žaizdos (k)
01.30 „Sostų karai“ (5) 
02.30 „Velniški Stivo Ostino 
išbandymai“ (8) (k) 

07.05 „Vaikai šėlsta“ (15)  
07.35 „Stoties policija“ (9) (k) 
08.35 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (6) (k) 
09.35 „Įteisintas faras“ (1) (k 
10.40 „Gelbėtojai - 112“ (17, 
18) (k) 
11.40 „Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“ (78) (k) 
12.45 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(7) (k) 
13.40 „Stoties policija“ (10) 
14.40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (7) 
15.45 „Įteisintas faras“ (2) 
16.50 „Gelbėtojai - 112“ 
(19, 20) 
18.00 Info diena. 
18.30 „Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“ (79) 
19.30 „Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (8) 
20.30 „Varom!“ (17)  
21.00 Derybininkas. 
23.55 Gilus sukrėtimas (k) 
02.10 „Nusikaltimų tyrėjai“ 
(2) (k) 

07.05 „Vaikai šėlsta“ (16)  
07.35 „Stoties policija“ (10) (k) 
08.35 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (7) (k) 
09.35 „Įteisintas faras“ (2) (k) 
10.40 „Gelbėtojai - 112“ (19, 
20) (k) 
11.40 „Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“ (79) (k) 
12.45 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(8) (k) 
13.40 „Stoties policija“ (11) 
14.40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (8) 
15.45 „Įteisintas faras“ (3) 
16.50 „Gelbėtojai - 112“ 
(21, 22) 
18.00 NKL čempionatas. 
Šakių „Vytis“ - Kauno „Žalgi-
ris-2“. Tiesioginė transliacija
20.00 „Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (9) 
21.00 Misionierius. 
22.55 Derybininkas (k) 
01.45 „Sostų karai“ (6) 
02.55 „Nusikaltimų tyrėjai“ 
(3) (k) 

kalbio antologija. 2015 m., 
Motinos diena. 2017 m., 
Kaukai. 2017 m., Aš čia tik 
svečias. 2016 m., Kalnai 
kalnai. 2016 m. 
01.10 DW naujienos rusų 
kalba. 
01.25 Dabar pasaulyje.  
01.55 Koncertas „Muzika, 
kuri gimė vakar“. 
03.05 Atspindžiai.  (k.)
03.30 Šviesa ir šešėlis. (k.)
05.05 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. (k.)

01.35 Elito kinas. Juoda (k.)
03.05 Linija, spalva, for-
ma. (k.)
03.30 Anapus čia ir dabar. (k.)
04.15 Mokslo ekspresas. (k.)
04.30 Mokslo sriuba. (k.)
04.55 Misija knygnešys (k.)

03.10 Kultūringai su Nome-
da. (k.)
03.55 ARTi. Veidai. (k.)
04.10 Už kadro. (k.)
04.35 Kultūrų kryžkelė. (k.)
04.55 Monika Linkytė su sty-
ginių kvintetu. (k.)



www.siaure.lt
2018 m. gruodžio 15 d., šeštadienis 15dėmesio

IŠĖJUSIEJI...   

 

Žymios datos

Patarimas

Šiandien

Saulė

Mėnuo

Varduvininkai

Citata

ŠR kalendorius
Orai

IV metų ketvirtis; 50 savaitė; 
349 diena; iki metų pabaigos – 16 
dienų.

Teka – 8.35 val.; leidžiasi – 
15.52 val.; dienos ilgumas – 7.17 
val.

Teka – 13.03 val.; iki 20 d. 
priešpilnis.

Ką žada žvaigždės

Leidėjas - UAB „Šiaurės rytai“ 
Vytauto g. 53-1, 41144 Biržai
Tel. 3 61 77; faks.  3 79 53
El. paštas: uzsakymai@siaure.lt

Dėl prenumeratos, laikraščių 
pristatymo ir skelbimų teirautis: 
tel. 3 79 53, 8~656 36 643,
el. paštas: info@siaure.lt

Direktorė - Alfreda Gudienė tel. 3 79 57,  
8~656 36 640, direktore@siaure.lt

Redaktorė - Rasa Penelienė, 
tel. 3 79 52, 8~656 36 641,
redaktore@siaure.lt

Korespondentai - Alfreda Gudienė, 
tel. 3 79 57, 3 61 77, 8~605 19 267; 
8~656 36 640;
Petras Gudas, tel. 8~656 58 793;
Simonas Gudas tel. 8~615 22 052, 37954;
Jurgita Morkūnienė tel. 8~650 29 719.

Spaudos platinimo ir reklamos skyrius

Vadovė -  Vilma Stakionienė, tel. 3 79 53; 
8~656 36 643, info@siaure.lt 

Vadybininkai - Jolita Striškienė, tel. 8~656 36 643;
Genė Šipelienė, tel. 8~688 93 624

Buhalterė - Zita Viederienė, tel. 3 79 54

Maketuoja -  Alvydas Krikščikas, 
Ina Masonaitė „Šiaurės rytų“ redakcija

Spausdina - AB spaustuvė „Titnagas“, 
Vasario 16-osios g. 52, 76291 Šiauliai, 
4 spaudos lankai Užs. Nr. 4736
ISSN 1392-9240
Už skelbimų, reklamų turinį bei skaitytojų 
nuomones redakcija neatsako.

„Šiau rės ry tų“ re dak ci jo je pri ima mi skel bi mai 
į šiuos laikraščius: į Ku piš kio ra jo no „Ku-
piš kė nų min tys“, Pasvalio rajono „Darbas“, 
Rokiškio rajono „Gimtasis Rokiškis“, Utenos 
rajono „Utenos diena“. 

Laikraštis leidžiamas antradieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadieniais
Tiražas 4350

Tiražas deklaruojamas 
Lietuvos Respublikos 
Kultūros ministerijoje

 www.lrkm.lt

(Užs. E-257)

„LAIDOTVA“

Kęstučio g. 52, tel. 8~689 31 301, 3 65 20

Laidojimo 
paslaugos ir 

prekės

Kapaviečių tvarkymas, 
paminklai, tvorelės, 
skalda ir visi darbai

www.laidotva.lt

C E N
LAIDOJIMO PASLAUGŲ 

R A S

Tel. 8~450 31 078 VISĄ PARĄ: 8~698 70 110

S. Dagilio g. 8, Biržai 
www.jankauskopaslaugos.lt

Rūpestis • Nuoširdumas • Kokybė
(Užs. E-861)

(Užs. 4253)

A†A

Ir žvakės užges, ir gėlės nuvys, tik ilge-
sio skausmas ilgam pasiliks…

Mirus PETRUI UŽUBALIUI nuošir-
džiai užjaučiame žmoną EMILIJĄ ir ar-
timuosius.

G. Vitkevičienė, I. Matiukienė, 
B. Griciūnienė, R. A. Morkvėnai,
 D. P. Kovaliūnai, R. Debeikienė

15 d. – Lybartas, Lygauda, 
Justas, Kristijonas, Kristijona, 
Nina, Ona, Gaudenis, Gaudenė. 

15 d. – Tarptautinė arbatos 
diena; Lietuvos teismų diena. 

Žmonės buvo sukurti tam, 
kad juos mylėtų, o daiktai buvo 
sukurti tam, kad jais naudotųsi. 
Šiandien pasaulyje tiek chaoso 
yra dėl to, kad mes naudojamės 
žmonėmis, o mylime daiktus. 

Dalai Lama

15 d. – iki pietų – geras lai-
kas, tinkamas imtis sunkių ir su-
dėtingų darbų, reikalaujančių at-
kaklumo, energijos bei aplinki-
nių pagalbos. Antroji dienos pusė 
nuo 13 val. 3 min. – kritinis laikas, 
kai daugėja apgaulių, stiprėja iliu-
zijos, kai nereikia nieko įvertinti ar 
daryti kokais nors išvadas. Šian-
dien nepalanku švęsti. 

16 d. – pirmoji dienos pusė 
sudėtinga, tačiau nuo 13 val. 20 
min. prasidės palankesnis me-
ras, tinkamas švęsti, pramogau-
ti, keliauti, megzti pažintis. 

17 d. – būsite energingi, su-
manūs, tad nuveiksite daug dar-
bų. Pirmoji dienos pusė aktyves-
nė, o nuo 13 val. 37 min. imkitės 
tik tų užduočių, kurias galite iš 
karto užbaigti. 

(Užs. E-895)

A†A

Skaudžią liūdesio valandą mirus myli-
mai Mamai nuoširdžiai užjaučiame KĘS-
TUTĮ VIEDERĮ. Dalijamės netekties 
skausmu ir linkime stiprybės.

UAB „Biržų montuotojas“ 
darbuotojai

(Užs. 4265)

A†A

Telydi Tave paguoda ir dvasios stiprybė 
šią sunkią netekties valandą.

Nuoširdi užuojauta EMILIJAI UŽU-
BALIENEI mirus mylimam Vyrui.

A. Petraitis, V. Žemaitienė, 
R. P. Mažuoliai

Žalioji arbata pasižymi anti-
bakterinėmis savybėmis, taip pat 
saugo organizmą nuo toksinų. 
Šiandien pakvieskite puodelio ar-
batos seniai matytą draugą.

16 d. – Albina, Vygaudas, Au-
dronė, Algina, Alina, Adas. 

17 d. – Jolita, Lozorius, 
Rachelė, Olimpija, Mantgailas, 
Drovydė, Jolanta. 

(Užs. E-897)

A†A

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė 
šią sunkią netekties valandą.

Mirus mylimai Mamytei nuoširdžiai už-
jaučiame ALDONĄ STANKEVIČIENĘ 
ir artimuosius.

NŽT prie ŽŪM 
Biržų skyriaus darbuotojai

(Užs. E-898)

A†A

 Nuoširdžiai užjaučiame SAULIŲ VIE-
DERĮ mirus Mamai.

AB „Siūlas“ kolektyvas

(Užs. 4274)

A†A

Nuoširdžiai užjaučiame GINTARĄ 
GREVIŠKĮ mirus mylimai Mamytei.

D. V. Jonaičiai

(Užs. E-900)

A†A

Mirus brangiai Mamytei nuoširdžiai 
užjaučiame RITĄ VENSKIENĘ ir jos 
artimuosius. 

UAB „Agaras“ bendradarbiai

Šv. Jono Krikštytojo 
parapijoje

Artėjant Šv. Kalėdoms nepalikite sergančiųjų ar 
negalinčių ateiti į bažnyčią žmonių. Pakvieskite ku-
nigą, kad ligonis galėtų atlikti išpažintį, priimti Švč. 
Sakramentą ar ligonių patepimą. Taip pat tebus palai-
minti ir jūsų namai, kunigui apsilankius. Tegu būna 

daugiau šviesos nuo jūsų gerumo. 
YPAČ DĖKOJAME JUMS, MIELIEJI BIRŽŲ ŠV. JONO KRIKŠ-

TYTOJO PARAPIJOS PARAPIJIEČIAI, UŽ AUKAS – KALENDĄ, 
KURIĄ SKIRIATE BAŽNYČIOS IŠLAIKYMUI. MELDŽIAME JUMS 
DIEVO PALAIMOS, SVEIKATOS. 

Per visą Advento laiką vyks tradicinė Lietuvos „Caritas“ ir vyskupijų 
„Caritas“ centrų organizuojama vargstančiųjų paramos akcija „Gerumas 
mus vienija“. Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos, įsigijęs specialią Lie-
tuvos „Caritas“ žvakutę bažnyčiose. Už auką įsigyta „Caritas“ žvakelė 
yra aukos ir pagalbos vienas kitam simbolis. Be to, nuo seno deganti 
žvakės ugnis buvo tikėjimo, šeimos vienybės, bendrystės su kitais žmo-
nėmis ženklas. Jas galima bus įsigyti sekmadieniais po visų šv. Mišių 
bažnyčios gale. 

Bažnyčios gale ar zakristijoje per visą Advento laikotarpį po kiekvienų 
šv. Mišių bus galima įsigyti Šv. Kūčių vakarienei kalėdaičių. 

Kalėdaitis (nepainiokime jo su per šv. Mišias gaunamu Kristaus 
Kūnu – tai du visiškai skirtingi dalykai) simbolizuoja šeimos bendrystę 
ir vienybę, nes duona yra kepama iš daugybės grūdų. Kai Kūčių vakare 
laužome kalėdaitį, pasižadame dalytis vieni su kitais Dievo malonėmis, 
meile, rūpesčiais, džiaugsmais, nešioti vieni kitų naštas. Todėl kalėdaičio 
laužymas palydimas paties Jėzaus išmokyta „Tėve mūsų“ malda, kuri yra 
Dievo vaikų vienybės malda. Šv. Motina Teresė sakydavo: „Besimeldžianti 
šeima išlieka vieninga“. 

Parapijos kunigai

Biržų krašto muziejuje „Sėla“
 • Vytauto Jackevičiaus jubiliejinė tapybos darbų 

paroda. Didžioji parodų salė. Veiks iki gruodžio 30 d. 
• Paroda iš muziejaus rinkinių „Valstybės simbo-

liai – vėliava, herbas, himnas“. Mažoji parodų salė. 
Veiks iki gruodžio 30 d. 

• Paroda „Devyni Biržų muziejaus dešimtme-
čiai“. Ekspozicija „Biržų kraštas Nepriklausomybės 
metais (1918 - 1940) “. 

Vabalninko skyriuje 
• naujų dovanotų eksponatų paroda „Tiltas tarp 

praeities ir dabarties“. 

Papilio seniūnija
Ona Greviškienė
1940 07 26 – 2018 12 13, 

Gajūnai

Biržų seniūnija
Palmyra Viederienė
1922 09 25 – 2018 12 13, Biržai
Bronislavas Petrikėnas
1952 12 12 – 2018 12 08, Biržai

Nemunėlio Radviliškio seniūnija
Irena Davidonienė
1938 04 16 – 2018 12 08, Germaniškis

Parovėjos seniūnija
Vidmantas Tamulėnas
1952 11 07 – 2018 12 06, Vinkšniniai
Liucė Šimukėnienė
1940 12 19 – 2018 12 07, Drąseikiai

Vabalninko seniūnija
Valis Baguška
1960 05 26 – 2018 12 09, Vabalninkas

Už jau čiame juos paži no ju sius ir my lė ju sius

(Užs. 4277)

A†A

Imam gėlą širdin ir dalijam perpus, gal 
maža dalele ji lengvesnė Jums bus.

Nuoširdžiai užjaučiame LAIMUTĘ 
BAJORIENĘ ir artimuosius mirus myli-
mai Mamytei.

Papilio ambulatorijos darbuotojai

Žiema, regis, prieš Kalėdas 
pabandys atsiųsti stipresnį šal-
tuką. 

Savaitgaliu pūs nestiprus ry-
tys, ženklesnių kritulių nesitikima, 
oro temperatūra svyruos tarp 2-5 
laipsnių šalčio. 

Pirmadienį debesys bandys 
pažerti sniego, pasisuks pietryčių 
vėjas, oro temperatūra panaši - 
tarp 2-4 laipsnių šalčio. 

Vėliau, kitos savaitės vidu-
ryje, temperatūra mažai keisis, 
bus gana ramu, ženklesnių kritu-
lių nelaukiama, tik vietomis tvyros 
rūkas. 

Ketvirtadienio orai bus sau-
sesni, tačiau šaltesni - oro tem-
peratūra rytais kris iki 9, o dieno-
mis laikysis apie 7 laipsnių šaltis. 

Vėliau aktyvės vakarų ciklo-
nai, kurie gali atnešti nepastoves-
nius ir sunkiai nuspėjamus orus, 
tad tolimesnės prognozės - rizi-
kingos. 

Meteorologas Bronius Medinis
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VALGYKLA – KAVINĖ

„Laigis“
Pobūvių ruošimas, 
gedulingi pietūs, 
maisto vežimas į 
namus ar įmonę.

 (Užs. E-752)

šiandieną švenčia 
savo gražų jubiliejų

GenutėBalčiūnienė

(Užs. 4220)

Neskaičiuoki laiko 
Pragyventais metais,
Tegul jie nusėda praeities dugne,
Tegul sukas džiaugsmas 
Ateities verpetuos,
O namuos gyvena laimė ir darna.

Tegul Jubiliejus sukasi pašėlęs
Tegul draugai dalinas šiluma širdies,
Tegul ant palangės 
nuolat žydi gėlės,
O širdy nestinga degančios ugnies.

Dar daug džiaugsmingų, laimingų ir 
turtingų metų linki sesers šeima ir dukterėčios

(Užs. Nr. 2767-16)

(Užs. Nr. 2767-15)

• • •
Kaimynas šiąnakt pasibeldė į 

duris pusę trijų ryto! Įsivaizduojat 
– pusę trijų! Laimei, aš nemiego-
jau, vis dar tebegrojau būgnais…

• • •
Krovikams dažnai tenka laiky-

tis atskiros mitybos dietos: krauni 
bulves – valgai bulves, krauni sūrį 
– valgai sūrį, krauni arbūzus – val-
gai arbūzus, krauni plytas – iškro-
vos diena. 

• • •
Kad Laima vasarą gerai atro-

dytų paplūdimyje, savo geriausią 
draugę Rasą visą žiemą vaišino 
kaloringais pyragaičiais. 

• • •
Mielos merginos, vakare su-

valgyta česnako galvutė patiki-
mai apsaugos jus nuo gripo ir nuo 
nėštumo. 

• • •
Užrašas prie vartelių: „Piktas 

ir didelis šuo. Grandinė pagaminta 
Kinijoje.“

• • •
Jonukas, kuris visą vaikystę 

praleido su tėvu žvejodamas, taip 
ir neišmoko kalbėti. 

• • •
Vaikystėje svajojau, kad fejer-

verkai būtų kasdien. Taip ir tapau 
suvirintoju. 

• • •
Vyras per miegus murma žmo-

nai:
– Cile, nutrauk man nuo kojų 

šlepetes ir išjunk televizorių. 
– Pakentėk, Jaša, dar truputį, 

mes dar teatre... 
• • •
Paveikslų galerijoje dama klau-

sinėja gido:
– Sakykite, šio paveikslo auto-

rius Mane?
– Ne, madam, tai Van Gogas. 
– O šis – tikriausiai, Dali?
– Ne, madam, tai Gogenas. 
– O štai šis – tai Pikaso! Išties, 

tai – tikrų tikriausias Pikaso!
– Ne, madam, tai – evakuaci-

jos planas. 

Dienos 
prieskoniai

Gruodžio 9 dieną Pabiržės 
pagrindinėje mokykloje įvyko 
tradicinis kalėdinis stalo teniso 
turnyras. Nors biržiečiai jame at-
kakliai kovėsi, tačiau šįsyk liko 
be medalių, 

Turnyre iš viso dalyvavo 34 
stalo tenisininkai iš Lietuvos ir 
Latvijos. Pagal pajėgumą žaidėjai 
buvo suskirstyti į dvi grupes. 

Pajėgesnių žaidėjų grupėje (rei-
tingas iki 300) kovėsi 8 dalyviai. 
Pirmąją vietą iškovojo P. Bagužis 
(Panevėžys), antroji vieta atiteko 
V. Lukšai (Kėdainiai), trečioji - B. 

Stalo teniso turnyre 
biržiečiai liko 
be apdovanojimų
Simonas Gudas

Kalėdiniame stalo teniso turnyre Pabiržėje dalyvavo 34 žaidėjai iš Lietuvos ir Latvijos. 

- Valgymui paruošti virti vėžiai, krevetės, krabai
- Šviežios ir atvėsintos didžiosios ir karališkos krevetės
- Šaldytos omarų uodegos ir žnyplės
- Jūros šukutės

MB Baltijos vėžiai
DELIKATESAI JŪSŲ ŠVENTINIAM STALUI

(Užs. E-893)

Įsimintinas skonis, aukščiausia kokybė, 
nemokamas pristatymas į namus 

Užsakymai tel.  8 627 87038, Facebook: MB Baltijos vėžiai

Kišūnui (Panevėžys). 
Gausesnėje grupėje (reitingas 

per 300) dalyvavo 24 žaidėjai. 
Pirmąją vietą iškovojo M. Šedys 
(Rokiškis), antrąją - A. Judickas 
(Rokiškis), o trečiąją - A. Šukys 
(Visaginas). 

Paguodos turnyre pirmąją vie-
tą užėmė D. Pilaitis (Panevėžys), 
antrąją - V. Gurtajutė (Daugpilis), 
trečiąją - A. Mackus (Rokiškis). 

Pagrindinio turnyro prizinių 
vietų laimėtojai buvo apdovanoti 
taurėmis, medaliais ir diplomais. 
Paguodos turnyro prizininkai gavo 
medalius ir diplomus. 

Turnyrą organizavo Biržų kūno 
kultūros ir sporto centras bei Biržų 
stalo teniso klubas „Biržų topsas“. 

KREPŠINIO 
VARŽYBŲ 
TVARKARAŠTIS

RKL PIRMENYBĖS
Gruodžio 15 d. (šeštadienis) 
14.00 val. Biržų „Biržai-

KKSC“ - Kretingos „Kretinga“
RAJONO PIRMENYBĖS

Gruodžio 15 d. (šeštadienis) 
16.00 val. „Agaras“ – „Outpro. 

LT“
Gruodžio 16 d. (sekmadienis) 
14.00 val. „Vienas malonumas“ 

– „Gaišals“
Gruodžio 18 d. (antradienis) 
19.00 val. „Biržų RPK“ – 

„Outpro. LT“

MOKSLEIVIŲ PIRMENY-
BĖS

Gruodžio 16 d. (sekmadienis) 
12.30 val. U14 mergaičių var-

žybos. Biržų SC - Akmenės SC. 
Visos krepšinio varžybos, jei 

nepažymėta kitaip, vyks Biržų 
kūno kultūros ir sporto centro sa-
lėje, Karaimų g. 5. 

Klubas „Svaja“ gruodžio 16 d. 15 val. „Senjorų seklyčioje“ kvie-
čia narius ir visus biržiečius į banketą su veiklių žmonių bendrijos 
vyrais. Jie pasakos tikrus savo gyvenimo liudijimus, įkvėps ir pa-
drąsins kiekvieną. Skambės krikščioniška muzika.

Su meile laukiame Jūsų. Tel. 8~650 15 448.
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Šaly je ir pas mus

Jūrės medelyne – 
kalėdinių medelių 

įvairovė
VĮ Valstybinių miškų urėdijos 

Kazlų Rūdos regioninio padali-
nio mokomosios miškų urėdijos 
medelynas Jūrės kaime eglutėmis 
prekiauja jau daugiau kaip dešimtį 
metų. Medelyno viršininkas Dona-
tas Petravičius, sako, kad ir šiais 
metais didžiąsias metų šventes jie 
pasitinka įprastai, nekeisdami tradi-
cijų. Prekyba žaliaskarėmis pradėta 
nuo praėjusios savaitės. Eglučių 
jau paruoša, išrikiuotos medelyno 
teritorijoje jos laukia pirkėjų, kurių 
tikrai netrūksta ir šiemet. 

Kalėdinių medelių įvairovė 
didelė, pagal visų skonius ir norus. 
Įvairių aukščių eglės vazonuose: 
paprastosios, sidabrinės, baltosios 
ir kėniai, kuriuos pastaruoju metu 
žmonės itin pamėgę dėl to, kad 
nereikia vargti su krintančiais spyg

Legalizuoti naminės degtinės 
gamybą svarstė bent keli anks-
tesnių kadencijų Seimai – vis 
nepavykdavo. Šiuo metu tarp 
valdančiųjų ir vėl sklando kalbos, 
kad naminė degtinė – joks blogis, jei 
vartojama saikingai ir atsakingai, to-
dėl nedideliais kiekiais ji galėtų būti 
gaminama ir pardavinėjama. Tokią 
idėją palaiko Kaimo reikalų komite-
tas, tačiau Vyriausybė ir Sveikatos 
reikalų komitetas naminės degtinės 
gamybos nauda dvejoja. Ūkininkai, 
vystantys turizmo veiklą, siūlymą  
leisti gaminti naminukę taip pat 
vertina dviprasmiškai. Vieni sako, 
jog jos degustacija galėtų būti 
kaip papildomas edukacinis užsi-
ėmimas ir uždarbis. Kiti svarsto, 
jog namine degtine gali pradėti 
domėtis ne tie, kuriuos norima ja 
sudominti, o tie, kurie ieško įsigyti 
pigesnio alkoholio.

Prie  mokytojų  
streiko  prisijungė 
Sūduvos  gimnazija
Gruodžio 13 dieną streikuoti 

pradėjo didelė dalis Marijampolės 
Sūduvos gimnazijos pedagogų, 
administracijos teigimu, tądien ne-
dirbo 51 mokytojas. Streikas tęsėsi 
ir penktadienį.

Gimnazijoje buvo sukurta dery-
binė darbo grupė. Streiko komiteto 
pirmininke išrinkta matematikos 
mokytoja Aušra Širvaitienė.

Beje, Sūduvos gimnazijos mo-
kytojai neseniai pakeitė profesinę 
sąjungą – iš Audriaus Jurgelevičiaus 
vadovaujamos Lietuvos švietimo 
profesinės sąjungos perėjo į ministe-
rijos pastate streikuojančią Andriaus 
Navicko vadovaujamą Lietuvos 
švietimo darbuotojų profesinę są-
jungą. Profsąjungos pirmininkės 
Rasos Tumosienės teigimu, gim-
nazijos LŠDPS skyriui šiuo metu 
priklauso 11 narių.

„Suvalkiečio“ informacija

Seimas trečiadienį ypatingos 
skubos tvarka priėmė prezidentės 
Dalios Grybauskaitės inicijuotas 
įstatymų pataisas, kuriomis pato-
bulintas mokytojų etatinio darbo 
apmokėjimo modelis. Valstybės 
ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 
darbo apmokėjimo įstatymo priedo 
pakeitime aiškiau apibrėžti bendri 
pedagogų darbo krūviai. Įstatymų 
pakeitimai įsigalios nuo 2019 m. 
rugsėjo 1 d. 

* * *
Švietimo ir mokslo ministro 

(ŠMM) sudaryta darbo grupė 
ketvirtadienį tarėsi, kokiais prio-
ritetais ir per kokius laikotarpius 
įgyvendinti streikuojančių mokyto-
jų reikalavimus. Kaip po susitikimo 
paskelbė ŠMM, tartasi dėl reikala-
vimų, susijusių su mokytojų darbo 
užmokesčio didinimu. Artimiausiu 
metu profesinės sąjungos pateiks 
savo siūlymus dėl prioritetų ir jų 
išdėstymo. Po susitikimo LŠDPS 
pirmininkas Andrius Navickas, 
paklaustas apie sąlygas streikui 
nutraukti, akcentavo būtinybę 
susitarti dėl reikalavimų vykdymo 
algoritmo ir finansavimo. 

* * *
Stabdomas 2018 metų šauki-

mas į nuolatinę privalomąją pradinę 
karo tarnybą (NPPKT). Nauji šau-
kiamųjų sąrašai bus sudaromi 2019 
m. sausio 10 d., iš kurių kitąmet į 
NPPKT planuojama pašaukti 3827 
jaunuolius. 

Šiais metais 22 Lietuvos Res-
publikos teritorijoje esančiuose 
Lietuvos kariuomenės daliniuose 
NPPKT pradėjo apie 3640 karo 
prievolininkų iš visos Lietuvos. 

* * *
2019 m. sausio 1 d. įsigalios 

Seimo priimtos Vyriausybės įsta-
tymo pataisos, kuriomis suvieno-
dinamas Vyriausybės posėdžių ir 
pasitarimų viešinimo bei garso 
įrašų teisinis reguliavimas. Dalis 
posėdžių ir pasitarimų bus trans-
liuojami internetu, daromi jų garso 
įrašai.

* * *
„Maxima“ ir „Iki“ prekybos 

tinklų atstovai informavo, kad 
šiemet jų prekybos centrai ir par-
duotuvės nedirbs pirmąją Kalėdų 
dieną (gruodžio 25ąją), o dalis jų 
– ir 2019ųjų sausio 1ąją.

* * *
Kelio Kaunas–Marijampolė–

Suvalkai 61,73 kilometre pradėjo 
veikti pirmoji mūsų šalyje sistema, 
kuri nustato atstumą tarp dviejų 
eismo dalyvių ir iš paskos važiuo-
jančiai transporto priemonei parodo 
šį atstumą iki priešais esančios 
transporto priemonės. Ši sistema 
realiu laiku įvertina duomenis: nu-
stato saugaus atstumo nesilaikymo 
tarp judančių transporto priemonių 
faktą ir apie tai informuoja atstumo 
nesilaikantį eismo dalyvį. Laikantis 
saugaus atstumo tarp transporto 
priemonių, atstumo reikšmė ro-
doma žalia spalva, o nesilaikant 
saugaus atstumo – rodoma raudona 
spalva ir įjungiami dėmesį atkrei-
piantys švyturėliai.

Į  namus  su  švenčių  nuotaika  keliauja  eglutės
Stebuklingiausios metų šventės – su kiekviena diena vis arčiau. Kalėdinė eglutė – vienas svarbiausių akcentų, kurianti šventišką nuo-

taiką. Be jos ar bent jau žaliaskarės šakos Kalėdos nebūtų tokios šventiškos. Todėl prekyba eglutėmis, prasidėjusi jau lapkričio pabaigoje, 
įsibėgėjo visu smarkumu. Pasiūla didžiulė. Gyventojai gali eglučių įsigyti prekybos centruose, turguose, girininkijose, medelynuose. Šiais 
metais jas pardavinėja ir verslininkai, turintys savo miško masyvus ir specialiai Kalėdoms auginantys žaliaskares egles, kėnius. 

liais. Taip pat galima nusipirkti 
kirstų kalėdinių medelių: įvairių 
rūšių eglių, juodųjų arba kalninių 
pušų, kėnių. Norintys gali išsi-
rinkti medelyne augančią eglutę, 
darbuotojai ją tuojau pat paruošia 
transportavimui. Pasak Donato 
Petravičiaus, nenorima prikirsti 
daug eglučių, kad paskui neliktų 
neparduotų. Nors pagal šiomis die-

nomis vykstančią prekybą, vargu 
ar taip nutiks. Viršininko telefonas 
skamba nuolat, pirkėjai teiraujasi, 
ar jau prasidėjusi prekyba. Vieti-
niams džiugu, kad po miškų urėdijų 
reformos Jūrės medelynas išliko, 
kad miško sodmenų ar dekoraty-
vinių augalų jiems nereikia vykti į 
tolimesnius regionus.

(Nukelta į 2 psl.)

Vieningos nuomonės nėra
Nors 2016–2020 Seimas garsė-

ja radikaliais alkoholio kontrolės 
įstatymais, labai realu, kad būtent 
dabartinė valdžia fiziniams asme-
nims leis gaminti naminę degtinę. 
Iniciatyvos pirmieji ėmėsi Seimo 
nariai Vytautas Kamblevičius ir Re-
migijus Žemaitaitis. Jie pasiūlė leisti 
ūkininkams, kurių ūkis įregistruotas 
Ūkininkų ūkių registre ir kurie teikia 
kaimo turizmo paslaugas bei turi 
tradicinių amatininkų sertifikatus, 
per metus pagaminti ir parduoti iki 
1 tūkst. litrų iki 65 laipsnių stiprumo 
alkoholio. Dauguma kolegų tokį 
Seimo narių siūlymą ėmė vertinti 
skeptiškai – mat tai prieštarautų 
dabartinei alkoholio kontrolės poli-
tikai, kuri skatina alkoholio vartoji-
mo mažinimą, tuo tarpu legalizavus 
naminę degtinę jis būtų lengviau 
prieinamas. Tačiau Kaimo reikalų 

komitetas mąsto priešingai – praėju-
sią savaitę jo nariai pritarė naminės 
degtinės legalizavimo pataisoms, 
kuriomis siūloma daliai ūkininkų 
leisti gaminti ir prekiauti namine 
degtine. Bandydamas paaiškinti 
tokią Kaimo reikalų komiteto po-
ziciją, kuri yra priešinga Sveikatos 
reikalų ir Ekonomikos komitetų 
nuomonei, žemės ūkio ministras 
Giedrius Surplys viešai teigė, jog 
įstatymo pataisos nesudarys sąlygų 
naminę degtinę gaminti kas antram 
fiziniam asmeniui. Vadinamąjį „sa-
magoną“ gaminti galės tik vienetai, 
nes ūkininkų, užsiimančių turizmo 
veikla Lietuvoje nėra daug. Negana 
to, jiems dar reikės atitikti ir ne-
mažai reikalavimų, todėl ministras 
nemano, kad naminės degtinės 
gamyba ims vykti masiškai.

(Nukelta į 4 psl.)

Nesutariama,  ar  reikalinga  
legalizuoti  naminę degtinę

Medelyno viršininkas Donatas Petravičius.

Iki  
prenumeratos 

akcijos  
pabaigos  liko

17
diena

Daugiau 
apie akciją – 9 psl.

Paklausios vazonuose užaugintos eglutės.
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sios eglutės kainuoja 20 Eur. Aukš-
tesnė kaip 1,5 metro – 30 Eur.

Paprastosios 1,5–2 m eglės 
vazonuose kainuoja 25 Eur. Už 
didesnę nei 2 metrų eglutę teks 
mokėti 40 Eur.

Už nukirstą sidabrinę eglę iki 
metro prašoma 7,5 euro. Už didesnę, 
1–1,5 m – 10 Eur, nuo pusantro iki 
dviejų metrų – 20 Eur. Paprastoji 
nukirsta eglutė iki metro kainuoja 2 
Eur, nuo metro iki pusantro – 3 Eur. 
Už eglutę nuo pusantro iki 2 metrų 
mokėsite 7 eurus, už didesnę kaip 2 
metrų – 13 Eur. Sidabrinės eglu-
tės šakos parduodamos po 1,5 
Eur, paprastosios eglės šakos – 
po eurą, pušies – 1,5 Eur, kėnių, 
juodosios arba kalninės pušies 
šakos brangesnės – 2 Eur.

Norėdami nusipirkti eglu-
tę gyventojai į medelyną gali 
kreiptis darbo metu. Jų patogu-
mui dalis įmonės padalinių ir 
medelynų prieš šventes penk-
tadieniais (gruodžio 14, 21 d.) 
dirbs ilgiau – iki 19 val., pirkėjų 
lauks ir šeštadieniais (gruodžio 
15, 22 d.) – nuo 10 iki 16 val.

Miškininkai prašo 
nežaloti gamtos

Miškininkai ragina gyven-
tojus nesavavaliauti miške ir 
nekirsti medelių. Savavališki 
kirtimai daro didelę žala gam-
tai, nes iškertami gražiausi, t. y. 
genetiškai stipriausi, palankioje 
miško vietoje augantys medeliai, 
iš kurių galėtų užaugti stiprios 
šimtametės eglės ar pušys. Taip 
miškus prižiūrintys specialistai 
ragina ugdyti atsakingumą – 
nekirsti jaunų eglučių, nelaužyti 
jų šakų bei skatina tausojantį ir 

Į namus  su  švenčių 
nuotaika  keliauja  eglutės

(Atkelta iš 1 psl.)
Pagrindiniai pirkėjai – 

vietos gyventojai
Daugiausia į Jūrės kaime esantį 

medelyną važiuoja Kazlų Rūdos sa-
vivaldybės gyventojai, bet užsuka ir 
marijampoliečiai. Žmonių poreikiai 
įvairūs. Vieni pageidauja eglučių 
vazonuose, nes tokių Kalėdų puoš-
menų nereikia išmesti. Tinkamai 
per žiemą laikytą eglutę, pavasarį 
galima pasodinti savo sklype, o per 
kitas Kalėdas vėl sodinti į vazoną ir 
puošti. Populiarūs kėniai. Kiti tradi-
ciškai perka kirstas eglutes.

„Šių metų naujovė – turime 
daug mažų dekoratyvinių eglučių 
vazonuose. Jais siūlome puošti 
kabinetus, namus, ypač kai vietos 
nėra daug. Tokios eglutės ar kėniai 
neaukšti, dailūs, vazonus galima 
dėti tiesiog ant stalo, ant palangės. 
Puikus kalėdinis, mišku kvepiantis 
akcentas ir kainuoja nedaug – nuo 
5 iki 10 eurų. Taip pat visuomet 
turime eglių, pušų, kėnių šakų“, – 
pasakojo medelyno viršininkas. 

Jūrės kaime išaugintomis 
eglėmis puošiasi įstaigos
Jūrės medelyno egles mielai 

perka firmos, organizacijos, įmonės 
aplinkai papuošti. Štai bendrovė 
„Ginalas“ eglių kiekvienais metais 
įsigyja ne vieną. Egles puošimui 
perka ir Kazlų Rūdos savivaldybės 
administracija, kultūros centras. 
Žaliaskarių vazonai statomi prie 
įstaigų durų, jais puošiami kiemai. 
Didžiulės eglės keliauja į mokyklas, 
darželius, senelių namus.

Eglių kainos medelyne įvairios. 
Vazone išauginta iki metro sidabrinė 
eglė (dygioji „Glauca“) kainuoja 15 
eurų. Nuo 1 metro iki 1,5 m dygio-

ekologišką vartojimą.
Tuos gyventojus, kurie neturi 

galimybės įsigyti miško eglutės, 
miškininkai nuramina: prieš Kalė-
das, gruodžio 20ąją, nuo 12 val. 
visoje Lietuvoje vyks tradicinė 
iniciatyva „Parsinešk Kalėdas į 
savo namus“, kurios metu Valsty-
binių miškų urėdijos miškininkai 
gyventojams dovanos eglės šakas. 
Šiais metais visoje Lietuvoje bus 
120 šakų dalijimo vietų. Miškinin-
kai gyventojų lauks populiariose 
susibūrimo vietose. Eglių šakos 
Marijampolėje, Vilkaviškyje bus 
dalijamos prie kultūros centrų, 
Kalvarijoje – automobilių stovėjimo 
aikštelėje prie bažnyčios, iš Sodų 
gatvės pusės. Kazlų Rūdoje eglių 
šakų gyventojai galės gauti prie 
miesto kalėdinės eglės, aikštelėje 
prie prekybos centro „Maxima“, 
taip pat prie prekybos centro „Iki“, 
S. Daukanto g. 7. Antanavo kaime 
– aikštelėje prie Marijampolės ir 
Bagotosios gatvių sankryžos.

Šiais metais miškininkai, at-
sidėkodami už idėjos palaikymą, 
kiekvienam atėjusiam gyventojui 
dovanos „SOS vaikų kaimo“ vaikų 
pieštus atvirukus.

Loreta TUMELIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Maža eglutė – puiki kalėdinė deko-
racija ir namuose, ir darbovietėje.

Medelyne auginamų eglučių plotai – didžiuliai.

pažįstamų viešajame gyvenime ir 
mažiau žinomų žmonių.

Visų trijų komitetų steigėjų 
sąrašuose galima aptikti ir vienos 
šeimos narių ar giminaičių pavar-
des, taip pat kolegų pagal profesiją 
ar darbovietę pavardžių.

Kazlų Rūdoje rinkėjams „anti-
partinę“ alternatyvą siūlys vienas 
visuomeninis rinkimų komitetas 
„Už jaunąją Sūduvą“. Kalvarijos 
savivaldybėje rinkimų komitetų 
nebus, dėl valdžios rungsis tik parti-
jos. Kaimyninio Vilkaviškio rajono 
Savivaldos rinkimams, kaip ir Kazlų 
Rūdoje, susibūrė vienas komitetas, 
pasivadinęs „Naujuoju startu“.

„Suvalkiečio“ informacija

Vyriausioji rinkimų komisija 
informavo, kad gruodžio 10ąją 
baigėsi visuomeninių rinkimų 
komitetų ir savarankiškų politinės 
kampanijos dalyvių registravimas 
ateinančių metų kovo mėnesį 
vyksiančiuose Savivaldos rinki-
muose.

Rinkimų komisijos duome-
nimis, pastaruoju metu išpopu-
liarėjusių visuomeninių rinkimų 
komitetų susikūrė 48iose šalies 
savivaldybėse. Savo sąrašus rin-
kėjų „teismui“ ketina pateikti 93 
rinkimų komitetai, jungiantys be-
veik pusseptinto tūkstančio narių. 
Komitetų iniciatoriai ir aktyvistai 
įsitikinę, kad būtent komitetai yra 

alternatyva veikliems piliečiams 
dalyvauti vietos savivaldoje, pa-
teisinti bendruomenės lūkesčius, 
nes partijos savo galimybes jau 
išsėmė, o kai kurios – ir susikom-
promitavo.

Pagal Vyriausiosios rinkimų 
komisijos pateikiamą informaciją, 
nuo naujausių politinių madų neat-
silieka ir Suvalkijos kraštas.

Marijampolės savivaldybėje 
greta politinių partijų dėl valdžios 
nusiteikę pakovoti trys komitetai: 
„Šaukiame tautą“, „Už geresnę 
ateitį“ ir „Už Marijampolės vieny-
bę“. Jų steigėjų sąrašuose esama 
išeivių iš Marijampolėje veikiančių 
partijų, gerai marijampoliečiams 

Maloniai pranešu, kad atsižvelg-
damas į esamą situaciją, žmonių 
nuostatas bei nuomones, priėmiau 
sprendimą savarankiškai, be parti-
nio sąrašo kandidatuoti į Marijam-
polės savivaldybės merus (rinkimai 
vyks 20190303). 

Kandidatavimo teisę turiu ga-
lutinai įteisinti mane paremsiančių 
parašais, todėl, prašau Jūsų, Mari-
jampolės savivaldybės gyventojų, 
savo parašu suteikite man teisę tapti 
visateisiu kandidatu, o po rinkimų – 
kartu įgyvendinti siūlomą programą. 
Mano kandidatavimą taip pat galite 
paremti pasirašydami elektroniniu 
parašu adresu: https://www.rinke-
jopuslapis.lt/kandidatu-sarasu-ir-
kandidatu-iskelimo-paremimas/-/
paremimas/ (jame reikės pasirinkti 
mano pavardės įrašą ir atlikti siste-
moje nurodytus paspaudimus, t. y. 
pasirašymą). Iš anksto dėkoju.
Gintaro Skamaročiaus rinkimų 
programos 2019-2023 metams 

pagrindinės nuostatos
Ne tik vadovausiu, bet ir tar-

nausiu Jums, dirbsiu ir pateisinsiu 
Jūsų pasitikėjimą man, grąžinsiu 
didesnį pasitikėjimą meru, subalan-
suosiu ir koordinuosiu tarybos par-
tijas. Sieksiu Marijampolės miesto 
50000+, suplanuoto ir garantuojamo 
Sūduvos krašto, Marijampolės, 
savivaldybės miestelių bei kaimų 
augimo, laimingesnės bendruome-
nės. Lietuva yra čia.

Daugiausia dėmesio skirsiu 
geriau apmokamų darbo vietų kū-
rimui ir veiklos sąlygų gerinimui, 
biudžeto didinimui, ilgalaikiam 
planavimui: 

• Skatinsiu čia veikiančias verslo 
įmones registracijos vietą išlaikyti/
sugrąžinti ir Marijampolei mokėti 
mokesčius, o darbuotojams dides-

nius atlyginimus,
• iki leistinos interesų ribos gin-

siu ir remsiu vietinio verslo augimą 
bei pardavimus savivaldybėje ir už 
jos ribų,

• skatinsiu žemės ūkio ir kitos 
vietinės produkcijos perdirbimą 
mūsų krašte, pardavimus, aktyvin-
siu ES ir kitų programų paramos 
pritraukimą, pažangiausias priva-
čias investicijas, 

• gerinsiu ir skatinsiu tarptauti-
nius santykius, ypač su pažangiais 
kaimyninių šalių partneriais,

• mažinsiu vicemerų skaičių, 
optimizuosiu biurokratinį aparatą, 
priklausomybę nuo partinių sprendi-
mų, nepamatuoto lėšų švaistymo,

• skatinsiu Sūduvos administra-
cinio krašto bei regioninės politikos 
vykdymą, žmonių kūrybiškumą.

Su pilnesniu biudžetu daugiausia 
dėmesio skirsiu gyvenimo aplinkos 
gerinimui, sveikos, išsilavinusios 
ir laimingesnės bendruomenės 
augimui: 

• įvairinsiu ir remsiu sveikatos, 
švietimo, socialinių, kultūros bei 
kitų paslaugų teikimą, jų pasiekia-
mumo gerinimą, ypač jaunimui, 
pensininkams ir nepakankamai 
uždirbantiems, 

• garantuosiu nemokamas mo-
kymo priemones moksleiviams, 
stiprinsiu mokyklas, darželius,  
kolegiją, PRC bei gerinsiu jų ir 
kitų savivaldybės įstaigų veiklos 
kokybę ir bazes, bendradarbiavimą 
tarpusavyje, 

• skatinsiu sporto užsiėmimus 
ir sveiką gyvenimo būdą, vai-
kų, jaunimo ir šeimų laisvalaikį, 
dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo, 
Šešupės pakrančių bei kitų viešųjų 
erdvių atnaujinimą ir papildomą 
įrengimą, buvusios 4os vidurinės 
įveiklinimą,

• tik sutarus su gyventojais, 
gerinsim gatvių bei kelių dangą, 
parkavimo vietų ir daugiabučių 
kiemų aplinką, namų renovacijos 
procesus,

• gerinsiu geriamojo vandens 
kokybę, pertvarkysiu šilumos tieki-
mo santykius, nepritarsiu  šildymo 
ir kitų komunalinių paslaugų kainų 
kėlimui.

Patikėkime – mes galime kurti 
ir kartu džiaugtis Jūsų kiekvieno ir 
bendra sėkme. Tikiu Jumis.

Pagarbiai
Gintaras SKAMAROČIUS

Už  žmones  ir  Marijampolę  
–  dabar  ir  ateity

Politinė reklama. Užs. PR 1810. Bus apmokėta iš Gintaro Skamaročiaus rinkiminės sąskaitos.

Gyventojai, kuriems nuosavybės 
teise priklauso nekilnojamasis turtas 
(toliau NT), savo verte viršijantis 
220000 Eur, šio mokesčio deklara-
ciją už 2018 metus VMI turi pateikti 
ir mokestį sumokėti iki šių metų 
gruodžio 17 dienos.

„Atkreipiame dėmesį, kad nuo 
šių metų deklaracija teikiama tik e. 
būdu per VMI elektroninio deklara-
vimo sistemą (http://deklaravimas.
vmi.lt), pasirinkus formą  KIT715“, 
– primena Kauno AVMI viršininkė 
Judita Stankienė.

Remiantis VMI duomenimis, 
iš viso šiemet iki gruodžio 17 d. 
NT mokestį Marijampolės apskri-
tyje turi sumokėti 28 gyventojai. 
Praėjusiais metais NT deklaravo 

panašus skaičius gyventojų. Iš viso 
už 2017 m. šio mokesčio Marijam-
polės apskrityje sumokėta apie 13,9 
tūkst. eurų.

Pakito NT, kurio vertė viršija 
220000 Eur, mokesčio skaičiavimo 
tvarka. Kai fizinio asmens turimo 
NT vertė yra didesnė už:

1) neapmokestinamąjį dydį 
(220000 eurų), tačiau neviršija 
300000 eurų, taikomas 0,5 procento 
mokesčio tarifas;

2) 300000 eurų, tačiau neviršija 
500000 eurų, taikomas 1 procento 
mokesčio tarifas;

3) 500000 eurų ir daugiau, taiko-
mas 2 procentų mokesčio tarifas.

(Nukelta į 4 psl.)
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Komitetai  jau  įsiregistravo

Informuoja  Mokesčių  inspekcija

Nepamirškite  deklaruoti  
nekilnojamąjį  turtą
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Miesto centras jau džiugina akį 
kalėdiniais papuošimais, iliumina-
cijomis. Miesto eglė ir ledo arena 
– tai, ko nepastebėti neįmanoma. 
Puošnu, gana solidu... 

Tačiau rūpi akį užmesti ir į tuos 
kampelius, kurie kuria kamerinę 
šventinę nuotaiką. Malonu paste-
bėti, kad miesto centre, senosiose 
gatvelėse įsikūrusios kavinės, par-
duotuvėlės, įstaigos jau stengiasi 

remonto darbai prasidėjo dar 2017 
metų gegužės mėnesį.

– Kaip patenkinti laukiančių so-
cialinio būsto poreikius, kiekviena 
savivaldybė sprendžia savaip, – 
sako B. Domarkienė. – Socialinio 
būsto fondas gali būti didinamas 
statant naujus būstus, rekonstruo-
jant turimas patalpas arba perkant 
rinkoje. Marijampolėje nėra didelės 
būstų pasiūlos, daugelis namų neat-
naujinti (nemodernizuoti), būstuose 
reikalingas remontas, jų eksploata-
cija yra daug brangesnė, nepigu 
ir nupirkti. Todėl buvo nuspręsta 
eiti tokiu keliu – skirti specialiai 
pritaikytus atskirus pastatus.

Gavėjų kriterijai 
griežtai apibrėžti

Įdomu, kokiai kategorijai žmo-
nių priklauso teisė į tokį būstą? 
Pasirodo, kriterijai yra griežtai 
apibrėžti. „Pretenduojančių į tokį 
būstą mūsų šalies piliečių dekla-
ruoto turto vertė ir pajamos turi 
neviršyti dydžio, kuris numatytas 
įstatymuose. Be to, į socialinį būs-
tą gali pretenduoti tik neturintieji 
Lietuvos Respublikos teritorijoje 
nuosavybės (bendrosios nuosa-
vybės) teise būsto arba jeigu jų 
turimas būstas, Nekilnojamojo 
turto kadastro duomenimis, yra 
fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 
60 procentų, taip pat, jeigu turimo 
būsto naudingasis plotas, tenkantis 
vienam asmeniui ar šeimos nariui, 

Investavo pusantro 
milijono eurų

Marijampolės kolegijai priklau-
sęs jau gerokai apšiuręs bendra-
butis Marijampolės savivaldybės 
administracijos įgyvendinto pro-
jekto „Socialinio būsto fondo plėtra 
Marijampolės savivaldybėje“ dėka 
pasikeitė neatpažįstamai. Pastatas 
apšiltintas iš išorės, kapitališkai 
pakeista vidaus patalpų išdėstymo 
struktūra, įrengti 44 vieno kam-
bario , 20 – dviejų kambarių ir 5 
– trijų kambarių butai. 

Sutvarkyta ir namo aplinka: 

įrengta automobilių stovėjimo 
aikštelė su neįgaliesiems skirtomis 
vietomis, nauja nuogrinda, atnau-
jinta žalia veja, įrengtas naujas 
šaligatvis, įėjimas ir įvažiavimas 
į kiemą. 

Pasak Marijampolės savival-
dybės Turto valdymo skyriaus 
vedėjos Birutės Domarkienės, 
buvusio bendrabučio pritaikymas 
socialiniam būstui kainavo per 1,5 
mln. eurų ES Europos regioninės 
plėtros fondo lėšų (šią sumą sudaro 
darbai, techninio projekto paren-
gimo paslaugos ir kt.). Kapitalinio 

Kalėdiniam  metui  sutviskęs  miestas

kurti šventinę nuotaiką. Šįkart norisi 
akcentuoti tuos, kas pasipuošė sko-
ningai, originaliai.

Sušvitę pačiame miesto cen-
tre – Laisvės g. esančios Rimanto 
Stankevičiaus pagrindinės mokyk
los kalėdiniai papuošimai teikia 
šventiškumo, žaismingumo. Kuria 
šventinę nuotaiką ne tik mokyklos 
bendruomenei, bet ir miesto žmo-
nėms – šiais metais ypač pasisteng-

ta. Skoningai ir netgi prašmatniai 
papuoštas mokyklos fasadas, de-
koruoti mokyklos langai, prieigose 
šviečia konstrukcijos. Šiais metais 
mokyklos bendruomenė surengė 
nuotaikingą kalėdinių puošmenų 
įžiebimo šventę.

Sutemus dairantis po kalėdi-
nėmis dekoracijomis šviečiantį 
miestą, akys užkliūva už originaliai 
papuoštos kavinės „KamBARys“ 
prieigų. Viduje – taip pat pasakiška 
nuotaika, stebinanti saikingumu, 
neįprastumu. Kalėdinės puošybos 
idėjų autorė – viena iš kavinės sa-
vininkių Daura Narkevičiūtė sako, 
kad pagrindinė mintis buvo – kuo 
daugiau natūralumo ir kuo mažiau 
kičo. Lauke tiesiog šviečiančiomis 
girliandomis apsuktos iš girininki-
jos parsivežtos trys eglės. Atrodo 
paprasta, bet kompozicija skoninga, 
traukianti akis, nematyta. Viduje 
iliuminacijomis apsuktos palubėje 
sukabintos beržo šakos.

Apskritai pastebima natūralumo, 
gamtiškumo tendencija, džiugu, 
kad plastikinės kičo apraiškos jau 
tarsi tampa atgyvena. Į natūralumą 
jau ne pirmus metus orientuotasi ir 
žiemos šventėms dekoruojant centre 
esančią „Nicos“ kavinę. Gražiai 
atrodo ties „Cgates“ būstine Laisvės 
g. papuošta žalioji augmenija. O 
akis pakėlus į senosios miesto da-
lies gatvių apšvietimą, Kęstučio g. 
gerai nuteikia ne tik įprastas šviesų 
kuriamas ornamentas, bet ir kačių 
kontūrai – tarsi nuoroda į kačių 
kiemelį. Kas jų iki šiol nepastebėjo 
– kelkite galvas aukštyn ir pasigė-
rėkite gatvelių apšvietimu.

Tad pasidžiaukime, pasigė-
rėkime, išlaikykime tą šventinę 
nuotaiką savyje kuo ilgiau. Ir galbūt 
patiems gims kokia idėja, kaip kurti 
jaukumą.

Jurgita AUKŠTAITYTĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Ant R. Stankevičiaus pagrindinės mokyklos fasado sušvitę papuo-
šimai kuria šventinę nuotaiką šioje miesto dalyje.

„KamBARys“ jau ne pirmus metus nustebina kalėdinės puošybos 
originalumu. Šiemetinė idėja – natūralumas ir jokio kičo.

Prie „Cgates“ biuro šviečianti žalioji augmenija – kartais to už-
tenka, kad būtų gražu ir skoninga.

Eidami link Kačių kiemelio užmeskite akį į apšvietimą – kelią 
parodys katės...

Apšiuręs  bendrabutis  prisikėlė  naujam  gyvenimui  pakeitęs  paskirtį
Marijampolės savivaldybė socialinio būsto problemą sprendžia gal kiek netipišku būdu – prieš keletą metų (2014-aisiais) jo laukiantiems žmonėms skirtas visas naujas 

socialinių butų daugiabutis Kosmonautų g., o štai dabar, vos prieš savaitę, duris atvėrė naujai rekonstruotas bendrabutis Vytauto g. 49 – jis taip pat skirtas bei pritaikytas 
socialiniam būstui ir jau tampa naujais namais net 69 šeimoms bei pavieniams asmenims.

Buvęs apleistas bendrabutis Vytauto g. 49 prikeltas naujam gyve-
nimui. Nauja ir jo paskirtis – čia įsikūrė socialinis būstas. 

Kiekviename bute yra po nedidelę virtuvę, higienos patalpos. 

yra mažesnis, negu 10 kvadratinių 
metrų arba apskritai yra mažesnis, 
negu 14 kvadratinių metrų. Taip pat 
jeigu šeimoje yra neįgalus asmuo, 
sergantis lėtinių ligų, kurios įrašytos 
į Vyriausybės ar jos įgaliotos ins-
titucijos patvirtintą sąrašą, sunkia 
forma, – pasakoja specialistė.

Jeigu asmuo (šeima) nevykdo 
būsto nuomos sutartyje nurodytų 
reikalavimų ir turi skolinių įsipa-
reigojimų komunalines paslaugas 
teikiančioms įmonėms ar skolą už 
būsto nuomą, sprendžiamas klau-
simas dėl socialinio būsto nuomos 
sutarties nutraukimo ir iškeldinimo 
iš būsto.

Būstai – su apdaila 
ir patogumais, yra 

neįgaliesiems pritaikytų butų
Socialinio būsto gyventojai jau 

sudaro nuomos sutartis, gauna rak-
tus. Džiaugiasi pagerėjusiomis są-
lygomis. Viena iš pirmųjų įsikėlusių 
– vieniša mama Vaida su nepilnamete 
atžala, būsto sako laukusi daug metų. 
Iki šiol gyveno bendrabutyje be pa-
togumų, jame teko glaustis su mažu 
vaiku. Nauju būstu džiaugiasi Agnės, 
Virginijos, Raimondos ir Jolitos dau-
giavaikės šeimos. Joms tai – lūkesčių 
išsipildymas, o vaikučiams – didelis 
džiaugsmas. 

(Nukelta į 4 psl.)
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Apšiuręs  bendrabutis  prisikėlė  
naujam  gyvenimui  pakeitęs  paskirtį

(Atkelta iš 3 psl.)
Socialiniuose būstuose įsikurs 

ir kitos mamos su vaikais, negalią 

Iš įrengtų 69 butų daugiausia – net 44 – yra vieno kambario, kiti 
– dviejų ir trijų.

2007 metų. Naujieji gyventojai butų 
numerius rinkosi burtų keliu. 

Statybos rangos darbus atliko 
UAB „Versina“. Butai įrengti su 
visa apdaila, juose yra virtuvė su vi-
rykle, tualetas su vonia, gyvenamieji 
kambariai. Koridorinė butų išdėsty-
mo sistema šiek tiek primena ben-
drabučio, tačiau butai yra su visais 
reikiamais patogumais. Pastate yra 
trys įvairaus dydžio butai pritaikyti 
neįgaliesiems su judėjimo negalia. 
Kiekvienoje tokio buto patalpoje 
paliktas laisvas plotas vežimėliui 
apsisukti. Neįgaliesiems pritaikytos 
ir higienos patalpos, įrengti dušai su 
suoleliais. 

Atnaujinto pastato pirmas aukš-
tas pritaikytas patekti žmonėms su 
negalia – įrengtas pandusas. 

– Artimiausiu metu bus nupirkta 
dar 13 socialinių būstų daugiabu-
čiuose namuose: 7 – vieno kambario 
ir 6 – dviejų kambarių butai, todėl 
net 82 šeimos, iš 342 laukiančių 
būsto eilėje, turės savo namus“, – 
sako B. Domarkienė.

Jolanta RAČAITĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos (Atkelta iš 1 psl.)
Vertina palankiai

Valavičių kaime esančios Žibū-
dų kaimo turizmo sodybos šeiminin-
kė Rasa Žibūdienė sako,  jei Seimas 
pritartų naminės degtinės gamybos 
legalizavimui, ji svarstytų apie gali-
mybę pradėti gaminti degtinę ir savo 
sodyboje. R. Žibūdienės teigimu, 
degtinės atsiradimas galėtų praplėsti 
edukacinių programų pasiūlą, so-
dyba lankytojams taptų patraukli ir 
žiemos metu.

– Šiuo metu siūlome žvakių 
liejimo edukacinę programą, ja 
labai domisi vaikai. Norėtųsi, kad 
ir suaugę aktyviai dalyvautų sody-
bos veiklose, tikėtina, kad naminės 
degtinės gamybos proceso paži-
nimo, ragavimo užsiėmimai juos 
sudomintų. Labai teigiamai vertinu 
tokį siūlymą. Juk gaminti naminę 
degtinę netolygu skatinti alkoholio 
vartojimą. Naminukė – kur kas 
daugiau nei alkoholis. Tai mūsų 
praeitis, tradicijos, paveldas. Niekas 
nesiūlo jos gerti dideliais kiekiais. 
Jos ragavimą įsivaizduoju kaip ritu-
alą – su gėrimo atsiradimo istorijos 
pasakojimais, gamybos proceso 
apžvalgomis. Nemanau, kad so-
dybose pagaminta naminė galėtų 
tapti alternatyviu gėrimu asmenims, 
kurie perka pigų alkoholį. Pirmiau-
sia, netikiu, kad ji būtų pigesnė už 
parduotuvėse pardavinėjamą alų ar 
vyną, o jei ir būtų, naminės prekyba 
tikrai neužsiiminėčiau ir tokiems as-
menims nepardavinėčiau. Mūsų so-
dyba skirta ne tam – rūpinamės, kad 
klientams būtų patogu, gera, malonu 

čia sugrįžti. Tikrai nerizikuočiau 
savo ir sodybos vardu, – samprotavo 
Žibūdų sodybos šeimininkė Rasa.

Alkoholio vartoja mažiau
Turizmo veikla užsiimantis 

Akmenynų gyventojas Vitas Bagdo-
nas savo sodybos lankytojams siūlo 
ne tik šventinę pokylių salę, bet ir 
įvairias pramogas su žirgais. Nors 
sodyboje dažnai vyksta įvairios 
šventės, renginiai, vyras pastebi, 
kad kuo toliau, tuo mažiau alkoholio 
švenčių metu žmonės vartoja. Anot 
V. Bagdono, lankytojus kur kas 
labiau žavi gamta, grynas oras, nei 
laipsnių turintys gėrimai.

– Būna visokių atvejų, bet pasta-
ruoju metu pastebiu tokią tendenci-
ją. Todėl nemanau, kad gamindamas 
naminę degtinę į sodybą pritrauk-
čiau daugiau lankytojų. Galbūt 
pridėtinę vertę ji galėtų kurti tiems, 
kurie vykdo daugiau edukacinių 
veiklų, lankytojus priima žiemą – aš 
veiklą vystau tik vasarą, – svarstė V. 
Bagdonas.

Jei legalizuoti, 
tai kuo greičiau

Tiesa, jis ėmė mąstyti, ar lega-
lizuota naminės degtinės gamyba 
turizmo sodybose neprišauktų į jas 
nuo alkoholio priklausomų asme-
nų. „Jei gėrimas būtų nebrangus, 
juo gali susidomėti ne tie, kuriuos 
norima gėrimu sudominti“, – sakė 
V. Bagdonas. Žemės ūkio ministras 
viešai išsakydamas savo nuomonę 
apie naminės degtinės gamybos le-
galizavimą teigė, kad toks scenarijus 
vargu ar būtų įmanomas, nes naminė 
degtinė nebūtų pigi, o ir pagaminti 
bei parduoti jos būtų leidžiama tik 
tam tikrą kiekį – ne daugiau kaip 1 
tūkst. litrų per metus. 

Nors V. Bagdonas beveik ati-
tinka visus šiuo metu svarstomus 
reikalavimus, kurie būtų reikalingi 
norint gaminti naminę degtinę, min-
timi varyti samanę savo sodyboje 
jis vis tiek nesižavi. Sako, savęs to 
darant neįsivaizduojantis. Nepaisant 
to, leisti gaminti naminę degtinę 
dabar, anot jo, – tinkamas laikas. V. 
Bagdono teigimu, nemažai žmonių 
dar žino ir atsimena naminės gamy-
bos proceso principus, eigą. Vėliau 
gali nutikti taip, kad nebūtų kam 
papasakoti ir patarti kaip pagaminti 
gerą samanę.

Rita LIŽAITYTĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotrauka

Tikimasi, jog naminės degtinės 
gamybos legalizavimas į turizmo 
sodybas pritrauks besidominčius, 
o ne pigesnio alkoholio ieškančius 
asmenis.

Nesutariama,  ar  reikalinga  
legalizuoti  naminę  degtinę

teise priklausantys ar jų įsigyja-
mi gyvenamosios, sodų, garažų, 
fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio 
ūkio, mokslo, religinės, poilsio 
paskirties statiniai (patalpos), žu-
vininkystės statiniai ir inžineriniai 
statiniai (arba tokio turto dalys), 
esantys Lietuvos Respublikos 
teritorijoje, kurie nėra priskirti 
neapmokestinamajam NT.

Nuo šiol prie neapmokestinamo 
NT nėra priskiriamos kulto apeigų 
reikmenų gamybai ir laidojimo 
paslaugų teikimui naudojamos 
patalpos – jos bus apmokestinamos 
bendrąja tvarka.

Visą reikiamą informaciją apie 
NT mokestį galima rasti VMI 
interneto svetainėje www.vmi.lt. 
Išsamias konsultacijas telefonu 
1882 teikia Mokesčių informacijos 
centro konsultantai. Telefonu 1882 
teikiamos konsultacijos įrašomos ir 
yra lygiavertės rašytinėms.

Kauno AVMI informacija

Nepamirškite  deklaruoti  
nekilnojamąjį  turtą

Pasak marijampolietės V. D. 
(pavardė redakcijai žinoma), išanks-
tinio apmokėjimo už mobiliojo ryšio 
paslaugas kortelėmis ji naudojasi 
gana dažnai, paslaugos operatorius 
irgi pasirenka įvairiai, tačiau su to-
kia situacija susidūrė pirmąkart. 

Lapkričio pabaigoje vienoje iš 
Marijampolės „maksimų“ įsigijusi 
„Pildyk“ paketą, ryšio paslauga 
pradėjo naudotis iškart, naująjį 
numerį nurodė kaip savo verslo 
kontaktinį.

Pasak moters, įtarimą, kad kaž-
kas su naujuoju numeriu negerai, 
sukėlė tai, kad nei tą pačią dieną, 
nei kitą, nei trečią nesulaukė nė 
vieno skambučio, nors anksčiau to 
nebūdavo.

„Neryšio“ priežastį ponia V. D. 
nusprendė išsiaiškinti apsilanky-
dama „Tele 2“ salone. Atsinešė ir 
pirkinį.

„Buvau tikrai labai nustebinta 
to, ką išgirdau, – sakė pašnekovė. 
– Salono darbuotoja, patikrinusi 
mano įsigyto išankstinio apmokė-
jimo kortelę, informavo, kad toks 

telefono numeris „Tele 2“ mobiliojo 
ryšio kompanijos tinkle iš viso ne-
egzistuoja. Daugiau informacijos 
darbuotoja suteikti negalėjo. Tiesa, 
pasiūlė naują „Pildyk“ pakuotę, 
bet atsisakiau: nebuvau tikra, kad 
istorija nepasikartos.“

Visgi klientei („Suvalkiečio“ 

(Atkelta iš 2 psl.)
Nauja NT deklaracijos tvarka 

aktuali ir tėvams, auginantiems 
tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 
18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką 
(įvaikį), kuriam nustatytas specia-
lusis nuolatinės slaugos poreikis.

Anksčiau taikyta 30 proc. leng
vata šeimai, o nuo 2018 m. neap-
mokestinamasis dydis – 286 tūkst. 
Eur taikomas asmeniui.

Atitinkamai pakeista ir mokes-
čio apskaičiavimo tvarka: jei tokių 
asmenų turimas NT viršija:

1) neapmokestinamąjį dydį 
(286000 eurų), tačiau neviršija 
390000 eurų, taikomas 0,5 procen-
to mokesčio tarifas;

2) 390000 eurų, tačiau neviršija 
650 000 eurų, taikomas 1 procento 
mokesčio tarifas;

3) 650000 eurų, taikomas 2 
procentų mokesčio tarifas.

NT mokesčiu apmokestinami 
fiziniams asmenims nuosavybės 

turintys asmenys, šeimos, turinčios 
neįgalųjį šeimos narį ir kiti marijam-
poliečiai, laukę socialinio būsto nuo 

redakcijai – taip pat) dar įdomiau 
būtų sužinoti, kaip tokia pakuotė 
su ryšio sistemos „neatpažįstamu“ 
telefono numeriu apskritai pateko į 
prekybos tinklą. Kas tai – produkto 
gamintojo darbo brokas ar kažkieno 
nelabai oficialus „bizniukas“?

Rasa KALNIŪTĖ

Nei  šiaip,  nei  taip „Tokio  numerio  nėra“

Marijampolietės pirkto „Pildyk“ paketo ryšio paslaugos teikėjo 
sistema „neatpažino“.

Trečiadienį vykusiame Mari-
jampolės regiono plėtros tarybos 
posėdyje diskutuota dėl Marijam-
polės profesinio rengimo centro 
Vilkaviškio skyriaus ateities.

Marijampolės profesinio rengi-
mo centro direktorius Gražvydas 
Juodišius akcentavo, kad Marijam-
polės profesinio rengimo centro 
Vilkaviškio skyriaus mokiniai yra iš 
nutolusių miestelių ir kaimų, todėl 
jiems šiame padalinyje yra strate-
giškai patogu mokytis. Vilkaviškio 
rajono savivaldybės verslo atstovai 
patenkinti absolventų parengimu 
bei pritaria nuostatai išsaugoti šį 
skyrių. Vilkaviškio rajono savival-
dybės mero nuomone, svarbu, kad 
Marijampolės profesinio rengimo 
centro Vilkaviškio skyrius išliktų, 
todėl svarstomos įvairios galimybės 
ir alternatyvos.

Marijampolės profesinio ren-
gimo centro direktorius taip pat 
informavo, kad nuo 2019 m. Ma-
rijampolės profesinio rengimo 
centras tampa viešąja įstaiga, prašė, 

kad į jos tarybą būtų deleguojamas 
atstovas iš Marijampolės regiono 
plėtros tarybos.

Taryba priėmė sprendimą į Mari-
jampolės profesinio rengimo centro 
tarybą deleguoti Vidą Juozą Šalaševi-
čių, kuris yra Marijampolės regiono 
plėtros tarybos narys ir buvęs ilga-
metis centro direktorius, todėl turi 
reikalingos patirties ir žinių.

Tarybos nariai diskutavo ir dėl 
Marijampolės kolegijos ateities. 
Siekiant išlaikyti Marijampolės 
kolegiją kaip savarankišką aukštąją 
mokyklą Marijampolės savivaldy-
bėje buvo organizuojami susitikimai 
su verslo atstovais ir Kolegijos 
bendruomene.

Tarybos pirmininkas M. Ražins-
kas, išreikšdamas Tarybos nuomo-
nę dėl savarankiškos aukštosios 
mokyklos išlikimo, yra lankęsis 
ir susitikęs su Švietimo ir mokslo 
ministerijos vadovybe. Posėdyje 
Marijampolės kolegijos atstovai 
pristatė įstaigos parengtas Marijam-
polės kolegijos kaitos strategines 

kryptis. Svarbu tai, jog Marijam-
polės kolegijoje 80 proc. studentų 
yra iš Marijampolės regiono, o apie 
80 proc. jos absolventų pasilieka 
gyventi šiame regione. 

Marijampolės regionui labai 
svarbu, kad Marijampolės kolegija 
išliktų savarankiška aukštąja moky-
kla, nes tai vienintelė regione esanti 
aukštojo mokslo įstaiga, tenkinanti 
regiono gyventojų poreikius, užti-
krinant aukštojo mokslo prieinamu-
mą regiono gyventojams. Kolegijos 
priemonės įtrauktos į Marijampolės 
regiono plėtros tarybos patvirtintą 
Marijampolės regiono specializa-
cijos planą „M 4.0“.

Marijampolės kolegijos tarybos 
pirmininkė Snieguolė Matulienė 
informavo, kad paskelbtas viešas 
konkursas Marijampolės kolegijos 
direktoriaus pareigoms. 

Posėdyje priimti du sprendimai, 
susiję su 2014–2020 metų laikotar-
pio ES fondų regioninių projektų 
planavimu ir įgyvendinimu. 

(Nukelta į 7 psl.)

Marijampolės  regiono  plėtros  taryboje

Diskutuota  dėl  kolegijos  ir  profesinio  
rengimo  centro  Vilkaviškio  skyriaus



5 psl.2018 m. gruodžio 15 d.

Visą gruodį ir iki sausio 7o-
sios Vilniuje vyksta didžiosios 
miesto šventės „Kalėdos sostinėje 
2018“ renginiai. Gruodžio 9ąją 
Kated ros aikštėje šurmuliavo 
šventė „Sveikas, seneli Kalėda“, 
kurioje dalyvavo Vilniaus ir visų 
penkių Lietuvos etnografinių regi-
onų Kalėdų seneliai su palydomis. 
Visi parodė unikalią, savo regioną 
pristatančią, programą.

Suvalkijai (Sūduvai) atstova-
vo Marijampolės kultūros centro 
vaikų ir jaunimo folkloro ansamb
lis „Žolynukai“, vadovaujami 
Dalios Venckienės bei Sasnavos 
skyriaus šokio ir teatro studija 
„Jaunuolynas“ (vadovės Loreta 
Dambrauskienė ir Birutė Labuty-
tė). Kaip Suvalkija prisistatė visai 

Lietuvai? 
...Močiutė dainuodama verda 

avižų kisielių, keturi jos anūkėliai 
nori jo ragauti. Tačiau dar ne lai-
kas, avižų kisielių galima ragauti 
per Kūčią. Močiutė išmintinga: 
kad kisielius kuo greičiau susting-
tų, vaikus paragina bėgti kelis 
ratus aplink stubą, šaukiant „Stink 
stink kisielius, parjos Motiejus, 
ant šyvos kumelaitės, ant riestos 
uodegaitės“.

Skambant dainai „Atbėga elnė 
devyniaragė“, važiais atvyksta 
senelis Kalėda su elniu devynia-
ragiu rankoje, su saule, mėnuliu, 
žvaigždėmis, lelijomis, ugnimi, 
duonele, grūdais ir pačiais gra-
žiausiais linkėjimais. Visi kartu 
su žiūrovais padainavo, o kad vil-
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s Gyvenimas  ir  atima,  ir  duoda
Kazlų Rūdoje gyvenančiam Juliui Sėdaičiui likimas taip pat atseikėjo ir skaudžių praradimų, 

ir suteikė stiprybės juos ištverti. Pažintis su juo tik dar kartą patvirtina, koks nenuspėjamas gali 
būti žmogaus gyvenimas, kai nepaisant visų sunkumų, randama jėgų, noro ir galimybių įdomiai 
veiklai, kelionėms, knygoms ir dvasiniam tobulėjimui. 

Prieš trejus metus sunki liga iš Juliaus atėmė mylimą žmoną Reginą, su kuria jiedu užaugino 
sūnų Audrių ir dukrą Ingridą, sulaukė trijų anūkų. Abu Sėdaičių vaikai jau seniai gyvenimus 
susikūrė Londone.

Pusbrolių susitikimas
Nors Julius Sėdaitis visą gyve-

nimą praleido Kazlų Rūdoje, tačiau 
šeimos istorija liudija, kad jo tėtis 
ir seneliai, gyvenę Skriaudžių apy-
linkėse, buvo Lietuvos vokiečiai, 
1940 metais repatrijavę į Vokietiją. 
Karo pradžioje jie buvo parsiųsti į 
Lietuvą, o artėjant frontui vėl kas 
sugebėjo nuo sovietų bėgo į Vaka-
rus. Sėdaičių šeima Vokietijoje ir 
pasiliko, o Juliaus tėtį Andrių Sė-
daitį pokariu tam tikros aplinkybės 
grąžino į gimtąsias vietas. Kartu su 

žmona Berta įsi-
kūrė netoli Kazlų 
Rūdos, kur 1947 
metais ir gimė 
Julius. 

Šią vasarą 
būta neeilinio 
susitikimo... Ju-
lių Sėdaitį pirmą 
kartą aplankė jo 
tikras pusbrolis, 
tėčio brolio Kar-
lo jauniausias 
sūnus Evaldas 
Sėdat su anūke 
Enya, tebegyve-
nantys Vokietijo-
je. Evaldas karo 
pabaigoje gimė 
Marijampolėje, 
tad norėjo ir su 
pusbroliu susi-
pažinti, ir dar 
kartą pamatyti, 
anūkei parody-
ti savo gimtinę. 
Šio susitikimo 
tarpininkės, ver-
tėjos, buvusios 
Marijampolės 
vokiečių bendri-
jos pirmininkės 

Laimutės Bernotienės padedami 
pusbroliai pabendravo ir aplankė 
Marijampolę. Julius šeimoje užaugo 
vienas, taigi pažintis su Evaldu į jo 
gyvenimą įnešė ne tik tam tikro aiš-
kumo apie šeimos likimą, bet ir labai 
gerą, stiprų jausmą, kad turi artimų, 
kraujo ryšiu susietų giminaičių.
Bendrauti, pažinti, domėtis...

Ar pusbroliai taps artimi ir 
dažnai vienas kitą lankys, parodys 
ateitis. Julius sako, kad kol kas 
kliūtis tam yra jo menkos vokiečių 
kalbos žinios, o, be to, į aktyvią 

visuomeninę veiklą įsisukusiam 
vyrui, gal ir laiko pristigtų. Julius 
yra Kazlų Rūdos senjorų klubo 
narys, dainuojantis ansamblyje, tad 
repeticijos, koncertai atima daug 
laiko. O, be to, jis dar ir smulku-
sis verslininkas – aplinkiniuose 
kaimuose prekiaujantis dėvėtais 
drabužiais. Tokia veikla duoda dve-
jopos naudos: nors nedidelių, bet vis 
tiek papildomų pajamų prie kuklios 
pensijos, kurią uždirbo per daugiau 
nei keturiasdešimt darbo metų, ir 
galimybę bendrauti su žmonėmis. 

Anksčiau jo darbinėje biografi-
joje būta ir kitokios veiklos. Pagal 
profesiją siuvimo mašinų remonto 
inžinierius, Julius dirbo Kauno 
trikotažo fabrike, vėliau alaus 
darykloje „Ragutis“. Prieš kelio-
lika metų prasidėjus šios įmonės 
reorganizacijai, jis iš darbo išėjo 
ir kartu su žmona ketverius metus 
gyveno Londone pas vaikus. Ten ir 
statybininku teko padirbėti, ir verslo 

Juliaus Sėdaičio gyvenimiška filosofija paprasta: 
vienatvę įveikti padeda knygos, įdomi veikla ir ben-
dravimas su žmonėmis.

Pusbrolių susitikimas Marijampolėje: (iš dešinės) Evaldas Sėdat, 
Julius Sėdaitis, Laimutė Bernotienė ir Evaldo anūkė Enya. 

Julius kartu su Metodistų bažnyčioje tarnaujančiomis moteri-
mis. 

O čia – bendra nuotrauka atminčiai Katedros aikštėje.

Suvalkiečiai pasirodo šventės scenoje.

Susitiko  Vilniuje  visi  regionai...
niečiai ir miesto svečiai sužinotų, 
kas yra tikras suvalkietiškas avižų 
kisielius, buvo juo pavaišinti. 

Suvalkijos senelis Kalėda 
buvo ne tik pats jauniausias, bet 
ir išrinktas stilingiausiu. Įstabius 
jo rūbus, dekoracijas sukūrė Ma-

rijampolės kultūros centro darbuo-
tojos Birutė Labutytė ir Aušrinė 
Dubauskienė, žibinčius iš runkelių 
ir taukų pagamino muziejininkė 
Danutė Katkuvienė. 

Ši graži draugija ir senelis 
Kalėda su Jumis nori pasisveikinti 

gruodžio 18 d., antradienį, 18 val. 
Marijampolės kultūros centro 
dailės galerijoje. 

„Suvalkiečio“ informacija
Romo LINIONIO 

nuotraukos

patirties pasisemti.
Ateizmą pakeitęs tikėjimas

Nuo 1998 metų Julius yra ak-
tyvus Kazlų Rūdos metodistų baž-
nyčios narys, buvęs šios bendruo-
menės pirmininkas. Anksčiau save 
laikęs užkietėjusiu ateistu, šiandieną 
džiaugiasi, kad likimas jam suteikė 
šansą pajausti Dievo pažinimo 
alkį. Gyvenant Londone kartu su 
vaikais ir žmona jis pradėjo lankytis 
vietinėje evangelinėje bažnyčioje. 
Pirmasis įspūdis buvo labai stiprus, 
paskatinęs jį skaityti ir studijuoti 
Bibliją.

Sugrįžę iš Londono namo, jiedu 
su Regina ir įsijungė į tuo metu jau 

veikusią Kazlų Rūdos metodistų 
bažnyčią. Didžiausią dvasinę naudą 
Juliui davė garsių užsienio pamoks-
lininkų paskaitos, Biblijos pamokos. 
Pasak jo, ieškoti atsakymų į žmo-
gaus egzistencijos klausimus, yra 
rimtas užsiėmimas, o pripažinti, kad 
be tikėjimo Dievu gyventi rizikinga 
– pats teisingiausias sprendimas.

* * *
Populiarus šūkis teigia, kad 

norint turėti sveiką sielą, ir kūno 
sveikatinimo apleisti nereikėtų... 
Julius, buvęs ilgametis Kazlų Rūdos 
„Šilo“ futbolo komandos žaidėjas, 
puikiai supranta, koks svarbus žmo-
gui yra fizinis aktyvumas. Žinoma, 
dabartinė jo sveikatos būklė riboja 
tam tikras sportines veiklas, tačiau 
lapkričio pradžioje jis... dar maudėsi 
atviruose vandens telkiniuose. Sako, 
jau suradęs krintančio vandens 
srovę, kuri žiemą neužšals ir leis 
grūdintis. 

Laisvalaikiu jis mėgsta ir pake-
liauti, ir bibliotekoje labai dažnas 
svečias – arčiausia širdies detektyvų 
skaitymas. O paklaustas, ar domisi 
politika, prisipažino, jaučiantis gėdą 
dėl šiandieninės valdžios poelgių. 
Ir išvis, pasak jo, Lietuvoje politi-
ka baigėsi kartu su A. Brazausko 
netektimi...

Aldona KALINAUSKIENĖ
Nuotraukos autorės

 ir asmeninio pašnekovo 
albumo
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 (Pradžia Nr. 139)
Skaito Aristidas gražiai „Opti-

ma“ mašinėle atspausdintą ne per 
ilgiausią raštą, skaito iš pradžių iki 
galo, po to atvirkščiai ir nieko nesu-
pranta, apie ką jame rašoma.

– Kas rašė šį raštą?
– Aš... – vėl nuraudo sekretorė.
Aristidas išsitraukė iš vidinės 

švarko kišenės parkerį, užpildytą jo 
taip mėgstamu žaliu rašalu ir per-
braukė skersai ir išilgai. Sekretorė 
stvėrė subraukytą popieriaus lapą ir 
kiek pagreitintu žingsniu, dar labiau 
išryškindama vyrišką akį gundančius 
savo figūros privalumus, išėjo iš ka-
bineto. „Ar sulyginsi su mano Coliu-
ke?“ – paklausė savęs Aristidas.

O sekretorė užsidarė savo ka-
binete ir paleido dūdas. Traukė iki 
pietų. Nuplovė tušą, dažus ir visokią 
kitokią kosmetiką, sutepė baltos 
palaidinės apykaklę, rankogalius. 
Išvyko į namus ir daugiau darbe 
tą dieną nesirodė – kurgi su tokiu 
keturkampiu veidu, aptinusiomis 
nuo ašarų akimis?

Naktį blaškėsi, nemiegojo, ne-
suprato, kas jai darosi, ko daugiau 
jautė tam vyrui – neapykantos dėl 
subraukyto popiergalio ar...

Ryte, pasikvietusi bendrojo 
skyriaus vedėją, spėliojo, kodėl 
naujasis pavaduotojas perbraukė 
raštą, kur ir kas negerai, ko trūksta 
ir ko per daug. Ilgai abi redagavo 
kaip tik išmanė, po to atidavė jį 
mašininkei. Ir vėl pas Aristidą. Šis 
ėmė skaityti.

– Jau šilčiau, sėsk, – tepasakė 
parodydamas vietą šalia savęs. Au-
relija pasiėmė kėdę, atsisėdo prie 
Aristido. O tam kvapą gniaužia. 
Pučia kaip iš duonkepės, ypač nuo 
krūtinės ir šlaunų. Bet kur tu dėsies 
– redaguok, jei negali pasirašyti 
iš karto. Todėl ir brauko Aristidas 
žaliu rašalu, įterpia atskirus žo-
džius, brėžia rodykles, deda taškus, 
kablelius.

– Dabar duok spausdinti ir bus 
gerai. Ateityje pasirašyk juodraštį 
ir prieš spausdinimą – pas mane. 
Žinai, dvi galvos tai ne viena.

Šį kartą sekretorė išėjo linksma. 
Na ir kas, kad priimamajame vyrai 
juokėsi: užėjo su juodu, o išėjo su 
žaliu raštu. Užtai kaip malonu sėdėti 
šalia ir redaguoti, ieškoti rašybos, 
korektūros klaidų.

– Kietas, – apskelbė belau-
kiantiems išėjęs be parašo vienas 
interesantas.

– Kirvis, – antrino kitas.
– Mielas, – pagalvojo sekre-

torė.
Ir prasidėjo kasdienės „ko-

rektūros“, dažnai besibaigiančios 
švelniais rankų, veidų prisilietimais 
ar bučinukais, trumpais, kaip gimi-
nių, susitikusių kur nors turguje ar 
per atlaidus.

Gana greitai Vykdomojo komi-
teto sekretorė savo viršininką pradė-
jo imti ant trumpųjų bangų. Niekaip 
žmogus neprisirengia išeiti į res-
toraną, kad karšto viralo užsrėbtų, 
mėsgalį, džiūvėsėliuose apvoliotą, 
sušveistų. Tik 13 valanda – ir tarp-
duryje daili Aurelijos galvutė:

– Pavaduotojau, būkite geras, po 
dešimties minučių pas mane.

Per dešimtį minučių visi išsi-
vaikšto, Vykdomasis komitetas lyg 

apmiršta, tik girdėti to gero žmogaus 
žingsniai sekretorės kabineto link, 
o ten ant stalo plonais griežinėliais 
papjaustyta ir gražiai sudėlioti ski-
landžio, dešrų, lašinukų, agurkėlio 
gabaliukai, pintame padėklėlyje 
sudėliotos kvapnios kasdienės duo-
nos riekelės, iš kavinuko garuoja 
sunkiai tais laikais gaunama, todėl 
ne visų geriama gera kava. Durys 
pusvalandžiui užrakinamos, todėl 
visiškai užtenka laiko ir pavalgyti, 
ir atsigerti, ir pasibučiuoti, ir pasi-
glamonėti smarkiai rankų nevaržant. 
Bet tai ir viskas, ir ne daugiau, o iki 
visiškos laimės toli dar šaukia. Kas 
gi užgesins tą aistrą, kurios suturėti 
jau nebegali? Todėl Aurelija per 
savo geriausią ir patikimiausią drau-
gę, jau minėtą bendrojo skyriaus 
vedėją, kuriai priklauso ir ūkiniai 
Vykdomojo komiteto reikalai, su-
veikia raktą į kiemą. Viskas. Kelias 
pasimatymams atidarytas. Aristidas 
neprieštarauja. Rask tu vyrą, pir-
mininką ar pavaduotoją, nenorintį 
tokios lipšnios gražuolės.

Ir prasidėjo tie vakariniai volio-
jimaisi ant kilimų tai Aristido, tai 
Aurelijos kabinetuose. Prasidėjo ir 
Aurelijos pasiaiškinimai vyrui, kad 
užtruko pas siuvėją, kad skaitykloje 
turėjo pasirengti pranešimui, kad 
buvo draugės gimtadienyje, o ir 
lovoje ne ta – vartyk nevartęs, jai 
vienodai rodo.

– Aura, kada baigsi?
– Ką baigsi?
– Kurvintis.
– Tu ką? Galvą į balkį susitren-

kei?
– Manai, aš nejaučiu, nesu-

prantu?
– Tuoj visai nejausi, galėsi dryb-

soti dieną naktį.
– Kaip tai?
– Paimk iš mano veidrodžio stal-

čiuko popierius, paskaityk, aiškiau 
pasidarys.

Paskaitė vyras, aprimo. Iš kur 
jam žinoti, kad Vykdomojo komiteto 
sekretorė turi tokių pažinčių, yra tiek 
gero ir blogo žmonėms padariusi, 
kad tokius medicininius popieriukus 
ir receptus suveikti jai vieni juokai. 
Ir jeigu ji būtų šachmatininkė, tai gal 
ne šešis, bet jau tris ar keturis ėjimus 
į priekį tikrai matytų. Atkabino vyro 
įtarinėjimus vienu mostu, nutildė jį, 
pasodino į vietą, kartu prasiskyrė 
kelią tolimesnėms aistroms su kitu, 
kurį jau nežmoniškai mylėjo.

– Ar tau neatrodo, kad užteks 
vartytis tuose kabinetuose kaip 
piemenims? – pareiškė ji Aristidui 
vieną vakarą.

– Tai ką, meilė perdegė?
– Dar daugiau užsidegė, išsi-

liepsnojo, durniuk, tu mano mielas, 
– puolė dusinti Aristidą savo karš-
tais bučiniais Aurelija.

– Tada nesuprantu.
– Ar vyrai supras? Jiems kad tik 

užšokus nors ir pačiame griovyje, o 
aš noriu lovoje gulėti nuoga, naudo-
tis dušu, kitais patogumais.

– Į viešbutį tavęs nenusivesiu, 
tai iš kur tas dušas?

– Nepyk, bet tu tikrai leninietis, 
proletaras. Ir ne bet koks, gryna-
kraujis.

– Vėl nesuprantu.
(Tęsinys kitame numeryje)
Povilas IVAŠKEVIČIUS

Valdiška  meilė

Į Patašinės biblioteką ir uni-
versalaus daugiafunkcio centro 
informacinių technologijų kabinetą 
rinkosi tie, kas yra susirgę... kelio-
nėmis. Keliaujantiems ir apie tai 
tik svajojantiems buvo pristatyta 
bibliotekoje jau veikianti nuotrau-
kų paroda „Kelionių virusas“, 
dalintasi įspūdžiais, išklausyti 
trys įdomūs, skaidrėmis iliustruoti 
pranešimai apie keliones po Indiją, 
Turkiją ir JAV. 

Elena Gvazdaitienė visus nu-
stebino iškalbingu pasakojimu apie 
kelionę į egzotiškąją Indiją – šalį, 
kur nėra juodos spalvos. Pasak jos, 
Indija – spalvų, kvapų, originalios 
kultūros ir kontrastų kraštas, įtrau-
kiantis į savo chaotišką gyvenimą: 
Varanasio laužai, Gango upė, 
didingasis Tadžmahalas, lūšnynai 
ir puošnios parduotuvės, gėlių 
margumynas, skurdas ir praban-
ga – viskas tarsi susilieja... Indija 
išskirtinė ir tuo, jog keliautojų 
niekada nepalieka abejingų.

Susirinkusius pralinksmino 
nuotaikingas Rimutės Spūdienės 
pasakojimas apie kelionę į Turkiją 
– ji parengė filmuotą pasakojimą, 
taip pat rodė skaidres apie apsilan-

paskutinės akimirkos gali savais 
būdais kovoti už tai, kas tuo metu 
jam buvo svarbiausia – mylimos 
žmonos ir dukros ateitį. Ir Lietuvą. 
Tikiuosi, kad atėjęs į susitikimą su 
monografijos autoriumi A. Anu-
šausku Petro Kriaučiūno viešojoje 
bibliotekoje kiekvienas supras, 
kaip sunku buvo būti Vanagu...

Knygos pristatymas ir susitiki-
mas su autoriumi gruodžio 19 d., 
trečiadienį, 17 val. 

Aušra RUTKAUSKIENĖ
Petro Kriaučiūno viešosios 

bibliotekos Lankytojų 
aptarnavimo centro 
vyr. bibliotekininkė

Visuomeninis transportas Lie-
tuvoje vis populiarinamas, kaip 
galimybė mažinti gatvėse auto-
mobilių spūstis ir taip švarinti 
aplinką. Kiekvienas miestas turi 
savas tokio transporto judėjimo 
taisykles ir įpročius. Marijampolė 
– ne išimtis.

Apytuštis miesto maršrutinis 
autobusas linguoja nuo vienos 

stotelės iki kitos. Kai vienoje durys 
užsidaro, iš savo vietų pradeda 
stoti kitoje stotelėje ketinantys 
išlipti keleiviai.

– Močiute, sėdėkite, dar nu-
griūsite... Palaukite, kol autobusas 
sustos, – besikepurnėjančią nuo 
sėdynės ir į šalis besvirduliuo-
jančią pagyvenusią moterėlę bara 
rūpestingas bendrakeleivis.

Jis teisus. Išsilaikyti manevruo-

go paieškos operacijos, ištirtas jo 
suėmimo ir kankinimo epizodas, 
pasitelkus ekspertus išaiškintos 
KGB klastotės. Į pasakojimą įtrau-
kiama ir žmonos Birutės Mažei-
kaitėsRamanauskienės istorija, 
ir 1992–2015 metų bylos tyrimo 
užkulisiai. Knygą papildo apie 
pusantro šimto unikalių nuotraukų, 
o prieduose skaitytojai ras ir paties 
Vanago rašytų straipsnių tekstus, 
partizaninės veiklos aprašymus, 
interviu su dukra.

Istorija įrodo, kad kiekvienas 
herojus yra iš kūno ir kraujo, su 
jausmais ir emocijomis, su nevil-
ties akimirkomis ir klystantis. Ir 
net pasitikdamas savo lemtį, iki 

Arvydas Anušauskas – lietuvių 
istorikas ir politikas, 24 knygų au-
torius ir bendraautorius, 14 doku-
mentinių filmų scenarijų autorius. 
Pastaraisiais metais parašė bei 
išleido knygas „Teroras“, „KGB. 
Visiškai slaptai“, „Lietuvos žval-
gyba“, „Išdavystė. Markulio dieno-
raščiai“, „Prezidento žvalgas – du 
gyvenimai“, naujausia – monogra-
fija „Aš esu Vanagas...“. Tai knyga 
apie legendinį lietuvių nacionalinio 
pasipriešinimo vadą Adolfą Ra-
manauskąVanagą (1918–1957), 
vienuolika metų su ginklu rankose 
kovojusį prieš sovietinę okupaciją. 
Atskleidžiamos KGB regztos Vana-

kymą vienoje iš Alanijos mečečių 
bei savitą ir šiek tiek paslaptingą 
Turkijos augmeniją.

Auksės Šiugždinienės pasakoji-
mas apie kelionę į daugelio svajo-
nių šalį Ameriką taip pat prikaustė 
renginio dalyvių dėmesį: Baltieji 
rūmai, memorialas žuvusiems 
2001 m. rugsėjo 11ąją Niujorke, 
Niagaros kriokliai, realybėje šiek 

tiek „sumažėjusi“ Laisvės statula, 
saulėtasis Majamis, dangoraižių 
džiunglės, virstančios į žydinčių 
sakurų sodus – tokia Amerika 
atsiskleidė Auksės pasakojime. Ji 
keliavo su vyru ir vaikais, todėl 
pamatėme ir linksmų pramogau-
jančios šeimos nuotraukų.

Tądien nuotraukų paroda „Ke-
lionių virusas“ pasipildė daugybę 
šalių apkeliavusios, entuziazmo 
nestokojančios Jūratės Jaugelienės 
kelionių nuotraukų stendais su Va-
tikano, Belgijos, Italijos, Monako, 
Norvegijos, Austrijos, Danijos, 
Lenkijos, Turkijos, Graikijos vaiz-
dais. Įspūdingiausios akimirkos 
liudija, kad ir kiti Patašinėje gyve-
nantys žmonės 2018 metais aplan-
kė daug šalių. Parodoje „Kelionių 
virusas“ – Rasos Alaburdienės, 
Elenos Gvazdaitienės, Daivos 
Slavickienės, Rimutės Spūdienės, 
Redos Stadalienės, Danguolės 
Valiukevičiūtės, Astos Žiūkienės 
darbai. Užsikrėsti kelionių virusu 
nesunku, tačiau pagyti – beviltiška: 
šiai keliautojų popietės minčiai 
pritarė visi renginio dalyviai.

Ilona JANČAITIENĖ
Patašinės bibliotekos 

bibliotekininkė
Organizatorių nuotraukos

Popietė  kelionių  mėgėjams

Elenos Gvazdaitienės pasakojimas apie Indiją visus suintriga-
vo... 

Didelės parodos kampelis.

Kviečiame 
apsilankyti „Aš  esu  Vanagas...“

jančiame, dažnai staigiai stabdo-
mame autobuse tikrai reikia tvirtų 
kojų ir nesvaigstančios galvos.

Kita situacija. Močiutė sėdi ir 
laukia, kada autobusas sustos, o šio 
vairuotojas, per veidrodėlį apžvel-
gęs autobuso saloną ir pamatęs, 
kad prie durų niekas nestovi, o 
stotelėje niekas nelaukia įlipti, 
net nesulėtinęs greičio pralekia 
stotelę.

– Sustokite, sustokite, aš noriu 
išlipti!.. – pradeda šaukti moteris.

– Močiute, nereikia žiopsoti, – 
kitas bendrakeleivis subara išlipti 
iš autobuso iš anksto nepasiruošu-
sią senolę.

Mažesniuose mikroautobusuo-
se matomoje vietoje yra įspėjamieji 
skelbimai: „Apie išlipimą pranešti 
garsiai ir iš anksto“. Klausimas, 
kodėl kiti keleiviai turėtų viešai iš-

Kasdienybės 
nuotrupos Kas  pirmiau:  atsistoti  ar  sustoti?

girsti apie mano norą išlipti? Kam 
tada autobusų stotelės ir jose ka-
bantys eismo grafikai. Ach, tiesa, 
jeigu viešasis transportas stipriai 
atsilieka nuo nurodyto grafiko, ga-
limybė nesustoti gal yra išeitis bent 
šiek tiek atitaisyti vėlavimą?  

Taigi kas pirmiau: atsistoti ar 
sustoti?

Aldona MOKOLIENĖ
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6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime gera. 
8.30 Ryto suktinis.
9.00 „Giedantis skambantis 
medis“ (pasaka).
10.00 Gustavo enciklo-
pedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00, 1.55 Pasaulio doku-
mentika.
13.45 „Puaro“.
15.25 Klausimėlis.
15.43, 20.25 Loterija.
15.45, 17.30 Žinios. 
16.00 Istorijos detektyvai.
16.45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Lituanie, mano lais-
ve“ (dok.).
22.10 „Vienas plius viena“ 
(komedija).
0.05 „Mumija. Drakono 
Imperatoriaus kapas“ (fan-
tastinis).

6.10 Animacija.
8.10 „Linksmosios pėdutės 
2“ (animacinis).
10.05 Muzikinė kaukė.
12.45 „Policijos akade-
mija“.
14.30 „Viskas normaliai!“ 
(drama).
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. 
19.30 Lietuvos balsas.
22.50 „Ištrūkęs Džango“ 
(vesternas).

6.05 Dniepru per Ukrainą.
7.00 Gimtoji žemė. 
7.30 „Žavusis princas“ 
(komedija).
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30, 10.30, 11.30, 15.45, 
17.30 Žinios. 
9.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumen-
tika. 
13.50 „Džesika Flečer“.
15.25 Klausimėlis.
15.43, 20.25 Loterija.
16.00 Sveikinimų kon-
certas.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Maltiečių sriuba 
2018. 
23.10 „Ekspromtas“ (mu-
zikinė komedija).
1.00 „Užmirštieji“ (fan-
tastinis).

6.10 Animacija. 
9.30 Nebijok pažinti.
10.00 „Sniego mūšis“ (ani-
macinis).
11.45 „Šnipų vaikučiai 2. 
Prarastų svajonių sala“ 
(nuotykių).
13.50 „Eisas Ventura. Kai 
gamta šaukia“ (komedija).
15.40 „Mažylis Tomis“ 
(nuotykių).
17.30 Bus visko. 
18.30 Žinios. 
19.30 „Batuotas katinas 
Pūkis“ (animacinis).
21.10 „Kung fu joga“ (ko-
medija).
23.25 „Džo Purvinis. Gra-

žuolis nevykėlis“ (kome-
dija).
1.40 „Betmenas prieš Su-
permeną. Teisingumo auš-
ra“ (veiksmo). 

6.15 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.
7.15 Vaikai šėlsta.
8.45 Sveikatos ABC.
9.00 Varom!
10.00 Nutrūkę nuo gran-
dinės.
10.30 „Amūras – Azijos 
Amazonė“.
11.35 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai.
12.40 Geriau vėliau, negu 
niekada.
13.40 Ekstrasensų mūšis.
15.50 Nusikaltimų tyrėjai.
17.00 „Betsafe“LKL. 
„Skycop“ – „Neptūnas“. 
Tiesiogiai.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Elijaus knyga“ 
(veiksmo).
0.25 „Dingę be žinios 2“ 
(veiksmo).

6.30 Animacija.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Tavo supergalia.
11.00 Kelionių panorama.
11.30 „Ežiukas Bobis“.
13.15 „Šoklieji bičiuliai“ 
(komedija).
14.55 „Bibliotekininkai“.
15.50 Ekstrasensų mūšis.
17.25 Laimingas, nes gy-
vas.
18.30 Žinios.
19.25 „Eurojackpot“. 

19.30 „Vienas namuose 
2. Pasiklydęs Niujorke“ 
(nuotykių).
22.00 „Nematomi skaičiai“ 
(biografinis).
0.30 „Toras. Tamsos pasau-
lis“ (fantastinis). 

6.05 Duokim garo. 
7.30 Lietuva mūsų lūpose. 
8.00 Misija. Vilnija. 
8.30 ARTS21. 
9.00 Mano mama gamina 
geriau. 
10.00 Į sveikatą.
10.30 Garsiau.
11.00 Už kadro.
11.30 Mokslo sriuba.
12.00 Pasikalbėk su mani-
mi eilėmis.
13.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas trumpajame 
25 m baseine. Pusfinaliai 
ir finalai. Tiesiogiai.
15.15 ARTi. Veidai. 
15.30 Kultūrų kryžkelė.
16.00 „Euromaxx“.
16.30 Klauskite daktaro.
17.20 Stilius.
18.15 Daiktų istorijos.
19.00 Žmonės, kurie sukū-
rė Lietuvą. 
19.45 Stambiu planu.
20.30 Panorama.
21.00 „Tobuli svetimšaliai“ 
(komedija).
22.25 Aktoriaus Sauliaus 
Sipario 60mečiui. „Velnio 
mokinys“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 „Moterys ties nervų 

krizės riba“ (komedija).

7.20 Vyrų šešėlyje. 
7.55 „Pasaulis iš viršaus“. 
8.30 10 min. iki tobulybės 
su Jurijumi. 
8 .45 Skins iu  raudoną 
rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis.
11.00 „Pagrindinis įtaria-
masis“.
13.15 „Šeimininkė“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Žinios.
16.20 Čempionai.
16.50 4 kampai.
17.25, 18.30 „Neišsiža-
dėk“.
20.25, 22.30 „Mentalis-
tas“.
23.10 „Mentų karai: Kije-
vas. Sugrįžimas“.
1.15 „Moterų daktaras.

8.00 Marijampolės žinios.
8.30 Marijampolė – kultū-
ros sostinė. Laikas keičiasi 
ir keičia.
9.10 „Tėvas Motiejus“.
10.25 Būrėja.
11.35 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai.
12.05 Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai.
12.35, 17.45 „Akloji“.
13.45 „Nekviesta meilė“.
15.45 „Širdele mano“.
18.20 Muzikinė vaivo-
rykštė
18.35 Marijampolės sa-

vaitė.
19.10 Sveikinimų kon-
certas.
19.30 „Įsimylėjęs kara-
lius“. 
21.00 „Prieblanda. Sielų 
šnabždesiai“ (detektyvas).
23.00 „Skaistuolė ameri-
kietė“ (komedija).
0.45 „Visi geri dalykai“ 
(kriminalinis).

6.30, 15.00 Ledo kelias.
7.30, 13.00 Pavojus migra-
cijoms.
8.30, 11.30 17.00 Sandėlių 
karai.
9.00 Vienam, gale kablys.
9.30 Statybų gidas.
10.00 „Gazas“ dugnas.
10.30 Autopilotas.
11.00 Lietuvos mokyklų 
žaidynės.
12.00 Jokių kliūčių!
14.00 Pavojingiausi pasau-
lio keliai
16.00 „Aliaskos geležin-
keliai“.
18.00 „Skorpionas“.
19.00 Amerikos talentai.
21.00 Žinios.
22.00 „Grotos gyveni-
mui“.
1.10 „Naktis „Roksberio“ 
klube“ (komedija).

7.00 Animacija.
15.00 Tavo augintinis.
15.30 Kalėdos Džeimio 
namuose.
16.30 Džeimio Oliverio 
Kalėdos.

17.00 „Detektyvė Fišer“.
18.05, 0.45 Šokiai!
20.00 Labanakt, vaiku-
čiai.
21.00 „Kitas Kalėdų buči-
nys“ (melodrama).
22.50 „Kalėdų stotis“ (me-
lodrama).

6.30, 10.30 Info diena.
10.00, 14.00 @rimvydas-
valatka.
14.30 KK2.
16.30 KK2 penktadienis.
18.00, 20.30 Pasivaikš-
čiojimai.
18.30 Sveikatos kodas.
19.30 Raudona linija.
20.00 100 metų propa-
gandos.
21.00 Valanda su Rūta.
22.00 Žinios.
23.00 Bus visko.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Yra, kaip yra.

7.30 „Laisvės aušra“.
10.10 „Atsargiai! Durys 
užsidaro“.
12.20 „Patrauklumo tai-
syklės“.
14.20 „Banditai“.
16.50 „Kur nuneša sap
nai“.
19.10 „Įsimylėti per dvi 
savaites“.
21.15 „Dorianas Grėjus“.
23.30 „Skaitovas“.
2.00 „Nepakenčiamas žiau-
rumas“.

7.30, 12.00, 15.15 Bia-
tlonas. 
8.30, 11.00, 16.15, 0.30 
Šuoliai su slidėmis nuo 

tramplino. 
9.35, 13.15 „E formulė“. 
FIA čempionatas.
18.50 Rogučių sportas. 
19.15 Kalnų slidinėjimas.
20.40, 0.25 Sporto nau-
jienos.
20.45 Angliškasis biliar-
das.
1.30 Dviračių sportas.

9.50, 1.10 Smiginis. Pasau-
lio čempionatas. 
13.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. Apžvalga. 
14.20 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga: „Manchester 
City“ – „Everton“. Tie-
siogiai.
16 .50  „Tot tenham“ – 
„Burn ley“. Tiesiogiai.
19.20 „Fulham“ – „West 
Ham“. Tiesiogiai.
21.30 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga.

6.00 Automobilių perpar-
davinėtojai. 
7.00, 10.30 Kaip tai paga-
minta? 
7.30 Didžiosios statybos. 
8.30 Istorijos paslaptys. 
11.00 Kosmoso verslas. 
13.00 Nebaigti inžinerijos 
projektai. 
16.00 Nesėkmių garažas. 
18.00 Gelbėtojai su sun-
kiaisiais automobiliais. 
19.00 Greitai ir triukš-
mingai. 
20.00 Automobiliai Las 
Vegase. 
22.00 Gatvių lenktynės. 
0.00 Aukso karštinė. 
1.00 Nemėginkite pakar-
toti. 

2.10 „Pjūklas 5“ (siaubo). 

6.20, 12.40 Geriau vėliau, 
negu niekada.
7.20, 10.30 „Amūras – Azi-
jos Amazonė“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 Nutrūkę nuo gran-
dinės.
11.40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai.
13.35 Ekstrasensų mūšis.
15.55 Nusikaltimų tyrėjai.
17.00 „Betsafe“LKL. 
„Nevėžis“ – „Žalgiris“. 
Tiesiogiai.
19.30 „Mažasis plaukikas“ 
(komedija).
21.25 „Karo vilkai“.
22.25 „Gyvi numirėliai“.
23.25 „Logano karas. Su-
saistytas garbės“ (veiks-
mo).
1.10 „Dingę be žinios“ 
(veiksmo).

6.30 Animacija.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinarinis detek-
tyvas.
9.30 Penkių žvaigždučių 
būstas.
10.00 Pasaulis pagal mo-
teris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 Aplink Lietuvą. 
Miestai,
12.30 „Pasaka apie pagrob-
tą nimfą“ (fantastinis).
13.35 „Aš ir Erlas, ir mirš-
tančioji“ (komiška dra-
ma).
15.50 „Jaunėlis“ (kome-
dija).
18.00 Raudonas kilimas.
18.30 Žinios.
19.30 X faktorius.

22.30 „Tryliktas rajonas. 
Ultimatumas“ (trileris).
0.30 „Įstatymus gerbiantis 
pilietis“ (trileris).

6.05 Aktoriaus Sauliaus 
Sipario 60mečiui. „Velnio 
mokinys“.
8.00 Kultūrų kryžkelė.
8.30 Kelias. 
8.45 Krikščionio žodis. 
9.00 „Sporto galia“.
9.30 „Euromaxx“.
10.00 Pasaulio lietuvių 
žinios. 
10.30 Atspindžiai. 
11.00 7 Kauno dienos.
11.30 Linija, spalva, for-
ma. 
12.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas trumpajame 
25 m baseine. Finalai. Tie-
siogiai.
14.15, 1.50 Koncertas.
15.45 Šventadienio min-
tys. 
16.15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.
16.45 Mokslo ekspresas.
17.05 (Ne)emigrantai.
18.00 Kultūringai su No-
meda.
18.45 Istorijos perimetrai.
19.40 „Dauntono abatija“.
20.30 Panorama.
21.00 Skambantys pasau-
liai.
22.00 Šviesa ir šešėlis.
23.40 Anapus čia ir dabar.
0.25 „Tobuli svetimšaliai“ 
(komedija).

7.20 Vyrų šešėlyje. 
7.55 „Pasaulis iš viršaus“.

8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Tiesa apie kalori-
jas“ (dok.).
11.10 4 kampai.
11.40 Skonio reikalas. 
12.10 L. ryto popuri.
13.00 Adomo obuolys.
14.00 Ant bangos.
16.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Žinios.
16.20 Krepšinio pasau-
lyje.
17.00 Patriotai.
18.30, 20.25 „Svetimų 
troškimų sūkurys“.
21.00 24/7.
22.30 „Pagrindinis įtaria-
masis“.
0.45 „Gurovo bylos. Me-
džioklė“. 

6.50 Pragaro katytė.
7.45 „Džekas Hana kviečia 
į gamtą“.
8.10 Daktaras Ozas. 
9.05 „Tėvas Motiejus“. 
10.15, 18.55 Būrėja.
11.25, 17.45 „Akloji“.
12.10 Sveikatos medis.
13.00 Vyrų šešėlyje. 
13.30 Gyvoji Sūduvos is-
torija. 
14.00 Geroji Naujiena. 
14.35 Marijampolės sa-
vaitė.
15.10 Sveikinimų kon-
certas. 
15.45 „Širdele mano“. 
19.30 „Įsimylėjęs kara-
lius“.
21.00 „Likimo šešėlis“.
23.10 „Atsisveikinimo žo-
dis“ (komedija).
1.15 „Skaistuolė amerikie-

tė“ (komedija).

6.30, 15.00 Ledo kelias.
7.30 Pavojus migraci-
joms.
8.30, 11.30 Sandėlių ka-
rai.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 Savaitė su Kauno 
„Žalgiriu“.
11.00 100 proc. Dakaro. 
12.00, 0.55 Jokių kliūčių!
13 .00  „Pelk ių  l iū ta i“ 
(dok.).
14.00 Pavojingiausi pasau-
lio keliai.
16.00 „Aliaskos geležin-
keliai“.
17.00 Lietuvos atvirasis 
3×3 krepšinio čempiona-
tas. Tiesiogiai.
19.00 Amerikos talentai.
21.00 Žinios.
22.00 Nakties TOP.
22.30 „Dainų dvikova“.
0.00 „Skorpionas“.

6.30 Kultūra plius.
7.00 Animacija.
15.00 Sveikatos medis.
16.00 Kalėdiniai Džeimio 
Oliverio receptai.
17.00 „Detektyvė Fišer“.
18.05, 0.50 Šokiai!
20.00 Labanakt, vaiku-
čiai.
21.00 „Vaikinas Kalėdoms“ 
(komiška drama).
22.55 „Kitas Kalėdų buči-
nys“ ( melodrama).

6.30 Valanda su Rūta.

7.30 Bus visko.
8.30 KK2.
10.30, 19.00, 0.30 Nuo... 
Iki...
11.30 Nebijok pažinti.
12.00 Sveikatos kodas.
13.00 Yra, kaip yra.
16.40 Gyvūnų policija.
17.35, 2.00 KK2 penkta-
dienis.
19.30 Raudona linija. 
20.00 100 metų propa-
gandos.
20.30 Žmonės, kurių pa-
rašas pakeitė Lietuvos is-
toriją. 
21.00 Bus visko.
22.00 Žinios.
23.00 Valanda su Rūta.
0.00 Dabar pasaulyje. 

7.10 „Dorianas Grėjus“.
9.20 „Skaitovas“.
11.45 „Įsimylėti per dvi 
savaites“.
13.45 „Nepakenčiamas 
žiaurumas“.
15.35 „Žalioji mylia“.
19.10 „Operacija „Argo“.
21.30 „Staiga trisdešimties 
13“.
23.30 „Beprotiška meilės 
forma“.
1.20 „Sargyba“.

7.30, 12.00, 18.00 Bia-
tlonas. 
8.00, 10.45, 13.45 Kalnų 
slidinėjimas. 
9.30 Jojimas.
10.30 Sporto linksmybės.
15.00 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino.
17.00, 19.00 Rogučių spor-
tas. 
18.55, 23.55 Sporto nau-
jienos.
20.45 Angliškasis biliar-
das. 

6.00, 14.20 Futbolas. An-
glijos Premier lyga. Apž-
valga. 
7.00, 22.00 Smiginis. Pa-
saulio čempionatas.
11.00 Rankinis. Moterų 
Europos čempionatas. Pus-
finalis.
15.20 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga: „Southamp-
ton“ – „Arsenal“. Tiesio-
giai.
17.50 „Liverpool“ – „Man-
chester United“. Tiesio-
giai. 
20.00 Rankinis. Moterų 
Europos čempionatas. Fi-
nalas. 
2.00 Rankinis. Moterų Eu-
ropos čempionatas. Mačas 
dėl 3 vietos. 

6.00, 17.00 Automobilių 
perpardavinėtojai. 
7.00, 10.30 Kaip tai paga-
minta? 
7.30 Jukono vyrai. 
8.30 Aliaska. Paskutinė 
riba. 
9.30, 19.00 Nesėkmių ga-
ražas. 
11.00 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 
12.00 Turto gelbėtojai. 
13.00 Likviduotojas. 
14.00 Sandėlių medžio-
tojai. 
16.00 Nekilnojamojo turto 
karai. 
20.00 Mechanikas A. Kauf-
manas. 
21.00 B. Grilsas. Sala. 
22.00 Įveikti baimes su B. 
Grilsu. 
23.00 Nuogi ir išsigandę. 
0.00 Aukso karštinė. 
2.00 Paskutinis avanpos-
tas. 

Šeštadienis, gruodžio 15 d.

Sekmadienis, gruodžio 16 d.



TV programos

S k a i t y k   i n t e r n e t e   s u v a l k i e t i s . l t

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Senis“.
10.20, 0.10 „Štutgarto kri-
minalinė policija“.
11.10 „Komisaras Rek-
sas“.
12.00 Stilius. 
13.00 Klauskite daktaro.
13.58, 20.25, 21.29 Lo-
terija.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 
Žinios.
14.15 Laba diena, Lie-
tuva.
16.30 „Seserys“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.30 Dniepru per Ukrai-
ną.
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „12 beždžionių“.
23.45 Klausimėlis.
0.00, 1.00, 2.00 LRT radijo 
žinios.
1.10 Istorijos detektyvai. 

6.05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.
7.35 Animacija.
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.05, 21.00 „Rimti rei-
kalai“.
9.40 „Namai, kur širdis“.
10.20, 19.30 KK2.
10.55, 20.00 Nuo... Iki... 
11.25, 20.30 „Lituanos 
Locos“.
12.00 „Meilės sparnai“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių kerš-
tas“.
15.00 „Dvi širdys“.

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Senis“.
10.20, 0.10 „Štutgarto kri-
minalinė policija“.
11.10 „Komisaras Rek-
sas“.
12.00 Beatos virtuvė. 
13.00, 18.30 Klauskite 
daktaro. 
13.58, 20.25, 21.29 Lo-
terija.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 
Žinios. 
14.15 Laba diena, Lie-
tuva.
16.30 „Seserys“.
18.00 Kas ir kodėl?
19.30 Vartotojų kontrolė. 
20.30 Panorama.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Genijus. Pikasas“.
0.00, 1.00, 2.00 LRT radijo 
žinios.
1.05 Savaitė.

6.05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.
7.35 Animacija.
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.05, 21.00 „Rimti rei-
kalai“.
9.40 „Namai, kur širdis“.
10.20 KK2 penktadienis.
12.00 „Meilės sparnai“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių kerš-
tas“.
15.00 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
17.35 Yra, kaip yra. 
18.30, 21.30 Žinios. 
19.30 KK2. 

20.00 Nuo... Iki...
20.30 „Lituanos Locos“.
22.28 Telefoninė loterija 
1634. 
22.30 „Kolibrio efektas“ 
(veiksmo).
0.35 „Juodasis sąrašas“.
1.35 „Ištrūkęs Džango“ 
(vesternas).

7.00 Vaikai šėlsta.
7.30, 13.40 „Stoties po-
licija“.
8.30, 14.40 „Sudužusių 
žibintų gatvės“.
9.30, 15.45 „Šuo“.
10.40, 16.50 „Gelbėtojai 
– 112“.
11.40 Reali mistika.
12.45, 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius“.
18.00 Info diena. 
18.30 „Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas“.
20.30 Varom!
21.00 „Baudėjas. Karo 
zona“ (veiksmo).
23.05 „Elijaus knyga“ 
(veiksmo).
1.20 „Karo vilkai. Likvi-
datoriai“.

6.25, 15.00 Animacija.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Svotai“. 
13.00 „Pažadėtoji“.
16.00, 18.30, 21.00 Ži-
nios.
16.30 TV pagalba.
19.30 „Visi mes žmonės“. 
20.30 „Moterys meluoja 
geriau“.
22.00 „Nesuvokiama“ (tri-
leris).

0.05 „Kaulai“.
1.05 „Vaiduoklių ieško-
tojai“.
2.00 „Grainderis“. 

6.05 Vilnius Jazz 2018. 
7.05 Linija, spalva, forma.
7.35, 15.40 Animacija.
8.15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
8.45 Misija knygnešys.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.00 DW naujienos 
rusų kalba.
12.15 Savaitė. 
13.10 Daiktų istorijos.
14.00 Pasaulio lietuvių 
žinios.
14.25 „Dauntono abatija“.
15.15 „Pasakojimai iš Ja-
ponijos“.
16.30 Laba diena, Lie-
tuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 „Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi“.
19.00 ARTi. Veidai. 
19.15 „Jos istorija. Moterų 
galia“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.30 „Nuoga Macha“ 
(drama).
23.00 Mokslo ekspresas.
23.15 Istorijos detektyvai.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Tarptautinis bigbendų 
festivalis.
1.45 Lietuvos kolumbai. 

6.25 Kitoks pokalbis.
7.00 Šiandien kimba. 

8.00 „Pražūtingi smarag-
dai“.
9.00 24/7.
10.00 „Mentų karai. Ode-
sa“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Gurovo bylos. Sa-
vivalė“.
13.45 „Miškinis“.
14.55, 18.55, 0.00 „Glu-
chariovas“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Reporteris.
17.00 „Kelrodė žvaigž-
dė“.
20.30 Nuoga tiesa. 
23.00 Adomo obuolys. 
1.05 „Albanas“.

7.25, 12.10 Marijampolės 
savaitė. 
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 Būrėja.
11.05 „Akloji“.
11.40 Kalėdų belaukiant. 
Advento tradicijos.
12.40 Animacija.
14.25 „Džiunglių princesė 
Šina“.
15.25 „Savas žmogus“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 Kuriantys.
18.30, 20.00, 23.20 Mari-
jampolės žinios.
19.00 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“.
20.30 Vyrų šešėlyje.
21.00 „Tu esi čia“ (ko-
medija).

6.30 Dainų dvikova.
7.00 „Aliaskos geležin-
keliai“.

8.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Autopilotas.
9.30, 16.00 „Biblioteki-
ninkai“.
10.30 Animacija.
11.30, 17.00 „Kobra 11“.
12.30, 18.00 „Moderni 
šeima“.
13.30, 19.00„Univeras“.
15.00 „Havajai 5.0“.
20.00 „Filologyno ber-
niukai“. 
20.30 Žinios.
21.00 „Silpnybės“ (moks-
linė fantastika).
23.00 „Pjūklas 6“ (siau-
bo).
0.45 „Daktaras Hausas“.
1.40 „Svieto lygintojai“. 

6.30, 12.55 Animacija.
7.30, 15.55 „Maištingas 
angelas“.
8.30 „Mažoji nuotaka“.
9.30 Tavo augintinis.
10.00,  14.55 „Pamilt i 
vėl“.
11.00 „Vaikinas Kalė-
doms“. 
13.55 „Tėvelio dukrytės“.
17.00 „Medikopteris“.
18.00, 23.00 „Nuo likimo 
nepabėgsi“.
20.00 Labanakt, vaiku-
čiai.
21.00 „Princas Kalėdoms“ 
(melodrama).
0.55 TV pagalba. 

6.00 Apie žūklę.
6.30, 23.00 Labas vakaras, 
Lietuva.

7.30, 14.00 Pasivaikščio-
jimai.
8.00 Žinios.
9.00, 15.00 Gyvūnų po-
licija.
9.55 Ne vienas kelyje.
10.30 KK2.
11.30 Valanda su Rūta.
12.30 KK2 penktadienis.
14.30 100 metų propa-
gandos.
16.00 Bus visko.
17.00, 20.00, 21.00, 0.30 
Info diena.
19.30, 2.00 DELFI dėme-
sio centre.
0.00 Dabar pasaulyje.

8.00 „Staiga trisdešim-
ties“.
10.00 „Beprotiška meilės 
forma“.
11.55 „Operacija „Argo“.
14.25 „Orbita 9“.
16.25 „Operos vaiduok
lis“.
19.10 „Kaimynas šnipas“.
21.05 „Zoologijos sodo 
prižiūrėtojo žmona“.
23.35 „Išlikimo eksperi-
mentas“.
1.45 „Atsargiai! Durys 
užsidaro“. 

6.00, 11.00, 16.00, 0.45 
Angliškasis biliardas. 
8.00, 21.05, 23.30 Biatlo-
nas. Pasaulio taurė.
9.30, 14.30 Šuoliai su sli-
dėmis nuo tramplino. 
13.00, 14.00 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga.
13.30, 18.00 „E formulė“. 
FIA čempionatas.
18.30 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė.

21.00, 0.25 Sporto nau-
jienos.
21.30 Olimpinės žaidynės. 
Šlovės salė.
0.35 Sporto linksmybės.

6.00, 14.30, 16.30 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. 
Apžvalga. 
7.00, 0.50 Smiginis. Pasau-
lio čempionatas. 
11.00 Rankinis. Moterų 
Europos čempionatas: Ma-
čas dėl 3 vietos. 
12.45 Finalas. 
18.20 Ledo ritulys. KHL. 
„Avangard“ – „Jokerit“. 
Tiesiogiai.
21.00 Krepšinis. Eurolyga. 
„Bayern“ – „Žalgiris“. 
22.50 Ledo ritulys. 

6.00, 12.00, 20.00 Automo-
bilių perpardavinėtojai. 
7.00, 8.30, 19.00 Kaip tai 
pagaminta? 
7.30 Greitai ir triukšmin-
gai. 
9.30, 19.30 Kaip tai vei-
kia? 
10.00 Turto gelbėtojai. 
11.00, 18.30 Sandėlių me-
džiotojai. 
13.00 Išgyventi drauge. 
14.00 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 
17.00 Aukso karštinė. 
18.00 Sandėlių karai. 
21.00 Edas Stafordas. 
22.00 Įveikti baimes su B. 
Grilsu. 
23.00 Nuogi ir išsigandę. 
1.00 Aliaska. Šeima iš 
miško. 
2.00 Kas dedasi Žemėje? 

16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva.
17.35 Yra, kaip yra. 
18.30, 21.30 Žinios. 
22.30 „Nurašytieji“ (veiks-
mo).
0.15 „Juodasis sąrašas“.
1.20 „Kolibrio efektas“ 
(veiksmo).

7.00 Vaikai šėlsta.
7.30, 13.40 „Stoties po-
licija“.
8.30, 14.40 „Sudužusių 
žibintų gatvės“.
9.30, 15.45 „Šuo“.
10.40, 16.50 „Gelbėtojai 
– 112“.
11.40, 18.30 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas“.
12.45, 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius“.
18.00 Info diena. 
20.30 Varom!
21.00 „Mirtinos žaizdos“ 
(trileris).
23.05 „Baudėjas. Karo 
zona“ (veiksmo).
1.10 „Sostų karai“.

6.25, 15.00 Animacija.
7.55 Visi mes žmonės.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
16.00, 18.30, 21.00 Ži-
nios.
16.30 TV pagalba.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Moterys meluoja 
geriau“. 
22.00 „Pro stiklą“ (tri-
leris).
0.10 „Kvantikas“.

1.10 „Vaiduoklių ieško-
tojai“.
2.05 „Grainderis“. 

6.05 Tarptautinis bigbendų 
festivalis.
7.05 Misija. Vilnija. 
7.30, 15.40 Animacija. 
8.20 Mokslo sriuba.
8.50, 15.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.30 DW naujienos 
rusų kalba.
12.15 Gimę tą pačią die-
ną.
13.10 Anapus čia ir dabar.
13.55 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.
14.25 „Jos istorija. Moterų 
galia“.
16.30 Laba diena, Lie-
tuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 „Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi“.
18.55 FIBA Čempionų 
lyga. Panevėžio „Lietkabe-
lis“ – Jeruzalės „Hapoelis“. 
Tiesiogiai.
21.00 Kultūros diena.
21.15 FIFA klubų Pasaulio 
taurė. Pusfinalis. Translia-
cija iš Al Aino. 
23.00 „Komisaras ir jūra“.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Tarptautinis bigbendų 
festivalis. 

6.25 Skonio reikalas. 
7.00 10 min. iki tobulybės 
su Jurijumi. 

7 .10 Skins iu  raudoną 
rožę.
8.00 „Pražūtingi smarag-
dai“.
9.00 Adomo obuolys. 
10.00 „Mentų karai. Ode-
sa“.
11.10, 1.05 „Albanas“.
12.20 „Gurovo bylos. Sa-
vivalė“.
13.45 „Miškinis“.
14.55, 18.55 „Gluchario-
vas“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Reporteris. 
16.30, 20.30 Lietuva tie-
siogiai. 
17.00 „Kelrodė žvaigž-
dė“.
21.00 Patriotai.
23.00 Nuoga tiesa. 
0.30 L. ryto popuri.

7.25, 12.10, 18.30, 20.00, 
23.05 Marijampolės ži-
nios.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 Būrėja.
11.05 „Akloji“.
11.40 Kuriantys.
12.40 Animacija.
14.25 „Džiunglių princesė 
Šina“.
15.25 „Savas žmogus“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 Burlaivio „Braban-
der“ ekspedicija. Keistuo-
lių mormonų krašte.
19.00 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“.
20.30 Susitikime čia. Grįž-
tantys paukščiai.
21.00 „Midsomerio žmog-

žudystės“.

6.30 Dainų dvikova.
7.00 „Aliaskos geležin-
keliai“.
8.00, 15.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30, 16.00 „Biblioteki-
ninkai“.
10.30 Animacija.
11.30, 17.00 „Kobra 11“.
12.30, 18.00 „Moderni 
šeima“.
13.30, 19.00 „Univeras“.
20.00 „Filologyno ber-
niukai“.
20.30 Žinios.
21.00 „Patriotas“ (trile-
ris).
22.50 „Pasitikėjimas“.
0.00 „Daktaras Hausas“.
1.00 „Svieto lygintojai“.
1.50 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“.

6.30, 12.55 Animacija.
7.30, 15.55 „Maištingas 
angelas“.
8.30 „Mažoji nuotaka“.
9.30 Kelionių panorama.
10.00,  14.55 „Pamilt i 
vėl“.
11.05 „Princas Kalėdoms“ 
(melodrama).
13.55 „Tėvelio dukrytės“. 
17.00 „Medikopteris“.
18.00, 22.50 „Nuo likimo 
nepabėgsi“.
20.00 Labanakt, vaiku-
čiai.
21.00 „Karališkos Kalė-
dos“ (melodrama).
0.55 TV pagalba. 

6.00, 10.00, 19.30, 2.00 
DELFI dėmesio centre.
6.30, 17.00, 20.00, 21.00, 
0.30 Info diena.
10.30, 23.00 Labas vaka-
ras, Lietuva.
11.30 Pasivaikščiojimai.
12.00 Žinios.
13.00 Yra, kaip yra.
14.00 KK2.
14.30 100 metų propa-
gandos.
15.00 Yra, kaip yra.
16.00 Valanda su Rūta.
0.00 Dabar pasaulyje. 

7.30 „Zoologijos sodo pri-
žiūrėtojo žmona“.
10.15 „Išlikimo eksperi-
mentas“.
12.30 „Kaimynas šnipas“.
14.30 „Atsargiai! Durys 
užsidaro“.
16.30 „Laisvės aušra“.
19.10 „300“.
21.30 „Kaip bus, taip ge-
rai“.
0.30 „Amerikietiška pas-
toralė“.

6.30, 12.30, 1.15 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino.
8.00, 14.00 Angliškasis 
biliardas.
9.30, 11.00, 16.00 Biatlo-
nas. Pasaulio taurė.
10.00, 17.30 Kalnų slidinė-
jimas. Pasaulio taurė.
19.00 Jojimas.
20.00 Olimpinės žaidynės. 
Šlovės salė.
20.55, 1.10 Sporto nau-
jienos.
21.05, 22.15, 0.45 Moto-
sportas.

21.15 „E formulė“. FIA 
čempionatas. 
23.45 Ralis. FIA Europos 
čempionatas.

6.00, 13.00, 17.50 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. 
Apžvalga. 
7.00 Smiginis. Pasaulio 
čempionatas.
11.00 Ledo ritulys. KHL.
14.00, 21.30, 23.45, 1.45 
Krepšinis. Eurolyga. 
15.50 Rankinis. Moterų 
Europos čempionatas. Fi-
nalas. 
18.20 Ledo ritulys. KHL. 
Minsko „Dinamo“ – xRy-
gos „Dinamo“. Tiesiogiai. 
21.00 Krepšinis. Filmas 
„Kelionė“. 

6.00, 12.00, 20.00 Automo-
bilių perpardavinėtojai. 
7.00, 8.30, 19.00 Kaip tai 
pagaminta? 
7.30 Greitai ir triukšmin-
gai. 
9.30, 19.30 Kaip tai vei-
kia? 
10.00 Turto gelbėtojai. 
11.00, 18.30 Sandėlių me-
džiotojai. 
13.00 Išgyventi drauge. 
14.00 Aliaska. Šeima iš 
miško. 
17.00, 21.00 Aukso karš-
tinė. 
18.00 Sandėlių karai. 
22.00 Ginklų meistras. 
23.00 Aliaska. Paskutinė 
riba. 
0.00 Aliaska. Įlankos mū-
šis. 
1.00 Mirtinas laimikis. 
2.00 Kas dedasi Žemėje? 

Pirmadienis, gruodžio 17 d.

Antradienis, gruodžio 18 d.



TV programos

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Senis“. 
10.20, 0.10 „Štutgarto kri-
minalinė policija“.
11.10 „Komisaras Rek-
sas“.
12.00 Gyvenimas. 
13.00, 18.30 Klauskite dak-
taro. 
13.58, 20.25, 21.29 Lo-
terija.
14.00, 17.30 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“.
18.00 Kas ir kodėl?
19.30 Specialus tyrimas. 
20.30 Panorama.
21.30 Gimę tą pačią dieną. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Prieš audrą“.
0.00, 1.00, 2.00 LRT radijo 
žinios.
1.05 Vakaras su Edita. 

6.05 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
7.35 Animacija.
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.05 „Rimti reikalai“. 
9.40 „Namai, kur širdis“.
10.20, 19.30 KK2. 
10.55 Nuo... Iki...
11.25 „Lituanos Locos“. 
12.00 „Meilės sparnai“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių kerš-
tas“.
15.00 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
17.35 Yra, kaip yra. 
18.30, 21.30 Žinios.
20.00 Valanda su Rūta. 
21.00 „Rimti reikalai“. 
22.30 „Tarp mūsų, berniu-
kų“ (komedija). 
0.25 „Juodasis sąrašas“.
1.25 „Tikras išbandymas“ 
(vesternas). 

7.05 Vaikai šėlsta.
7.35, 13.40 „Stoties poli-
cija“.
8.35 „Sudužusių žibintų 
gatvės“.

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Senis“.
10.20, 0.10 „Štutgarto kri-
minalinė policija“.
11.10 „Komisaras Rek-
sas“.
12.00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
13.00 Klauskite daktaro. 
13.58, 20.25, 21.29 Lo-
terija.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Gyvenimas. 
20.30 Panorama.
21.30 Mano mama gamina 
geriau! 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Paskutinė karalys-
tė“.
0.00, 1.00, 2.00 LRT radijo 
žinios.
1.05 Stilius. 

6.05 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
7.35 Animacija.
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.05 „Rimti reikalai“.
9.40 „Namai, kur širdis“.
10.20 KK2. 
10.55 Nuo... Iki...
11.25, 20.30 „Lituanos Lo-
cos“. 
12.00 „Meilės sparnai“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių kerš-
tas“.
15.00 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 

17.35 Yra, kaip yra. 
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai“.
22.30 „Tikras išbandymas“ 
(vesternas). 
0.45 „Juodasis sąrašas“.
1.45 „Nurašytieji“ (veiks-
mo). 

7.00 Vaikai šėlsta.
7.30, 13.40 „Stoties poli-
cija“.
8.30, 14.40 „Sudužusių 
žibintų gatvės“.
9.30 „Šuo“.
10.40, 16.50 „Gelbėtojai 
112“.
11.40, 18.30 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas“.
12.45, 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Spec. tyrimų sky-
rius“.
15.45 „Įteisintas faras“ 
(1).
18.00 Info diena.
20.30 Varom!
21.00 „Gilus sukrėtimas“ 
(trileris).
23.25 „Mirtinos žaizdos“ 
(veiksmo). 
1.30 „Sostų karai“.

6.25 Tavo supergalia. 
6.55, 15.00 Animacija.
7.55 Prieš srovę. 
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
16.00, 18.30, 21.00 Žinios. 
16.30 TV pagalba. 
19.30 Gero vakaro šou. 
20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
22.00 „Sugrįžimas“ (trile-
ris). Pertraukoje – 22.25 
„Vikinglotto“. 
23.55 „Kvantikas“.
0.55 „Vaiduoklių ieško-
tojai“.
1.45 „Grainderis“.

6.05, 0.45 Tarptautinis big-
bendų festivalis 2015. 
7.05 Kultūrų kryžkelė. 
7.30, 7.55, 15.40, 16.05 
Animacija. 
7.40, 15.50 „Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo“.
8.20 Misija, knygnešys.
8.50, 15.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.00 DW naujienos.
12.15 Istorijos perimetrai. 
13.10 Kultūringai su No-
meda. 
13.55 Linija, spalva, for-
ma. 
14.20 Stilius.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 ARTi. 
18.30 FIFA klubų pasaulio 
taurė. Pusfinalis. Tiesio-
giai.
20.30 Kultūros diena.
20.45 „Lenkijos ankstyvo-
sios istorijos paslaptys“.
21.40 „Juoda“ (krimina-
lin.). 
23.10 Lietuvos kolumbai. 
0.15 Dabar pasaulyje. 
1.40 „Komisaras ir jūra“.

6.25 Lietuva tiesiogiai. 
7.00 Vantos lapas. 
7.30 Krepšinio pasaulyje.
8.00 „Pražūtingi smarag-
dai“. 
9.00, 23.00 Patriotai. 
10.00 „Mentų karai. Ode-
sa“. 
11.10, 1.05 „Albanas“. 
12.20 „Gurovo bylos. Sa-
vivalė“. 
13.45 „Miškinis“.
14.55, 18.55, 0.00 „Glu-
chariovas“.
16.00 Reporteris. 
17.00 „Kelrodė žvaigž-
dė“.
18.00, 20.00, 22.00 Re-
porteris. 
21.00 Ant bangos. 
2.10 „Vienišas vilkas“.

7.25, 12.10 Marijampolės 
žinios. 
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 Būrėja.
10.30 „Akloji“.
11.40 Burlaivio „Braban-
der“ ekspedicija. 
12.40 Animacija.
14.25 „Džiunglių princesė 
Šina“.
15.25 „Savas žmogus“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 Vyrų šešėlyje. Mag-
dalena DraugelytėGaldi-
kienė. 
18.30, 20.00, 23.05 Mari-
jampolės žinios. 
19.00 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“.  

20.30 Gyvoji Sūduvos isto-
rija. Mokytojų seminarija. 
21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės“.

6.30 Dainų dvikova.
7.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai.
8.00, 15.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Statybų gidas. 
9.30, 16.00 „Biblioteki-
ninkai“.
10.30 Animacija.
11.30, 17.00 „Kobra 11“. 
12.30, 18.00 „Moderni šei-
ma“.
13.30 „Univeras“. 
19.00 Europos taurės krep-
šinio rungtynės. Vilniaus 
„Rytas“ – Baro „Mornar“. 
Tiesiogiai. 
21.00 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai.
21.15 Eurolygos rungtynės. 
Stambulo „Daruššafaka“ – 
Kauno „Žalgiris“.
23.15 „Pasitikėjimas“. 
0.05 „Daktaras Hausas“. 
1.00 „Svieto lygintojai“
1.50 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“.

6.30, 12.55 Animacija.
7.30, 15.55 „Maištingas 
angelas“.
8.30 „Mažoji nuotaka“.
9.30 Virtuvės istorijos. 
10.00, 14.55 „Pamilti vėl“.
11.05 „Karališkos Kalėdos“ 
(melodrama). 
13.55 „Tėvelio dukrytės“. 
17.00 „Medikopteris“.
18.00, 22.50 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Raktas į mano širdį“ 
(komedija).
0.55 TV pagalba. 

6.00, 10.00, 19.30, 2.00 
„Delfi“ dėmesio centre.
6.30 Info diena.
10.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
11.30, 14.30 Nuo... Iki... 
12.00 Žinios.
13.00, 15.00 Yra, kaip yra. 
14.00 KK2.
16.00 Sveikatos kodas. 
17.00, 20.00, 0.30 Info die-
na.
23.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
0.00 Dabar pasaulyje.

7.30 „Kaip bus, taip gerai“.
10.15 „300“.
12.30 „Dorijanas Grėjus“.
14.40 „Įsimylėti per dvi 
savaites“.
16.35 „Skaitovas“.
19.10 „Da Vinčio kodas“.
22.00 „Evoliucija“.
0.00 „Svetima žemė“.
2.00 „Beprotiška meilės 
forma“.

6.00, 12.00, 15.05 Kalnų 
slidinėjimas. 
7.00, 13.00, 20.30, 1.00 
Biatlonas. 
7.45 Sporto linksmybės.
8.00, 16.00, 23.00 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino.
9.30 Motosportas.
9.45 „E formulė“. 
10.45 Motosportas.
11.45, 14.30, 19.30, 20.05, 
0.35 Sporto linksmybės.

17.30 Olimpinės žaidynės. 
Šlovės salė.
20.00, 0.30 Sporto nau-
jienos.
21.00 Angliškasis biliardas.

7.00 Smiginis. Pasaulio 
čempionatas. 6 diena.
15.00 Ledo ritulys. KHL. 
17.00 Krepšinis. Eurolyga. 
19.00 Krepšinis. Eurolyga. 
„Darussafaka“ – „Žalgiris“. 
Tiesiogiai.
21.30 Krepšinis. Eurolyga. 
„Armani Olimpia“ – „Bay-
ern“. Tiesiogiai.
23.45 Krepšinis. Eurolyga. 
„Darussafaka“ – „Žalgiris“.
1.45 Smiginis. Pasaulio 
čempionatas. 7 diena.  

7.00, 8.30 Kaip tai paga-
minta?
7.30 Greitai ir triukšmin-
gai.
9.30 Kaip tai veikia?
10.00 Turto gelbėtojai.
11.00 Sandėlių medžio-
tojai.
12.00 Automobilių perpar-
davinėtojai.
13.00 Išgyventi drauge.
14.00 Aliaskos pakraštys.
17.00 Aukso karštinė.
18.00 Sandėlių karai.
18.30 Sandėlių medžio-
tojai.
19.00 Kaip tai pagaminta?
19.30 Kaip tai veikia?
20.00 Automobilių perpar-
davinėtojai.
21.00 Nesėkmių garažas.
22.00 Automobilių kūrėjai.
23.00 Gatvių lenktynės.
0.00 Greitai ir triukšmin-
gai.

Trečiadienis, gruodžio 19 d.

Ketvirtadienis, gruodžio 20 d.
9.35 „Įteisintas faras“ (1).
10.40, 16.50 „Gelbėtojai 
112“.
11.40, 18.30 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas“.
12.45, 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius“.
14.40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“.
15.45 „Įteisintas faras“.
18.00 Info diena.
20.30 Varom!
21.00 „Derybininkas“ 
(veiksmo). 
23.55 „Gilus sukrėtimas“ 
(trileris). 
2.10 „Nusikaltimų tyrė-
jai“. 

6.25, 15.00 Animacija. 
7.55 Gero vakaro šou. 
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Svotai“. 
13.00 „Pažadėtoji“.
16.00, 18.30, 21.00 Žinios. 
16.30 TV pagalba. 
19.30 „LTeam“ apdovano-
jimai. Tiesiogiai.
22.00 „Karo kiaulės“ (dra-
ma). 
23.45 „Kvantikas“.
0.50 „Bibliotekininkai“.
1.35 „Grainderis“.

6.05, 0.50 Tarptautinis big-
bendų festivalis 2015. 
7.05 „Sporto galia“.
7.30 Animacija. 
7.40, 15.50 „Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo“.
7.55, 15.40, 16.05 Ani-
macija.
8.20 Į sveikatą. 
8.50, 15.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.05 DW naujienos.
12.15 Lietuvos kolumbai. 
13.10 Stambiu planu. 
13.55 Atspindžiai. 
14.20 (Ne)emigrantai.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
18.15 Misija, knygnešys.

19.15 „Pokalbiai pas Ber-
gmaną“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.30 „Jaunasis Popie-
žius“.
23.20 Anapus čia ir dabar. 
0.20 Dabar pasaulyje. 
1.35 „Juoda“ (drama). 

6.25 Lietuva tiesiogiai. 
7.00 Kaimo akademija. 
7.30 „Lryto“ popuri.
8.00 „Pražūtingi smarag-
dai“. 
9.00, 21.00, 23.00 Ant ban-
gos. 
10.00 „Mentų karai. Ode-
sa“. 
11.10 „Albanas“. 
12.20 „Gurovo bylos. Sa-
vivalė“.
13.45 „Miškinis“. 
14.55, 18.55, 0.00 „Glucha-
riovas“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Reporteris. 
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
1.05 „Albanas“.
2.10 „Vienišas vilkas“.

7.25, 12.10 Marijampolės 
žinios. 
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 Būrėja.
10.30 „Akloji“.
11.40 Vyrų šešėlyje. Mag-
dalena DraugelytėGaldi-
kienė. 
12.40 Animacija.
14.25 „Džiunglių princesė 
Šina“.
15.25 „Savas žmogus“.
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 Grįžtantys.
18.30, 20.00, 22.55 Mari-
jampolės žinios. 
19.00 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“. 
20.30 Trakai. Mažasis ka-
raimų miestas. 
21.00 „Nusikaltimas šiau-
rėje. Kliuveris ir lėta mir-
tis“. 

6.30 Dainų dvikova.
7.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai.
8.00, 15.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Vienam gale kablys. 
9.30, 16.00 „Biblioteki-
ninkai“.
10.30 Animacija.
11.30, 17.00 „Kobra 11“.
12.30, 18.00 „Moderni šei-
ma“.
13.30, 20.00 „Filologyno 
berniukai“. 
19.00 „Univeras“.
20.30 Žinios. 
21.00 „Profas“ (veiksmo). 
22.50 „Pasitikėjimas“.
23.55 „Daktaras Hausas“.
0.55 „Svieto lygintojai“.
1.45 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“.

6.30, 12.55 Animacija. 
7.30, 15.55 „Maištingas 
angelas“.
8.30 „Mažoji nuotaka“.
9.30 Gardu gardu. 
10.00, 14.55 „Pamilti vėl“.
11.05 „Raktas į mano širdį“ 
(komedija). 
13.55 „Tėvelio dukrytės“. 
17.00 „Medikopteris“.
18.00, 22.50 „Nuo likimo 
nepabėgsi“.
20.00 „Ką pasakė Kakė 
Makė?“
20.15 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „12 kalėdinių dova-
nų“ (melodrama).
0.55 TV pagalba. 

6.00, 10.00, 19.30, 2.00 
„Delfi“ dėmesio centre.
6.30 Info diena.
10.30 Labas vakaras, Lie-
tuva.
11.30, 14.30 Nuo... Iki... 
12.00 Žinios.
13.00 Yra, kaip yra. 
14.00 KK2. 
15.00 Yra, kaip yra. 
16.00 Gyvūnų policija.

17.00, 20.00, 0.30 Info 
diena.
23.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
0.00 Dabar pasaulyje.

7.30 „Evoliucija“. 
9.35 „Be trūkumų“.
11.50 „Da Vinčio kodas“.
14.45 „Staiga trisdešim-
ties“. 
16.45 „Operacija „Argo“.
19.10 „Įsimintinas ke-
lias“.
21.15 „Šykštuolis“.
23.10 „Edo TV“.
1.40 „Išlikimo eksperi-
mentas“.

6.00, 9.00, 20.45, 23.00 
Sporto linksmybės.
7.00, 15.00 Šuoliai su sli-
dėmis nuo tramplino.
8.00, 19.45, 23.30 Olimpi-
nės žaidynės. Šlovės salė.
9.45 Ralis. FIA Europos 
čemp.
10.45, 13.15, 16.00, 1.30 
Kalnų slidinėjimas. 
12.05 „E formulė“. FIA 
čempionatas. 
13.00 Motosportas.
16.45, 22.00, 0.35 Biatlo-
nas. Pasaulio taurė. 
20.55, 0.25 Sporto nau-
jienos.
21.00 Jojimas. FEI Pasau-
lio taurė. 

6.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. Žurnalas.
7.20 Smiginis. Pasaulio 
čempionatas. 7 diena.
15.20 Krepšinis. Euro-
lyga. 
17.20 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. Apžvalga.
18.20 Ledo ritulys. KHL. 
SKA – Rygos „Dinamo“. 
Tiesiogiai.
21.15 Krepšinis. Filmas 
„Kelionė“. 
21.45  Krepšinis. Eurolyga. 
„Baskonia“ – „Barcelona“. 

Tiesiogiai.
0.00 Krepšinis. Eurolyga. 
2.00 Smiginis. Pasaulio 
čempionatas. 8 diena. 

7.00, 8.30 Kaip tai paga-
minta?
7.30 Greitai ir triukšmin-
gai.
9.30 Kaip tai veikia?
10.00 Turto gelbėtojai.
11.00 Sandėlių medžio-
tojai.
12.00 Automobilių perpar-
davinėtojai.
13.00 Išgyventi drauge.
14.00 Greitai ir triukš-

mingai.
17.00 Aukso karštinė.
18.00 Sandėlių karai.
18.30 Sandėlių medžio-
tojai.
19.00 Kaip tai pagaminta?
19.30 Kaip tai veikia?
20.00 Automobilių perpar-
davinėtojai.
21.00 Kaip tai veikia?
22.00 Grimztantys miestai.
23.00 Nebaigti inžinerijos 
projektai.
0.00 Variklių entuziastai su 
Dž. de Viliu.
1.00 Nemėginkite pakar-
toti.
2.00 Kas dedasi Žemėje?

  
Linksmasis kampelis

Vaikšto po turgų žmogus su meška. Jam 
pasiūlo pirkti papūgą. 

– Gerai, tuojau, – sutinka žmogus. – Tik pirmiau-
sia surasiu tą, kuris man pernai pardavė žiurkėną.

 * * *
– Jaunuoli, ar tai jūs ką tik šokote į ledinį vandenį 

ir išgelbėjote mano sūnų? 
– Taip.
– O kur jo kepurė?

* * *
Šalikelėje stovi policijos automobilis. Pareigūnai 

pamato lėtai lėtai autostrada važiuojantį automobilį. 
Galvoja, reikia sustabdyti ir pažiūrėti, gal kokia ne-
laimė atsitiko. Sustabdo, prieina, o ten sėdi keturios 
garbaus amžiaus moteriškės. Trys iš jų baltos kaip 
popierius, net veido raukšlės išsilyginusios. Vairuo-
toja atidaro langą ir išsigandusi klausia:

– Juk aš neviršijau greičio, kodėl sustabdėte? 
– Ne, ponia, nesijaudinkite, bet kodėl taip lėtai 

važiuojate? 
– Ten buvo ženklas su skaičiumi 20. 
– Tai greitkelio numeris, ponia. O kodėl jūsų 

keleivės tokios išsigandusios? 
– Na, suprantate, ką tik iš 175 greitkelio išva-

žiavome...
* * * 

Žmona sako vyrui: „Brangusis, virtuvėje skraido 
uodas. Gal nueitum ir užmuštum?“ 

Vyras nueina virtuvėn. Po kurio laiko pasigirsta 
dūžtančių indų skambesys, krentančių puodų žvan-
gesys ir lūžtančių baldų traškėjimas. Pagaliau iš 
virtuvės išlenda visas susivėlęs ir šlapias nuo prakaito 
žudikas: 

– Na, užmušti tai neužmušiau, bet sveikatos jis 
daug prarado...



TV programos

Kryžiažodžio atsakymus iki penktadienio 9 val. siųsti el. paštu: regina@suvalkietis.lt 
arba Ūkininkų g. 6, Marijampolė.

Galite tikėti, galite netikėti ASTroloGiNė  ProGNozė  KiTAi  SAVAiTei
AVINAS. Palanku aiškintis finansinius, meilės 

santykius. Pavyks padaryti įspūdį dominančiam as-
meniui. Gali papilnėti piniginė, pasipildyti gerbėjų 
sąrašas. Planuosite šventinius renginius, išvykas, 
susitikimus. Orientuokitės į pagrindines vertybes, 
šeimą, namus. Pasijusite maloniai, jei jus sups tvar-
kinga aplinka, geranoriški žmonės.

JAUTIS. Naudinga gilintis į rūpimą informaci-
ją, svarbias detales, paslaptis. Galite tikėtis slaptos 
paramos, protekcijos. Pravartu atsargiai užsiminti 
apie atlygį už darbą, paslaugą ar viršvalandžius. 
Gali pavykti gauti tai, kas jums pelnytai priklauso. 
Trokšite bendravimo, gražių pirkinių.

DVYNIAI. Gali tekti dalyvauti bohemiškame ar 
labdaringame renginyje. Būsite dosnūs, užjaučian-
tys, o ir patys galite sulaukti pagalbos iš kitų. Gali 
atsinaujinti sena pažintis, draugystė. Labai svarbu 
nepersitempti ir nepiktnaudžiauti svaigalais. Galvo-
site apie gerovę, praturtėjimą ar brangias dovanas. 

VĖŽYS. Emocijų suteiks draugystės ir meilės 
ryšiai arba netikėtas dalykinis pasiūlymas. Būsite 
nusiteikę planuoti, ką nors reprezentuoti, organi-
zuoti, burti. Visgi jei kažkokių įsipareigojimų iki 
galo įvykdyti nepajėgsite, tuomet jausitės nekaip, 
nerimausite. Stenkitės nekonfliktuoti su vyresnės 
kartos asmenimis.

LIŪTAS. Rasta informacija ar aplankęs įkvė-
pimas gali pašnibždėti kažką originalaus. Naujai 
užmegztas dalykinis ar kitoks ryšys gali būti 
perspektyvus. Gali nudžiuginti mokslinių tyrimų, 
publikacijų, egzaminų geri įvertinimai, reklaminių 
ar kūrybinių projektų sėkmė. Nepakenktų dažniau 
pabūti vieniems, atsiriboti nuo svetimos įtakos.

MERGELĖ. Galite sudaryti draudimo sutartį, 
ką nors nusipirkti lizingu. Norėsite kuo nors pra-
džiuginti artimuosius. Jei rimtesnių rūpesčių netu-
rite, būsite nusiteikę pramogoms, sportui. Nuotaiką 
skaidrins draugai, gerbėjai. Tikėtina švelni meilės 
romantika. Pabaigę darbus, apsitvarkę, leiskite sau 
atsipalaiduoti. 

SVARSTYKLĖS. Itin rūpės statuso, finansų 
ir gerovės klausimai. Būsite godūs pinigams arba 
meilei, turbūt gerąja prasme, nes tai padės jums 
palankiai susiderėti dėl atlygio. Pravartu atlikti pro-
cedūras, gerinančias savijautą ir išvaizdą. Neblogai 
seksis protinė ir meninė veikla. Įspūdžių patirsite 
bendraudami su atvykusiais iš toli. 

SKORPIONAS. Pasižymėsite darbštumu, tad 
dalykinėje srityje lydės sėkmė. Galbūt patobulinsite 
darbo vietą, įrangą, gausite naudingos informacijos, 
susijusios su įsidarbinimu. Pavyks gerai paplušėti 
srityse, susijusiose su verslu, finansais. Gana su-
maniai spręsite psichologines artimųjų problemas. 
Tikėtina sėkmė meilėje, žaidimuose. 

ŠAULYS. Galima tikėtis neblogų sumanymų, 
efektyvių veiksmų ir staigmenų. Kils ūpas sportuoti, 
dalyvauti įvairiose atrakcijose. Seksis dirbti pedago-
ginį, protinį, kūrybinį darbą. Galimos pažintys su 
originaliais asmenimis. Jei turite problemų, rasite 
bendraminčių, nusiteikusių jus ginti, remti. 

OŽIARAGIS. Mintys suksis apie verslo, nuosa-
vybės, gyvenamosios vietos ir kitus materialinius, 
piniginius klausimus. Neblogų idėjų gali kilti, jei 
ruošiatės įsigyti naujus baldus, keisti įvaizdį ar pirkti 
šventines dovanas artimiesiems, vaikams. Ne pro šalį 
įsiklausyti į specialistų rekomendacijas.  

VANDENIS. Sulauksite įvairių naujienų: ir gerų, 
ir nelabai. Galbūt sublizgėsite intelektinėje veikloje, 
moksle. Originalumo, sumanumo nestokos tie iš 
jūsų, kurie rengia interviu, organizuoja renginius. 
Parodysite daug kūrybingumo ir energijos užsiim-
dami įvairia veikla. Gali atsirasti naujas pomėgis, 
užsiėmimas. 

ŽUVYS. Tiktų tvarkyti komercinius, tiekimo, 
nuosavybės reikalus. Turbūt pavyks susitarti dėl pel-
ningo užsakymo, su nuolaida įsigyti norimą prekę, 
gauti originalią dovaną. Negalėsite skųstis priešingos 
lyties dėmesio stoka. Galimas romantiškas nuotykis, 
pramogos su bendraminčiais, kolegomis. 
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Prizas – „Suvalkiečio“ kalendorius

Gruodžio 8-osios kryžiažodžio (teisingas atsakymas SĄŽINĖS BALSAS) prizo laimėtoja 
– Pagrandų k. gyvenanti Simona Lediajevaitė. Prizą, pateikus asmens dokumentą, 

atsiimti „Blooming“ studijoje (Vytauto g. 48b, Marijampolė, tel. 8 653 63407).

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Senis“.
10.20 „Štutgarto kriminali-
nė policija“.
11.10 „Komisaras Rek-
sas“.
12.00 (Ne)emigrantai. 
13.00 Vartotojų kontrolė. 
13.58, 20.25, 21.29 Lo-
terija.
14.00, 17.30 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
19.30 Beatos virtuvė. 
20.30 Panorama.
21.30 Auksinis protas. 
22.50 „King Kongas“ (nuo-
tykių).
2.00 LRT radijo žinios.

6.05 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
7.35 Animacija.
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.05 „Rimti reikalai“. 
9.40 „Namai, kur širdis“. 
10.20 KK2. 
10.55 Valanda su Rūta. 
12.00 „Meilės sparnai“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių kerš-
tas“.
15.00 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
17.35 Gyvūnų policija. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. 
21.00 „Savižudžių būrys“ 
(veiksmo).
23.25 „Kartą Meksikoje“ 
(veiksmo). 
1.35 „Tarp mūsų, berniukų“ 
(komedija). 

7.05 Vaikai šėlsta.
7.35 „Stoties policija“.
8.35 „Sudužusių žibintų 
gatvės“.
9.35 „Įteisintas faras“.
10.40, 16.50 „Gelbėtojai 
112“.
11.40 „Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas“.
12.45, 20.00 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius“.
13.40 „Stoties policija“.
14.40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“.
15.45 „Įteisintas faras“.
18.00 NKL čempionatas. 
Šakių „Vytis“ – Kauno 
„Žalgiris2“. Tiesiogiai.
21 .00  „Mis ion ie r ius“ 
(veiksmo). 
22.55 „Derybininkas“ 
(veiksmo). 
1.45 „Sostų karai“.

6.25, 15.00 Animacija.
7.55 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Svotai“. 
13.00 „Pažadėtoji“.
16.00, 18.30 Žinios. 
16.30 TV pagalba. 
19.30 „Snieguolė ir septyni 
nykštukai“ (nuotykių). 
21.15 „Galaktikos sergėto-
jai“ (veiksmo). 
23.45 „Viktoras Frankenš-
teinas“ (drama). 
1.50 „Pro stiklą“ (trileris). 

6.05 Tarptautinis bigbendų 
festivalis 2015. 
6.50 Mokslo ekspresas. 
7.05 Už kadro.
7.30, 15.40, 16.05 Ani-
macija.
7.40, 15.50 „Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo“.
8.20 Garsiau. 

8.50, 15.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 1.10 DW naujienos.
12.15 Istorijos detektyvai. 
13.00 7 Kauno dienos.
13.30 Skambantys pasau-
liai.
14.25 „Pokalbiai pas Ber-
gmaną“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kelias. 
18.20 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
19.20 „Kiotas“. 
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.30 Tarptautinė trumpa-
metražių filmų diena. 
1.25 Dabar pasaulyje. 
1.55 Koncertas.

6.25 Lietuva tiesiogiai. 
7.00 Adomo obuolys.
8.00 „Pražūtingi smarag-
dai“.
9.00 Nuoga tiesa.
10.30 10 min. iki tobulybės 
su Jurijumi. 
10.40 Čempionai. 
11.15, 23.00 Ant bangos. 
12.20 „Gurovo bylos. Bet 
kokia kaina“. 
13.45 „Miškinis“.
14.55, 18.55, 0.00 „Glucha-
riovas“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Reporteris. 
17.00 „Kelrodė žvaigždė“. 
21.00 Adomo obuolys. 
1.05 „Albanas“.
2.10 „Vienišas vilkas“. 

7.25, 12.10 Marijampolės 
žinios. 
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 Būrėja. 
10.30 „Akloji“. 
11.40 Grįžtantys. 
12.40 Animacija.
14.25 „Džiunglių princesė 
Šina“. 
15.25 „Savas žmogus“. 
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 Kalėdų belaukiant. 
Advento papročiai. 
18.30, 20.00, 23.00 Mari-
jampolės žinios. 
19.00 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“. 
20.30 Susitikime čia. Grįž-
tantys paukščiai. 
21.00 „Byla“. 

6.30 „Filologyno berniu-
kai“. 
7.00 Dainų dvikova.
8.00, 15.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Praeities žvalgas. 
9.30, 16.00 „Biblioteki-
ninkai“.
10.30 Animacija.
11.30, 17.00 „Kobra 11“.
12.30 „Moderni šeima“.
13.30 „Univeras“. 
18.00 Moterų krepšinio 
lyga. „Kauno „AistėsLS-
MU“ – Rygos „Stradina 
Universitate“. Tiesiogiai. 
20.00 Farai.
21.00 Žinios. 
22.00 Eurolyga. Kauno 
„Žalgiris“ – Tel Avivo 
„Maccabi“.
0.00 „Patriotas“ (trileris). 
1.40 „Dievo sūnus“ (dra-
ma). 

6.30 „Ką pasakė Kakė 
Makė?“
6.40, 12.55 Animacija. 
7.30, 15.55 „Maištingas 
angelas“.
8.30 „Mažoji nuotaka“.
9.30 Pasaulis pagal mo-
teris.
10.00,  14.55 „Pamilt i 
vėl“.
11.05 „12 kalėdinių dova-
nų“ (melodrama). 
13.55 „Tėvelio dukrytės“. 
17.00 „Medikopteris“.

18.00, 22.50 „Nuo likimo 
nepabėgsi“.
20.00 Labanakt, vaiku-
čiai.
21.00 „Viskas dėl Kalėdų, 
Eva“ (melodrama).
0.55 TV pagalba. 

6.00, 10.00 „Delfi“ dėme-
sio centre.
6.30, 17.00, 20.00, 0.30 
Info diena.
10.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
11.30, 14.30 Nuo... Iki...
12.00 Žinios.
13.00, 15.00 Yra, kaip yra. 
14.00 KK2. 
15.55 Pasivaikščiojimai. 
16.25 Ne vienas kelyje. 
19.30, 2.00 @rimvydas-
valatka. 
23.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
0.00 Dabar pasaulyje. 

7.30 „Šykštuolis“.
9.30 „Edo TV“.
12.10 „Įsimintinas kelias“.
14.20 „Išlikimo eksperi-
mentas“.
16.30 „Zoologijos sodo 
prižiūrėtojo žmona“.
19.10 „Hačiko. Šuns is-
torija“.
21.00 „Pakvaišęs tėtis“.
23.15 „Absoliutus blogis. 
Atpildas“.
1.05 „Amerikietiška pas-
toralė“.

6.30, 16.15 Olimpinės žai-
dynės. Šlovės salė.
8.30, 19.45, 20.35 Sporto 
linksmybės.
9.00, 10.35, 13.30, 21.00, 
23.00, 1.30 Kalnų slidinė-
jimas. 
9.30 Motosportas.
12.30, 15.30, 17.15, 22.00, 
0.35 Biatlonas. 
20.00, 0.30 Dziudo. 
20.55, 0.25 Sporto nau-
jienos.

7.00 Smiginis. Pasaulio 
čemp. 8 diena.
11.00 Ledo ritulys. KHL. 
13.00, 22.20 Krepšinis. 
Eurolyga. 
17.10 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. Žurnalas.
17.45 Krepšinis. Eurolyga. 
„Darussafaka“ – „Žalgi-
ris“.
19.45 Krepšinis. Eurolyga. 
„Žalgiris“ – „Maccabi“. 
Tiesiogiai. 
2.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. 

7.00, 8.30 Kaip tai paga-
minta?
7.30 Greitai ir triukšmin-
gai.
9.30 Kaip tai veikia?
10.00 Turto gelbėtojai.
11.00 Sandėlių medžio-
tojai.
12.00 Automobilių perpar-
davinėtojai.
13.00 Išgyventi drauge.
14.00 Sunkvežimių vai-
ruotojai.
17.00 Aukso karštinė.
18.00 Sandėlių karai.
18.30 Sandėlių medžio-
tojai.
19.00 Kaip tai pagaminta?
19.30 Kaip tai veikia?
20.00 Automobilių perpar-
davinėtojai.
21.00 Lobių ieškotojai. 
Gyvačių sala.
22.00 Paskutiniai Alias-
koje.
23.00 Specialiosios pa-
jėgos.
0.00 Įveikti baimes su B. 
Grilsu.
1.00 Kuperio brangenybės.
2.00 Kas dedasi Žemėje? 

Penktadienis, gruodžio 21 d.
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Adventinė  popietė 
igliaukoje 

Pirmąjį advento sekmadienį 
Igliaukos šv. Kazimiero parapijos 
salėje rinkosi besiruošiantys sa-
kramentams mokiniai ir jų tėveliai. 
Padedami vargonininkės Eglės Kno-
knerienės mokėsi giedoti šio ypatin-
go laikotarpio giesmes, susiskirstę 

Vienas  vogė  spyną, 
kitas  –  dviračius

Vagysčių nemažėja. Ilgapirš-
čiai griebia viską, kas po ranka 
papuola.

Ketvirtadienį apie 16.40 val. 
Kauno gatvėje įsikūrusio prekybos 
centro „Moki–veži“ apsaugos dar-
buotojai sulaikė pro kasas praėjusį 
ir už prekę nemokėjusį 38 metų 
kaunietį. Policijai žinomas, už va-
gystes ir kitus nusikaltimus teistas 
vyras, prie kasos atsinešė keletą 
prekių ir už jas sumokėjo. Spynos, 
kainuojančios 169 eurus, jis nerodė, 
o kasininkė nepastebėjo. Apsaugos 
darbuotojai nesąžiningą pirkėją 
užfiksavo.

Tą pačią dieną 43 metų Kazlų 
Rūdos, Maironio gatvės gyventoja, 
pasigedo rūsyje laikytų trijų dvi-
račių. Nuostolius moteris įvertino 
610 eurų.

Ukrainiečiams  –  
bėdos  dėl  automobilių

Sudėtingas laikotarpis auto-
mobilių prekeiviams iš Ukrainos. 
Norėdami išvengti didžiulių muitų, 
taikomų naudotiems automobi-
liams, ukrainiečiai pirkdavosi ir 
gabendavosi Lietuvoje registruotas 
mašinas. Tačiau Ukrainos valdžiai 
priėmus naujus teisės aktus, kuriuo-
se suteikiama laiko palankesnėmis 
sąlygomis sumokėti mokesčius ir 
įregistruoti automobilį Ukrainoje, 
šios šalies gyventojai puolėsi tai 
daryti. Priešingu atveju, jiems gresia 
didžiulės baudos.

Tačiau ne taip paprasta atlikti 
išregistravimo procedūras. Parda-
vėjus sudėtinga surasti. Kai kurie 
ukrainiečiai lietuviams bando per-
parduoti mašinas.

Ketvirtadienį Marijampolėje, 
Kauno gatvėje esančioje „Regitro-
je“, 27 metų Ukrainos pilietis norėjo 
įregistruoti 2003 metais pagamintą 
automobilį „Opel VectraC“. Tačiau 
nesėkmingai. Paaiškėjo, kad ieško-
mas šio automobilio registracijos 

Marijampolės  savivaldybėje
Marijampolės apskrities vyriau-

siojo policijos komisariato (apskr. 
VPK) Kelių policijos skyriaus 
pareigūnai sulaikė asmenis, kurie 
padarė Administracinių nusižen-
gimų kodekse (ANK) numatytus 
nusižengimus, nes būdami neblai-
vūs vairavo transporto priemones. 
Jiems jau paskirtos administracinės 
nuobaudos. Gintautui Juškevičiui 
(g. 1966 m., Marijampolė) už vaira-
vimą lengvai apgirtus (0,49 prom.) 
paskirta 300 Eur bauda ir vieneriems 
metams atimta teisė vairuoti. Taip 
pat nubaustas ir Aurimas Mačiulis 
(g. 1998 m., Kaunas). Jis irgi vaira-
vo lengvai apgirtęs (0,48 prom.) ir 
„užsidirbo“ 300 Eur baudą, be to, 
vieneriems metams prarado teisę 
vairuoti.

Raimonda VIZGIRDIENĖ
Marijampolės apskr. VPK 

Kelių policijos skyriaus Veiklos 
organizavimo ir prevencijos 

grupės specialistė

Kazlų  rūdos  savivaldybėje
Kazlų Rūdos policijos komi-

sariatas ir Marijampolės apylinkės 
teismas už tai, kad Kazlų Rūdos 
savivaldybės teritorijoje neblai-
vūs vairavo transporto priemones, 
administracine tvarka nubaudė tris 
pažeidėjus. Jonui Kalinauskui 
(g. 1993 m., Kazlų Rūdos sav.) už 
vairavimą lengvai apgirtus (0,56 
prom.) paskirta 300 Eur bauda ir 
vieneriems metams atimta teisė vai-
ruoti. Tokį pat nusižengimą padaręs 
– irgi vairavo lengvai apgirtęs (1,45 
prom.) – Rimantas Trimailovas (g. 
1953 m., Kazlų Rūdos sav.) taip pat 
privalės sumokėti 300 Eur baudą ir 
vienerius metus nesėsti prie jokios 
transporto priemonės vairo. O teisės 
vairuoti neįgijęs Antanas Vinickas 
(g. 1990 m., Prienų r. sav.), kuris 
vairavo neįregistruotą ir įstatymų 
nustatyta tvarka neapdraustą auto-
mobilį, sukėlė eismo įvykį, apgadi-
no kitą automobilį ir kelio ženklą, be 
to, pasišalino iš eismo įvykio vietos, 
teismo nutarimu „premijuotas“ 

Per 10 šių metų mėnesių Mari-
jampolės regione aplinkos apsaugos 
pareigūnai iš pažeidėjų konfiskavo 
net 76 tinklinius žvejybos įrankius, 
per tą patį laikotarpį pernai – 20. 
Atsižvelgdami į tai, aplinkosaugi-
ninkai primena Mėgėjų žvejybos 
vidaus vandenyse taisykles, į kurias 
reikėtų atkreipti dėmesį.

Tinklinių žvejybos įrankių nau-
dojimas mėgėjiškoje žvejyboje yra 
šiurkštus Mėgėjų žvejybos vidaus 
vandenyse taisyklių pažeidimas, už 
kurį pažeidėjams gresia ne tik įran-
kio konfiskavimas, bet ir baudos nuo 
120 iki 300 eurų. Jei tokios žvejybos 
metu pagaunamos žuvys, jos taip 
pat konfiskuojamos ir skaičiuojama 
žuvų ištekliams padaryta žala.

Tačiau administracinę atsa-
komybę užtraukia ne tik žvejyba 
draudžiamais įrankiais, bet ir šių 
įrankių neteisėtas laikymas namuo-
se ar gabenimas, pažeidžiant teisės 
aktuose nustatytus reikalavimus, 
jeigu jų įsigijimui nėra gautas leidi-
mas ir jie laikomi neregistruoti bei 
neženklinti. Administracinę atsako-
mybę tenka prisiimti netgi tuomet, 
jei turimais tinklais niekuomet 
nežvejojote ir neketinate žvejoti, 
bet šie „puošia“, pavyzdžiui, pastato 
sieną. Šiemet Marijampolės regione 
užfiksuotas atvejis, kai pažeidėjas 
savo namuose turėjo net septynioli-
ka neteisėtai naudojamų ir laikomų 
žvejybinių tinklų.

1750 Eur, trejus metus neturės gali-
mybės įgyti teisę vairuoti ir privalės 
atsisveikinti su „Nissan Primera“. 
Automobilis konfiskuotas.

Marius JAKŠTAS
Marijampolės apskr. VPK 

Kazlų Rūdos PK viršininkas 

Kalvarijos  savivaldybėje
Kalvarijos policijos komisariato 

(PK) pareigūnai, kontroliuodami 
eismo saugumą Kalvarijos savi-
valdybėje, nustatė ANK numatytus 
nusižengimus padariusius du asme-
nis ir išnagrinėję administracinių 
nusižengimų bylas jiems paskyrė 
administracines nuobaudas. Artū-
rui Voronovičiui (g. 1986 m., Lent
varis, Trakų r. sav.) už vairavimą 
lengvai apgirtus (1,04 prom.) teks 
mokėti 300 Eur baudą ir vienerius 
metus nesėsti prie automobilio vai-
ro. Latvijos gyventojui Raimondui 
Šaripo (g. 1969 m.), kuris lengvai 
apgirtęs (0,45 prom.) vairavo kro-
vininį automobilį, taip pat paskirta 
300 Eur bauda, be to, vieneriems 
metams atimta teisė vairuoti. 

Valda STASEVIČIENĖ
Marijampolės apskr. VPK 

Kalvarijos policijos komisariato 
specialistė

Temidės  verdiktas 
neblaiviam  vairuotojui

Marijampolės apylinkės teis-
mas išnagrinėjo baudžiamąją bylą, 
kurioje marijampolietis Valius 
Kriaučiūnas buvo kaltinamas tuo, 
kad būdamas girtas (nustatytas 
vidutinis girtumas, 2,49 prom.) 
vairavo automobilį „Mercedes Benz 
Vito“. Teismas nuo baudžiamosios 
atsakomybės už šį nusikaltimą 
marijampolietį atleido vieneriems 
metams jį perdavęs laidavusios du-
kros atsakomybėn, bet paskyrė 1000 
Eur užstatą. Be to, vyriškiui dvejus 
metus buvo uždrausta naudotis spe-
cialia teise vairuoti transporto prie-
mones, o automobilis „Mercedes 
Benz Vito“ – konfiskuotas.

„Suvalkiečio“ informacija

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog 
žvejybos taisyklės draudžia išimti iš 
vandens telkinių aptiktus tinklinius 
ne mėgėjų žvejybos įrankius bei 
juose esančias žuvis. Asmenys, pa-
stebėję vandens telkinyje pagal nu-
statytą Žvejybos įrankių ženklinimo 
tvarką nepažymėtus draudžiamus 
žvejybos įrankius, neišimdami jų 
iš vandens, privalo apie tai pranešti 
aplinkos apsaugos valstybinės kon-
trolės pareigūnams. 

Pranešti apie pastebėtus aplin-
kos apsaugos pažeidimus, kitus 
nustatytų reikalavimų nesilaikymo 
atvejus, pastebėtus aplinkos apsau-

gavo pranešimą, kad mieste, Ge-
dimino gatvėje, dega transporto 
priemonė. Jiems atvykus automo-
bilis „Audi A6“ degė atvira liepsna. 
Gaisro metu išdegė variklio skyrius 
ir priekinė dešinė padanga. 

Priežastys tiriamos. Anot ugnia-
gesių, viena iš dažniausių netyčinių 
gaisrų priežasčių – netvarkinga 
transporto priemonės elektros insta-
liacija. Rečiau gaisrai kyla dėl kuro 
tiekimo sistemos ar dujų įrangos 
gedimų.

Cigaretes  iš  rusijos 
plukdė  

Vištyčio  ežeru 
Pasieniečiai sulaikė 15 tūkst. 

pakelių cigarečių kontrabandą. 
Rūkalai iš Rusijos į Lietuvą buvo 
plukdomi Vištyčio ežeru. 

Antradienio naktį Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos Pagėgių 
pasienio rinktinės Kriminalinės 
žvalgybos skyriaus ir Specialiosios 
paskirties komandos, turėdami 
išankstinės informacijos, akylai 
stebėjo Vištyčio ežerą, kur eina 
siena su Rusija. Netrukus vaizdo 
stebėjimo įranga užfiksavo įtartiną 
objektą Vištyčio ežere. 

Paaiškėjo, kad vandeniu virve 
buvo tempiamos surištos ir plėve-
le sandariai apvyniotos cigarečių 
dėžės. 

Pakrantėje VSAT pareigūnai 
sulaikė penkis asmenis, kurie nešė 
rūkalus link automobilių. Tai Vilka-
viškio ir Marijampolės savivaldybių 
gyventojai. Jie uždaryti į areštinę. 
Taip pat sulaikyti netoliese stovėję 
automobiliai, kuriais, įtariama, rū-
kalai turėjo būti išvežti.

Vištyčio ežeru į Lietuvą atpluk-
dyta 30 dėžių, kuriose buvo 15 
tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold 
Superslim“ ir 500 pakelių cigarečių 
„Minsk 5 Superslims“ be bandero-
lių. Tokio krovinio vertė Lietuvoje 
su mokesčiais yra daugiau kaip 44 
tūkst. eurų.

Loreta TUMELIENĖ

dokumentas. Kol bus išsiaiškinti 
šie nesklandumai, automobilis 
sulaikytas.

Girta  marijampolietė 
neišsiteko  
aikštelėje

Pastarosiomis dienomis daugėja 
eismo įvykių, kuriuos sukelia ne-
blaivūs vairuotojai.

Trečiadienį, apie 18 val., ke-
turiasdešimt dvejų metų marijam-
polietė automobiliu „Ford Focus“, 
išvažiuodama iš R. Juknevičiaus 
gatvės daugiabučio namo kiemo, 
kliudė į jį įvažiuojantį automobilį 
„Audi“. Jį vairavo taip pat mari-
jampolietė. 

Paaiškėjo, kad avariją sukėlusi 
ir „Audi“ apgadinusi moteris – ne-
blaivi. Jos kraujyje rasta 2,08 prom. 
alkoholio.

Ketvirtadienį, apie 16.45 val., 
Kalvarijos užkardos pareigūnas 
Liubavo seniūnijoje, Pelucmurgių 
kaime, kelyje Kaunas–Marijampo-
lė–Suvalkai, sustabdė automobilį 
„Audi A6“, kurį vairavo trisdešimt
metis Liubavo kaimo gyventojas. 
Nuo jo sklido stiprus alkoholio kva-
pas. Patikrinus matuokliu kraujyje 
nustatytas 2,32 prom. girtumas.

Gedimino  gatvėje 
degė  „Audi  A6“

Statistikos duomenimis, kiek
vienais metais ugniagesiams vidu-
tiniškai tenka vykti į daugiau nei 
tūkstantį iškvietimų dėl užsiliepsno-
jusių transporto priemonių. Vien tik 
per pusmetį Marijampolės apskrities 
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 
ugniagesiams teko 32 kartus gesinti 
transporto priemones. 

Ketvirtadienį 11.47 val. Mari-
jampolės apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos ugniagesiai 

Vairavo  neblaivūs Smulkiau 
apie  įvykius

         (Atkelta iš 4 psl.)
Taryba pakeitė priemonės Ma-

rijampolės regiono projektų sąrašą, 
išbraukdama iš jo pėsčiųjų ir dvi-
račių tako įrengimą (pareiškėjas 
atsiėmė paraišką).  Kitu Tarybos 
sprendimu pakeistas projektas 
dėl geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo sistemų reno-
vavimo ir plėtros, įmonių valdymo 
tobulinimpro. ES fondų investicijų 
lėšomis siūlomų bendrai finansuoti 
Marijampolės regiono projektų są-
rašas, įtraukiant geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų 
įrengimą Vilkaviškio rajone (Ky-
bartai, Virbalis, Maldėnų kaimas), 
taip pat nuotekų tvarkymo sistemų 
statybą ir plėtrą Marijampolės 
savivaldybėje (nuotekų surinkimo 

Diskutuota  dėl  kolegijos  ir  profesinio  
rengimo  centro  Vilkaviškio skyriaus

tinklai, valymo įrenginiai Gudelių 
kaime, vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros invento-
rizacija UAB „Sūduvos vandenys“ 
aptarnaujamoje teritorijoje).

Posėdžio metu pristyta informa-
cija apie 2014–2020 metų ES fondų 
lėšomis finansuojamų Marijampolės 
regiono projektų planavimą ir įgy-
vendinimą.

Siekiant pritraukti investicijas į 
Marijampolės regioną, savivaldybių 
administracijų atstovai identifikavo 
investicijoms galimus sklypus jų 
atstovaujamosiose savivaldybėse. 
Savivaldybių administracijos siek-
damos pritraukti investicijas yra 
pasiruošusios investicijom skirtų 
teritorijų vystymui.

„Suvalkiečio“ informacija

į grupeles žaidė linksmą adventinį 
žaidimą pagal Jėzaus gimimo isto-
riją iš evangelijos pagal Luką. 

Aptarę šį šviesaus laukimo laiką, 
vaikai, padedami tėvelių bei moks-
leivių Simonos ir Aistės, gamino 
advento gerų darbų kalendorių. 
Parapijos klebonas Remigijus Ma-
ceina paragino visus susirinkusius 
prasmingai išgyventi šį laikotarpį, 
nepasiklystant reklamų, parduotu-
vių ir dovanų pirkimo šurmulyje...

Jurgita SPŪDIENĖ,
tikybos mokytoja

gos teršimo ar niokojimo atvejus 
galima bendruoju pagalbos telefonu 
112 arba tiesiogiai Aplinkos apsau-
gos departamentui telefonu (8 5) 
2732995.

Lina BALSEVIČIENĖ
Aplinkos apsaugos 

departamento prie Aplinkos 
ministerijos Teisės skyriaus 

Marijampolės administracinių 
bylų nagrinėjimo ir teisės 
poskyrio vyr. specialistė

Raimondo SMAGURAUSKO 
nuotrauka 

 

Iš  redakcijos 
 pašto

Gamtos turtai 
ir mes

Mėgėjų  žvejyba  nemėgėjiškais 
įrankiais  –  draudžiama  ir  baudžiama

Tinklai: draudžiamų žvejybos įrankių labai padaugėjo...    
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Šaltasis sezonas kasmet 
kelia tą patį klausimą: kokio-
mis priemonėmis pastatuose 
taupyti šilumos energiją ir jai 
skiriamas lėšas? Tai aktualu ir 
daugiabučiams, ir privačioms 
bendrovėms, ir savivaldybės 
įmonėms, ir įstaigoms – vi-
siems energijos vartotojams. 

„Siekti efektyvesnio šilu-
mos ir karšto vandens var-
tojimo, energijos taupymo, 
o kartu – ir mažesnių išlaidų 
energijai galima visuose pas-
tatuose, nepriklausomai nuo 
jų paskirties“, – sako „Lites-
ko“ padalinio „Marijampolės 
šiluma“ vadovas Juozas Bar-
taškevičius. 

Auditas – 
ne tik didiesiems 

Pagrindinis būdas, leidžiantis 
išsiaiškinti energijos suvartojimo 
rodiklius ir pastato efektyvumą – 
energijos vartojimo auditas. Tai 
– viena iš priemonių, leisiančių 
užtikrinti, kad Lietuva iki 2020 metų 
pasieks Europos Sąjungos keliamą 
tikslą taupyti energiją.

Įstatymais numatyta, kad di-
delėms įmonėms privaloma atlikti 
energijos vartojimo auditus ne rečiau 
kaip kas ketverius metus. Audito 
metu įvertinamas esamas energijos 
suvartojimo lygis įmonėje ir galimy-
bės jį sumažinti. Audituojant nusta-
tomi labiausiai energijos vartojimui 
imlūs procesai įmonėje ir pasiūlomos 
ekonomiškai pagrįstos energijos su-
taupymo priemonės, skirtos mažinti 
įmonių veiklos kaštus.

„Energijos vartojimo auditas 
privalomas tik stambioms įmonėms, 
tačiau ši priemonė aktuali ne tik 
didiesiems. Išsiaiškinti galimybes 

ir konkrečius būdus, kaip taupiau 
vartoti energiją, taip pat – šilumą, 
svarbu ir mažesnėms įmonėms“, – 
teigė J. Bartaškevičius. 

Anot jo, tokį auditą norinčiai at-
likti įmonei reikia kreiptis į atestuo-
tus ekspertus, kurie atliks komplek-
sinę analizę. Tuomet žinant realią 
padėtį pastatuose, galima pritaikyti 
efektyviausias priemones, kurios 
sumažins energijos vartojimą.

Gyventi taupiau – 
jau šiandien   

Didžiausią energijos taupymo 
naudą leidžia pasiekti kompleksinė 
senų pastatų renovacija. Apšiltinus 
pastatų išorę, sutvarkius vėdinimo 
sistemas ir modernizavus šilumos 
punktą bei karšto vandens sistemą, 
galima reikšmingai sumažinti šilu-
mos praradimus.

Žinoma, siekiant taupiau gyventi 
jau šiandien galima imtis priemonių, 
kurios padeda mažinti energijos 
suvartojimą, o kartu – ir mokėjimus 
už šilumą, belaukiant renovacijos. 
Be to, šios priemonės yra pigesnės 
ir greičiau atsiperka. 

Skaičiuojama, kad automatiza-
vus šilumos punktus ir subalansavus 
visas vidaus šildymo ir karšto van-
dens sistemas, įrengus individualią 
apskaitą ir reguliavimą, galima su-
taupyti iki 30 procentų šilumos. 

Automatizuoti šilumos punktai 
pagal lauko oro temperatūrą auto-
matiškai reguliuoja šilumos tiekimą 
į pastato šilumos sistemą. Tai leidžia 
pagerinti šilumos paskirstymą pas-
tatuose. Dar vienas šios sistemos 
privalumas – šilumos vartotojai turi 
galimybę pradėti ar užbaigti šildymą 
pastatuose savo nuožiūra.

Žinoma, efektyvus energijos 
vartojimas priklauso ne tik nuo pas-

tatų šildymo sistemų būklės, bet ir 
tinkamos jų priežiūros. Būtina laiku 
atlikti šildymo ir karšto vandens 
sistemų priežiūros darbus: perio-
diškai plauti šilumokaičius, rūpintis 
šilumos izoliacijos, filtrų, siurblių ir 
kitų sistemos dalių būkle.

Visiems – vienoda 
temperatūra

Karšto vandens tiekimo sis-
temos subalansavimas pastatų 
viduje užtikrina ne tik efektyvesnį 
šilumos vartojimą, bet ir patogesnį 
gyvenimą. 

Mat nesubalansuotomis sis-
temomis vartotojus pasiekiantis 
karštas vanduo būna skirtingos tem-
peratūros. Arčiau šilumos punkto 
esantys butai ar patalpos aprūpinami 
karštesniu vandeniu, o esantys to-
liau – vėsesniu, todėl ir sunaudoja 
jo daugiau. 

Siekiant visiems pastato var-
totojams užtikrinti vienodą karšto 
vandens temperatūrą ir efektyvų 
vandens vartojimą, būtina subalan-
suoti karšto vandens cirkuliacines 
sistemas – įrengti termobalansinius 
ventilius. 

Specialistai taip pat rekomen-
duoja nelaukti, kol įvyks trūkimas 
senuose karšto vandens ir šildymo 
vamzdynuose, ir atitarnavusius 
vamzdžius pakeisti. 

Pritaikyti 
savo poreikiams 

Centrinę šildymo sistemą galima 
pritaikyti ir savo poreikiams. Tam 
reikia įrengti individualią šilumos 
reguliavimo ir apskaitos sistemą: 
termostatinius ventilius, šilumos 
daliklius ir išmanųjį vienalaikį rod
menų nuskaitymą.  

Taip modernizuota sistema lei-
džia atskirose patalpose nustatyti  

ir palaikyti  norimą temperatūrą ir 
tiksliai paskirstyti suvartotą šilu-
mos energiją. Tad šildymas tampa 
efektyvesnis ir komfortiškesnis, o 
energijos suvartojimas ir sąskaitos 
už šildymą – mažesnės.

Paprasti būdai 
taupyti 

Tiek gyventojai, tiek įmonės ar 
visuomeninių pastatų savininkai, 
nusprendę švaistyti mažiau šilumos, 
gali įgyvendinti dar paprastesnes 
taupymo priemones. 

Pavyzdžiui, pakeisti senus lan-
gus šiuolaikiniais, įstiklinti bal-
konus. Ruošiantis žiemai, būtina 
patikrinti ir tvarkyti langų, durų 
rėmus, stengtis sumažinti tarpus tarp 
varčios ir staktos.

Šildymo sezono pradžioje reikia 
kruopščiai patikrinti, ar radiato-
riuose neliko oro. Jį būtina išleisti 
per tam skirtus ventilius, mat dėl 
šildymo sistemoje esančio nors ir 
nedidelio oro kiekio ne visi radia-
toriai šils vienodai.

Šildymo radiatorius dengiančios 
užuolaidos ar įvairūs baldai gali 
trukdyti efektyviau vartoti šilumą. 
Tuomet mažiau šilto oro patenka į 
kambario gilumą, o šilumos nuosto-
liai per langus padidėja iki 40 procen-
tų. Norint pagerinti oro cirkuliaciją 
kambaryje, užuolaidų ilgis turėtų būti 
ne iki grindų, o iki palangės.

Didelę knygų lentyną arba spintą 
rekomenduojama statyti prie išori-
nės sienos – taip mažinami šilumos 
nuostoliai per šį sienos plotą. 

Už radiatoriaus esantį sienos 
plotą papildomai uždengus šilumą 
atspindinčia plėvele ar specialios 
izoliacinės medžiagos lakštu, nu-
kreipiančiu šilumą į kambarį, pa-
talpoje taps šilčiau.

Administratorių 
duona 

„Litesko“, kaip ir kitos šilumos 
tiekimo įmonės, yra atsakinga už 
šilumos energijos tiekimą iki pastatų 
įvadų, o vidaus sistemomis rūpinasi 
pastatus administruojančios įmonės. 
Taigi gyventojai, įmonės ir įstaigos, 
siekiančios mažinti savo išlaidas, tu-
rėtų kreiptis į pastato vidaus šildymo 
sistemas prižiūrinčią įmonę.

Administratorių funkcija – ana-
lizuoti, kodėl pastatai suvartoja 
daug šilumos, ir apie priežastis 
informuoti pastatų savininkus. Bū-
tent administratoriai yra atsakingi 
už šilumos taupymą namo viduje, 
tolygų visų pastato patalpų šildymą 
ir karšto vandens tiekimą. 

Šilumos tinklai – 
modernūs 

„Mes galime pasidžiaugti, kad 
miesto šilumos ūkis, šilumos tinklai, 
kuriais energiją tiekiame iki pastatų, 
yra modernūs ir efektyvūs“, – teigė 
J. Bartaškevičius.

„Litesko“ skaičiavimu, per šilu-
mos ūkio nuomos metus bendrovė 
nuostolius Marijampolės šilumos 
trasose sumažino iki 18 procentų. 
Pagal šilumos tinklų efektyvumą 
miestas beveik pasivijo Skandi-
navijos valstybes, kurių tinkluose 
prarandama apie 12 proc. šilumos.

Bendrovės darbas leido žymiai 
pagerinti ir kitus svarbius rodiklius. 
Tinklų papildymas termofikaciniu 
vandeniu buvo sumažintas nuo 
58 iki 13 tūkst. kubinių metrų per 
metus. Kuro sąnaudos šilumos 
gamybai mažėjo nuo 98 iki 89 kg 
naftos ekvivalentu/MWh.

„Litesko“ informacija 
Užs. 1895.
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Marijampolės 
savivaldybės 

gyventojų 
dėmesiui!

    Eil. 
    Nr. Pavadinimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo
Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų
Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 26 d sprendimo Nr. 1169 „Dėl Marijampolės savivaldybės nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo ir patvirtinimo
Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. ge-
gužės 25 d. sprendimu Nr. 138, pakeitimo
Dėl Marijampolės savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų papildymo
Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Marijampolės kultūros centro infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinti
Dėl turto perdavimo Marijampolės Petro Kriaučiūno viešajai bibliotekai
Dėl maksimalaus leistino pareigybių skaičiaus švietimo įstaigose
Dėl Marijampolės savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijai
Dėl pritarimo Marijampolės Petro Armino progimnazijos ir Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos dalyvavimui projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas 
diegiant kokybės krepšelį“
Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 
d. sprendimu Nr.1234, 1 priedo 2 eilutės pakeitimo
Dėl Marijampolės futbolo centro
Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių patvirtinimo
Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 1296 „Dėl fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių 
lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų infrastruktūros objektų remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbams, pasiūlymų 
teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2019–2022 metų programos patvirtinimo
Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos
Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 
d. sprendimu Nr. 1304 ,,Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
Dėl gatvės pavadinimo suteikimo
Marijampolės savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo

Irena LUNSKIENĖ, Savivaldybės merė Užs. 1888.
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Penki skaitytojai 
laimės firminį 
ribotos serijos 
„Suvalkiečio“ 

puodelį.

Skaitykite  ir  laimėkite!
Mūsų laikraštį 2019 metams 

galima užsisakyti 
Lietuvos pašto skyriuose, 

„Lietuvos ryto“ biure Marijampolėje 
(Kęstučio g. 5, tel. (8 343) 92562) ir 

„Suvalkiečio“ redakcijoje (Ūkininkų 
g. 6, Marijampolė, tel. (8 343) 51925).

lAiKrAščio  „SUVAlKieTiS“  2019  M.  PreNUMerAToS  KAiNoS
 visa kaina pensininkams ir 

neįgaliesiems šeštadienio juridiniams 
asmenims

1 mėn. 5,80 5,40 2,40 6,70

3 mėn. 17,40 16,20 7,20 20,10

6 mėn. 31,90 29,70 14,40 40,20

12 mėn. 63,80 59,40 28,80 80,40

Norite skaityti pigiau? Prenumeruokite elektroninę „Suvalkiečio“ versiją! Spauskite prenumerata.suvalkietis.lt

Užsisakę „Suvalkietį“ metams ar pusmečiui ir atsiuntę ar atnešę į redakciją prenumeratos kvito kopiją galėsite dalyvauti 
akcijoje, kurioje kaip ir kasmet – daug vertingų prizų.

Visi skaitytojai, užsisakę „Suvalkietį“ metams ar pusmečiui, 2019 metais galės paskelbti vieną asmeninį skelbimą nemokamai 
(norint pasiskelbti, būtina turėti prenumeratos kvitą).

Prenumeratos 
akcijos partneriai

UAB „Linrama“
„Husqvarna“ atstovas 

Marijampolėje
„Husqvarna“ sodo 

technikos pardavimas 
ir aptarnavimas
Vilkaviškio g. 57, 

Marijampolė
Tel. (8 343) 51906

Parduotuvė 
„Liuks dviratis“

Prekyba dviračiais, 
motorolerių ir dviračių 

detalėmis. Dviračių 
remontas

Kauno g. 59, 
Marijampolė, 

tel. (8 343) 52050
liuksdviratis@gmail.com

UAB „Rimbalda“
Baldų salonas

Draugystės g. 14 A, 
Marijampolė,

Tel. (8 343) 68026
Baldų gamyba
Baraginės g. 1, 

Baraginės k.
Tel. 8 614 97499

UAB „Janikės kelionės“
Visos kelionių paslaugos, 

vizos, mokesčių 
grąžinimas

J. Basanavičiaus a. 9, 
Marijampolė

Tel. (8 343) 59379

Leidykla „Terra Publica“
Knygos Lietuvai 
ir apie Lietuvą. 

Solidžios, 
reprezentacinės knygos 
apie mūsų šalį, kelionių 

žinynai, pažintiniai, 
turistiniai leidiniai 

įvairiomis kalbomis.
Jaunimo a. 2, Kaunas

Tel. (8 37) 328820

Parduotuvė 
„Spalvų harmonija“
Dažai, jų tonavimas, 

konsultacijos
J. Jablonskio g. 14, 

Marijampolė
Tel. 8 698 74513

Buitinės technikos 
salonas „Kolibris“
Draugystės g. 10a, 

Marijampolė
Tel. (8 343) 98673
kolibris@kolibris.lt
www.kolibris.lt

UAB „Mantinga“
Duonos, užkandžių 
ir šaldytų gaminių 

kompanija
Stoties g. 51, 
Marijampolė

www.mantinga.lt

Salonas „Tiara“
Vestuvinių, proginių, 

karnavalų rūbų nuoma
Rasos g. 24, 
Marijampolė

Tel. 8 611 10685
„Facebook“ paskyroje 

salonastiara
Prenumeratorių dėmesiui: dovanos-čekiai į pinigus NEKEIČIAMI. Prenumeruojantys elektroninę laikraščio versiją akcijoje nedalyvauja. 

Akcijos laimėtojai sutinka būti fotografuojami ir kalbinami apie savo laimėjimą, šią medžiagą panaudojant išimtinai „Suvalkiečio“ savireklamai.

Vienas 
prenumeratorius 

laimės 
benzininį  pjūklą 
„Husqvarna 120 

mark II“.

Vienas skaitytojas džiaugsis laimėjęs 
muzikos centrą „Panasonic“.  

Du prenumeratoriai laimės 
60 eurų vertės čekius suknelės 

nuomai iš drabužių 
nuomos salono „Tiara“. 

Vienas laimėtojas 
galės mėgautis 
skania kava – 

atiteks kapsulinis 
kavos aparatas „Ne-

spresso“.

Penki skaitytojai 
laimės firmines 

„Mantingos“ 
liemenes.

Vienas mūsų skaitytojas 
galės atnaujinti savo namus – 

laimės komodą  (spalvą galima rinktis).

Penkiems 
laimingiesiems 

atiteks 
naujas 

albumas 
„1 2 3 
Graži 

Lietuva“.

Vienas akcijos dalyvis galės pasidžiaugti 
naujomis spalvomis namuose – 
laimės 100 eurų kuponą iš dažų 

parduotuvės „Spalvų harmonija“.

Vienas skaitytojas 
laimės elektrinį 
virdulį „Philips“.

Vienam akcijos 
dalyviui atiteks 

firminis „Suvalkiečio“ 
rankšluostis.

Penki skaitytojai laimės kvietimus dviem į 
kino filmą „Spindulio“ kino teatre.

Vienam 
skaitytojui 

ar skaitytojai
 namų ruoša

 taps 
lengvesnė – 

laimės 
dulkių siurblį
 „Electrolux“.

Vienas skaitytojas laimės dviratį
 „Romet Vintage“.

Net 20 mūsų skaitytojų laimės 
kelionę po Lietuvą. Keliones 

organizuoja „Janikės kelionės“. 

Penki akcijos 
dalyviai laimės 

firminius „Suvalkiečio“ 
marškinėlius.

Prenumeratos akcija!

PARDUODA
Gyvenamąjį namą Šunskų mieste-

lyje (su ūkiniu pastatu). Tel. (8 343) 
28116.  Užs. 3137.

----------------------------------
Sodybą Kazlų Rūdos sav. Griešių 

k. (gyvenamasis namas, ūkiniai pas-
tatai, 7 ha žemės, 1,5 ha miško). Tel. 
8 699 41928.  Užs. 3345.

----------------------------------
Sodybą Baraginės k. su 50 a že-

mės. Plačiau tel. 8 630 72672.   
 Užs. 3330.

----------------------------------
3,64 ha žemės Sasnavos sen. To-

peliškių k. Tel. 8 611 43694.   
 Užs. 3344.

----------------------------------
Arklinį grėblį, arklinį vežimą, 

„akselinę“, diskinį pjūklą, baltas 
plytas (naudotas), elektrinę siuvimo 
mašiną, 2 elektros variklius. Tel. 8 
641 48953.  Užs. 3346.

----------------------------------
Geromis kainomis – vokiškus 

šaldytuvus, šaldiklius, šaldymo 
dėžes, skalbykles, džiovykles. Ga-
rantija. Pristatymas. Kauno g. 43, 
Marijampolė. Tel.: 8 686 14137, 8 
686 11317.  Užs. 2602.

----------------------------------
Beržo, alksnio malkas (skal-

dytas, supjautas kaladėmis ir rąs-
teliais), stambias beržo, pušies 
atraižas. Tel. 8 681 21353.  Užs. 2256.

----------------------------------
Alksnio, beržo malkas. Kaina 

– nuo 34 Eur erdmetris. Tel. 8 655 
09733.  Užs. 3057.

----------------------------------
Vejos bortus, trinkeles, baltarusiš-

kus durpių briketus. Pristato į namus. 
Tel. 8 698 58115.  Užs. 1819.

----------------------------------
Beržo ir juodalksnio malkas 

(skaldytas, kaladėmis). Atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 689 60418.  
 Užs. 3161.

----------------------------------
Beržo malkas rąstais. Pristato 

nemokamai. Iškrauna manipuliato-
riumi. Tel. 8 639 59593.  Užs. 2854.

----------------------------------
Beržo malkas rąstais. Tikslų kiekį 

matuoja jūsų kieme. Pristato nemo-
kamai. Iškrauna manipuliatoriumi. 
Tel. 8 655 72191.            Užs. 2855.

----------------------------------
Akmens anglis, baltarusiškus 

durpių briketus, atraižas. Atveža. Tel. 
8 698 32612.  Užs. 3104.

----------------------------------
Stambias juodalksnio atraižas 

(pakais ir supjautas), beržo, alksnio, 
uosio malkas. Atveža nemokamai. 
Tel.: 8 609 73915, 8 690 27280.  
 Užs. 2721.

----------------------------------
Kokybiškas skaldytas ir rąste-

liais beržo, alksnio ir uosio malkas. 
Juodalksnio atraižas, supjautas ir 
pakais. Atveža nemokamai. Tel.: 8 
610 45504, 8 645 34667.  Užs. 2722.

----------------------------------
Kokybiškas skaldytas beržo, 

alksnio malkas. Malkas rąsteliais. 
Alksnio stambias atraižas. Veža 
nemokamai. Tel.: 8 699 40234, 8 602 
09301.  Užs. 2723. 

----------------------------------
Kokybiškas beržo, juodalksnio 

malkas rąsteliais ir skaldytas. Greitas 
ir nemokamas pristatymas. Matuoja 
vietoje. Tel. 8 645 34667. Užs. 2724.

----------------------------------
Malkas, atraižas, plautą akmens 

anglį, granulinę anglį, durpių ir 
medžių briketus, medžio granules. 
Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 699 
92406. Užs. 2715.

----------------------------------
Įvairios paskirties bulves „Vineta“ 

ir „Laura“. Tel. 8 686 54294.   
 Užs. 2871.

----------------------------------
Kiaules. Tel. 8 620 40998.   

 Užs. 3224.
----------------------------------

Gruodžio 15, 19, 20, 21, 22, 24, 
29, 31 dienomis Marijampolėje, De-
gučių turgavietėje, ir gruodžio 16, 23, 
30 dienomis Kalvarijos turgavietėje 
prekiaus gyvais karpiais. Perkantiems 
didesnį kiekį gali pristatyti į norimą 
vietą. Tel. 8 616 02965.  

 Užs. 3291.
 
Gyvas avis arba skerdieną (pri-

stato) ir šiaudų kitkas. Tel. 8 615 
90307.  Užs. 3291.

----------------------------------
Paršelius. Tel. 8 616 34385.   

 Užs. 3290.

----------------------------------
Kiaules. Tel. +370 691 65274.   

 Užs. 3229.
----------------------------------
Kiaules. Tel. 8 689 79531.   

 Užs. 3225.
----------------------------------
Mėsines kiaules (sveria 100–250 

kg, kaina nuo 1,50 Eur už kg). Tel. 8 
684 92206.  Užs. 3357.

----------------------------------
Žąsis (pristato). Tel. 8 611 

51770.  Užs. 1899.
----------------------------------

Parduoda ir pristato
akmens anglis, baltarusiškus 

durpių briketus.
Tel. 8 659 45419. 

Užs. 2491.

UAB „EUDARA“ 
parduoda medžio pjuvenų 

granules,  trąšas, baltarusiškus 
durpių briketus, akmens anglis. 

Pristato. 
Tel.: 8 655 55305, (8 343) 22189. 

Užs. 1549.

Triušius (įvairaus amžiaus, gyvus 
ir skerdieną). Tel. 8 686 70735.   
 Užs. 3342.

----------------------------------
Kiaulę (pjauti).  Tel. 8 639 

86715.  Užs. 3289.
----------------------------------
Kaime augintų vištų mėsą (3,80 

Eur už kg). Tel. 8 639 31439.  
 Užs. 3347.

----------------------------------
Kiaules. Tel. 8 688 76461.   

 Užs. 3280.
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Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tie-
siogiai perka karves, bulius, telyčias.  
Sveria el. svarstyklėmis. Moka 6 ir 21 
proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 
635 07197, Ričardas Lukauskas.                

Užs. 3200.

brangiai per ka kar ves, jau čius, te ly
čias. Mo ka 6-21 proc.  
Sve ria, pa si i ma.  
At si skai to iš kar to.
„Tele2“  8 613 79515 
„Bitė“  8 614 44299 
„Omnitel“  8 620 35000

UAB „Sū du vos gal vi jai“

Užs. 1186.

Užs. 1690.

Užs. 1689.

Užs. 1460.

          Brangiai 
perkame veršelius. 
Tel. 8 634 23551. 

Užs. 100. 

UAB 
„Samsonas“ 
brangiai perka 

karves, bulius, telyčias. 
Atsiskaito iš karto. 

Tel. 8 616 21993. Užs. 1302.

Perkame įvairius arklius, jaučius 
telyčias, karves. Tel. 8 625 93679.

Užs. 2376.

Užs. 1889.

Užs. 1640.

PASLAUGOS
Nestandartinių baldų gamyba: 

komodos, virtuvės baldai, spintos 
stumdomosiomis durimis. Tel. 8 654 
57008.  Užs. 2487.

----------------------------------
Santechnika (keičiame radiato-

rius, klozetus, voniosvirtuvės įrangą 
ir kt.). Avarijų šalinimo darbai. Tel. 8 
687 55370.  Užs. 3181.

----------------------------------
Greitai ir kokybiškai gaminame ir 

statome nerūdijančio plieno kaminų 
įdėklus. Pristatomieji apšiltinti kami-
nai. Tel.: 8 610 85100, 8 634 64490.  
 Užs. 2241.

----------------------------------
Nebrangiai gamina stumdomąsias 

duris, spintas stumdomosiomis du-
rimis, komodas, kompiuterių stalus. 
Tel. 8 699 48772.  Užs. 103. 

----------------------------------
Dengiame stogus iš savo ir už-

sakovo medžiagų. Lankstinių ga-
minimas ir montavimas. Tel. 8 678 
29667.  Užs. 1854.

----------------------------------
Santechnikos, suvirinimo, šildy-

mo, vandentiekio, nuotekų sistemų 
montavimo, avarijų šalinimo dar-
bai. Tel. 8 689 95542.  Užs. 3193. 

----------------------------------
Darbai ir paslaugos jūsų namų 

ūkiui. Tel. 8 679 07938.  Užs. 2668.
----------------------------------
Taisau automatines skalbimo 

mašinas. Atvykstu į namus, suteikiu 
garantiją. Tel. 8 615 73404. 

 Užs. 2435. 
----------------------------------
Siurbliu „Karcher“ plaunu kilimus 

ir baldus. Tel. 8 689 32141.  Užs. 1879.
----------------------------------
MB „Namaida“ tarpininkauja 

parduodant ar perkant nekilnoja-
mąjį turtą. Mes pasirūpinsime Jūsų 
nuomojamo turto priežiūra (patogu 
naudotis gyvenantiems užsienyje) ir 
nekilnojamojo turto nuoma (tarpinin-
kavimas). Namo pridavimas Statybos 
inspekcijai, įregistravimas Registrų 
centre. Kitos su nekilnojamuoju turtu 
susijusios paslaugos. 

J. Dailidės g. 9A, Marijampolė, 
tel. 8 699 97724, el. paštas mbnamai-
da@gmail.com.  Užs. 1861.

----------------------------------
Grojame jūsų šventėse: krikš-

tynose, vestuvėse, gimtadieniuose. 
Vedame vakarą. Muzikos, šviesos 
efektai. Tel. 8 681 32505.  Užs. 1834.

----------------------------------
Paminklai, antkapiai, tvorelės, 

dengimo plokštės, betonavimo, 
montavimo darbai. V. Kudirkos g. 
44. www.paminklaivisiems.lt. Tel. 8 
671 47733.  Užs. 126.

----------------------------------
Skardinimo darbai, pakalimai. 

Dengiame stogus, montuojame medi-
nes ir CETRAL dailylentes. VALO-
ME KAMINUS. Tel. 8 636 94394.   
 Užs. 2498.

----------------------------------
Lazerinės dermatologijos ka-

binetas. Odos, plaukų, nagų ligos, 
lytiniu keliu plintančios ligos, karpų, 
randų, kraujagyslių, raukšlių gydy-
mas. Užpildų suleidimas. Alytus, 
Vilties g. 32. Tel.: (8 315) 72480, 8 
685 32787.  Užs. 1763.

----------------------------------
Kaminų valymas ir vidaus apdai-

los darbai. Tel.: 8 642 47200, 8 633 
61818.  Užs. 2960.

-----------------------------------
Metalinių kiemo vartų, tvorų, 

turėklų gamyba. Tel. 8 635 96008.  
 Užs. 3192.

----------------------------------

Taisau televizorius, kompiuterius, 
garso, viryklių, šaldytuvų elektroni-
kos įrangą. Galiu atvykti. Tel. 8 656 
54542.  Užs. 1768.

----------------------------------
Gyvulių pervežimas (lengvai 

pakrauname). Tel. 8 636 04207.  
 Užs. 3255.

-----------------------------------
Nelauk nelaimės, kviesk elektri-

ką. Elektros instaliacijos ir remonto 
darbai. Tel. 8 639 36799.  Užs. 2531.

----------------------------------

Užs. 1418.

   Bran giai per ka bu liu kus, 
te ly čai tes, bel gų mė ly nų jų 

ver še lius au gin ti. 
Mo ka 6 ir 21 proc. 
Tel. 8 699 75181. Užs.

 1609. PerKA
Brangiai – miškus: brandžius, 

jaunuolynus, malkinius. Žemę, apau-
gusią krūmais arba medžiais. Tel. 8 
641 55554.  Užs. 1746.

----------------------------------
Brangiai mišką (gali turėti ben-

drasavininkių, būti neatidalintas, su 
skolomis, areštuotas). Sutvarkau doku-
mentus. Tel. 8 644 55355.     Užs. 2277.

----------------------------------
Visų markių automobilius (tvar-

kingus, tinkamus eksploatuoti, 
taip pat ardyti). Gali būti daužti, 
nevažiuojantys. Pasiima patys. At-
siskaito iš karto. Tel. 8 631 54281.   
 Užs. 3210.

----------------------------------
Visų markių automobilius ir 

motociklus (važiuojančius ir su 
defektais ar po avarijos). Dėl kainos 
susitars, atsiskaito iš karto, pasiima 
patys. Tel. 8 634 90360.  Užs. 2318.

----------------------------------
Visų markių automobilius ir mo-

tociklus. Pasiima patys. Atsiskaito iš 
karto. Tel. 8 644 15555.  Užs. 3183.

----------------------------------
Bet kokią žemės ūkio techniką 

(gali būti neveikianti, su defektais), 
pvz. traktorių priekabas ir padargus. 
Tel. 8 680 77728.  Užs. 2374.

----------------------------------
Sendaikčius: knygas, maldakny-

ges, plokšteles, paveikslus, tarpukario 
nuotraukas, atvirukus, dokumentus, 
statulėles, monetas, popierinius pi-
nigus, laikrodžius, indus, medalius, 
ženkliukus, karinius daiktus, pašto 
ženklus, gintarą, senus papuošalus, 
stalo įrankius, plėšomus kalendorius 
ir visa kita. Atvyksta. Tel. 8 657 
53993.  Užs. 1855.

----------------------------------
Įmonė tiesiogiai – galvijus aukš-

čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos 
mėsa“ kainomis. Moka iš karto. Tel. 
8 613 79515.  Užs. 1186.

----------------------------------
Buliukus, telyčaites auginti. 

Moka 6 ir 21 proc. PVM. Sveria el. 
svarstyklėmis. Atsiskaito iš karto. 
Pasiima patys. Tel. 8 646 81037. 

 Užs. 1608.
----------------------------------
Veršelius ir telyčias nuo 6 mėn. 

iki 3 metų (tolimesniam auginimui) 
ir pienines melžiamas karves arba 
melžiamą bandą. Tel. 8 625 93679.  
 Užs. 2375.

----------------------------------
BRANGIAI – VERŠELIUS (mė-

sinius, juodmargius, „belgus“). Moka 
6 ir 21 proc. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 
612 34503.  Užs. 1607.

----------------------------------
O. Balčiūno įmonė BRANGIAI – 

VERŠELIUS. Grei tai pasiima. Sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis. Tel. 8 
686 46230. Užs. 14.

----------------------------------
Gero, lieso įmitimo (mėsos 

kombinato kainomis) ir traumuotus 
galvijus, taip pat arklius. Tel. 8 616 
43646.  Užs. 1655.

----------------------------------
Kiaules. Tel. 8 614 03698.   

 Užs. 1876.
----------------------------------
Traumuotus galvijus (pasiima 

skubiai, dirba visomis savaitės die-
nomis). Tel. 8 629 39625.  Užs. 1596.

UAB „Karpis“ gyvos žuvies sandėliuose, esančiuose Bebruliškės 
k. Kazlų Rūdos sav., parduodami gyvi karpiai. 1 kg kaina 3,40 Eur. Taip 
pat prekiaujama lynais, lydekomis, eršketais. 

 Akcija karpiui  iki 1 kg – 2,95 Eur.
Darbo grafikas:  12-17 (pirmadienis) – nuo 9 iki 13 val.

                           12-18 (antradienis) – nuo 9 iki 13 val.
                           12-19 (trečiadienis) – nuo 9 iki 13 val.
                           12-20 (ketvirtadienis) – nuo 9 iki 14 val.
                           12-21 (penktadienis)  – nuo 9 iki 15 val.
                           12-22 (šeštadienis)  –  nuo 9 iki 13 val.
                           12-23 (sekmadienis)   nuo 9 iki 13 val.
                           12-24 (pirmadienis) – nuo 9 iki 12 val.    

Informacija tel.: 8 615 35793, 8 687 83267.

Užs. 1901. 

Skardiname kaminus, vėtrines, 
kraigus, atliekame įvairius skardini-
mo darbus. Tel.: 8 642 47200, 8 633 
61818.   Užs. 2961.

----------------------------------
Kasimo ir lyginimo darbai. Ka-

same ir valome tvenkinius. Įvairių 
dydžių ekskavatorių, buldozerių 
paslaugos. Statybviečių paruošimas, 
senų sodybų tvarkymas. Vežame žvy-
rą ir įvairų gruntą. Tel. 8 676 14532.  
 Užs. 1820.

Užs. 1890.



11 psl.2018 m. gruodžio 15 d.

  DėKoJA
Dėkojame Kalvarijos šv. Mergelės Marijos vardo bažnyčios kle-

bonui Algirdui Žukauskui, LVŽS Kalvarijos skyriui, Artūrui Miliūnui, 
Jungėnų bendruomenei, kaimynams, draugams, giminėms ir visiems 
artimiesiems, užjautusiems sunkią valandą ir kartu palydėjusiems į pa-
skutinę kelionę mylimą Tėvelį, Senelį, Prosenelį Stasį SKRUPSKĮ.

Vaikai su šeimomis                         Užs. 3325.

Skelbimai į „Suvalkietį“ priimami:
Marijampolėje  

Ūkininkų g. 6, laikraščio redakcijoje. Darbo laikas: I–V 8–17 val.
Kalvarijoje   

S. Dariaus ir S. Girėno g. 39A, parduotuvėje „Eglė“. 
Darbo laikas: I–V 8.30–18.30 val., VI 8.30–18 val., VII 8.30–14 val.

Kazlų Rūdoje  
Vytauto g. 7, fotostudijoje. Darbo laikas: I–V 8–18 val.

N e T e K T y S

reiKAliNGA
----------------------------------
Reikalingi vairuotojai, turintys 

C kategoriją ir 95 kodą. Išvykimas 2 
savaitėms arba mėnesiui į Vokietiją. 
Tel. 8 698 78733.  Užs. 3081.

----------------------------------
Alaus barui reikalinga barmenė

padavėja. Tel. 8 698 18559. Užs. 3292.
----------------------------------
UAB „Argo“ reikalingi darbuoto-

jai atlikti griovimo darbus Vokietijoje. 
Tel. +370 677 27714.  Užs. 1880.

----------------------------------
Reikalingi 9viečių automobil-

vežių vairuotojai dirbti Europoje. 
Būtina darbo patirtis, CE kategorija, 
95 kodas. Tel. 8 612 88237.  Užs. 1883.

----------------------------------
Socialinė įmonė ieško darbuotojų 

Marijampolėje, turinčių neįgalumą, 
parduotuvių priežiūrai. Tel. 8 600 
16887 darbo dienomis 8–17 val.

  Užs.  1887.
----------------------------------
Kavineibarui reikalinga virėja. 

Tel. 8 659 56281.  Užs. 3207. 
----------------------------------

iešKo DArBo
Ieškau mūrininko, betonuotojo, 

pagalbinio darbo. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 689 53262.  

 Už. 3271.

KARNAVALINIų 
KOSTIUMų 

NUOMA
vaikams ir suaugusiems.

Salonas „Tiara“,
Rasos g. 24, Marijampolė,

tel. (8 343) 73760.

Užs. 1751.

Užs. 1866.

Medienos perdirbimo 
įmonė UAB ,,Juodeliai” 
Jūrės ceche (Jūrės k.) 

formuoja 4 pamainą ir darbui 
pamainomis (15 darbo dienų) 

kviečia prisijungti:
cecho darbuotojus (-as): 
rūšiuotojus, pakuotojus, 

pakų rišėjus; 
rąstų rūšiuotojus (-as) 

(darbas lauke), 
cecho darbininkus 
(darbas dienomis) 

Darbuotojus vežame 
autobusu maršrutu:

Marijampolė–Gižai–Pilviškiai–
Antanavas–Kazlų Rūda–Jūrės k. 

Arba kompensuojame kurą 3 
ir daugiau ekipažu važiuojantiems

Garantuojame laiku mokamą 
ir nuo rezultatų priklausantį 

darbo užmokestį  
Patirtis nebūtina – 

mokome darbo vietoje
Tel.: 8 611 43445, 8 698 41844,

cv@juodeliai.lt

U
žs

. 1
75

5.

ĮVAirŪS
Perku stačią mišką. 
Parduodu statybinę medieną, 

malkas. Atvežu. Tel.: 8 699 48191, 8 
614 98516.  Užs. 393.

----------------------------------
Parduodu žąsis, antis, povą, sunk

vežimį ZILD130. 
Pirkčiau „VW Golf II“ (dyzel.). 

Tel. 8 616 13954.  Užs. 1881.
----------------------------------
Parduoda lengvojo automobilio 

savadarbę priekabą be dokumentų, 
rusišką runkelių tarkavimo mašiną, 
„družbą“ „Solo“ (naują, už pusę 
kainos).

Perka MTZ80 daržinę padangą 
arba visą ratą Nr. 9542 (naudotus). 
Tel. 8 687 37060.  Užs. 3327. 

----------------------------------
Perku karvę, veršelius nuo 3 mėn. 

(auginti).
Parduodu rusišką ritininį pre-

są, kombainą „Massey Ferguson 
208“ (2,4 m pjaunamoji). Tel. 8 654 
39858.  Užs. 3332.

Užs. 258.

„Diemedis“ 
šarvojimo salė  
Bažnyčios g. 42, Marijampolė.
• Visos laidojimo paslaugos 
ir reikmenys.
 Prekiaujame:
• Pirmosios Komunijos atributika.
• Devocionalijomis.
• Katalikiška literatūra.
• Tradicinėmis vaško, Pirmosios 
Komunijos, Krikšto žvakėmis.

Tel.: 8 609 98726, 
visą parą  8 699 58719.

Užs. 78.

Kireilio klinika
 Stemplės, skrandžio, dvyli-

kapirštės žarnos tyrimas endos-
kopu, skydliaukės, pilvo organų 
echoskopija, gyd. G. Kireilis,

 ginekologė gyd. B. Valiu-
kienė,

 kraujagyslių chirurgas R. 
Dagilaitis (Vilnius),

 lėtinio skausmo gyd. E. 
Gaučas (Kaunas),

 kojų problemiškų nagų, 
nuospaudų tvarkymas,

 ozonoterapija (infuzija į 
veną).

Žemaitės g. 14, 
Marijampolė,  

tel. 8 658 58633.
Užs. 1847.

  Užs. 2361.

     Tel. 8 686 61720. 

Liuteronų 
bažnyčios salė 

Kauno g. 9, 
Marijampolėje 

LAIDOJIMO  ir  KREMAVIMO 
PASLAUGOS,  REIKMENYSVšĮ "Marijampolės šv. Vincento namai”

Marijampolė, Vy tau to g. 33            
(bet ku riuo pa ros me tu).

Vi sos  lai do ji mo  ir 
 šar vo ji mo  pa slau gos

Užs. 1273.

Tel. 8 611 18799

Užs. 1882.

Užs. 1868.

Užs. 1892.

Buitinės technikos salonas  – 
Draugystės g.10 a, Marijampolė. Tel. 98673, www.kolibris.lt
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LED televizorius 
81cm įstrižaine 
TELEFUNKEN 
T32TX287

f

199,-   

169,-
Eur 

Eur

Eur

119,-   

99,- 
Eur

Mirė Anelė ANELAUSKIENĖ, gim. 1933 m., gyv. Marijampo-
lėje. 

Palaidota Jurgežerių kaimo kapinėse.

Reikalingas veterinarijos far-
macininkas (ė) darbui veterinarijos 
vaistinėje. Būtinas veterinarinis išsi-
lavinimas. Kontaktinis telefonas 8 
609 97785.  Užs. 1792.

----------------------------------
UAB „Sumeda“ langų gamybos 

padaliniui reikalingi darbuotojai. 
Kreiptis telefonu 8 650 11506 arba 
siųsti CV el. p. langai@sumeda.lt.  
 Užs. 1831.
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Sekmadienį
Albinos, Algi-

nos, Alinos, Audro-
nės, Ado ir Vygaudo 
vardadieniai.

Saulė teka 8.35 
val., leisis 15.52 val. 
Mėnulis priešpil-
nis.

Pirmadienį
Drovydės,  Jo-

lantos, Olimpijos ir 
Mantgailo vardadie-
niai.

Saulė teka 8.36 
val., leisis 15.52 val. 
Mėnulis priešpilnis.

Šiandien 
Gaudenės, Kristijonos, Ninos, 

Onos, Gaudenio, Justo ir Kristi-
jono vardadieniai.

Saulė teka 8.34 val., leisis 
15.52 val. Mėnulis priešpilnis.

 Tarptautinė arbatos diena
Lietuvos teismų diena

Ger bia mi PRENUMERATORIAI, 
Jei negavote laikraščio, pra šo me kreip tis to kiais te le fo nais: 

  tie, kam laik raš tį at ne ša Lie tu vos paš to laiš ki nin kai – 92595, 
  tie, kam laik raš tį at ne ša „Lie tu vos ry to“ laiš ki nin kai – 92562.

Kviečiame  apsilankyti

Sp
or

ta
s „SPiNDUlio“ KiNo 

TeATre (Kauno g. 13)

GRUODŽIO 15–20 
DIENOMIS

Didžiojoje salėje
„Grinčas“ (JAV, animacinis, 

V). Dubliuota lietuviškai. 15 d. 
11 val., 13 val. (2D formatu), 16 
d. 13 val. (2D formatu). Bilietai: 
11 val. – 2,50 Eur, 13 val. – 4 
Eur, vaikams iki 10 m. – 3 Eur, 
sekmadienį 13 val. ŠEIMOS 
SEANSAS – 3 Eur.

„Žmogus-Voras™: į naują 
visatą“ (JAV, animacinis, N7). 
Dubliuota lietuviškai. 15 d. 15 
val. (3D formatu), 16 d. 10.30 
val. (2D formatu). 17–20 d. 15 
val. (2D formatu). Bilietai: 10.30 
val. – 2,50 Eur, 15 val. į 2D seansą 
– 4 Eur, vaikams iki 10 m. – 3 Eur, 
15 val. į 3D seansą – 4,30 Eur, 
vaikams iki 10 m. – 3,70 Eur.

„Antrasis šansas“ (JAV, 
romantinė komedija, N13) 15 
d. 17.30 val.. 16–20 d. 18 val. 
Bilietas – 4,70 Eur.

„Broliai Sistersai“ (JAV, 
Prancūzija, vesternas, N16) 15 d. 
19.30 val. Bilietas – 4,70 Eur.

„Suspirija“ (JAV, mistinis 
siaubo, N16) 14, 15 d. 21.45 
val., 16–20 d. 20 val. Bilietas – 
4,70 Eur.

Mažojoje salėje:
„Drąsusis elniukas Elio-

tas“ (Kanada, animacinis, V). 
Dubliuota lietuviškai. 15, 16 d. 
11.15 val. Bilietai: 3 Eur, vaikams 
iki 10 m. – 2,50 Eur.

„Tabaluga“ (Vokietija, anima-
cinis, V). Dubliuota lietuviškai. 
15 d. 13.15 val. Bilietai: 3 Eur, 
vaikams iki 10 m. – 2,50 Eur.

„Širdys“ (Lietuva, melodra-
ma, N13) 15, 17–20 d. 15.15 
val., 16 d. 13.15 val. Bilieto 
kaina – 3 Eur.

„Tyli naktis“ (Lenkija, ko-
miška drama, N13) 15 d. 17.15 
val., 16, 18–20 d. 17.30 val. 
Bilietas – 3,50 Eur.

„Astridos Lindgren jaunys-
tė“ (Danija, Švedija, biografinė 
drama, N7) 15 d. 19.15 val., 16 d. 
15.15 val. Bilietai: 15.15 val. – 3 
Eur, 19.15 val. – 3,50 Eur.

„Broliai Sistersai“ (JAV, 
Prancūzija, vesternas, N16) 
16–20 d. 19.30 val. Bilietas – 
3,50 Eur.

„Per tave vienos bėdos“ 
(Prancūzija, kriminalinė komiška 
drama, N13) 15 d. 21.30 val. 
Bilietas – 3,50 Eur.

Perkant internetu 
www.spinduliokinas.lt 

bilietai pigesni!
Informacija teikiama 

tel. (8 343) 54787

Artimiausiomis paromis piet
ryčių vėjas į šalį plukdys švelniai 
žiemiškus orus. Pasnyguriuos, 
vietomis formuosis plikledis.

Šiandien Suvalkijoje bus apie 
1 laipsnį šalčio, sekmadienio 
naktį 3, o įdienojus 2 laipsniai 
šalčio. Pietvakariniams rajonams 
sinoptikai prognozuoja gausų 
sniegą.

Taip vadinosi Marijampolės 
kultūros centro Valavičių skyriuje 
vykusi advento popietė, kurioje 
dalyvavo etnografinis moterų an-
samblis „Pinavija“ (vadovė Birutė 
Zavistauskienė), Kalvarijos kultū-
ros centro Brukų laisvalaikio salės 
folkloro ansamblis „Bruknyčia“ 
(vadovė Ramutė Vasikonienė).

...Visą gruodžio mėnesį žmonės 
laukdavo Kalėdų. Tas laukimas, 
vadinamas adventu, – tai laikas, kai 
mes vienas kito širdyje uždegame 
vilties žiburėlį, galime atsiprašyti, 
padėkoti. Tai rimties, susikaupimo 
metas. Mūsų namus pagal tradiciją 
puošia advento vainikas ir keturios 
žvakės. Šią popietę buvo uždegta 

„Sveikinimai,  linkėjimai,  ilgesio  laiškai“
Gruodžio 19 d., trečiadienį, 16 val. taip pavadinta paroda bus ati-

daroma Kraštotyros muziejaus „Saulėračio“ galerijoje. 
Tai ekspozicija iš muziejuje sukauptų atvirukų rinkinių, kur yra per 

300 praėjusio šimtmečio eksponatų. Atviras laiškas, atvirlaiškis – da-
bar mes tokius jau baigiame pamiršti, atviruką siunčiame voke, o dar 
dažniau suspaudome kompiuterio klavišus... O beveik prieš šimtą metų 
buvo populiaru per šventes, sveikinant kokia asmenine ar visuotine 
proga, ant kitos atvirlaiškio pusės parašyti tekstą. Tokie laiškaiatviru-
kai Pirmojo pasaulinio karo metais iš fronto buvo siunčiami į namus 
(išliko tokių egzempliorių su konkrečių vietovių nuotraukomis), laisvoje 
Lietuvoje buvo ypač populiaru sveikinti su vardadieniu, Kalėdomis ar 
kita didele švente... Eksponuojama ir sovietmečio atvirukų kolekcija, 
priminsianti, kad ir čia galima „žaisti“ ideologija.

Grafikui  romui  Viesului  –  100
Gruodžio 19 d., trečiadienį, 17 val. Beatričės Kleizaitės-Vasaris 

menų galerijoje vyks parodos „Grafikui Romui Viesului – 100“ atida-
rymas. Ekspozicijoje – vieno žymiausių lietuvių išeivijos grafikų, tarp-
tautinio masto dailininko Romo Viesulo (1918–1986) darbai, sukurti 
JAV. Būsimo grafiko talentas ėmė skleistis pokariu patekus į Vokietiją ir 
studijuojant Freiburgo dailės ir amatų mokykloje. 1951 m. persikėlęs į 
JAV dailininkas aktyviai kūrė, tapo grafikos profesoriumi, savo kūryba 
atstovavusiu savo šaliai svarbiose pasaulinėse meno parodose. 

Šioje parodoje demonstruojami darbai iš galerijos fondų, ciklas 
„Dainos“ (1959) – iš Lietuvos dailės muziejaus ir dailininko iliustruotos 
knygos. Tai paskutinė iš šešių 2018 metais surengtų parodų, ženkliai 
praturtinusių Marijampolę – 2018 metų Lietuvos kultūros sostinę.

Parodos atidaryme muzikinę programą atliks Vytauto Didžiojo 
universiteto Muzikos akademijos klasikinio dainavimo specialybės ma-
gistrantė Evelina Sakalauskaitė (sopranas) ir Marijampolės mažosios 
bazilikos vargonininkė, chorų vadovė, pianistė Alma Sakalauskienė 
(fortepijonas).

„Suvalkiečio“ informacija

Balsuok  už  labiausiai  
patikusį  sportininką 

ir  metų  sporto  renginį
Marijampolės savivaldybės 

administracija inicijuoja rinkimus 
sportininkų, kurie 2018 metais pa-
siekė geriausių sportinių rezultatų ir 
garsino Marijampolę. Savivaldybės 
gyventojai galės balsuoti ir nuspręs-
ti, kurių sportininkų pergalės 2018 
metais paliko didžiausią įspūdį ir 
kuris sporto renginys šiais metais 
buvo pats įspūdingiausias.

Šiuo metu išrinkti 37 marijam-
poliečiai sportininkai, kurie 2018 
metais įvairiose sporto šakose pa-
sižymėjo, ir trys sporto renginiai, 
kurie sulaukė daugiausiai dėmesio. 
Iš šių sportininkų ir renginių mari-
jampoliečiai turės galimybę išrinkti 
10 sportininkų ir vieną renginį, o 
2019 metų sausio 17 dieną įvyks 
iškilminga nugalėtojų apdovanoji-
mo ceremonija.

Balsavimas vyks iki 2019 m. 
sausio 10 dienos.

Balsuoti galima Marijampolės 
savivaldybės tinklapyje www.ma-
rijampole.lt.

Marijampolės savivaldybės 
informacija

Tinklinis
Lietuvos vyrų tinklinio čempio-

nate Klaipėdos klubas „Amber Qu-
een“ savo žiūrovų akivaizdoje 3:1 
pranoko čempionės titulą ginančią 
Marijampolės „Sūduvos“ ekipą.

Marijampolės komandoje rezul-
tatyviausiai žaidė 18 taškų pelnęs 
Martynas Lynikas.

Žaidimų sporto mokyk
los (ŽSM) sportininkai, 
treneriai ir tėveliai rinkosi į 
šventiškai papuoštą „Spin-
dulio“ kino teatro salę, kur 

vyko geriausių mokyklos sportinin-
kų apdovanojimo šventė. 

Geriausių metų sportininkų 
rinkimuose už pasiūlytus kandi-
datus balsavo mokyklos treneriai. 
Mokyklos direktorius Andrius Kar-
dišauskas kartu su NKL komandos 
„SūduvaMantinga“ žaidėju Aurimu 
Kieža apdovanojo geriausią 2018 
metų krepšininką Igną Antanaitį 
(treneriai Aivaras Žibūda, Gintautas 
Žibūda). Geriausio metų tinklininko 
titulas atiteko Martynui Masaičiui 
(treneris Romas Sujeta). Audrius 
Domarkas (treneris Vitas Labutis) 
pripažintas geriausiu metų šaškinin-
ku. Geriausia metų regbininkė – Ka-

milė Radzevičiūtė (trenerė Gintarė 
Aramavičienė). Geriausias metų 
šachmatininkas – Paulius Pultinevi-
čius (treneris Rolandas Martinkus). 
Geriausia metų krepšininkė – Gab
rielė Sederevičiūtė (treneris Stasys 
Žaliabarštis). Geriausia metų šaški-
ninkė – Rasa Komisaraitytė (treneris 
Jonas Navickas). Geriausia metų 
tinklininkė – Brigita Žalkauskaitė 
(treneris Ovidijus Valinčius).

Geriausia metų  merginų koman-
da išrinkta Marijampolės ŽSM„Cie 
LT Forge“ (treneris Stasys Žalia-
barštis). Geriausia metų vaikinų 
komanda – Marijampolės ŽSM
„Fildingas“ (treneriai Aivaras Ži-
būda ir Gintautas Žibūda ).

Po apdovanojimų visi pakviesti 
pasižiūrėti nuotaikingą filmą „Grin-
čas“.

ŽSM informacija

Savaitgalį Kelmėje vyks Lietu-
vos tinklinio federacijos vyrų Di-
džiosios taurės finalai. Dėl trofėjaus 
kausis „Amber Queen“ ir Šiaulių 
„ElgaMaster IdeaSM Dubysa“, o 
dėl bronzos kovos Kelmės „Etovis“ 
ir „Sūduva“. 

„Suvalkiečio“ informacija

Boksas
Sporto centre „Sūduva“ vyko 

Lietuvos mokinių jaunučių bokso 
pirmenybės. Pirmąsias vietas iško-
vojo Marijus Pečkys (48 kg) ir Urtė 
Chmieliauskaitė (72 kg). Antri buvo 
Pijus Jocius (37 kg), Kajus Kiškis 
(43 kg), Paulius Lopėčius (50 kg) ir 
Skaistė Bajoraitė (72 kg). Trečiąsias 
vietas laimėjo Nedas Radzevičius ir 
Edgaras Pašilys. Sportininkus treni-
ruoja Kazimieras Daknys ir Viktoras 
Grinevičius.

lengvoji  atletika
Klaipėdoje vyko tarptautinės 

jaunučių ir jaunių lengvosios atle-
tikos varžybos, kuriose dalyvavo 
sportininkai ne tik iš Lietuvos, bet 
ir Lenkijos, Rusijos, Latvijos. 

Tarp varžybose dalyvavusių 
sporto centro „Sūduva“ auklėtinių 
jaunių grupėje geriausiai sekėsi 
Edgarui Radzevičiui, kuris iškovojo 
dvi pirmąsias vietas 60 m ir 200 m 
bėgimo rungtyse. Jaunučių gru-
pėje trišuolio rungtį laimėjo Ugnė 
Mykolaitytė, pagerinusi savo šios 
rungties asmeninį rezultatą (11.63 
m). 2000 m distancijoje trečią vietą 
iškovojo Deimantė Bendaravičiūtė. 
Sportininkus treniruoja Gintautas 
Janušauskas, Vladas Komisaraitis 
ir Ona Živilaitė.

SC „Sūduva“ informacija

„Gerumo,  meilės  ir  vilties  žvakelės“
antroji žvakė.

Skambėjo adventinės dainos, 
pasakojimai, buvo menamos mįs-
lės, žaidžiami žaidimai. Renginio 
pabaigoje bibliotekininkė sakė: 
„Adventas – tai laikas, kai skai-
čiuojami darbai, o mintyse dėliojasi 
padėkos žodžiai tiems, kurie darbų 
sūkuryje ištiesia ranką ir nepaliauja 
stebinti dosnumu bei draugyste“. Ji 
padėkojo aktyviausiems renginių 
lankytojams, skaitytojams, bibliote-
kos geradariams, juos apdovanojo.

Po renginio žmonės dar ilgai ne-
siskirstė, vaišinosi savo pagamintais 
advento valgiais.

Justė TAMOŠAITYTĖ
Autorės nuotrauka

Prasmingos popietės akimirka...

Pagerbti  geriausi  metų  ŽSM  sportininkai 
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nepriklauso- 

mai 

nuo 

jų 

paskirties&quo

t;, 

-sako„Li- 

tesko&qu

ot; 

padalinio 

„Telšių 

šiluma&quot; 

vadovas 

Vygintas 

Mikaila. 

Auditas 

- 

ne 

tik didiesiems 

Pagrindinis 

būdas, 

leidžiantis 

išsiaiškinti 

energijos suvartojimo 

rodiklius ir 

pastato efektyvumą, 

- 

energijos vartojimo 

auditas. Tai 

- 

viena iš 

priemonių, 

leisiančių 

užtikrinti, 

kad 

Lietuva 

iki 

2020- 

ųjų 

pasieks Europos 

Sąjungos 

keliamą tikslą 

taupyti energiją. 

Įstatymais 

numatyta, 

kad dide- 

lėms 

įmonėms 

privaloma 

atlikti 

energijos vartojimo 

auditas 

ne 

rečiau 

kaip 

kas ketverius 

metus. 

Auditu 

metu 

įvertinamas 

esamas 

energijos suvartojimo lygis 

įmo- 

nėje 

ir 

galimybės jį 

sumažinti. 

Audituojant 

nustatomi 

labiau- 

siai 

energijos vartojimui 

imlūs 

procesai 

įmonėje 

ir 

pasiūlomos 

ekonomiškai 

pagrįstos 

energijos 

sutaupymo 

priemonės, 

skirtos 

mažinti 

įmonių 

veiklos kaštams. 

„Energijos vartojimo 

auditai 

privalomi 

tik stambioms 

įmo- 

nėms, 

tačiau ši 

priemonė 

aktuali 

ne 

tik didiesiems. Išsiaiškinti 

ga- 

limybes 

ir konkrečius 

būdus, 

kaip 

taupiau 

vartoti 

energiją, taip 

pat 

- 

šilumą, 

svarbu ir mažesnėms 

įmonėms&quo

t;, 

- 

teigė 

V. 

Mikaila. 

Anot 

jo, 

tokį auditą 

norinčiai 

atlikti 

įmonei 

reikia 

kreiptis 

į 

atestuotus 

ekspertus, 

kurie atliks 

kompleksinę analizę. 

Tuomet, 

ži- 

nantrealiąpadėtjpastatuose,gali- 

ma 

pritaikyti 

efektyviausias prie- 

mones, 

kurios sumažins 

energij 

os 

vartojimą. 

Gyventi 

taupiau 

-jau 

šiandien 

Didžiausią 

energijos 

taupymo 

naudą 

leidžia 

pasiekti komplek- 

sinė 

senų 

pastatų renovacija. 

Jos 

metu 

apšiltinus 

pastatų 

išorę, 

sutvarkius vėdinimo sistemas 

ir 

modernizavus šilumos 

punktąbei 

karšto vandens 

sistemą, 

galima 

reikšmingai 

sumažinti šilumos 

praradimus. 

Žinoma, 

siekiant 

taupiau 

gy- 

venti 

jau 

šiandien, 

galima 

imtis 

priemonių, 

kurios 

padeda 

ma- 

žinti 

energijos suvartojimą, 

o 

tuo 

pačiu 

- 

ir 

mokėjimus 

už 

šilumą, 

belaukiantrenovacijos. 

Be 

to, 

šios 

priemonės 

yra 

pigesnės 

ir 

greičiau 

atsiperka. 

Skaičiuojama, 

kad 

automati- 

zavus 

šilumos 

punktus 

ir 

suba- 

lansavus visas vidaus 

šildymo 

ir 

karšto vandens 

sistemas, 

įrengus 

individualią apskaitą 

ir 

reguliavi- 

mą, 

galima sutaupyti 

iki 30 

pro- 

centų 

šilumos. 

Automatizuoti šilumos 

punk- 

tai 

automatiškai, 

pagal 

lauko 

oro 

temperatūrą, reguliuoja 

šilumos 

tiekimai 

pastato 

šilumos 

sistemą. 

Tai leidžia 

pagerinti 

šilumos 

pa- 

skirstymą pastatuose. 

Dar vienas 

šios sistemos 

privalumas 

- 

šilu- 

mos 

vartotojai 

turi 

galimybę 

pra- 

dėti 

ar 

užbaigti 

šildymą pastatuo- 

se savo 

nuožiūra. 

Žinoma, 

efektyvus 

energijos 

vartojimas 

priklauso 

ne 

tik 

nuo 

pastatų 

šildymo 

sistemų 

būklės, 

bet ir tinkamos 

jų 

priežiūros. 

Bū- 

tina 

laiku atlikti 

šildymo 

ir karšto 

vandens 

sistemų 

priežiūros 

dar- 

bus: 

periodiškai plauti 

šilumokai- 

čius, 

rūpintis 

šilumos 

izoliacijos, 

filtrų, siurblių 

ir 

kitų 

sistemos 

dalių 

būkle. 

Visiems 

- 

vienoda 

temperatūra 

Karšto vandens tiekimo 

siste- 

mos 

subalansavimas 

pastatų 

vi- 

duje 

užtikrina 

ne 

tik 

efektyvesnį 

šilumosvartojimą,betir 

patoges- 

nį 

gyvenimą. 

Mat nesubalansuotomis siste- 

momis 

vartotojus 

pasiekiantis 

karštas vanduo būna 

skirtingos 

temperatūros. 

Arčiau šilumos 

punkto 

esantys 

butai 

ar 

patalpos 

aprūpinami 

karštesnių 

vandeniu, 

o 

esantys 

toliau 

- 

vėsesniu, 

todėl 

ir 

sunaudoja jo daugiau. 

Siekiant 

visiems 

pastato 

varto- 

tojams 

užtikrinti 

vienodą 

karšto 

vandens 

temperatūrą 

ir 

efektyvų 

vandens 

vartojimą, 

būtina suba- 

lansuoti karšto vandens cirkulia- 

cines sistemas 

- 

įrengti 

termoba- 

lansinius ventilius. 

Specialistai 

taip 

pat 

rekomen- 

duoja 

nelaukti, 

kol 

įvyks 

trūkimas 

senuose 

karšto vandens ir 

šildy- 

mo 

vamzdynuose, 

ir 

atitarnavu- 

sius 

vamzdžius 

pakeisti. 

Pritaikyti 

savo 

poreikiams 

Centrinę 

šildymo 

sistemą 

gali- 

ma 

pritaikyti 

ir 

savo 

poreikiams. 

Tam reikia 

įrengti 

individualią 

šilumos 

reguliavimo 

ir 

apskaitos 

sistemą: 

termostatinius 

ventilius, 

šilumos daliklius bei 

išmanųjį 

vienalaikį rodmenų 

nuskaitymą. 

Taip 

modernizuota sistema lei- 

džia atskirose 

patalpose 

nustatyti 

ir 

palaikyti 

norimą temperatūrą 

bei tiksliai 

paskirstyti suvartotą 

šilumos 

energiją. 

Todėl 

šildymas 

tampa 

efektyvesnis 

ir komfortiš- 

kesnis, 

o 

energijos 

suvartojimas 

ir 

sąskaitos 

už 

šildymą 

- 

mažesnės. 

Paprasti 

būdai 

taupyti 

Tiek 

gyventojai, 

tiek 

įmonės 

ar 

visuomeninių 

pastatų 

savininkai, 

nusprendę 

švaistyti 

mažiau šilu- 

mos, 

gali įgyvendinti 

dar 

papras- 

tesnes 

taupymo 

priemones. 

Pavyzdžiui, 

pakeisti 

senus 

lan- 

fus

šiuolaikiniais, 

įstiklinti 

bal- 

omis. 

Ruošiantis 

žiemai, 

būtina 

patikrinti 

ir 

tvarkyti langų 

ir 

durų 

rėmus, 

stengtis 

sumažinti 

tarpus 

tarp 

varčios 

ir staktos. 

Šildymo 

sezono 

pradžioje 

rei- 

kia 

kruopščiai patikrinti, 

ar ra- 

diatoriuose neliko 

oro. 

Jį 

būtina 

išleisti 

per 

tam 

skirtus 

ventilius, 

mat 

dėl 

šildymo 

sistemoje 

esan- 

čio 

nors 

ir nedidelio 

oro 

kiekio 

nevisi 

radiatoriai šils vienodai. 

Šildymo 

radiatorius 

dengian- 

čios užuolaidos 

ar 

įvairūs 

baldai 

gali trukdyti efektyviau 

varto- 

ti 

šilumą. 

Tuomet mažiau šilto 

oro 

patenka 

į 

kambario 

gilumą, 

o 

šilumos nuostoliai 

per 

langus 

padidėja 

iki 

40 

procentų. 

Norint 

pagerinti 

oro 

cirkuliaciją 

kamba- 

ryj 

e, 

užuolaidų 

ilgis 

turėtų 

būti 

ne 

iki 

grindų, 

o 

iki 

palangės. 

Didelę 

knygų lentyną 

arba 

spintą rekomenduojama 

statyti 

prie 

išorinės sienos 

- 

taip 

ma- 

žinami šilumos nuostoliai 

per 

šį 

sienos 

plotą. 

Už radiatoriaus 

esantį 

sienos 

plotą papildomai 

uždengus 

šilu- 

mą 

atspindinčia plėvele 

ar 

specia- 

lios izoliacinės 

medžiagos 

lakštu, 

nukreipiančiu šilumą į kambarį, 

patalpoje taps 

šilčiau. 

Administratorių 

duona 

„Litesko&quot;

, 

kaip 

ir kitos šilumos 

tiekimo 

įmonės, 

yra 

atsakingos 

už šilumos 

energijos 

tiekimą 

iki 

pastatų 

įvadų, 

o 

vidaus 

sistemo- 

mis 

rūcinasi 

pastatus 

administ- 

ruojančios 

įmonės. 

Todėl 

gyven- 

tojai, 

įmonės 

ir 

įstaigos, 

siekian- 

čios mažinti 

savo 

išlaidas, 

turėtų 

kreiptis į 

pastato 

vidaus 

šildymo 

sistemas 

prižiūrinčią įmonę. 

Administratorių funkcija 

- 

analizuoti, 

kodėl 

pastatai 

suvarto- 

ja daug 

šilumos, 

ir 

apie priežastis 

informuoti 

pastatų 

savininkus. 

Būtent 

administratoriai 

yra 

atsa- 

kingi 

už šilumos 

taupymą 

namo 

viduje, tolygų visų 

pastato 

pa- 

talpų šildymą 

ir karšto vandens 

tiekimą. 

Šilumos 

tinklai 

- 

modernūs 

„Iš 

savo 

pusės galime 

pasi- 

džiaugti, 

kad 

miesto 

šilumos 

ūkis, 

šilumos 

tinklai, 

kuriais 

energiją 

tiekiameikipastatų,yramodernūs 

ir 

efektyvūs 

, 

- 

tvirtino V. 

Mikaila. 

„Litesko&quot

; 

skaičiavimu, 

per 

šilu- 

mos 

ūkio 

nuomos 

metus 

bend- 

rovė nuostolius 

Telšių 

miesto ši- 

lumos 

trasose 

sumažino 

iki 

14,6 

proc. 

Pagal 

šilumos 

tinklų 

efek- 

tyvumą 

miestas beveik 

pasivijo 

Skandinavijos valstybes, 

kurių 

tinkluose 

prarandama 

apie 

12 

proc. 

šilumos. 

Bendrovės darbas leido 

žymiai 

pagerinti 

ir kitus svarbius rodik- 

lius. 

Tinklų 

papildymas 

termofi- 

kaciniu vandeniu buvo sumažin- 

tas 

nuo 

29 

iki 

1 

,4 

tūkst. 

kubinių 

metrų 

per 

metus. 

„Litesko&quot

; 

investavo ir 

į 

šilumos 

gamybą 

iš 

biokuro, 

kuris 

yra 

žy- 

miai 

pigesnis 

už 

gamtines 

dujas. 

Šiuo 

metu 

Telšiuose iš vietinio 

kuro 

pagaminama 

net 

86 

proc. 

tiekiamos šilumos. 

litesko&quot; 

informacija 
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