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L ik šti l idžiL ik šti l idži
Žalgirio mūšio diena

Nalšios žemėje, Bėlio ežero papėdėje, liepos 9 dieną 
skambėjo dainos ir trankūs šokiai, nuaidėjo „Ežerų sietu-
va”. 1995-aisiais būtent čia, Švenčionių žemėje, tarptauti-
nis liaudiškos muzikos ir tautinių šokių festivalis ir pradėjo 
savo kelią. O šiemet jau keturioliktąjį kartą ir vėl Švenčio-
nys sulaukė svečių. Festivalis prasidėjo sakme apie Bėlio 
ežerą ir Jūratės Vitkauskienės, Jolitos Budrytės-Abroma-
vičienės ir šiuolaikinio šokio kolektyvas „Erdvė“ muziki-
ne kompozicija. 
Sveikinimo žodį 
tarė ir visus su-
sirinkusius į fes-
tivalį sveikino 
Švenčionių rajo-
no savivaldybės 
meras Rimantas 
Klipčius. Festi-
valio dienomis 
mūsų rajone 
svečiavosi dele-
gacijos iš Lenki-

Nuaidėjo tarptautinis liaudiškos muzikos ir tautinių 
šokių festivalis „EŽERŲ SIETUVA“

Vienintelei, brangiausiai, nepakartojamai
Šią dieną sakome „Ačiū“.
Už gerumą ir auksinę širdį,
Mes, brangioji mama, Tau dėkojame!
Lai nesendina Tavęs nei metai, nei darbų gausybė
Vyras, vaikai ir anūkai, mes visi Tave mylime!
Linkime sveikatos, linkime Tau gėrio,
Gyvenk ilgai-ilgai, mums visiems Tu reikalinga!

Garbingo 80-ečio progą Stasią Jakovlevą 

sveikina vyras, vaikai ir anūkai.

Pastaruoju metu (gal būt ryšium su artėjančiais rinki-
mais?) visuomeninėje erdvėje aktyvizavosi asmenybės, 
kurios dantimis griežia iš pavydo verslininkui, iš kurio 
savivaldybė perka depą, esantį buvusios Švenčionėlių 
ketaus liejimo gamyklos teritorijoje. Atseit, pastatas nors 
ir istorinis ir perkamas turizmo vystymo tikslu, bet to jis 
nevertas. Labiausiai prieš šį pirkimą Švenčionių rajono 
savivaldybės tarybos posėdžių metu pasisakė tarybos 
narys Konstantas Ramelis. Nenoromis tai primena daug 
kam gerai žinomą kitą istoriją, taipogi savo laiku nušvies-
tą rajono spaudoje. Apie tai truputį plačiau.

2000 metais verslininkas Juzef Fiedorovič nupirko 
iš teismo antstolio pastatus: bankrutuojančios įmonės 
garažus, dirbtuves ir administracinį pastatą. Čia pat, vos 
kelių dienų bėgyje, „išdygo“ aukščiau minėto Konstanto 
Ramelio (anais laikais buvusio gan įtakingu teisėtvarkos 
srityje) giminaitis su raštu, kad asfaltas šalia įsigytų pas-
tatų priklauso jam, ir jei verslininkas nori turėti privažia-
vimą prie įsigytų pastatų, tai turėtų sumokėti pasakišką 

GYVA ISTORIJA

Rimtas „bizniukas“ – ir tai ne depas!
sumą – 128 tūkstančius. Kaip sakė apsiskelbęs asfalto 
savininkas, jis asfaltą paėmė už bankrutavusios įmonės 
skolas, ir jau užregistravo jį kaip turtą. Tarp visų abejonių, 
logiškai išplaukia ir dar vienas klausimas: jei tos skolos ir 
buvo, tai kodėl jos nebuvo perduotos teismo antstoliui? 
Juk neužilgo paaiškėjo ir tai, kad asfaltas užregistruotas 
kaip turtas buvo žymiai vėliau, be antstolių žinios. Išei-
na, kad asfaltas „prichvatizuotas“ be jokio įstatyminio 
pagrindo? Asfaltas savininkui atiteko tiesiog be jokių in-
vesticijų ir nekainavo ne cento? Bet juk pagal įstatymus 
asfaltą išvis negalima registruoti kaip turtą! O gal tokio 
įsigijimo tikslu kaip tik ir buvo į rajono atvykusio turtingo 
investoriaus reketas? Vieni klausimai, atsakymai į kuriuos, 
deja, taip ir nebuvo gauti.

Juzef Fiedorovič padavė bylą apie asfaltą į teismą. Kaip 
ir galima buvo įspėti – atsakovui turint teisėsaugos srity-
je aukštą postą užimantį brolį, teismas priėmė galutinį ir 
neapskundžiamą sprendimą: jau pradėjusi funkcionuoti 
gamykla „Velga“ neteko privažiavimo prie savo pastatų. 

Byla pagarsėjo visuomenėje. Nežiūrint į ažiotažą, ponas 
Ramelis irgi padavė į teismą ieškinį dėl jo asfalto naudoji-
mo. Ir „Velga“ išmokėjo jam kompensaciją!

Ir vėl kuriozas: neužilgo paaiškėjo, kad asfaltas turi 
naują savininkę – moterį iš Kauno. Kai J. Fiedorovičiaus 
advokatas paskambino tai „savininkei“, ji atsakė neturin-
ti jokio asfalto Švenčionėliuose. Paaiškėjo, asfaltas buvo 
perduotas ar perparduotas dar kitam asmeniui. Ir taip ke-
letą kartų iš eilės. 

Šiai dienai miglotai aišku tik tai, kad šis asfaltas – tarsi 
aukso kiaušinius dedanti vištelė – nuomojamas (žinoma, 
už mokestį) vairuotojų auto mokyklai. 

Tai kuris gi iš dviejų minėtų verslininkų prasuko pel-
ningą bizniuką?

„Žeimenos krantų“ informacija.

jos Respublikos Svidnicos, Vej herovo ir Vengrovo rajonų, 
džiaugėsi jau daugelį metų besitęsiančia draugyste ir 
bendradarbiavimu tarp savivaldybių. Kalbėjo ir Lietuvos 
Respublikos Seimo narys Gintautas Kindurys. 

Koncertą pradėjo ir visus festivalio dalyvius bei svečius 
sveikino šeimininkai – Švenčionių miesto kultūros centro 
dainų ir šokių ansamblis „Aukštaitija” (va-
dovai Jolita Budrytė-Abromavičienė, Gin-

Atlikėja Jesica Shy.

Atlikėjai Deivis ir Renata.

Grupė „Mini stars“.

Lenkijos resp. Wejherovo rajono merė Gabriela Lisius.

8 psl.

Gerbiama Viktorija Lapėniene,
Puokštę iš sveikatos rožių dovanojam,
Glėbį meilės su laukų gėlėm,
Čiulbesį paukštelių su žaliausiu gojum – 
Mes Jums linkime sėkmės!
Ką bedovanotume – menkai atrodo – 
Jūsų dvasios turtai – tėviškės verti.
Jums išreiškiam padėką ir pagarbą didžiausią,
Ir linkim metų dar ilgų, gražių, šviesiausių!

Garbingo gimtadienio proga 

nuoširdžiausiai Jus sveikina Reškutėnų 

bendruomenės centro kolektyvas.
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Valstybės diena – pasididžiavimas savo valstybe. Lie-
pos 5 dieną vykome į Švenčionių lopšelį-darželį „Gan-
driukas“, kur vyko edukacijos, skirtos Valstybės dienai. 
Liepos 6 d. Švenčionių miesto kultūros centras organiza-
vo Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) 
dienos paminėjimą. 

Valstybės diena 
Švenčionyse

Šia proga koncertavo Amelija Maldžiūtė ir šiuolaikinio 
šokio kolektyvas „Erdvė“, dainavome dainas su operos 
atlikėjais Edmundu Seiliumi ir Kristina Zmailaite bei Vy-
tautu Šiškausku. Švenčionių rajono savivaldybės meras 
Rimantas Klipčius Valstybės dienos proga linkėjo, kad 

kiekvieno iš mūsų širdyje per amžius drąsiai skambėtų 
meilės Tėvynei giesmė. 

Lygiai 21.00 val. skambėjo lietuvių visame pasaulyje 
giedama „Tautiška giesmė“. Esame vienintelė tauta, ku-
rios himnas vieną dieną per metus apskrieja visą Žemės 

rutulį. 
Renginį fi nansavo Lietuvos Respublikos kultūros minis-

terija ir Švenčionių rajono savivaldybės administra cija.
Inf. parengė Jolanta Jurkuvėnienė, Švenčionių 

miesto kultūros centro renginių režisierė.

TRUMPAI

Parengta pagal įvairių interneto šaltinių inf.

Laukta žinia pacientams: receptinius vaistus

jau galima įsigyti internetu

Receptinius vaistus ir kompensuojamąsias medicinos 
pagalbos priemones (MPP) su elektroniniais receptais 
jau galima įsigyti internetu – startavo tam skirta nuoto-
linių vaistinių platforma e.sveikatos sistemoje. Prie šios 
platformos jau prisijungė ir nuotoliniu būdu receptiniais 
vaistais bei MPP prekiauja vaistinių tinklas – „Camelia“ ir 
elektroninė vaistinė „Eurovaistinė internete“. Naujovė leis 
gyventojams nuotoliniu būdu iš bet kurios platformoje 
prekiaujančios vaistinės įsigyti jiems paskirtų receptinių 
vaistų, bus patogu palyginti jų kainas ir priemokų dy-
džius bei pasirinkti prekių pristatymo būdą. 

Receptinius vaistus ir MPP nuotolinių vaistinių platfor-
moje galima įsigyti jau nuo liepos 12 dienos.

Ministerija primena: svarbu laikytis

COVID-19 ligos prevencijos priemonių

Lietuvoje fi ksuojamas padidėjęs sergamumas CO-
VID-19 liga, tačiau situacija ligoninėse išlieka stabili, dau-
guma pacientų serga lengva šios ligos forma. Sveikatos 
apsaugos ministerija primena, kad koronavirusas toliau 
cirkuliuoja visuomenėje, todėl labai svarbu nepamiršti 
per pandemiją išmoktų pamokų ir laikytis COVID-19 li-
gos prevencijos priemonių bei rekomendacijų.

Pastarosiomis savaitėmis sergamumas COVID-19 liga 
auga ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Kaip rodo šalių, 
kuriose pakankama apimtimi atliekami sekoskaitos tyri-
mai, duomenys, 7 iš 10 šalių dominuoja labiau užkrečia-
mi Omikron atmainos potipiai BA.4 / BA.5, kurie ir lemia 
kylantį sergamumą. Šiai dienai nėra duomenų, kad BA.4 
/ BA.5 potipiai sukeltų sunkesnes ligos formas. Vis dėlto, 
kaip ir ankstesnių bangų metu, padidėjus bendram CO-
VID-19 atvejų skaičiui, gali padaugėti ir sunkesnių ligos 
atvejų skaičius.

Sveikatos apsaugos ministerijos specialistų vertinimu, 
situacija šalyje šiuo  metu yra stabili, tačiau ji neleidžia 

atsipalaiduoti ir skatina jau dabar pasirūpinti savo ir ar-
timųjų sveikata, nelaukiant prognozuojamo sergamumo 
augimo.

Primename, kad nuo sunkios COVID-19 ligos formos 
efektyviausiai apsaugo vakcinos. Pasiskiepyti pirmą kar-
tą arba gauti sustiprinančiąją vakcinos dozę galima re-
gistruojantis internetu tinklalapyje Koronastop.lt.

Taip pat svarbu laikytis bendrų COVID-19 ligos pre-
vencijos priemonių:

– dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, 
kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir bur-
ną, viešose uždarose vietose, paslaugų teikimo uždarose 
vietose, renginiuose uždarose erdvėse, maldos namuose 
ir kitose uždarose viešose vietose, kurios yra prastai vė-
dinamos, taip pat kuriose yra didelis žmonių skaičius ir 
neįmanoma išlaikyti saugaus atstumo nuo kitų žmonių. 
Asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvė-
ti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos 
būklei, rekomenduojama dėvėti veido skydelį;

– atsižvelgiant į tai, kad užsikrėtimo rizika yra didžiau-
sia perpildytose uždarose erdvėse, labai rekomenduoja-
ma dėvėti kaukes viešajame transporte, ypatingai rytinio 
ir vakarinio piko metu;

– uždarose viešose erdvėse pagal galimybę laikytis 
saugaus (ne mažesnio nei 2 metrų) atstumo nuo aplin-
kinių;

– kruopščiai plauti rankas muilu po apsilankymo už-
darose viešose vietose, prekybos vietose, po važiavimo 
viešuoju transportu ir pan. Jei nusiplauti rankų galimy-
bės nėra, naudoti rankų antiseptikus;

– neliesti neplautomis rankomis akių, nosies, burnos;
– kosėti, čiaudėti į servetėlę arba sulenktą alkūnę;
– vengti fi zinio kontakto (apkabinimo, rankų paspau-

dimų ir pan.) su asmenimis, kurie turi didesnę riziką sirgti 
COVID-19 liga sunkiai, ypač jeigu jie nėra vakcinuoti;

– kuo dažniau, vėdinti gyvenamąsias patalpas, pvz., 
plačiai 10 min. atverti langus arba keletą minučių pada-

ryti patalpose skersvėjį, ypač rekomenduojama išvėdinti 
patalpas po didesnių susibūrimų, pvz., jei turėjote svečių.

Pajutus ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos 
požymius (kosulį, karščiavimą, galvos skausmą, pykini-
mą, dusulį ir pan.), būtina likti namuose, neiti į darbą ar 
ugdymo įstaigą, į kitas žmonių susibūrimo vietas, kreip-
tis konsultacijos į savo šeimos gydytoją. Jei yra galimybė, 
kol yra simptomai, rekomenduojama būti atskiroje pa-
talpoje nuo kitų šeimos narių.
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Valstybės ir Tautiškos
giesmės diena Švenčionėliuose

Giedos lietuviai Himną brangų,    
Pasklidę po pasaulį.
Aukšti piliakalniai išgirdę,
Ilgai jo aidą saugos...  (Leonas Milčius)
1990 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas 

liepos 6-ąją paskelbė švenčių diena. Tai buvo visiškai nauja valstybės šventė, įprasmi-
nusi ilgą Lietuvos valstybingumo tradiciją. 2009 metų liepos 6-ąją, minint Lietuvos var-
do tūkstantmetį, „Tūkstantmečio odisėjos“ iniciatyva pasaulio lietuviai pirmą kartą tuo 
pačiu metu visame pasaulyje giedojo Lietuvos valstybės himną „Tautišką giesmę“. Idėja 
tokiu būdu parodyti viso pasaulio lietuvių vienybę rado platų atgarsį ir stiprų palaiky-
mą visuomenėje. Palaipsniui susiformavo tradicija kasmet, liepos 6-ąją 21 val. Lietuvos 
laiku, visame pasaulyje giedoti „Tautišką giesmę“. Šiandien liepos 6-oji žinoma kaip – 
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės diena. 

Liepos 6 – osios pavakarę, tęsdami tradiciją, Švenčionėlių miesto gyventojai ir sve-
čiai rinkosi prie kultūros centro drauge giedoti Lietuvos himną – „Tautišką giesmę“. Su-

sirinkusius pasveikino ir šventiškos nuotaikos palin-
kėjo Švenčionių rajono savivaldybės mero Rimanto 
Klipčiaus vardu mero patarėjas Erikas Demidovas. 
Koncertavo Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gim-
nazijos dainos studija „Garsų menas“ (vadovė Agnė 
Šalnienė) ir solistas Gintaras Lazdinis. 

„Pasisemkime iš praeities vienybės ir jėgos. Raizgioje šiandienos realybėje nesu-
menkinkime savo pilietiškumo. Išlikime tvirti dirbantys, kuriantys vardan tos Lie tuvos!

Vardan tos pačios, kurią brangino ir puoselėjo mūsų senoliai, kuria didžiavosi mūsų 
tėvai,  kurioje savo mintis bei svajones brandiname mes patys ir kaskart vis ryškiau švie-
čiantys Lietuvos švyturėliai – augantys mūsų vaikai!“ – linkėjo vakaro vedantieji Gražina 
Jarmalytė ir Richardas Leleiva.

Renginio vedėjai Richardas Leleiva ir Gražina Jarma-

lytė.

Saksofonistas

Marijus Turla.

Solistas

Gintaras Lazdinis.

Susirinkusius pasveikino ir šventiškos nuotaikos palin-

kėjo Švenčionių rajono savivaldybės mero Rimanto Klip-

čiaus vardu mero patarėjas Erikas Demidovas.

Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos dainos 

studija „Garsų menas“ (vadovė Agnė Šalnienė).

RELIGIJA IR VISUOMENĖ

MOTERŲ MOTERŲ 

PAGALBOS LINIJAPAGALBOS LINIJA

8-800 663668-800 66366
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Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Vilniuje ir kituose miestuose netrūko minė-
jimo akcentų. Liepos 6-ąją pakeltos istorinės vėliavos, atvertos naujos erdvės. Pagrin-
diniu Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo šventės akcentu tradicija tapusi ir per 
visus VSAT Vilniaus pasienio rinktinės padalinius nuvilnijusi „Tautiška giesmė“.

VSAT Vilniaus pasienio 
rinktinės Vilniaus oro uosto 

pasienio kontrolės punkte 
pasieniečiai kartu su viso pa-
saulio lietuviais giedojo Lie-
tuvos himną, prie jų prisijun-
gė ir Kauno pasieniečiai, 
vieningai ištiesę trispalvę.

Į gyvą balsų grandinę 
sustojo ir VSAT Vilniaus pa-
sienio rinktinės Švenčionių 

pasienio užkarda giedoda-
mi himną prie pasienio už-
kardos.

Liepos 6-ąją Vilniaus pasienio rinktinės padalinius vienijo ,,Tautiška giesmė“
VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai – tarp-

tautiniame Medininkų pasienio kontrolės punkte susibūrė jau 14-ą kartą giedoti ,,Tau-
tišką giesmę“.

Ir VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Kenos pasienio užkardoje skambėjo Tautiška 
giesmė.

VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Adutiškio pasienio užkarda, nepabūgę blogo oro, 
Tautišką giesmę giedojo kartu su Adutiškio ,,Saulėgrąža” ir Svirkų bendruomenėmis, 
užtikrindami renginiuose puikią ir pakilią nuotaiką.

VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Lavoriškių pasienio užkarda Lavoriškių pasienio 

kontrolės punkte.

VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Tverečiaus pasienio užkardos pareigūnai himną 
giedojo himną giedojo Didžiasalio kultūros namuose.

Valstybės diena yra vienijanti šventė ir gyvas įrodymas, kad galime daryti reikšmin-
gus dalykus. Drauge sukurta mūsų visų šventė.
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2022 m. liepos 6 d. Pabradės miesto kultūros centras 
įgyvendino Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 
fi nansuotą projektą „Valstybė – tai Mes“. Projekto tiks-
las – ugdyti pilietinę savimonę, patriotiškumą, pagarbą 
valstybei ir valstybingumui, apjungiant visą bendruo-
menę į veiklas, skatinančias istorinės atminties išsaugo-
jimą. Vieningumas, meilė žmogui ir tėvynei – tai nuolat 
auginamas ir puoselėjamas rezultatas. Todėl labai svarbu 
skatinti pilietiškumo ir vienybės jausmą, ypač tokiame 
daugiakultūriniame mieste, kaip Pabradė.

Pabradės miesto kultūros centras liepos 6 d. pakvie-
tė bendruomenę kartu švęsti Valstybės (Lietuvos kara-
liaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną. 
Šventinį koncertą dovanojo profesionalus styginių ins-
trumentų orkestras „Vilniaus sinfonietta“, vadovaujamas 
Vytauto Lukočiaus, bei operos solistai Edmundas Seilius 
ir Kristina Zmailaitė. Visus atėjusius į šventę pasveikino 
Lietuvos Respublikos Seimo narys Gintautas Kindurys.

Pasibaigus koncertui prie kultūros centro žiūrovų 
laukė staigmena – šventinė vakaronė kartu su Vilniaus 
kultūros centro folkloro ansambliu „Jorė“ (vadovė Rūta 
Aleksiūnienė). Smagi kapelos muzika ir šaunūs ansam-
blio šokėjai įtraukė pabradiškius ir svečius į bendrą ratą. 
Visi noriai šoko lietuvių liaudies žaidimus ir ratelius, dai-
navo lietuvių liaudies dainas.

Po vakaronės visi išsirikiavo iškilmingai eisenai „Lietu-
vos vėliavų upė“ ir pajudėjo link Pabradės Švč. Mergelės 
Marijos Šeimų Karalienės bažnyčios. Visus pasveikino Pa-
bradės seniūnė Ana Zingerienė. Šioje nepaprasto grožio 
vietoje, šventoriuje, jau keturioliktą kartą kasmet, liepos 
6-ąją, savo širdimis ir mintimis esame kartu su viso pa-
saulio lietuviais dalyvaudami visuotinėje akcijoje „Tautiš-
ka giesmė aplink pasaulį“.

Esame visi skirtingi, bet tuo pačiu ir vienodi, turime 
bendrų sąsajų – tai meilė ir pagarba šaliai, kurioje gyve-
name, nes  Valstybė – tai Mes!

Informaciją parengė Pabradės miesto

kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė 

Rūta Baliukonienė.

Nuotraukos Vlado Šarėjaus.

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo)
ir Tautiškos giesmės diena Pabradėje

Orkestras „Vilniaus sinfonietta“.

Operos solistai Edmundas 

Seilius ir Kristina Zmailaitė.

Atminimo dovana įteikta orkestro va-

dovui Vytautui Lukočiui. Vilniaus kultūros cventro folkloro ansamblio „Jorė“ kapela.

Šventinė vakaronė kartu su ansamblio „Jore“ šokėjais.

Bronislovas ir Lolita Vili-

mai šokio sūkuryje.

Pabradės seniūnė Ana 

Zingerienė šokio sūkuryje.

Šventės svečiai iš Armenijos kartu su Pabradės miesto 

kultūros centro direktore Lolita Vilimiene, Švenčionių 

rajono žydų bendruomenės pirmininku Moisej Šapiro ir 

šventės vedėja Rūta Baliukoniene.

Sveikinimo žodį taria Pabradės seniūnė Ana Zinge-

rienė.

Šventės eisena „Lietuvos vėliavų upė“.

Ansamblio  „Jorės“ muzikantai skelbia visuotinės akci-

jos „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ pradžią.
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ŠVIETIMAS IR KULTŪRA

Minint Valstybės dieną, švenčioniškiai vieningai užtraukė Lietuvos himną su žemaičiais

Švenčionių kultūros centro dainų ir šokių ansamblis 

„Aukštaitija“. 

– Giminės, gentys mieliausi,

Tarp žemaičių

Ir aukštaičiams čia taip gražu pasisveikint šį vakarą...

Aukštaičiams – nuo juodžemio, molio,

Nuo alaus ir sutartinių…

Žinokit, kad jie drauge su visais,

Nors jų upės į šiaurę,

Bet akys vis į pietus, kur visi lietuviai

Iš didelio laiko Lietuvą atsikovojo,

Todėl ją ir laiko

Todėl ir laikysim tvirtai ją…

(tekstas pagal Vladą Braziūną)

Kaip gera, kad mes galime važiuoti per visą Lietuvą – 

švęsti laisvai – be nerimo ir baimės.

Ant aukšto Jūros upės kranto stovi Švč. Trejybės baž-

nyčia. Pirmieji Tauragės katalikų maldos namai, kaip ir 

pats miestas, paminėti 1507 m., tačiau duomenys apie 

bažnyčią nėra tikslūs. XVII a. antrojoje pusėje medinė 

bažnyčia buvo pastatyta jau dabartinės, mūrinės, baž-

nyčios vietoje. Daugiausia tuomečio klebono Vincento 

Kemėšio (1865–1946) rūpesčiu statyta bažnyčia buvo 

pašventinta 1904 m. rugpjūčio 5 d.

Istorinis pastatas turi daug neoromaninio ir šiek tiek 

neoklasicistinio stiliaus bruožų, yra lotyniško kryžiaus 

plano su penkiasiene apside ir vienu aštuoniasieniu 

bokštu. Laikoma, kad bažnyčios projekto autorius – 

Liepojoje gyvenęs švedų tautybės architektas Karolis 

E. Strandmanas.

2018 metų rugsėjį prie Tauragės pilies prieigų atideng-

ta kalvio Kęstučio Plyskaičio nulieta Tauro skulptūra. 

Kūrinys – natūralaus tauro dydžio, ragų smaigalyje sie-

kia tris su puse metro. Šia skulptūra Tauragės krašto 

muziejaus „Santaka“ įprasmino Tauragės miesto vieto-

vardžio kilmę.

1836 m. gegužės 21 d. Tauragėje įvyko didelis gais-

ras, didelė dalis miesto namų sudegė, jų tarpe sudegė 

ir ev. liut. bažnyčia. Šį kartą ryžosi patys parapijiečiai 

savo lėšomis pastatyti bažnyčią. Per 7 metus rinko lė-

šas ir pastatė naują akmenų mūro bažnyčią su origina-

liu laiptiniu bokštu; naujoji bažnyčia buvo pašventinta 

1843 m. gegužės 21 d.. I pasaulinio karo metu vokiečiai 

armotų šūviais nugriovė Tauragės ev. liut. bažnyčios 

bokštą, bet pati bažnyčia nebuvo sugriauta.

Valstybės dienos minėjimas Tauragėje, Pilies aikštėje Valstybės dienos minėjimas Tauragėje, Pilies aikštėje 
prasidėjo 20 val. Susirinkusiems žiūrovams koncertinę prasidėjo 20 val. Susirinkusiems žiūrovams koncertinę 
programą demonstravo Kultūros centrų šokių ir dainų programą demonstravo Kultūros centrų šokių ir dainų 
ansambliai. Šįkart iš skirtingų Lietuvos kraštų į Tauragę ansambliai. Šįkart iš skirtingų Lietuvos kraštų į Tauragę 
atkeliavo Muzika, Šokis, Tradicijos ir visų žemės ir dan-atkeliavo Muzika, Šokis, Tradicijos ir visų žemės ir dan-
gaus spalvų tautinio kostiumo margumas. Buvo galima gaus spalvų tautinio kostiumo margumas. Buvo galima 
išvysti ne tik Tauragėje mėgiamą ir gerai žinomą ansam-išvysti ne tik Tauragėje mėgiamą ir gerai žinomą ansam-
blį „Jūra“, bet ir svečius – pasirodė kolektyvas iš Telšių blį „Jūra“, bet ir svečius – pasirodė kolektyvas iš Telšių 
„Mastis“ bei „Aukštaitija“ iš Švenčionių. „Mastis“ bei „Aukštaitija“ iš Švenčionių. 

Kaip gera, kad mes galime važiuoti per visą Lietuvą – Kaip gera, kad mes galime važiuoti per visą Lietuvą – 
švęsti laisvai – be nerimo ir baimės. Deja... neina ištylėti švęsti laisvai – be nerimo ir baimės. Deja... neina ištylėti 
apie tai, kad laikas labai įtemptas... Ukrainoje kasdien, apie tai, kad laikas labai įtemptas... Ukrainoje kasdien, 
kiekvieną minutę tebežūsta kariai, -ūsta civiliai, vaikai, kiekvieną minutę tebežūsta kariai, -ūsta civiliai, vaikai, 
jų mamos ir tėčiai. Virš sugriautų Ukrainos miestų – dū-jų mamos ir tėčiai. Virš sugriautų Ukrainos miestų – dū-
muose paskendęs dangus tebeverkia. Skauda ir mums. muose paskendęs dangus tebeverkia. Skauda ir mums. 
Todėl, Lietuvos Valstybės dieną, Karaliaus Mindaugo Todėl, Lietuvos Valstybės dieną, Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo ir Tautiškos giesmės dieną, iš visų lūpų su-karūnavimo ir Tautiškos giesmės dieną, iš visų lūpų su-
skambo ir Ukrainos himnas visai didvyriškai ukrainiečių skambo ir Ukrainos himnas visai didvyriškai ukrainiečių 
tautai, kiekvieno suaugusio, kiekvieno ką tik gimusio ir tautai, kiekvieno suaugusio, kiekvieno ką tik gimusio ir 
kiekvieno žuvusio ukrainiečio garbei. kiekvieno žuvusio ukrainiečio garbei. 

 Lietuvių liaudies šokiai ir dainos džiugino susirinku- Lietuvių liaudies šokiai ir dainos džiugino susirinku-
sius. Ne vienas plojo į ritmą ar kartu dainavo. Minioje sius. Ne vienas plojo į ritmą ar kartu dainavo. Minioje 
buvo matyti ir trispalvės spalvomis margintos suknelės, buvo matyti ir trispalvės spalvomis margintos suknelės, 
marškinėliai ar vėliavėlės. Lygiai 21 val. visi susirinkusieji marškinėliai ar vėliavėlės. Lygiai 21 val. visi susirinkusieji 
stojo „Tautiškai giesmei“. Po trumpos techninės pertrau-stojo „Tautiškai giesmei“. Po trumpos techninės pertrau-
kos scenoje pasirodė garsus atlikėjas Martynas Kava-kos scenoje pasirodė garsus atlikėjas Martynas Kava-
liauskas su gyvo garso grupe. Susirinkusiems jis atliko liauskas su gyvo garso grupe. Susirinkusiems jis atliko 
ir gerai žinomus lietuviškus kūrinius, prisiminti ir garsūs ir gerai žinomus lietuviškus kūrinius, prisiminti ir garsūs 
pasauliniai hitai, išjudinę žiūrovus, gausiai susibūrusius pasauliniai hitai, išjudinę žiūrovus, gausiai susibūrusius 
prie scenos.prie scenos.

Tegul mūsų gražioji Tautiška giesmė – iš Tauragės Pi-Tegul mūsų gražioji Tautiška giesmė – iš Tauragės Pi-
lies aikštės – drąsiai, garsiai, žodžiu ir melodija, jausmu lies aikštės – drąsiai, garsiai, žodžiu ir melodija, jausmu 
ir širdimi neša Vienybės, Laisvės ir Taikos žinią per visą ir širdimi neša Vienybės, Laisvės ir Taikos žinią per visą 
pasaulį. pasaulį. 

Švenčionių kultūros centro direktorius Aurimas Ba-Švenčionių kultūros centro direktorius Aurimas Ba-
liukonis, dainų ir šokių ansamblio ,,Aukštaitija‘‘ šokių liukonis, dainų ir šokių ansamblio ,,Aukštaitija‘‘ šokių 
vadovės  Agnė Paulavičienė, Jolanta Razmienė, kapelos vadovės  Agnė Paulavičienė, Jolanta Razmienė, kapelos 
vadovai Beržinskai, choro vadovė Jolita Budrytė-Abro-vadovai Beržinskai, choro vadovė Jolita Budrytė-Abro-
mavičinė, nuoširdžiai dėkoja svetingiems broliams že-mavičinė, nuoširdžiai dėkoja svetingiems broliams že-
maičiams, tauragiškiams, už atviras Jūsų širdis. Ačiū Tau-maičiams, tauragiškiams, už atviras Jūsų širdis. Ačiū Tau-
ragės kultūros centro direktoriui Virginijui Bartušiui už ragės kultūros centro direktoriui Virginijui Bartušiui už 
mūsų pasisvečiavimą gražiuose Tauragės kultūros centro mūsų pasisvečiavimą gražiuose Tauragės kultūros centro 
rūmuose. Atskiras ačiū rūpestingai dainų ir šokio ansam-rūmuose. Atskiras ačiū rūpestingai dainų ir šokio ansam-
blio ,,Jūra‘‘ gerb. meno ir choro vadovei Editai Bartkienei, blio ,,Jūra‘‘ gerb. meno ir choro vadovei Editai Bartkienei, 
už jaukų, smagų, širdžiai mielą pasibuvimą kartu. Ačiū už jaukų, smagų, širdžiai mielą pasibuvimą kartu. Ačiū 
labai gerb.režisierei Algimai Juščiuvienei, šventės ve-labai gerb.režisierei Algimai Juščiuvienei, šventės ve-
dančiajai ir scenarijaus autorei, už prasmingą kiekvieną 
žodį tokią ypatingą mums Lietuvai dieną žodį tokią ypatingą mums Lietuvai dieną 
minint.minint. 7 psl.

Telšių kultūros centro dainų ir šokių ansamblis 

„ Mastis“.

– Pasauli, būk. Išlik nesunaikintas.

Su Vilniaus mūrais, piliakalniais, bažnyčiom…

Su plentu, vedančiu į žalią Žemaitiją.

Kas ten – šviesus toks – ant vieškelio matyti?

Tai Simonas Daukantas eina

Ir neša skaistų lietuvišką žodį – kaip šieno drobulę, 

kaip kryžių ant savo pečių.

O ten ?

Ar ne vyskupas Motiejus Valančius?

Gal Jis teisia mus už brolių kraują pralietą?

Susigėrusį žemėn be garso?

Žodis po žodžio… žodis po žodžio…

Štai… ir sustoja visa Žemaitija… ir ima dainuoti...

Dainų ir šokių ansamblio „Aukštaitija“ kapelos vado-

vai Beržinskai.

Sveikinimo žodį tarėTauragės rajono savivaldybės me-

ras Dovydas Kaminskas.



„Žeimenos krantai“, Nr. 28. 2022-07-15 7

Ansamblio ,,Jūra‘‘ vadovė 

Edita Bartkienė.

Švenčionių miesto, Tauragės miesto

Kultūros centrų informacija ir nuotraukos.

Iš skirtingų Lietuvos kraštų į Tauragę atkeliavo Muzika, Šokis, Tradicijos ir visų žemės ir dangaus spalvų tautinio 

kostiumo margumas. Buvo galima išvysti ne tik Tauragėje mėgiamą ir gerai žinomą ansamblį „Jūra“, bet ir svečius 

– pasirodė kolektyvas iš Telšių „Mastis“ bei „Aukštaitija“ iš Švenčionių.

Minint Valstybės dieną, švenčioniškiai vieningai užtraukė Lietuvos himną su žemaičiais
Atkelta iš 6 psl.

(Buvo labai smagu, mie-(Buvo labai smagu, mie-
la pasivaikščioti gražiomis la pasivaikščioti gražiomis 
Tauragės miesto gatvėmis, Tauragės miesto gatvėmis, 
įdomu aplankyti Tauragės įdomu aplankyti Tauragės 
miesto žymias vietas, pa-miesto žymias vietas, pa-
sigrožėti puošniomis baž-sigrožėti puošniomis baž-
nyčiomis, pasivaikščioti ro-nyčiomis, pasivaikščioti ro-
mantišku ,,Jūros‘‘ paupiu)mantišku ,,Jūros‘‘ paupiu)

Dainuokime gražiąsias Dainuokime gražiąsias 
mūsų krašto dainas, šoki-mūsų krašto dainas, šoki-
me smagius mūsų krašto me smagius mūsų krašto 
šokius, visų mūsų  mylimai šokius, visų mūsų  mylimai 
Lietuvai, išsaugokime visą Lietuvai, išsaugokime visą 
tai, kad Lietuva gyvuotų tai, kad Lietuva gyvuotų 
ilgus šimt mečius!ilgus šimt mečius!

Šventės pradžia.

Iš visų lūpų suskambo Ukrainos himnas visai didvyriškai ukrainiečių 

tautai, rankose suplevėsavo Ukrainos vėliavėlės.

Sveikinimo žodį pasakė Seimo narys tau-

ragiškis Romualdas Vaitkus, šalia vyriau-

sioji renginių režisierė Algima Juščiuvienė.

Tauragė turi savo jūrą – upę vardu Jūra. Jūros upės 

užtvanka – 1922 m. Tauragėje įkurta Amerikos lietuvių 

bendrovės „Rūbas“, per Jūros upę pastatyta medinė 

užtvanka ir šalia jos esanti nedidelė elektrinė.

Tauragės kultūros centro dainų ir šokių ansamblis „Jūra“.

Lietuva yra mūsų visų – ir žemaičių ir lietuvių...

Nuo Baltijos begalybės – lig Aukštaitijos ežerų didybės,

Su Suvalkijos lygumom, Žemaičių Kalvarijos kalvom…

Su mariom maružėm, su dzūkų dainužėm…

… Nieko negavom dykai – viską prakaitu pelnėm…

Rankom ir širdimi apkabinam savo Lietuvą – švelniai.

Tauragės miestą puošia, 

lietuvių tautos žadintojui 

Vincui Kudirkai (1858–

1899) skirtas paminklas.

Aukštaitijos jaunieji dainorėliai.

Vadovė Agnė Paulavičienė.

1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.

Visiems 3€ 9€ 18€ 34,80€

Neįgaliesiems 

ir pensininkams
2,40€ 7,20€ 14,40€ 26,40€

Juridiniams 

asmenims
3,48€ 10,44€ 20,88€ 41,76€

PrenumeruokitePrenumeruokite
mūsų leidinįmūsų leidinį
2022 metais! 2022 metais! 
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Dainų ir šokių ansamblis Aukštaitija.

Nuaidėjo tarptautinis liaudiškos muzikos 
ir tautinių šokių festivalis „EŽERŲ SIETUVA“

NAtkelta iš 1 psl.

tautas Beržinskas, Agnė 
Paulavičienė ir Jolanta 
Razmienė), pagyvenusių 
žmonių šokių kolektyvas 
„Trepsis“, Švenčionių Ju-
liaus Siniaus meno moky-
klos vaikų liaudiškų šokių 
kolektyvas „Aukštaitukas” 
ir šiuolaikinio šokio kolek-
tyvas „Erdvė“ (vadovė Re-
nata Grigianecienė). Kon-
certe dalyvavo ukrainiečių 
dainos kolektyvas „Čary“ 
iš Klaipėdos ir Ukrainiečių 
kultūros ir švietimo centro 
„Rodyna“ solistė, Klaipė-
dos valstybinio muzikinio teatro artistė Dina Mataitienė, 
lenkų dainų ir šokių kolektyvas „Kurpie Zielone“, grupė 
„Mini Stars“ (sesės Karina, Anastasija ir Julija Černozub iš 
Pavoverės). Prieš festivalį Pabradės miesto kultūros cen-
tras ir Pabradės užsieniečių registracijos centras vykdė 
bendras veiklas, edukacijas. Dalyvavo ir pačioje šventėje, 
koncertavo Enrique Santos iš Kubos su Patricija Luščync-
ka iš Lietuvos. URC gyventojams buvo organizuotas ne-
mokamas 30-ties gyventojų pavėžėjimas. Taip pat kon-
certe dalyvavo Pabradės fanfarinis orkestras (vadovas 
Bronislovas Vilimas) ir šokių kolektyvas 
„Gelmė“ (vadovė Agnė Rickevičienė). 

Vakaro koncertinėje programoje 
koncertavo Deivis su Renata, grupė „8 
kambarys“, atlikėja Jesica Shy. Vidur-
naktį estradoje vyko Karališkas ugnies 
šou, o po jo jaunimas šėlo diskotekoje.

Festivalį fi nansavo Švenčionių rajono 
savivaldybės administracija, Tautinių 
mažumų departamentas prie LRV, Soci-
alinės apsaugos ir darbo ministerija prie 
LRV.

Švenčionių miesto kultūros centro 

informacija.

Nuotraukos Virgilijaus Cicėno.

Fesivalio atidarymo muzikinė kompozicija.

Grupė 8 kambarys.

Kolektyvas iš Lenkijos respublikos Kurpie Zieliony.

Pabradės fanfarinis orkestras ir šokių kolektyvas Gelmė.

Pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas Trepsis.

Patricija Luščyncka iš Lietuvos ir Enrique Santos iš Ku-

bos (dešinėje).

Šiuolaikinio šoki kolektyvas Erdvė.Ukrainiečių dainos kolektyvas „Čary“.

Ukrainiečių dainų atlikėja 

Dina Mataitienė.

Nuotrauka Mariaus Semaška.
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JAUNIMO AKTAULIJOS

2022 m. birželio 23–26 d. Aukštaitijos ir Labanoro na-
cionalinio parko gamtos mokykloje, Meironyse, vyko vai-
kų ir jaunimo kūrybinė stovykla „Pažinkime vieni kitus“. 
Šiek tiek madingai vėluojančius atvykti į stovyklą, pasi-
tiko vaikų būrio ir šėlionių garsai bei nuostabūs kvapai 
iš virtuvės. Vos tik įsikūrę, visi buvo supažindinti su tai-
syklėmis, kurias patys stovyklautojai papildė pagal savo 
norus, o tada prasidėjo linksmoji dalis – susipažinimo žai-
dimai. Oi, kiek vargo buvo, kuomet turėjome kiekvienas 
išvardinti visų vardus! Dalis mūsų tapo Jonais, Antanais, 
Onutėmis ir daugybe kitų. Žaidimų metu sužinojome 
tiek naujo vieni apie kitus ir visi susidraugavome. O kaip 
gi Joninių išvakarės be tradicinių dainų, šokių ir vainikų 
pynimų? Ant laužo ugnies kepėme sau vakarienę. Joni-
nių rytą pradėjome skaniais pusryčiais ir trumpu žygiu, 
o po jo maudynėmis. Vėliau visi turėjome galimybę su-
sipažinti su šaulių sąjungos nariu ir išbandyti save atlie-
kant jo skirtas užduotis. Po šių užsiėmimų vyko linksmos 
varžybos – tinklinio turnyras. Išaušus kitai dienai skubiai 

Vaikų ir jaunimo vasaros stovykla „Pažinkime vieni kitus“
Renata SLIESORAITYTĖ,

Švenčionių miesto kultūros centro savanorė

susiruošę išvykome į ekskursiją. Trakuose žavėjomės gar-
siąja pilimi ir jos paslaptimis, dalyvavome edukacijoje 
ir žiūrėjome koncertą. Grįžę neatsisakėme progos pasi-
linksminti, todėl visi organizavome sau diskoteką – tautų 
vakarą. Buvo neįtikėtinai smagu! Atėjus paskutinei sto-
vyklos dienai su liūdesiu veiduose susidėjome daiktus. 
Paskutinį kartą susirinkę būryje aptarėme stovyklą, visas 

veiklas ir ką naudingo iš jos išsivežame. Kaip pabaiga be 
dovanų? Stovyklos dalyviai buvo apdovanoti padėkomis 
ir atminimo dovanėlėmis.

Stovyklą fi nansavo Tautinių mažumų departamentas 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švenčionių rajo-
no savivaldybės administracija. 

Nuotraukos Aušrinės Labogaitės.

AKTUALU, NAUDINGA IR ĮDOMU

2022 m. liepos 12 d., Vilnius. Vilniaus apskrities vals-
tybinė mokesčių inspekcija (toliau – Vilniaus AVMI)  infor-
muoja, kad iki šios savaitės pabaigos 24 tūkst. paramos 
gavėjų, meno kūrėjų, profesinių sąjungų ir jų susivieniji-
mų bei politinių partijų perves 23 mln. eurų gyventojų 
pajamų mokesčio (GPM) paramai.

Švenčionių rajono savivaldybėje registruotiems 

paramos gavėjams šiemet bus pervesta beveik 85 

tūkst. eurų.

„VMI iniciatyva paankstintus GPM paramos perve-
dimo terminą, paramos gavėjai šiais metais jos sulauks 
gerokai anksčiau: paramą dalimis pervesime per atei-
nančias keturias dienas. Šiandien pirmieji 3 tūkst. gavėjų 
jau sulaukė 5 mln. eurų“, – teigia Vilniaus AVMI Mokes-
tinių prievolių departamento vyr. patarėja Vilma Stašai-
tytė-Kairienė, pridurdama, jog įprastai parama gavėjus 

VMI paramos gavėjams netrukus perves gyventojų skirtą paramą
pasiekdavo tik rudenį.

Šiais metais Švenčionių rajono savivaldybėje re-

gistruotiems paramos gavėjams skirta 83 tūkst. eurų 

GPM paramos, 1,5 tūkst. eurų – profesinėms sąjun-

goms. Apie 390 Švenčionių r. gyventojų 2021 metais 

politinėms partijoms skyrė maždaug 6,7 tūkst. eurų 

GPM.  

Atkreipiame dėmesį, jog apie 70 tūkst. prašymų dar 
negali būti įgyvendinti, nes juos pateikę gyventojai turi 
patikslinti pajamų deklaracijas. Pažymime, kad yra su-
stabdytas paramos pervedimas apie 500 paramos gavė-
jų, nes dar nepateikė paramos gavimo ir panaudojimo 
ataskaitų. Tai padarius, visa skirta GPM dalis gavėjus 

pasieks iki lapkričio 15 d. 

Visas paslaugas teikiame ir nuotoliniu būdu – tele-

fonu 8 5 2171 777, o konsultacijas – 1882. Naujausia 

informacija taip pat skelbiama VMI Facebook ir Linkedin 
paskyrose.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

TOP 5 didžiausios paramos sumos apskaičiuotos 

Švenčionių rajono savivaldybėje registruotiems pa-

ramos gavėjams už 2021 m.

Paramos gavėjo pavadinimas
Apskaičiuota 

suma (Eur)

Švenčionių r. Pabradės meno mokykla 6529,40
Reškutėnų medžiotojų būrelis 5801,68
Sikorskių šeimyna 4639,78
Švenčionių Visų Šventųjų parapija 3370,30
VšĮ „Miško trobelė“ 3198,72

VMI informacija.

Sekmadienį Švenčionių rajo-
ne, Toleikų kaime, sudegė na-
mas. Bendrajame pagalbos cen-
tre pranešimas apie įvykį gautas 
15.06 val., pranešta, jog atvira 
liepsna dega gyvenamasis na-
mas.

Kaip BNS informavo Priešgais-
rinės apsaugos ir gelbėjimo de-
partamento Situacijų koordina-
vimo skyriuje, pastatas sudegė, 
taip pat atvira liepsna tebedegė 
ūkinis pastatas. Dar vieną ūkinį 
pastatą pavyko apsaugoti.

Apie nukentėjusius duomenų 
neturima, pirminiais duomeni-
mis, žmonių pastatuose nebuvo.

„ŽK“ informacija ir foto.

KRIMINALINĖ KRONIKA

Švenčionių rajone sudegė namas
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2022 m. birželio 29 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Švenčionių 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai vykdė pre-
vencinę akciją ,,Saugi vasara“.

Informacinės akcijos tikslas – mažinti skęstančiųjų 
skaičių, skatinti gyventojus atsakingai elgtis gamtoje ir 
prie vandens telkinių.

Prevencinė akcija buvo vykdoma Kaltanėnų ugdymo 
ir turizmo centro atviroje teritorijoje, Mokyklos g. 17, Kal-
tanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., kurioje 
buvo organizuota sveikatingumo ir sporto klubo „Šven-
čionėliai“ „Vasaros Karate stovykla 2022“. Akcijoje dalyva-
vo 60 (6-20 metų amžiaus) stovyklautojų.

Akcijos metu buvo pasitelkta prevencinė priekaba ir  
pristatyta priekaboje esanti įranga bei ekstremaliai situ-
acijai parengtas išvykimo krepšys. Pateiktos rekomenda-
cijos apie saugų elgesį prie vandens telkinių. Paaiškinta, 
kaip elgtis kilus gaisrui atviroje teritorijoje, kalbėta apie 
gaisro priežastis, parankines gesinimo priemones bei 
kaip naudotis turimu ugnies gesintuvu. Buvo priminta 
skubios pagalbos telefono numeris – 112. Susirinku-
siems dalyviams buvo rodomi fi lmai ir vaizdo įrašai prieš-

Prevencinės akcijos „Saugi vasara“ vykdymas Kaltanėnų stovykloje
NAUJIENOS IR AKTUALIJOS

I. Laurinavičienės pristatymas.

gaisrine tema. 
Bendravimo metu stovyklautojai taip pat galėjo pa-

matyti autocisternoje turimą įrangą ir išbandyti gaisri-
nius švirkštus, paleidžiant vandens srovę.

Po pristatymo visiems dalyviams buvo išdalintos civi-

linės saugos atmintinės „Lietuvos pasirengimas ekstre-
malioms situacijoms“, o mažiesiems stovyklautojams dar 
ir spalvinimo knygutės „Kaip išnešti sveiką kailį“.

PAGD prie VRM Vilniaus PGV Švenčionių 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacija.

Gaisrinio švirkšto išbandymas. Sušlapę po ugniagesių sukurto fontano.

PASIENIS

Ministrės Pirmininkės vadovaujamai Fizinio barjero 
prie sienos su Baltarusija projekto priežiūros komisijai 
bendrovės „EPSO-G“ atstovai ketvirtadienį pristatė pro-
jekto eigą. Projekto vykdytojams pasienyje liko nutiesti 5 
kilometrus koncertinos ir maždaug 85 kilometrus tvoros 
užtvaro. Visas maždaug 540 kilometrų ilgio užtvaras bus 
įrengtas iki rugsėjo pradžios.

Šią savaitę buvo pasirašytas baigiamasis daugiau nei 
100 kilometrų ilgio pirmojo projekto etapo statybos ak-
tas. Po kelias savaites vykusių specialistų vertinimų buvo 
patvirtinta, jog jautriausiuose pasienio ruožuose staty-
bos darbai yra atlikti tinkamai. Statybos darbai šiuose 
ruožuose buvo pabaigti maždaug prieš du mėnesius.

Fizinį barjerą projekto antrajame etape šiuo metu sta-
to maždaug 800 „EPSO-G“ sutelktų rangovų darbuotojų, 
kurie kasdien užtveria maždaug 3-4 kilometrus sienos su 

Pasienyje su Baltarusija vykdomi Fizinio barjero 
įrengimo darbai – finišo tiesiojoje

Baltarusija. Didžioji dalis fi zinio barjero statybai reikalin-
gų medžiagų jau yra atvežtos Lietuvą. Planuojama, kad 
projektas bus įgyvendintas laikantis jam numatyto biu-
džeto – 152 mln. eurų.

Atlikus pagrindinius statybos darbus, barjere įrengia-
mi pasieniečiams prie valstybės sienos ženklų prieiti lei-
džiantys varteliai, tvarkomos statybvietės ir jų prieigos, 
atstatomi keliai, atliktų darbų kokybę vertina techninės 
priežiūros specialistai.

Bendras Lietuvos sienos su Baltarusija ilgis yra 679 
kilometrai. Daugiau nei 100 kilometrų valstybės siena 
eina upių ir ežerų krantais, kur fi zinis barjero įrengimas 
nenumatytas.

Projekto priežiūros komisijai vadovauja Ministrė Pir-
mininkė Ingrida Šimonytė, komisiją taip pat sudaro vi-
daus reikalų, energetikos, krašto apsaugos, aplinkos ir 

fi nansų ministrai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
(VSAT) vadas, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas ir pro-
jektą vykdančios įmonių grupės „EPSO-G“ atstovas.

Vyriausybės inf.

Švenčionių rajone pasieniečiams įkliuvo 2 tūkst. pa-
kelių baltarusiškų cigarečių gabenę vietinis gyventojas 
ir Latvijos pilietis. Abu sulaikytieji yra žinomi VSAT parei-
gūnams dėl anksčiau padarytų analogiškų pažeidimų, o 
latvis šiemet su neteisėtu kroviniu nutveriamas jau trečią 
kartą.

Antradienio naktį ties Švenčionių rajono Vigadkos 
kaimu patruliavę Vilniaus pasienio rinktinės Švenčionių 
užkardos pasieniečiai tamsoje pamatė mišku einančius 
du vyrus su nešuliais. Nuo šios vietos iki Lietuvos ir Balta-
rusijos sienos – apie 150 metrų.

Abu nešikus su įkalčiais sučiupę VSAT pareigūnai 
greitai išsiaiškino, kad vienas iš sulaikytųjų yra 34 metų 
Švenčionių gyventojas, kitas – 46-erių Latvijos pilietis. 
Kaip teigiama VSAT pranešime, pažeidėjai yra žinomi pa-
sieniečiams: lietuvis su nelegaliais rūkalais buvo įkliuvęs 
prieš šešerius metus, o latvis vien šiemet yra sulaikomas 

Švenčionių rajone pasieniečiams su nelegaliais rūkalais įkliuvo du vyrai
jau trečią kartą. Vyrai taip pat neturėjo privalomų pasie-
niečių leidimų būti šioje vietovėje nužymėtoje valstybės 
sienos apsaugos zonoje.

Patikrinus vyriškių neštus keturis ryšulius paaiškėjo, 
kad juose kontrabandininkai gabeno 2 tūkst. pakelių ci-
garečių „Fest“ su Baltarusijos akcizo ženklais. Rūkalų ver-
tė, įskaitant privalomus Lietuvoje sumokėti mokesčius, 
yra daugiau kaip 7 tūkst. eurų.

Už akcizinių prekių gabenimą pažeidžiant nustatytą 
tvarką Švenčionių rajono gyventojui ir Latvijos piliečiui 
pradėtos administracinės teisenos. Švenčioniškiui gresia 
bauda nuo 4 tūkst. iki 6 tūkst. eurų, o latviui už pakarto-
tinį nusikaltimą – bauda nuo 5,2 tūkst. iki 6 tūkst. eurų.

Už pasienio teisinį režimą reglamentuojančių teisės 
aktų pažeidimą lietuviui gresia įspėjimas arba bauda 
nuo 40 iki 90 eurų, o latviui, tokį pažeidimą šiemet pada-
riusiam pakartotinai, teks mokėti baudą nuo 90 iki 170 

eurų.
Po apklausos abu vyrai paleisti. Jiems įteikti šaukimai 

atvykti į Švenčionių pasienio užkardą administracinių 
bylų nagrinėjimui. Šiame VSAT padalinyje saugomi ir ne-
teisėtai gabenti rūkalai.

VSAT informacija.
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Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) 
kviečia visus Lietuvos gyventojus nesi-
taikstyti su korupcija ir prisidėti prie jos 
šalinimo. Viena iš dažniausių korupcijos 
apraiškų – kyšio davimas ir ėmimas. Tai 
– neteisėta ir pacientą bei gydytoją že-
minanti „padėka“. Kur kas geresnė ir pras-
mingesnė padėka – viešas atsiliepimas. 
Dėl to kviečiame nusipelniusiems gydyto-
jams, slaugytojams ir sveikatos apsaugos 
darbuotojams dėkoti viešai, pasidalinant 
gražiausiais žodžiais savo socialiniuose 
tinkluose, naudojant grotažymę #Ačiū-
Medikams. 

Pagarbus ryšys, dažnai užsimezgantis 
tarp gydytojo ir paciento, yra grindžiamas 
abipusiu pasitikėjimu ir dėkingumu už lai-
ku suteiktas kokybiškas sveikatos priežiū-
ros paslaugas. Savaime suprantama, kad 
medicinos darbuotojui, prisidėjusiam prie 
sveikatos ar net gyvybės išsaugojimo, no-
risi kuo prasmingiau atsidėkoti už atliktus 
prasmingus darbus.

Geriausia padėka medikui – vieša pa-
dėka! Pradžiuginkite savo mylimą gydy-
toją, slaugytoją ar kitą sveikatos apsaugos 
darbuotoją gražiausiais žodžiais sociali-
niuose tinkluose, naudojant grotažymę 
#AčiūMedikams. Prasminga padėka – ta, 
kuri puošia internetinę erdvę, o ne gėdin-
gai slepiasi stalčiuke ar kišenėje.

Korupciją sveikatos apsaugos sistemo-
je stabdyti ragina ir Lietuvos gydytojai. 
Akušerijos-ginekologijos gydytoja dokto-
rantė Aivara Urbutė ir gydytoja rezidentė 
Aurėja Trunovė, „Instagram“ socialiniame 
tinkle drąsiai ir aktyviai šviečiančios vi-
suomenę lytinės ir reprodukcinės svei-
katos klausimais, yra įsitikinusios, kad 
„gydytojai paslaugas teikia tokias, kokias 

turi suteikti, be jokių išankstinių nuostatų. 
Atgalinis ryšys – be galo svarbus, todėl di-
džiausias apdovanojimas – paciento pa-
dėka ir nuoširdūs žodžiai. Didelis džiaugs-
mas ir motyvacija, jei pacientas taip pat 
parašo gražų atsiliepimą viešoje erdvėje, 
forumuose, jei yra patenkintas gydymu ir 
bendravimu“.

Lietuvos medikų misijoje Ukrainoje da-
lyvavusio slaugytojo Vytauto Plučo nuo-
mone, kyšiai yra sovietinis paveldas.

„Labai gaila, kad iki šiol žmonės galvo-
ja, kad davus kyšį gaus geresnę paslaugą 
– davus kyšį paslauga bus suteikta tokia 
pat, kaip ir jo nedavus. Yra daug būdų at-
sidėkoti medikui už gerai suteiktą paslau-
gą. Tai galėtų būti teigiamas įvertinimas 
įvairiuose portaluose, padėka per įstaigos 
administraciją. Juk geras atsiliepimas apie 
mediką ne tik pakels mediko pasitikėjimą 
savimi, bet ir paskatins daugiau žmonių 
apsilankyti pas specialistą. Jeigu jūs likote 
patenkinti jums suteikta paslauga padė-
kokite medikams, parašykite gražų atsi-
liepimą – tai bus geriausias įvertinimas“, 
– kviečia slaugytojas.

Primename, kad kokybiška, laiku su-
teikta sveikatos paslauga – kiekvieno 
Lietuvos gyventojo teisė. Privalomuoju 
sveikatos draudimu (PSD) apdraustiems 
asmenims valstybė garantuoja nemoka-
mą sveikatos priežiūrą valstybinėse ir sa-
vivaldybių sveikatos priežiūros įstaigose. 
Nei pinigų, nei dovanų gydytojams ar ki-
tiems sveikatos apsaugos darbuotojams 
nešti nereikia. Už šias paslaugas kiekvie-
nas gyventojas susimoka, mokėdamas 
mokesčius.

Deja, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 
atliktas „Lietuvos korupcijos žemėlapis 

#AčiūMedikams viešai, o ne slaptai

2021 m.“ tyrimas parodė, kad sveikatos 
apsaugos sistema vis dar yra laikoma vie-
na iš labiausiai korupcijos paveiktų viešo-
jo sektoriaus sričių.

Pokyčiai reikalauja laiko ir visuomenės 
sąmoningumo. SAM ir toliau siekia ryžtin-
gai naikinti korupcijos apraiškas sveikatos 
apsaugos sistemoje. Šiuo metu baigiami 
rengti tarpinstituciniai korupcijos preven-
cijos dokumentai. Jų paskirtis – numatyti 
efektyviausias korupcijos stabdymo Lie-
tuvoje priemones bei užtikrinti korupcijos 
prevenciją ateityje.

Aukščiausi skaidrumo bei nepriekaiš-
tingos reputacijos standartai ir toliau 
taikomi SAM pavaldžioms sveikatos prie-
žiūros įstaigoms. Susikompromitavę ar 
įtarimų už korupcines veikas sulaukę va-
dovai bus atšaukiami iš užimamų pareigų. 
Už tas pačias veikas nuteisti asmens svei-
katos priežiūros specialistai gali netekti 

savo licencijos.
Raginame visuomenę nesitaikstyti su 

korupcijos apraiškoms, o susidūrus su 
korupcija – visuomet apie tai pranešti, t. 
y. kreiptis į gydymo įstaigos vadovą arba 
atsakingus už korupcijos prevenciją gy-
dymo įstaigos darbuotojus (informaciją 
galima rasti gydymo įstaigų interneto 
svetainėse).

Jei gydymo įstaigos vadovas ar atsakingi 
asmenys nesureaguoja, visada galima ano-
nimiškai kreiptis į SAM nemokamu pasitikė-
jimo telefonu 8 800 66004 arba elektroniniu 
paštu korupcija@sam.lt. Taip pat galima 
kreiptis į STT bendru pasitikėjimo telefonu 
8 5 2663333 arba elektroniniu paštu pra-
nesk@stt.lt, į policiją bendruoju pagalbos 
numeriu 112.

Tarkime #AčiūMedikams VIEŠAI,

o ne slaptai!

SAM Spaudos tarnyba.

AKTUALU, NAUDINGA IR ĮDOMU

Susidomėjęs programavimu ir technologijomis, 

Tadas pasuko į telekomunikacijų sritį ir įsidarbino 

„Tele2“ salone Kaune. Kaip jis pats pasakoja, galimy-

bė pirmam išbandyti naujausius įrenginius ir ben-

drauti su daugybe skirtingų žmonių padėjo kopti 

karjeros laiptais įmonės viduje. 

„Jeigu bijosi priimti sprendimus ar naujus iššūkius, 
tave lydės įtampa ir negalėsi tobulėti, todėl būtina būti 
drąsiam. Nors pačio žmogaus indėlis kylant pareigose 
yra labai svarbus, kai įmonė padeda ir skatina žmogų, 
pasireiškia visas jo potencialas ir galimybės. Augimas 
įmonės viduje padėjo pasisemti įvairios patirties ir tapo 
tvirtais pamatais dabartiniam darbui“, – teigia Tadas Ka-
stanauskas, „Tele2“ išankstinės mokėjimo paslaugos pro-
dukto specialistas. 

Tobulėti skatina vertybės ir kolegos 

Jo teigimu, jau pirmosios pažinties su „Tele2“ metu jis 
suprato, kad norėtų čia dirbti – įsiminė laisvas darbuo-
tojų bendravimas bei darbas be įtampos. Anot T. Kasta-
nausko, per ketverius metus jis pakeitė net 4 pozicijas, 
o tai leido ne tik bendrauti su naujais žmonėmis, bet ir 
pamatyti, kaip jie mąsto bei kokius darbo metodus tai-
ko. Sprendimą pradėti karjerą ir toliau tobulėti įmonės 
viduje lėmė „Tele2“ vertybės, artimas ryšys ir atvirumas 
su kolegomis. 

„Pirmoji pozicija įmonėje buvo pardavimų vadybinin-
ko, kadangi buvau sukaupęs patirties apie produktą ir 
norėjau klientus aptarnauti gyvai. Kai nusprendžiau stu-
dijuoti universitete, teko keisti darbą,  nes buvo sudėtin-
ga suderinti grafi ką. Man atsirado praktikos vieta „Tele2“ 
kontaktų centre. Po sėkmingos praktikos prisijungiau 
prie ekspertų komandos – klientų aptarnavimo specialis-
tų. Dabar dirbu produkto skyriuje ir esu išankstinio mo-
kėjimo paslaugos „Pildyk“ produkto specialistas“, – apie 
savo karjeros kelią įmonėje pasakoja jis. 

Naudingos pamokos salone

Darbas „Tele2“ salone padėjo tvirtus karjeros pamatus:
Tadas ne tik užaugo įmonės viduje, bet ir prisidėjo prie naujovių

Kaip pasakoja Tadas, dėl salonų vykdomos rotacijos, 
jam yra tekę dirbti net keliose skirtingose vietose, tai pa-
dėjo išmokti bendrauti su skirtingais klientais. Pasak jo, 
dirbant salone svarbiausia užduotis –pasiūlyti klientams 
aktualiausias paslaugas. Jis tikina, kad vienas esminių da-
lykų, kurio išmoko šioje pozicijoje – prieiti prie žmogaus 
tinkamai suvaldyti pokalbį, sudominti klientą. 

„Kiekvienas klientas yra unikalus ir kaskart reikia su-
rasti būdą, kaip būtent jam surasti geriausią sprendimą. 
Džiaugiausi galimybe prisiliesti prie naujausių įrenginių 
modelių ir juos išbandyti, turėdavome ir specialius ap-
mokymus, kad galėtume juos pardavinėti. Šis darbas pa-
dėjo įgyti bendravimo įgūdžių, išlavinti greito mokymosi 
įgūdžius“, – pasakoja jis. 

Pasiūlė sprendimą, kurį  taiko visa įmonė

Pašnekovo teigimu, praktika kontaktų centre leido la-
biau prisiliesti prie „Tele2“ ir suteikė galimybę daryti tai, 
ką jis mėgsta. Anot jo, šis žingsnis padėjo įgyti daug ana-
litinio mąstymo įgūdžių, pagerinti  žinias apie produktus, 
taip pat susipažinti su įmonėje dirbančiais žmonėmis. T. 
Kastanauskas tikina, kad suteikti laisvės jauniems speci-
alistams ne tik padeda tobulėti pačiam darbuotojui, bet 
yra naudinga ir įmonei.

„Mano asmeninė patirtis rodo, kad įmonei suteikus 
daugiau laisvės jaunam darbuotojui, labai pasikeičia po-
žiūris į ją – atsiranda artumas, jautiesi savas. Praktikoje 
man labiausiai įsiminė atvejis, kuomet pasinaudojęs savo 
analitinėmis žiniomis, pasiūliau supaprastinti ataskaitų 
apdorojimą – mano sprendimas leido apjungti daugybę 
failų ir atvaizduoti visą informaciją vienoje ataskaitoje. 
Nors buvo dvejojama, ar tai pavyks, naujovė ne tik pasi-
teisino, bet ir iki šiol yra naudojama įmonėje“, – patirtimi 
dalinasi jis.

Kiekvieną dieną – nauji iššūkiai 

Pasak pašnekovo, dabartinėje pozicijoje jis atsakingas 
už išankstinės mokėjimo paslaugos „Pildyk“ veikimą bei 

kilusių problemų sprendimą. Anot jo, kasdienis darbas 
yra labai įvairus – kaskart pasitinka nauji iššūkiai, tenka 
generuoti naujas idėjas, tačiau naujovės ne tik neleidžia 
pasinerti į rutiną, bet ir skatina nuolat tobulėti. Pašneko-
vo teigimu, dirbant „Tele2“, suteikiamos visos galimybės 
kalbėtis apie norą kilti karjeros laiptais, tačiau svarbu tai 
drąsiai parodyti.

„Didžiąją darbo dienos dalį sprendžiu įvairius, su „Pil-
dyk“ susijusius, techninius klausimus. Vienas iš esminių 
iššūkių mano darbe – kai planuojame paleisti naujus pla-
nus, aš turiu paruošti sistemas, kad klientai galėtų juos 
užsisakyti. Neneigsiu – iššūkių pasitaiko, kadangi reikia 
susisteminti ir įsisavinti daug naujos informacijos. Šioje 
vietoje padeda palaikantys kolegos, kurie visada pataria 
ir „užveda ant kelio“ bet kurioje situacijoje. Žmonėms, 
abejojantiems savo galimybėmis, palinkėčiau dėl to per 
daug nesijaudinti ir drąsiai bandyti“, – drąsina jis.  

Kaip prisijungti prie „Tele2“ komandos? 

Jei domitės technologijomis ir drąsiai priimate naujus 
iššūkius, „Tele2“ kviečia kartu kurti taisykles ir prisijungti 
prie pardavimų vadybininkų komandos. Daugiau apie 
šias ir kitas karjeros galimybes galite sužinoti „Tele2“ in-
ternetiniame puslapyje. 

TELE2
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Europos Komisija paskelbė naują kvietimą teikti pa-
raiškas atliekų prevencijos projektams fi nansuoti. Para-
ma skirta maitinimo ir apgyvendinimo sektoriui, bendras 
biudžetas sudaro 2,25 mln. eurų. Kviečiame pasinaudoti 
šia galimybe ir prisidėti prie maisto švaistymo mažinimo.

Kavinės, restoranai ir viešbučiai gali gauti 100-300 
tūkst. eurų subsidijas, fi nansuojama 50 proc. projekto 
išlaidų. Paraiškas galima teikti iki 2022 m. rugsėjo 20 d.

Kvietimo tikslas – padėti apgyvendinimo ir maitinimo 
paslaugų sektoriaus dalyviams tobulinti maisto atliekų 
apskaitą ir įdiegti maisto atliekų prevencijos priemo-
nes. Europos Komisija tokiu būdu siekia skatinti mažas 
ir vidutines įmones imtis iniciatyvos ir ieškoti sprendi-
mų, galinčių padėti mažinti susidarančius maisto atlie-

Kavinės, restoranai ir viešbučiai gali gauti 
subsidijas maisto atliekų prevencijos projektams

kų kiekius. Kvietimas paskelbtas bendradarbiaujant su 
Europos sveikatos ir skaitmeninių technologijų vykdo-
mąja agentūra (HaDEA). Jeigu kils klausimų, rašykite HA-
DEA-FOOD-GRANTS@ec.europa.eu.

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos 
(FAO) duomenimis, apie trečdalį viso pasaulyje paga-
minamo maisto prarandama arba iššvaistoma, kol tas 
maistas iš ūkio atkeliauja iki lėkštės. Europos Sąjungoje 
kiekvienais metais prarandama arba iššvaistoma apie 
87,6 mln. tonų maisto.

ES ir jos valstybės narės, prisiėmusios JT darnaus vys-
tymosi tikslus, yra įsipareigojusios iki 2030 m. perpus su-
mažinti vienam gyventojui tenkančius maisto nuostolius 
mažmeniniame ir vartotojų lygmenyse, taip pat suma-

žinti maisto nuostolius gamybos ir tiekimo grandinėse. 
Lietuvoje vienam šalies gyventojui tenka vidutiniškai 
41 kg maisto atliekų per metus.

Seimas  pritarė, kad išgaunantiems 10 m3  ir daugiau 
paviršinio vandens per parą iš vieno vandens telkinio 
nuo 2024 m. būtų įteisinta privaloma registracija pavir-
šinį vandenį naudojančių asmenų sąraše. Iš paviršinių ir 
požeminių vandens telkinių išgaunamo, per hidrotech-
ninius statinius praleidžiamo vandens apskaita taip pat 
bus privaloma nuo 10 m3. Registruotis, kad naudoja van-
dens išteklius, turės ir mažosios hidroelektrinės.

„Esame apsaugoję požeminius vandenis, bet tokiu 
pat režimu neapsaugoję paviršinių vandenų. Iš Euro-
pos Komisijos sulaukdavome priekaištų,  kad neturime 
bendros informacijos apie paviršinio vandens paėmimą. 
Nuo šiol turėsime visus duomenis apie vandens išteklius 
tiek požeminius, tiek paviršinius. Be to, suvienodinamas 
požeminio ir paviršinio vandens naudojimo reglamenta-
vimas, sudaromos vienodos sąlygos, kad nebūtų dides-
nės motyvacijos naudoti upių ir ežerų vandenį laistymui, 
nes ypač sausrų metu jie pažeidžiamiausi“, – komentuoja 
aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Pasak jo, sunaudojantiems nuo 10 m3 ir daugiau pa-
viršinio vandens, registravimo procedūra supaprastinta 
ir administracinė našta minimali – reikės užpildyti formą 
ir kitą dieną jau bus galima kišti žarną į tvenkinį.

Aplinkos ministerijos parengti Vandens ir Mokesčio 
už valstybinius gamtos išteklius įstatymų pakeitimai leis 
tausoti ir racionaliai naudoti gamtos išteklius, užtikrinti, 
kad paviršinio vandens išgavimas ir naudojimas netrik-
dytų paviršinio vandens telkinio ir su juo susijusių van-
dens telkinių ar teritorijų hidrologinio režimo, pagerinti 
vandens telkinių būklę.

Paviršinio vandens naudotojų registravimas suteiks 
galimybę identifi kuoti visus paviršinio vandens naudo-
tojus, sunaudojančius 10 m3 per parą ir daugiau van-
dens. Turint šią informaciją esant poreikiui būtų galima 
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Seimas pritarė, kad būtų nustatyta aiškesnė paviršinio vandens naudojimo tvarka
nustatyti aplinkosauginius apribojimus arba papildomas 
paviršinio telkinio vandens naudojimo sąlygas, siekiant 
užtikrinti, kad nebūtų daromas neigiamas poveikis  telki-
nio, su juo susijusių vandens telkinių ar teritorijų hidrolo-
giniam režimui ir  vandens kokybei.

Registracija neprivaloma, jei sunaudojama mažiau 
kaip 10 m3 per parą iš vieno paviršinio vandens telkinio, 
naudojamas vanduo iš dirbtinio nepratekamo paviršinio 
vandens telkinio, įrengto nuosavame sklype, paviršinio 
vandens telkinio vanduo naudojamas ekstremalių situa-
cijų metu arba gaisrams gesinti.

Tais atvejais, kai asmeniui išduotas TIPK ar taršos leidi-
mas su specialiąja dalimi ,,Vandens išgavimas iš pavirši-
nių vandens telkinių“, siekiant nedidinti administracinės 
naštos asmenims, jau naudojantiems paviršinį vandenį 
ir turintiems leidimus, jei leidime esančių duomenų 
pakanka registracijai, numatoma, kad juos į paviršinį 
vandenį naudojančių asmenų registracijos sąrašą įrašys 
Aplinkos apsaugos agentūra. 

Nuo 2024 m. sausio 1 d. taip pat nustatoma prievolė 
mokėti mokestį už sunaudotus gamtos išteklius (pavirši-
nį vandenį) sunaudojant 100 m3 per parą ir daugiau van-
dens iš vieno paviršinio vandens telkinio.

Paviršinio vandens naudojimo apmokestinimas pa-
skatins tausų vandens naudojimą arba privers ieškoti 
kitų ekonomiškai palankesnių  sprendimų, pavyzdžiui, 
mažinti naudojamo vandens kiekį, keisti paviršinio van-
dens naudojimą sausrų metu požeminio vandens ište-
kliais arba surenkamu lietaus vandeniu.

Siekiant atkurti upių vientisumą, numatoma įteisinti 
prievolę pašalinti iš vandens telkinių užtvankas, užtvan-
kų liekanas, slenksčius ir kitas žmogaus sukurtas kliūtis, 
jeigu jos neteikia visuomenei naudos, neatlieka van-
dens paėmimo ir saugojimo, hidroenergetikos funkcijų, 

nenaudojamos laivybai, žemės ūkiui, elektros gamybai, 
potvynių prevencijai ir šiuos objektus rekonstruoti nee-
konomiška. Dėl upėje įrengtos užtvankos ar jos liekanų 
atsiranda reikšmingi pokyčiai patvenktoje upės dalyje, 
pablogėja upės ir  jos intakų ekologinė būklė.

Nuo 2026 m. sausio 1 d. nustatoma pareiga užtvan-
kų savininkams, valdytojams ar naudotojams įrengti už-
tvankose ar greta jų žuvų pralaidas, numatant 3,5 metų 
parengiamąjį laikotarpį. Per šį laikotarpį bus rengiamos 
paramos priemonės iš ES lėšų, Aplinkos apsaugos rė-
mimo programos, savivaldybių specialiosios aplinkos 
apsaugos programos lėšų, ieškoma ir kitų fi nansavimo 
galimybių. Kaip vieną iš galimų fi nansavimo šaltinių nu-
matyti mokesčio, kurį nuo 2024 m. mokėtų registruoti 
paviršinio vandens naudotojai už sunaudojamą vandenį, 
lėšas skirti žuvų pralaidų įrengimo išlaidų padengimui ar 
daliniam kompensavimui.

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis šiuo metu 
Lietuvoje 63 proc. upių ir 64 proc. ežerų neatitinka geros 
būklės kriterijų.

Šiais metais visi šalyje esantys juridiniai asmenys pri-
valo pateikti duomenis apie savo galutinius naudos ga-
vėjus – fi zinius asmenis – į naujai sukurtą Registrų centro 
Naudos gavėjų posistemį JANGIS. Tai reikia atlikti iki š. m. 
rugpjūčio 1-osios: po šios datos bankai privalės įgyven-
dinti prievolę tikrinti jiems klientų pateiktos informacijos 
atitiktį JANGIS registruotai informacijai. 

Įstatymo nustatytos prievolės neįvykdžiusioms įmo-
nėms ir organizacijoms gali būti apribotas paslaugų tei-
kimas bei piniginės operacijos fi nansų įstaigose ir kituo-
se įpareigotuose subjektuose. Kokia apimtimi ir forma tai 
bus įgyvendinama, bankai sprendžia individualiai.

Ši prievolė aktuali visiems mūsų šalyje įsteigtiems juri-
diniams asmenims, išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis 
yra valstybė ar savivaldybė. Pareiga yra nustatyta Lietu-
vos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų fi nansavimo 
prevencijos įstatymu, įgyvendinant atitinkamą Europos 

Artėja terminas: pateikti duomenis apie naudos gavėjus aktualu ir dėl bankų paslaugų
Sąjungos direktyvą. Jos tikslas – dar didesnis organizaci-
jų bei įmonių veiklos skaidrumas ir viešumas. 

Teikiant duomenis apie naudos gavėjus į JANGIS, rei-
kia pateikti išsamią informaciją apie asmenį: vardą, pa-
vardę, gimimo datą, asmens kodą, valstybę, kuri išdavė 
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamąją 
vietą, jo turimas nuosavybės arba kitokios kontrolės tei-
ses bei apimtį. Šie duomenys trimis etapais iš skirtingų 
pobūdžio juridinių asmenų renkami nuo 2022 m. pra-
džios. 

Duomenys į JANGIS gali būti teikiami tik elektroniniu 
būdu – prisijungus prie Registrų centro klientų savitar-
nos sistemos (https://www.registrucentras.lt/savitarna/), 
o šių duomenų pagrindu suformuoti naudos gavėjų 
sąrašai prieš pateikimą turi būti pasirašomi kvalifi kuotu 
elektroniniu parašu.

JANGIS naudotojo vadovas, trumpas pristatymas 

(bukletas), atsakymai į dažnai užduodamus klausimus 
(DUK), videovedliai dėl duomenų teikimo ir kita naudin-
ga informacija skelbiama Registrų centro interneto sve-
tainėje: https://www.registrucentras.lt/p/1530.

Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus, susijusius 
su naudos gavėjo tapatybės nustatymu, taip pat skelbia-
mi Lietuvos banko dažnai užduodamų klausimų skiltyje 
(DUK: https://www.lb.lt/lt/klausimai-ir-atsakymai-pini-
gu-plovimo-ir-teroristu-fi nansavimo-prevencija).

Klausimus dėl duomenų apie naudos gavėjus teikimo 
į JANGIS galima pateikti Registrų centro Konsultacijų 
centro svetainėje (https://info.registrucentras.lt/) arba te-
lefonu (8 5) 2688 262.
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Gyventojai, ketinantys modernizuoti savo individualų 
gyvenamąjį namą, gali kreiptis į Aplinkos projektų valdy-
mo agentūrą  ir pasinaudoti fi nansine parama. Šiais me-
tais iš Klimato kaitos programos šiai priemonei skirta 10 
mln. eurų.

Pirmadienį  Aplinkos projektų valdymo agentūra 
(APVA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas individualių 
gyvenamųjų namų savininkams kompensacinėms išmo-
koms už gyvenamųjų namų (vieno ar dviejų butų) mo-
dernizavimą.

Maksimali kompensacinė išmoka vienam projektui 
– iki 14 500 eurų. Kompensacinės išmokos dydis apskai-
čiuojamas padauginus namo naudingą plotą iki moder-
nizavimo iš fi ksuoto dydžio. Fiksuotas dydis už 1 kvadra-
tinį metrą namo naudingo ploto – 75 eurai.

Parama bus skiriama projektams, po modernizavimo 
pasiekusiems ne žemesnę nei B namo energinio nau-
dingumo klasę ir sumažinusiems skaičiuojamosios šilu-
minės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 
40 proc. lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energi-

Individualių gyvenamųjų namų modernizavimui – dar 10 mln. eurų parama
jos sąnaudomis iki atnaujinimo.

Skaičiuojama, jog šiandien gyvenamosios paskirties 
pastatai sudaro 64 proc. viso šalies pastatų fondo ploto, 
kur daugiabučiai ir individualūs namai, vertinant pagal 
plotą, pasiskirstę panašiomis dalimis (29 proc. ir 34 proc. 
bendro Pastatų fondo ploto). Didžioji šių pastatų dalis 
(75 proc.) statyti iki 1993 m. ir yra žemesnės nei C energi-
nio naudingumo klasės.

„Šie skaičiai akivaizdžiai parodo, jog gyvenamųjų pas-
tatų atnaujinimas turi tapti vienu svarbiausių prioritetų, 
siekiant Lietuvai tapti klimatui neutralia šalimi. Tad šios 
priemonės pagrindinis tikslas ir yra padėti sumažinti šilu-
minės energijos sąnaudas privatiems namams apšildyti, 
tokiu būdu minimalizuojant į atmosferos orą išmetamų 
šiltnamio dujų kiekį,“ – tvirtina Aplinkos projektų valdy-
mo agentūros Nacionalinių programų departamento di-
rektorius Jonas Balkevičius.

Gyventojai prašymus gali teikti visą mėnesį, iki rug-
pjūčio 3 d. per APVA informacinę sistemą APVIS Gauti 
prašymai bus vertinami konkurso būdu pagal kvietime 

nustatytus kriterijus. Kompensacijos skyrimui jokios įta-
kos neturi prašymo pateikimo greitis, todėl nesvarbu, ar 
prašymas pateiktas pirmąją, ar paskutinę kvietimo dieną.

Dėl kompensacinių išmokų gali kreiptis fi ziniai asme-
nys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gy-
venamosios paskirties namą.

Nuo liepos 1 d. pasidėjo saugomų teritorijų valdymo 
sistemos pertvarka. Regioninių parkų ir rezervatų direk-
cijos sujungtos į stambesnes Aukštaitijos, Dzūkijos-Su-
valkijos, Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos saugomų teri-
torijų direkcijas. Pereinamajame laikotarpyje galimi kai 
kurie nesklandumai, todėl prašome būti tolerantiškais.

Naujų 4 saugomų teritorijų direkcijų laukia daug dar-
bų ir dokumentų perregistravimo. Reikia papildomai 
informuoti savivaldybes, taip pat informacinių sistemų 
tvarkytojus ir valdytojus dėl pasikeitusių institucijų, duo-
ti žinią teismų administracijai apie įsteigtus 4 naujus ju-
ridinius asmenis, sutvarkyti dokumentus bankuose ir t.t., 
informuoja Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.

Dar kartą primename naujų 4 direkcijų kontaktus ir 
įmonių kodus:

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, įmonės 
kodas 306108968, juridinio asmens adresas – Anykščiai, 

Naujos saugomų teritorijų direkcijos: vykstant pertvarkai būkime tolerantiški
J.  Biliūno g. 55, el. paštas pasiteiravimui - aukštaitija@
saugoma.lt , tel. (8 381) 50738.

Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija, 
įmonės kodas 306109963, juridinio asmens adresas - 
Alytaus r. sav., Simno sen., Aleknonių k., Kampelių g. 10, 
el. paštas pasiteiravimui – dzukija.suvalkija@saugoma.lt , 
tel. (8 315) 49540.

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija, 
įmonės kodas 306109995, juridinio asmens adresas - Ši-
lutės r. sav., Rusnė, Kuršmarių g. 13, el. paštas pasiteiravi-
mui – mlietuva@saugoma.lt , tel. (8 444) 47415.

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, įmonės 
kodas 306109002, juridinio asmens adresas - Telšių r. 
sav., Varnių sen., Ožtakių k., Dumbrių g. 3, el. paštas pa-
siteiravimui – zemaitija@saugoma.lt , tel.  (8-441) 75050.

Atsiradus nesklandumų, visuomet galima pasiskam-
binti ar parašyti el. paštu ir pasiteirauti. Vietos gyventojai 

informaciją gali gauti ir regioninio parkų bei rezervatų 
lankytojų centruose. 

Iš anksto atsiprašome ir raginame būti tolerantiškais.

Atostogas su vaiku užsienyje planuojantys tėvai į Vals-
tybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos speci-
alistus kreipiasi patarimo, kaip keliauti, kad nekiltų nesu-
sipratimų ar konfl iktų su skyrium gyvenančiu vaiko tėčiu 
ar mama, sako Tarnybos Pagalbos vaikams ir šeimoms 
skyriaus teisininkė Renata Silvanovič.

„Paprastai, klausimų kyla tuomet, kai keliauti su vaiku 
planuoja vienas iš tėvų. Dažniausiai teiraujamasi, ar rei-
kalingas kito iš tėvų sutikimas išvykti, taip pat tėvai do-
misi, kokie dokumentai reikalingi, kai vaikas keliauja su 
seneliais ar kitais artimaisiais“, – teigė specialistė. 

Pasak jos, jeigu vaikas vyksta atostogauti su vienu iš 
tėvų, jokie papildomi dokumentai – sutikimai, leidimai, 
įgaliojimai – nereikalingi. Šiuo klausimu nesusipratimų 
neturėtų kilti ir tarp skyrium gyvenančių tėvų. 

„Išimtys numatytos tik tais atvejais, jeigu šalys yra su-
tarę kitaip ir tai numatę teismo patvirtintuose dokumen-
tuose. Pavyzdžiui, kad vaiko išvykimas į užsienio valstybę 
galimas tik su kito iš tėvų sutikimu. Tuomet, vaiko tėvai 
privalo apie atostogas kitoje valstybėje informuoti vie-
nas kitą, pateikti numatytą informaciją“, – sako Tarnybos 
teisininkė.

Jeigu vaikas vyksta su artimaisiais – kartu nekeliauja 
nė vienas iš tėvų – dėmesį reikėtų atkreipti ar šalis į kurią 
vykstama priklauso Šengeno erdvei. 

Teisininkė pataria: trumpa atmintinė atostogas
su vaiku užsienyje planuojantiems tėvams

„Jeigu vaiką išleidžiate atostogauti su artimaisiais į 
Šengeno erdvei priklausančią šalį, jokių papildomų do-
kumentų ir sutikimų nereikia. Vykstant į Šengeno erdvei 
nepriklausančias šalis, pvz. Turkiją, Egiptą ir pan., būtinas 
vieno iš tėvų rašytinis ir notaro patvirtintas sutikimas. 
Jeigu pora gyvena skyrium, reikalingas vieno iš tėvų su-
tikimas, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta“, – 
dėmesį atkreipia R. Silvanovič.

„Yra buvę, kai žmogus kreipėsi į policiją, dėl neva pa-
grobto ir į Turkiją išvežto vaiko. Paaiškėjo, kad taip tėtis 
norėjo išreikšti protestą dėl vaiko kelionės su mama ir jos 
naujuoju draugu. Tačiau mama šiuo atveju nieko nepa-
žeidė ir visiškai teisėtai išvyko atostogauti į svečią šalį“, 
– apie skyrium gyvenančių tėvų konfl iktus pasakoja tei-
sininkė. 

R. Silvanovič primena, kad vaikas turi teisę į poilsį ir 
turiningą laisvalaikį, todėl tėvams reikėtų palikti nesu-
tarimus nuošaly ir dovanoti vaikams galimybę keliauti, 
matyti, pažinti. 

Teisininkė atkreipia dėmesį, kad skyrium gyvenančio 
vieno iš tėvų sutikimas nereikalingas, tik kai iš šalies iš-
vykstama laikinai, t. y. ne nuolatinai gyventi. 

Aktualu žinoti

Planuojant atostogas užsienyje, aktualu žinoti, kad 
į užsienio valstybes tinkami vykti vaiko asmens doku-

mentai yra tik asmens tapatybės kortelė ar pasas. Vaiko 
gimimo liudijimas nėra tinkamas.

Taip pat reikia atkreipti dėmesį į dokumentų galiojimo 
laiką, nes vaikų asmens dokumentai galioja trumpiau – 
2-5 metus.

Svarbu nepamiršti, kad daugelis šalių reikalauja paso 
galiojimo ilgesnio nei 6 mėnesiai nuo kelionės pabaigos.

Be to, jeigu vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, 
su kuriuo vaikas vyksta į užsienio valstybes, nepriklau-
sančias Šengeno erdvei, pavarde ir jei duomenų apie 
vaiko gimimą nėra Lietuvos gyventojų registre, svarbu 
turėti vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą.

Prieš laikinai išvykstant į užsienio valstybę, rekomen-
duojama įsigyti kelionės sveikatos/gyvybės draudimą, 
kuris, esant reikalui, padengtų gydymo išlaidas.

Taip pat rekomenduojama pasidomėti šalies, į kurią 
vykstama atostogauti, taikomomis rekomendacijomis, 
galiojančiais apribojimais dėl COVID-19 ligos.          

Nuotrauka – pixabay.com

Pensinio amžiaus asmenims į NDNT vykti nebūtina, 
nes NDNT jų savarankiškumo klausimyno nepildo.

Prašymą nustatyti specialiuosius poreikius NDNT ga-
lima atsiųsti paštu, jį atnešti gali asmens artimieji ar kiti 
atstovai.

Dėl klausimyno užpildymo su asmeniu susisieks savi-
valdybės paskirtas socialinis darbuotojas – taigi pačiam 
asmeniui papildomai niekur kreiptis nereikia. Medicini-
nę dalį, kaip įprasta, įvertinsime pagal gydytojo pareng-
tame siuntime pateiktus duomenis, o klausimyną mums 

Pensinio amžiaus asmenims į NDNT vykti nebūtina
pateiks pats socialinis darbuotojas.

Atlikę specialiųjų poreikių vertinimą, sprendimą Jums 
išsiųsime paštu.

Ką daryti, jei pensinio amžiaus asmuo dėl sveikatos 
būklės pats negali užpildyti prašymo ir jo pasirašyti?

Prašymą užpildyti ir pasirašyti gali asmens atstovai. 
Jais laikomi asmens tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilname-
čiai vaikai, globėjas (rūpintojas), įgaliotas atstovas, as-
meniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės 
socialinis darbuotojas arba socialinės globos įstaigos, 

kurioje asmuo gyvena, socialinis darbuotojas.
Kokius dokumentus reikia pateikti NDNT kartu su pra-

šymu?
• Jei gydytojas nepateikė siuntimo per ESPBI IS arba ei. 

būdu – gydančio gydytojo parengtą siuntimą,
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (siunčiant 

paštu – jo kopiją). Jei prašymą pasirašė asmens atstovas 
– taip pat ir jo asmens dokumentą (kopiją).

• 3 x 4 cm dydžio nuotrauką (tik pensinio amžiaus as-
menys).
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Vaikų raidos sutrikimų ankstyvąją reabilitaciją šeimos 
turi gauti vienodai greitai ir patogiai visoje Lietuvoje, o 
pačių paslaugų kokybė turi augti – to siekia Sveikatos 
apsaugos ministerija, kartu su gydymo įstaigomis, nevy-
riausybinėmis organizacijomis ir visuomenės atstovais 
rengianti ir derinant sveikatos ministro įsakymo pakeiti-
mus, svarbius šeimoms, auginančioms vaikus su raidos 
sutrikimais.

Numatoma, kad Lietuvoje bus įdiegti penki regioni-
niai ir du universiteto ankstyvosios vaikų reabilitacijos 
centrai Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipė-
doje. Pastarieji bus atsakingi už ambulatorinių  sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo savivaldybėse koordinavi-
mą. Tai reiškia, jog specialistams kitose šalies savivaldy-
bėse galės padėti gydytojai iš penkių didžiųjų sveikatos 
priežiūros centrų. Pavyzdžiui, prireikus tiesiogiai ar nuo-
toliniu būdu pagelbėti konsultuojant pacientus, teikti 
metodinę pagalbą sveikatos, ugdymo ir socialines pas-
laugas vaikams teikiančioms įstaigoms ir specialistams 

Rengiami pokyčiai, pagerinsiantys vaikų raidos 
sutrikimų ankstyvąją reabilitaciją

AKTUALU, NAUDINGA IR ĮDOMU

ir kt.
Speciali pagalba turi būti suteikiama ne tik raidos su-

trikimų turinčiam vaikui, bet ir jo tėvams ar globėjams – 
kasdien susiduriant su unikaliais iššūkiais rūpinantis vai-
ku su raidos sutrikimais, artimiesiems taip pat reikia tiek 
emocinės, tiek fi zinės sveikatos priežiūros profesionalų 
pagalbos. Todėl vienas iš svarbesnių siūlomų pokyčių 
– tėvų mokymas. Raidos sutrikimą turinčių vaikų tėvai 
turi būti mokomi, kaip taikyti ankstyvosios reabilitacijos 
intervencijas namuose, pritaikyti aplinką, naudoti kom-
pensacines priemones. Šiuos mokymus vykdys specialis-
tų komandos nariai pagal savo kompetenciją, kiekvieno 
terapinio užsiėmimo metu.

Ambulatorines vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios 
reabilitacijos paslaugas teiks specialiai tam suburta spe-
cialistų komanda, kuriai vadovaus gydytojas socialinis 
pediatras. Komandą turėtų sudaryti: gydytojas socialinis 
pediatras, kineziterapeutas, ergoterapeutas, klinikinis lo-
gopedas, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas 

ir bendrosios praktikos slaugytojas. Stacionare ši specia-
listų komanda dar pasipildys meno terapeutu ir specia-
liuoju pedagogu.

Ankstyvosios raidos sutrikimų gydymo kokybei ir pri-
einamumui gerinti bus sudarytas vaikų raidos sutrikimų 
ankstyvosios reabilitacijos paslaugų valdymo komitetas, 
kuris vertins universiteto ankstyvosios vaikų reabilitaci-
jos centrų pateiktas analizes, teiks išvadas ir pasiūlymus 
dėl šių paslaugų teikimo organizavimo tobulinimo.

SAM Spaudos tarnyba.

Birželio pabaigoje kartu su visu pasauliu minėdama 
Tarptautinę inkontinencijos savaitę,  Valstybinė ligonių 
kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) kviečia 
visuomenę atkreipti dėmesį į šlapimo nelaikymo proble-
mą. Ligonių kasų specialistai primena, kokios priemonės 
pacientams kompensuojamos Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) lėšomis.

Jau nuo 2021 metų liepos mėnesio pacientams, ku-
riems diagnozuotas šlapimo nelaikymas, reikiamų kom-
pensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių (MPP) 
kiekis yra padidintas. Pakeitus Kompensuojamųjų MPP 

Į pagalbą šlapimo nelaikantiems pacientams: ką kompensuoja ligonių kasos?
sąrašą, žmonėms, kuriems nustatytas sunkus šlapimo 
nelaikymo laipsnis, PSDF lėšomis šiuo metu apmokama 
60 vienetų sauskelnių per mėnesį.

Skaičiuojama, kad pernai Lietuvoje kompensuojamą-
sias šlapimo ir išmatų sulaikymui skirtas (inkontinenciją 
sulaikančias) priemones naudojo 66,5 tūkst. pacientų. 
Tai yra 8 tūkst. daugiau žmonių nei užpernai. Vien šioms 
priemonėms kompensuoti prireikė beveik 11 mln. eurų 
PSDF lėšų. Tai yra 1,6 mln. eurų daugiau nei 2020-aisais.

Dar 4,9 mln. eurų praeitais metais buvo skirta iš vals-
tybės biudžeto beveik 52 tūkst. pacientų priemokoms už 
inkontinenciją sulaikančias priemones padengti. Tai reiš-
kia, jog reikiamų MPP priemokos buvo padengtos net 78 
proc. visų pacientų, naudojančių kompensuojamąsias 
inkontinenciją sulaikančias priemones.

VLK specialistų teigimu, dėl PSDF lėšomis kompen-
suojamų įklotų ir sauskelnių pirmiausia reikia kreiptis į 
šeimos gydytoją. Įvertinęs šlapimo arba išmatų nelaiky-
mo sutrikimo rizikos veiksnius ir laipsnį, jis turi diagno-
zuoti sutrikimą ir išrašyti receptą kompensuojamoms 
MPP gauti. Prireikus nuodugnesnio ištyrimo, šeimos gy-
dytojas gali pacientą siųsti patvirtinti diagnozę pas gy-
dytoją specialistą (ginekologą ar urologą).

Gydytojui nustačius šlapimo ir (arba) išmatų nelaiky-
mą, per mėnesį galima gauti šias PSDF lėšomis kompen-
suojamas priemones:

Kam kompen-

suojama?

Kada kompen-

suojama? 

Kas kompen-

suojama?

VA
IK

A
M

S

Esant šlapimo 
nelaikymui, kai 
nustatyta negalia

60 sauskelnių, įklotų 
arba vienkartinių 
paklodžių

Esant išmatų 
nelaikymui  45 sauskelnės

SU
AU

G
U

SI
EM

S

Esant vidutiniam 
šlapimo 
nelaikymui  

60 įklotų, kurių 
sugeriamumas 
nuo 300 ml

Esant sunkiam 
šlapimo 
nelaikymui

60 sauskelnių arba 
įklotų ir vienkartinių 
paklodžių

Esant tik išmatų 
nelaikymui   45 sauskelnės

Esant šlapimo ir 
išmatų nelaikymui 90 sauskelnių

Ligonių kasos primena, kad pirmą kartą skiriamų 
kompensuojamųjų MPP receptą  išrašo gydytojas, nes 
jis diagnozuoja paciento ligą, dėl kurios jam gali būti 
paskirtos kompensuojamosios priemonės. Vėliau šiuos 
receptus turi teisę išrašyti slaugytojai.

VLK duomenimis, pernai dėl inkontinencijos priežas-
čių buvo išrašyta 252 tūkst. MPP receptų. Tai yra 9 proc. 
daugiau negu 2020-aisiais.

Gera žinia nuolat ar ilgą laiką žaizdas gydyti turintiems 
pacientams ir jų artimiesiems. Nuo 2022 m. liepos 1-os-
ios privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti žmonės 
gaus daugiau kompensuojamųjų tvarsčių nei dabar. 
Šiam tikslui iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) antrąjį metų pusmetį numatyta skirti net 400 
tūkst. eurų.

Nuo šiol įvairių tipų žaizdoms gydyti per mėnesį ligo-
nių kasos kompensuos po 15 vienetų hidrokoloidinių, 

Pradedama kompensuoti daugiau gydomųjų tvarsčių
silikono ar kitos sudėties tvarsčių kiekvienai žaizdai ar 
opai. Gydomieji tvarsčiai pacientams kaip ir anksčiau 
bus kompensuojami pūslinės epidermolizės žaizdoms, 
praguloms gydyti, iki 5 mm gylio trofi nėms opoms bei 
opoms po spindulinio gydymo (dėl piktybinio naviko), 
taip pat vaikų nudegimams gydyti.

Ligonių kasos primena, kad pirmą kartą skiriamų 
kompensuojamųjų MPP receptą išrašo šeimos gydytojas 
ar gydytojas specialistais, nes šie medikai diagnozuoja 

paciento ligą, dėl kurios jam gali būti paskirtos kompen-
suojamosios priemonės. Vėliau šiuos receptus turi teisę 
išrašyti ir slaugytojai.

Lietuvoje kompensuojamąsias MPP praeitais metais 
naudojo beveik 186 tūkst. pacientų. Vien gydomiesiems 
tvarsčiams kompensuoti prireikė 2,7 mln. eurų PSDF lėšų, 
t. y. 430 tūkst. eurų daugiau, nei 2020-aisiais. Dar 313 
tūkst. eurų pernai buvo skirta iš valstybės biudžeto pa-
cientų priemokoms už gydomuosius tvarsčius padengti.

Nuo šių metų liepos 1 d. keičiasi vaistų, skirtų skaus-
mui malšinti, kompensavimo būdas. Kompensaciją vais-
tams nuo skausmo galės gauti ne tik senjorai, vaikai ar 
neįgalieji, bet ir asmenys, kuriems nustatytos tam tikrų 
ligų indikacijos. Vaistiniai preparatai „Ibuprofenum“, 
„Diclofenacum“ ir „Tramadolum“ bus kompensuojami 
asmenims, susiduriantiems su onkologinėmis, nervų sis-
temos, jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos 
ligomis, patyrusiems traumas, sužalojimus, nudegimus 
ir kt.

Iki šiol vaistai nuo skausmo Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) lėšomis buvo kompensuojami 
tik vaikams, senjorams ir neįgaliesiems. Tam tikromis 
ligomis sergantys asmenys, nepriklausantys anksčiau 
minėtoms grupėms, šių kompensuojamųjų vaistų gauti 
negalėjo.

Plečiamos grupės žmonių, galinčių gauti
kompensuojamųjų vaistų skausmui malšinti

Atnaujinus kompensavimo tvarką, vaistai nuo skaus-
mo galės būti kompensuojami platesnei grupei pacien-
tų. Pavyzdžiui, nuo liepos 1 d. kompensaciją vaistams nuo 
skausmo gydytojas galės skirti pacientams, sergantiems 
vėžiniais susirgimais, nervų sistemos ligomis, jungiamo-
jo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis. Taip pat, 
vaistai nuo skausmo bus kompensuojami ir asmenims, 
patyrusiems traumas, sužalojimus, nudegimus ir kt.

Vaistams nuo skausmo kompensuoti kasmet numaty-
ta skirti virš 4,6 mln. eurų iš PSDF.

Gyventojams primename, kad susidūrus su alinančiu, 
ūmiu ir nenutrūkstamu skausmu, kentėti nereikia. Būtina 
kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris galės nustatyti tiks-
lią skausmo kilmės priežastį ir taip parinkti tinkamiausią 
gydymą bei, esant poreikiui, išrašyti būtent pacientui tin-
kamiausių vaistų. (Piktochart nuotr.) SAM Spaudos tarnyba.
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Ligonių kasos sulaukia moksleivių tėvelių klausimų, ar 
yra galimybė vaikams gydantis dantis nemokėti nei už 
gydymą, nei už sunaudotas plombines ar kitas odonto-
logines medžiagas.

Šiaulių teritorinės ligonių kasos specialistai primena, 
kad norint gauti nemokamas, t .y. iš Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo (PSDF) kompensuojamas, pirmines 
odontologines sveikatos priežiūros paslaugas, apdraus-
tiesiems reikia kreiptis į poliklinikos, prie kurios yra prisi-
rašę, gydytoją odontologą. Dažniausiai pirminės odon-
tologinės paslaugos teikiamos toje pačioje įstaigoje kaip 
ir šeimos gydytojo paslaugos. Jei įstaigoje odontologo 
nėra, ji turi pateikti informaciją, kuri odontologijos klini-
ka teikia nemokamas pirmines odontologines paslaugas 
toje įstaigoje prisirašiusiems asmenims.

Vaikams, moksleiviams, besimokantiems dieninėse 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieni-
niuose skyriuose, bet ne ilgiau nei jiems sukanka 24 me-
tai, bei socialiai remtiniems asmenims gydantis dantis 
poliklinikoje, kurioje jie yra prisirašę, mokėti nereikia nei 
už pirmines odontologines paslaugas, nei už plombines 
ar kitas odontologines medžiagas. Socialiai remtini gy-
ventojai turi pateikti gyvenamosios vietos savivaldybės 
socialinės paramos skyriaus pažymą.

Kitiems apdraustiesiems gydantis dantis poliklinikoje, 
kurioje jie yra prisirašę, reikia sumokėti už plombines ar 
odontologines medžiagas, vienkartines priemones. Tai-
gi, jiems už gydytojo darbą kompensuoja ligonių kasos, 
o už dantims gydyti sunaudotas medžiagas ir vienkarti-
nes priemones – pacientas.

Ligonių kasų specialistai atkreipia gyventojų dėmesį, 
kad tais atvejais, kai pacientas pasirenka brangesnes me-
džiagas, priemones ar kitas papildomas  paslaugas – taip 
pat reikia sumokėti patiems.

Kur kreiptis moksleiviams,
kad už dantų gydymą nereikėtų mokėti?

Kasmet iš PSDF biudžeto vis daugiau lėšų skiriama 
pirminėms odontologinėms paslaugoms. Užpernai Šiau-
lių TLK šioms paslaugoms išleido 6,8 mln. eurų, pernai – 
7,2 mln. eurų, šiemet planuojama išleisti 7,9 mln. eurų.

Pirminėms odontologinėms paslaugoms priskiriamas 
dantų ėduonies gydymas, pulpito, kai kurių rūšių peri-
odontito gydymas, dantų akmenų nuėmimas, dantų ir 
dantų šaknų traukimas, ikivėžinių ligų tikimybės nusta-
tymas, vaikų dantų ėduonies profi laktika (silantavimo 
paslaugos), sąkandžio anomalijų nustatymas ir profi lak-
tika, laikinų įtvarų uždėjimas gydant dantų traumas ir 
kita.

Šiaulių teritorinės ligonių kasos informacija.

AKTUALU, NAUDINGA IR ĮDOMU

Dar daugiau didelės rizikos pacientų, apdraustų pri-
valomuoju sveikatos draudimu, galės įsigyti kompen-
suojamųjų kraujo krešėjimą stabdančių vaistų (antiko-
aguliantų). Tai pasiekta Sveikatos apsaugos ministerijai 
patikslinus šių vaistų kompensavimo tvarką. Numatoma, 
kad išlaidos antikoaguliantams sumažės beveik 9 tūkst. 
žmonių, kurie dabar šiuos vaistus įsigyja savo lėšomis.

Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąraše 
(A sąraše) yra įrašyti  keturi kompensuojamieji antikoa-
guliantai: Apixabanum, Dabigatranum, Rivaroxabanum 
ir Edoxabanum. Nuo 2022 m. liepos 5 d. keičiasi šių 
vaistų kompensavimo sąlygos pacientams, sergantiems 
prieširdžių virpėjimu, plaučių embolija ir giliųjų venų 
tromboze. Kompensuojamųjų antikoaguliantų skyrimo 
sąlygų pakeitimai buvo suderinti su gydytojais specialis-
tais ir Lietuvos kardiologų draugija. Draugijos vertinimu, 
patikslinus skyrimo sąlygas, kompensuojamuosius anti-
koaguliantus galės gauti bent pusė visų didelės rizikos 

Geros žinios pacientams – atnaujinta kraujo 
krešėjimą stabdančių vaistų kompensavimo tvarka

pacientų.
Nuo 2022 m. liepos 5 d. pacientams, sergantiems 

prieširdžių virpėjimu ar plazdėjimu, šie Privalomojo svei-
katos draudimo fondo (PSDF) lėšomis kompensuojami 
vaistai galės būti skiriami esant 2 (vyrams) ar 3 (mote-
rims) ir daugiau insulto rizikos balams pagal klinikinio 
prognozavimo taisykles.

Pacientams, sergantiems plaučių embolija ir giliųjų 
venų tromboze, nuo 2022 m. liepos 5 d. šie vaistai ga-
lės būti skiriami be papildomų prieš tai vartotų vaistų 
apribojimų (iki šiol galiojo tvarka, kad antikoaguliantai 
nurodytoms diagnozėms gydyti galėjo būti skiriami, kai 
gydymas varfarinu buvo kontraindikuotinas arba nepa-
vykus parinkti tinkamos dozės). Tačiau vaistai šioms in-
dikacijoms gydyti galės būti skiriami ne ilgesniam kaip 
6 mėn. laikotarpiui.

Šiems pakeitimams, kurių buvo laukiama nuo 2018 m. 
pabaigos, po įvykusių derybų su vaistų gamintojais,  bus 

skirta apie 6,3 mln. eurų iš PSDF per metus.
Antikoaguliantų vartojimas mažina riziką patirti in-

sultą, tromboemboliją ir susirgti kitomis širdies bei krau-
jagyslių ligomis, kurios yra dažniausia mirties priežastis 
Lietuvoje.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymą ir atnaujintas 
vaistų skyrimo sąlygas rasite ČIA.

(Piktochart nuotr.) SAM Spaudos tarnyba
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Pačiame vidurvasario virsme birželio 20-26 dienomis 
vyko nuostabi Labo noro stovykla. Visa savaitę Anta-
viešės vienkiemyje viduryje Labanoro girios, prie Per-
šokšnos upės vyko įvairios amatų ir kultūrinės, gamtos 
ir savęs pažinimo veiklos. Stovyklą iš dalies fi nansavo 
Lietuvos kultūros taryba. Nors orai pradžioje nelepino 
ir po stovyklos atidarymo teko slėptis palapinėse bei sa-
lėje, bet net ir tokiomis sąlygomis vyko puikios kerami-
kos dirbtuvės su Kristina Motūziene bei lietuvių liaudies 
instrumentų edukacija su Skalmantu Barkausku, kur ne 
tik sužinojome apie instrumentus, bet ir kiekvienas pasi-
gamino birbynę iš nendrės. Pašvietus saulei ir vis daugė-
jant atvykstančiųjų įvyko ir medžio drožybos edukacija 
su meistru Rimantu Zinkevičiumi, kurioje buvo daug 
norinčių išsidrožti sau gražų medinį šaukštą ar dubenėlį. 
Tuomet, Agotos Zdanavičiūtės visi buvo pakviesti į kan-
klių ratą, kur mokėsi kankliavimo pradmenų ir lietuvių 
liaudies dainų. Vakarą vainikavo Promočių giesmės su 
sutartinių magija, nuostabiai vedamos Lauritos Peleniū-
tės apjungusios visus buvusius į vienį. Saulei vis karščiau 
šviečiant ir artėjant Rasų šventiniam vakarui norintys 
dalyvavo Ramūno Daugelavičiaus vedamoje gilių kavos 
gėrimo ceremonijoj ir paskaitoje apie žolynus. Lina Pivo-
rienė rodė kaip pasigaminti skanių patiekalų iš tiesiog 
lauke augančių augalų. Norintys žoliavo, pynė vainikus o 
vakare atvykus Daumantui Čepuliui smagiai trypė tradi-
cinių šokių vakaronėje.  Ryte vaikai ir jaunimas bei jų tė-
vai buvo įtraukti į skautiškus užsiėmimus ir smagiai leido 
laiką su Sergėjumi Staponkumi, pynė išgyvenimo juoste-
les, mokėsi užsikurti laužą, šaudyti iš lankų. Vėliau visi no-
rintys gaminosi šiaudinius sodus su Jurgita Treinyte bei 
pynė tautines juostas su Rasa Breidokiene, ir žinoma kaip 
gi be mūsų krašto pasakoriaus Algirdo Breidoko, kuris 
prijuokino ir senus ir mažus savo pamokančiomis tarmiš-
komis istorijomis. Kitą dieną visi norintys buvo pakviesti 

LAISVALAIKIS, KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

Labo noro stovykla Labo noro stovyklos dalyviai.

Jogamantra užsiėmimas.

Juostų pynimo edukacija su Rasa ir Algirdu Breidokais.

Labo noro stovyklos auditorija.

Labo noro vakaronė prie laužo.

Netikėti svečiai iš Utenos žirgyno.

Šventinis stovyklos koncertas. Atlikėja Austieja. Wim Hof šalčio praktikos Peršokšnos upėje su instruktoriumi Žilvinu Gruodžiu.

į žygį su gamtininku Andrėjumi Gaidamavičiumi palei 
Peršokšnos upės krantus, o grįžę vakarop kojas ilsino 
klausydamiesi nuostabios muzikos. Stovyklos dalyviams 
koncertavo žemaitė Austieja ir dzūkas Rokas Kašėta. 
Abu originalūs ir kiekvienas savaip nuostabus. Klausant 
jų atliekamų dainų kojos pačios kilnojosi, o širdis daina-
vo. Visos stovyklos metu vyko jogos užsiėmimai, įvairios 
saviugdos praktikos. Juos vedė instruktoriai Žymantas 
Dečkus, Liudvikas Cibas, Augustinas Antanaitis, Dalia 
Balčiūnienė, Shyam Prasad, Vytis Kaziliūnas, Ugnius Lei-
montas ir Aistė Margė, Žilvinas Gruodis, Egidijus Šilins-
kas, Indrė Šiliauskaitė, Ignas Kavaliauskas ir Ugnė Alsytė, 
Giedrius Sirvydis, Aistė Burkauskaitė. Žygį po girią taip 
pat vedė ir ornitologė Gintarė Grašytė, o paskaitą apie 
gyvūnų sugyvenimą su žmonėms Sibiro taigoje skaitė 
dr.Donatas Brandišauskas, Aušra Junevičienė visus mokė 
gamtinės daržininkystės subtilybių, o Aušra Masteikaitė 
ir Dovilė Steponavičienė visus meistriškai įtraukė į lietu-
vių liaudies dainas su bhadžianomis.  Po tokios veiklomis 
gausios stovyklos paskutinę dieną, po rytinės mankštos 
visi susirinko prie laužo pagiedoti sutartinių, sutarti, apsi-
kabinti ir atsisveikinti iki kitų Labo noro susitikimų.
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Sakoma, kad skirtumas tarp chaotiškos ir stresą 

keliančios kelionės bei atostogų, kurias su džiaugs-

mu prisimename visą gyvenimą, yra tik vienas – tai 

tinkamas pasiruošimas. Kita vertus, detaliam ir iki 

smulkmenų nugludintam kelionės planavimui ne 

visada yra tam būtino laiko. Laimei, situaciją ištaiso 

išmaniuose telefonuose prieinamos išmaniosios pro-

gramėlės. 

„Programėlių kūrėjai prisitaiko prie aktualiausių visuo-
menės rūpesčių ir bando palengvinti mūsų kasdienybę. 
Todėl pažangiausiuose programėlių parduotuvėse ne-
trūksta programėlių, palengvinančių vasaros keliones: 
pavyzdžiui, tokių, kurios pataria, ką krauti į atostogų 
krepšius, orientuotis nepažįstamose vietovėse ar kurti 
įspūdingus kelionių atsiminimus. Programėlių yra daug 
ir įvairių, todėl keliautojams belieka su jomis susipažinti 
ir ruoštis poilsiui bei pramogoms“, – teigia Audrius Gra-
nickas, „Huawei Mobile Services“ verslo vystymo ir ope-
racijų vadovas Lietuvoje.

Ekspertas dalinasi 5 programėlių rekomendacijomis, 
kurios leis išvengti atostogų metų užplūstančio nerimo 
ir tinkamai joms pasiruošti:

1. Keliones planuoti padės „Skyscanner“ 

Socialiniuose tinkluose matomi kelionių vaizdai: sau-
lėti paplūdimiai, dangaus žydrumo jūra ar egzotiniai pa-
tiekalai gali sukelti lengvą pavydą ne vienam. Kita vertus, 
gražiausios kelionių akimirkos – tik galutinis rezultatas, o 
iki jų seka nemenki iššūkiai – ilgas kelionės maršruto pla-
navimas, tinkamų skrydžių bei nakvynės vietų paieška ir 
dar ne vienas rūpestis.

„Ieškant mobiliosios programėlės, kuri yra itin pravarti 
kelionės dar nesusiplanavusiems, verta išskirti vartotojų 
jau pamėgtą „Skyscanner“. Ši mobilioji programėlė yra 
puikus pagalbininkas mėgstantiems keliauti, bet no-

Atostogos jau ant nosies, bet jaučiatės nepasiruošę?
5 išmaniosios programėlės, praversiančios kiekvienam keliautojui

rintiems sutaupyti pinigų bei laiko. Įsirašius 
„Skyscanner“, tereikia suvesti norimą kelio-
nės tikslą, o likusiu darbu programėlė pa-
sirūpins už jus: pateiks geriausius skrydžių 
ir nakvynės pasiūlymus su galiojančiomis 
nuolaidomis. O svarbiausia – nėra jokių pro-
gramėles naudojimosi mokesčių“, – teigia A. 
Granickas.

2. Nepasiklysti ir įsimintus objektus 

pasiekti laiku su „Moovit“

Keliavimas užsienio valstybėje gali būti 
net labai varginantis, ypač jei iš anksto nepa-
sirūpinote viešojo transporto tvarkaraščiais.

„Nesvarbu, ar ketinate važiuoti traukiniu, 
metro, autobusu ar išsinuomoti dviratį, ar 
el. paspirtuką, svarbu laiku gauti naujausią 
informaciją apie mieste esančias transporto 
stoteles, transporto spūstis ir pasirinkti sparčiausiai ke-
liauti leisiantį maršrutą. Jei šios problemos jums aktua-
lios – rekomenduočiau susipažinti su „Moovit“ teikiamais 
sprendimais. Ši mobili programėlė veikia net 3,2 tūkst. 
pasaulio miestų ir padeda paprastai ir efektyviai patekti 
iš taško A į tašką B. Programėlėje rasite informaciją apie 
realiu laiku besikeičiantį viešojo transporto tvarkaraštį, 
išsamų miesto žemėlapį ir naudingus kelionės planavi-
mo patarimus“, – dalinasi A. Granickas.

3. „Tricount“ – programėle supaprastinanti išlaidų 

sekimą

Puikaus vakaro planas: apsilankymas muziejuje, pra-
bangi vakarienė jaukiame restorane, apsilankymas su-
venyrų parduotuvėje, beieškant mielų dovanų namuose 
likusiems artimiesiems. Situacija pažįstama, tiesa? O kas, 
jei už kiekvieną pirkinį mokėjote drauge su draugais ar 
kelionės bendražygiais? Kaip tinkamai paskaičiuoti išlai-
das ir žinoti, jog niekam nelikote skolingas?

„Tiems, kuriems dažnai tenka dalintis kelionės išlai-
domis su draugais ar artimaisiais, pravers „AppGallery“ 
programėlių parduotuvėje pasiekiama pinigų planavi-
mo programėlė „Tricount“. Ji sumaniai seka jūsų ir arti-
mųjų išlaidas, pateikia pasirinkto laikotarpio ataskaitas 
bei pirkinių sąrašus. Mobiliajame telefone surašę skirtin-
gas pirkinių sumas, galėsite patogiai nusiųsti mokėjimo 
nuorodą savo draugams. Su šia programėle sutaupysite 
laiko, išvengsite galimų neaiškumų ir vos vieno mygtu-
ko paspaudimu rasite visas kelionės išlaidas“, – pataria 
A. Granickas. 

4. Su „Outdooractive“ nuotykiai ranka pasiekiami

Mėgstate tyrinėti gamtą ir grožėtis dar neregėtų vaiz-

dų panoramomis? O tą atlikti atostogų metu, vietose, ku-
riose esate pirmą kartą, o kelionių vadovai apie jas vis dar 
nutyli? Jei į šiuos klausimus atsakėte teigiamai, siūlome 
atsisiųsti „Outdooractive“ išmaniąją programėlę.

„Maršrutų planavimo programėlė „Outdooractive“ 
yra skirta dviratininkams ir įvairaus profi lio keliautojams 
pėsčiomis. Ją galite naudoti naujų maršrutų paieškai ir 
kelionės planavimui, orientacijai jau pasirinktoje kelio-
nėje. Nors yra daug panašias paslaugas siūlančių progra-
mėlių, „Outdooractive“ išsiskiria unikaliomis funkcijomis. 
Jos maršrutų sudarymo sistema yra itin pažangi ir tiksli, 
be to, joje yra daug personalizuoto turinio, kuris vartoto-
jams suteikia išsamią informaciją apie atliekamą progre-
są“, – sako A. Granickas.

5. Programėlė, išmaniam vasaros nuotykių saugo-

jimui

Jau kuris laikas nuotraukose ir vaizdo įrašuose sten-
giamės įamžinti įsimintinas vasaros akimirkas. Užduotį 
palengvina ir daugybė įdomių programėlių, skirtų užfi k-
suotai medžiagai redaguoti ir pagražinti. 

„Tiems, kurie jau išsirinko mėgstamą nuotraukų re-
dagavimo įrankį, verta įsitikinti, kad visos nuotraukos 
ir vaizdo įrašai yra saugiai laikomi debesies saugykloje. 
Atostogų metu gali nutikti ne vienas nemalonus įvykis, 
pavyzdžiui, telefono vagystė ar nepataisomas jo sugadi-
nimas. Tam, kad svarbiausi atostogų prisiminimai būtų 
išsaugoti, pasinaudokite tokiomis debesų saugyklomis, 
kaip „Huawei Cloud“. Su šia saugykla net ir netekus savo-
jo įrenginio, visus reikiamus failus pasieksite iš kitų prie-
taisų“, – pažymi A. Granickas.

UAB „Integrity PR“ informacija.

JŪSŲ LAUKIAME:

LIEPOS 27 D. NUO 10 IKI 17 VAL.

ŠVENČIONĖLIŲ KULTŪROS CENTRAS,

VILNIAUS G. 1, ŠVENČIONĖLIAI

LIEPOS 28 D. NUO 10 IKI 17 VAL.

ŠVENČIONIŲ VERSLO IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS,

ADUTIŠKIO G. 2, ŠVENČIONYS

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Švenčionėlių 
regioninio padalinio skelbimas apie žemės, 

skirtos naujiems miškams įveisti, pirkimą
Perkančiosios organiza-

cijos rekvizitai: pavadini-
mas, kodas, pašto adresas, 
telefono numeriai, elektro-
ninio pašto adresas

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Švenčionėlių regioninis 
padalinys, įmonės kodas 132340880, adresas: Žeimenos 
g. 49, 18208 Švenčionėliai, Švenčionių r., tel. Nr.: 8 387 
31397, el. p.: svencioneliai@vmu.lt.

Nekilnojamųjų daiktų 
paskirtis, pavadinimas ir 
pageidaujama nekilnoja-
mųjų daiktų buvimo vieta, 
pirkimo būdas

Perkama žemė, skirta naujiems miškams įveisti. Pa-
geidaujama žemės buvimo vieta: perkančiosios orga-
nizacijos administruojamoje teritorijoje – vienoje iš šių 
Švenčionių savivaldybės kadastrinių vietovių: Adutiškio, 
Bačkininkų, Cirkliškio, Jakelių, Kaltanėnų, Kretuonų, La-
banoro, Lakajos, Lamaninos, Meškerinės, Mėžionėlių, 
Pavoverės, Samadūriškės, Sarių,Stanislavavo, Strūnaičio, 
Svirkų, Šventos, Vidutinės, Zadvarninkų. Pirkimas vyk-
domas skelbiamų derybų būdu.

Pasiūlymų ir nekilnoja-
mųjų daiktų dokumentų 
pateikimo terminai (ne 
trumpiau kaip 25 dienos 
nuo skelbimo paskelbimo 
dienos) 

Pasiūlymus su parduodamos žemės dokumentais ga-
lima teikti iki 2022 m. rugpjūčio mėn. 08 d.

Jei kandidato pasiūlymas ir parduodamos žemės 
dokumentai gaunami pasibaigus perkančiosios organi-
zacijos skelbime nustatytam terminui, šie dokumentai 
grąžinami juos pateikusiam kandidatui, išskyrus atvejus, 
kai pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis.

Interneto adresas, ku-
riuo pasiekiami pirkimo 
dokumentai

VĮ Valstybinių miškų urėdijos interneto svetainėje 
www.vivmu.lt skyriuje  ,,Administracinė informacija‘‘, 
„Skelbimai“, „Žemės pirkimai“.
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PAŽINKIME SAVO KRAŠTĄ IR JO ŽMONES

Karkažiškių kaimas yra 4 km į pietus nuo Pabradės, 
prie Kelio Pabradė – Kločiūnai.

Pirmąją bažnyčią Karkažiškėse 1501 metais pastatė 
Jokūbas Nemirovičius. 1502 metais buvo įsteigta para-
pija. 1611 metais Jarčevskis Karkažiškę paskyrė Vilniaus 
kunigų seminarijai. 1670 metais prelatas Aleksandras 
Sapiega bažnyčią atstatė. 1838 metais į bažnyčią tren-
kus žaibui, bažnyčia sudegė, bet tais pat metais bažnyčia 
buvo vėl atstatyta.

1913 metais buvo pastatyta nauja mūrinė bažnyčia, 
kuri buvo baigta įrengti buvo tik po Pirmojo pasaulinio 
karo. 1964-1989 metais bažnyčia neveikė, nes sovietme-
čiu buvo uždaryta. Tik 1990 metais bažnyčia grąžinta ti-
kintiesiems. 

Karkažiškės bažnyčia yra neoromaninės architektūros 
stiliaus, lotyniško kryžiaus plano, vienabokštė, arkiniais 
langais, virš transepto, susikirtimo vietoje, stovi mažytis 
bokštelis. Bažnyčia pastatyta iš raudonų plytų, ją remia 
kontraforsai, ji - labai grakščių formų, bažnyčios vaka-
rinio fasado kampai suapvalinti. Bažnyčios architektas 
nėra žinomas. 

Bažnyčia yra trijų navų, atskirtų pilioriais. Kryžminiai 
bažnyčios skliautai remiasi į piliorius, bažnyčios kraštuo-
se į piliastrus. Dėmesį patraukia labai graži sakyklos, išli-
kusio suolo, kelio stočių įrėminimo puošyba, jos apdailos 
elementų sudėtingumas, gražūs šviestuvai. Interjeras 
erdvus, jį puošia šventųjų paveikslai. Ant sienos patal-
pintas įrašas apie bažnyčioje tarnavusį kunigą Juozapą 
Legavičių (1743-1812).

Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios cen-
trinį altorių puošia paveikslas „Petro ir Povilo atsisveiki-
nimas“. Kuo gyvenime buvo apaštalai Petras ir Povilas. 
Petras iki susitikimo su Jėzumi Kristumi turėjo Simono 
vardą. Jis buvo žvejys, Kristaus sekėjas. Petras buvo pir-

Karkažiškių Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

masis Romos katalikų vyskupas ir popiežius. Paulius 
buvo žydas, turėjo Romos pilietybę, persekiojo krikščio-
nis, Kristaus mokiniu nebuvo. Patyręs stebuklą, jis įtikėjo 
Kristumi, buvo pakrikštytas Pauliumi. Pertas ir Paulius su-
sitikę buvo tik kelis kartus ir paskutinį kartą vedant abu 
mirti. 67 metais Petras ir Povilas buvo nukryžiuoti. Petras 
mirė kankinio mirtimi ant kryžiaus, galva žemyn. Tai vyko 
Vatikano laukuose, Nerono cirke. Paulius – prie Ostijos 
kelio, jam buvo nukirsta galva. Ten, kur nusirito galva, 
ištryško trys šaltiniai. IV a. Romos imperatorius Konstan-
tinas Didysis jų palaidojimo vietose pastatė bažnyčias. 
Šv. Pauliaus bazilika stovi už miesto, prie trijų šaltinių. Šv. 
Petro bazilika – Vatikane. Lietuvoje turime 25 bažnyčias, 
kurioms suteiktas Šv. apaštalų Petro ir Povilo titulas. Šv. 
apaštalai Petras ir Povilas (Paulius) pagerbiami birželio 
29 d. Kankinių mirties diena minima nuo 258 metų. 

1804 m dailininkas Pranciškus Smuglevičius (1745-
1807) Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios di-
džiajam altoriui nutapė paveikslą „Šv. Petro ir Povilo atsi-

sveikinimas“ (518 x 288 cm). 
Karkažiškės bažnyčios cen-
triniame altoriuje matome 
šio dailės kūrinio sumažintą 
kopiją. 

Paveikslo centre susiglau-
dusios Šv. apaštalų Petro ir 
Povilo fi gūros. Apaštalas Pe-
tras vaizduojamas kresnes-
nis, plataus veido, paplikęs, 
žilas, trumpa barzda, abi ran-
kos iškeltos į viršų. Apaštalas 
Povilas - siauro veido, aukš-
ta kakta, tamsių plaukų, jo 
barzda ilgesnė ir siauresnė. 
Juos supa nusiteikę siaubin-
gą egzekuciją pasiruošę vyk-
dyti kariai, vieni laukia įsaky-
mo stovintys, kiti sėdi žirgo 
balne. Paveikslo fone matyti 
Romos sienos vartų bokštai. 

Pranciškus Smuglevičius 
tai perteikė paveiksle „Šv. 
apaštalų Petro ir Petro atsi-

sveikinimas“. 
Bažnyčioje yra vertingas Šv. Ignoto Lojala paveikslas, 

kuris papuoštas sidabriniais auksuotais kalstytais drabu-
žiais. Karkažiškės fi lijinė bažnyčia priklauso Pabradės Švč. 
Mergelės Marijos , Šeimos Karalienės parapijai.

Šaltiniai: „Šv. apaštalų Petro ir Povilo atsisveikinimas“/
Dr. Regimanta Stankevičienė/www. Magnifi cat.lt 2016 06 
Nr.06 (76).

Nuotrauka: Perto ir Povilo atsisveikinimas/www. Fran-
ciszek.Smuglewicz/ artsandculture.google.com

Nuotraukos: už nuotraukas nuoširdžiai dėkoju kunigui 
Stanislavui Valiukevič.
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Su žeme sulyginti namai, žuvę, dingę be žinios ar su-
žeisti artimieji, evakuacija vykstant apšaudymams ir su-
vokimas, kad viskas, ką turi – tik keli paskubomis pasiimti 
daiktai ir prie šono besiglaudžiantys vaikai. Be namų, 
svetimoje šalyje ir su nauju „vardu“ – pabėgėlis. 

Kasmet birželio 20 d. visame pasaulyje minima Pasau-
linė pabėgėlių diena. Lietuvai, kaip ir visai Europai, šie-
met ji – išskirtinė – daugiau nei septyni milijonai ukrai-
niečių buvo priversti palikti savo namus karo žiaurumų 
krečiamoje šalyje ir ieškoti laikinų namų svetur. Daugiau 
kaip 50 tūkst. pabėgėlių iš Ukrainos, ieškodami saugaus 
prieglobsčio, atvyko ir į Lietuvą.

Naują gyvenimo lapą jiems tenka versti tebejaučiant 
karo siaubo paliktų žaizdų skausmą, bet į Lietuvą atvykę 
ukrainiečiai randa savyje jėgų nepasiduoti, o laukdami, 
kada galės grįžti į gimtinę, bando kurti gyvenimą Lietu-
voje: mokosi lietuvių kalbos, leidžia vaikus į mokyklas 
ir darželius bei ieško darbo. Mūsų šalyje darbą jau rado 
11,5 tūkst. nuo karo Ukrainoje pabėgusių žmonių – dau-
giau nei trečdalis į Lietuvą atvykusių darbingo amžiaus 
ukrainiečių. Šeši iš dešimties ukrainiečių dirba vidutinės 
kvalifi kacijos reikalaujantį darbą, o kas vienuoliktam 
pavyko susirasti aukštos kvalifi kacijos darbą, kuriame 
praverčia anksčiau įgytos žinios ir patirtis. Tarp jų ir psi-
chologė Olena Kasianchuk bei biologė Lyubov (Liubovė) 
Shevchenko.

Ilga kelionė į Lietuvą
47-erių metų Olena į Lietuvą su 75-erių metų motina 

iš Ukrainos atvyko kovo pradžioje. Iš Žitomyro miesto 
moterys turėjo bėgti dėl ten prasidėjusių itin aktyvių ka-
rinių veiksmų.

„Mūsų mieste gerai išvystyta karinė infrastruktūra, dis-
lokuota net keletas karinių dalinių, o netoli Žitomyro yra 
karinis aerodromas. Jis buvo bombarduojamas jau pačią 
pirmą karo dieną. Mieste girdėjosi sprogimai, o įspėjimo 
sirenos gaudė be atvangos“, – apie pirmąsias karo dienas 
pasakoja O. Kasianchuk ir priduria, kad vos prasidėjus 
karui viena iš miesto mokyklų buvo tiesiog sulyginta su 
žeme. „Visa tai buvo labai sunku ištverti emociškai. Gyve-
nome šalia mokyklos, todėl nuolat jautėme pavojų – juk 
nežinai, kas taps kitu okupantų taikiniu“, – siaubo kupi-
nas dienas prisiminė moteris.

Olenos sprendimą saugaus prieglobsčio ieškoti bū-
tent Lietuvoje lėmė tai, kad dar iki Covid-19 pandemi-
jos jos dukra Anastasija studijavo LCC tarptautiniame 
universitete, Klaipėdoje. „Baigusi psichologijos studijas 
dukra iš universiteto po kurio laiko sulaukė darbo pasiū-
lymo ir nusprendė likti Lietuvoje. Kai prasidėjo karas, ji la-
bai jaudinosi dėl mūsų, net susikaupti darbui jai sunkiai 
sekėsi. Ji nuolat kartojo, kad turime vykti į Lietuvą, o čia 
mums negrės joks pavojus“, – teigė Olena.

Moterų kelionė į Lietuvą truko dvi dienas: „Jei ne sa-
vanoriai, su kuriais mano dukra susisiekė, net neįsivaiz-
duoju, ar būtų pavykę saugiai pasiekti Lietuvą“, – sakė ji, 
pridurdama, kad Žitomyre prie autobusų, kuriais buvo 
galima išvykti, driekėsi didelės norinčiųjų palikti Ukrainą 
žmonių eilės. Tačiau net ilgos laukimo valandos nega-
rantavo galimybės išvykti, nes saugaus prieglobsčio ieš-
kančių žmonių buvo nepalyginamai daugiau, nei laisvų 
vietų autobusuose. Tad į Varšuvą, kurioje gyvena Olenos 
draugė, moteris atvežė savanoriai. Tačiau likti bičiulės 
namuose juodvi negalėjo, nes ten paprasčiausiai nebu-
vo vietos: tą naktį, kai atvyko Olena su garbaus amžiaus 
motina, bute jau glaudėsi 21 pabėgėlis iš Ukrainos. Ir vėl 
moterims pagalbos ranką ištiesė savanoriai, kurie pasirū-
pino jų kelione į Klaipėdą. 

Olena prasitarė, kad dėl labai silpnos sveikatos Ukrai-
nos palikti negalėjo garbaus amžiaus sulaukę jos moti-
nos sesuo, kuri dabar ligoninėje Žitomyre, ir brolis, kuris 
netrukus ir mirė. „Mano mama šią netektį išgyvena labai 
sunkiai, nes neturėjo galimybės grįžti ir su juo atsisvei-
kinti“, – sunkiai žodžius rinko pašnekovė. Guodžia tai, 
kad namas, kuriame gyveno Olena, tebestovi. Tai mote-
rims sakė kaimynai, su kuriais jos palaiko ryšį. Jie taip pat 
pasakoja, kad Žitomyre nuolat aidi pavojaus sirenos, o 
žmonės gyvena įtampoje ir baimėje.

Darbas pagal specialybę suteikia prasmę
Atvykusios į Lietuvą moterys apsistojo pas dukros 

kolegę, bet labai norėjo kuo greičiau susirasti būstą, ku-
riame galėtų gyventi visos kartu. Aplinkybės susiklostė 
palankiai, ir šiuo metu Olena su mama ir dukra gyvena su 
amerikiečių, dėstančių LCC tarptautiniame universitete, 

Karo siaubą pabėgėlių mintyse keičia ryžtas kurti naują gyvenimą
KARAS UKRAINOJE

šeima. Ir jie, ir amerikiečiams namą išnuomoję lietuviai, 
nusprendė, kad vietos jame užteks ir ukrainietėms. „Jau-
čiame labai didelį jų palaikymą ir paramą, esame labai 
dėkingos šiems žmonėms“, – sakė ji.

Olena su mama ir dukra Baltijos pajūryje.

Šiandien Olena džiaugiasi, kad ir Lietuvoje gali dirbti 
pagal savo specialybę. Ji tapo bendrovės „Projektų įgy-
vendinimo grupė“ mobilios psichologų komandos nare 
ir kartu su kolegomis teikia psichologinę paramą Ukrai-
nos šeimoms, kurios atvyko į Lietuvą. „Šį projektą inici-
javo Sveikatos biuras ir labai simboliška, o kartu ir labai 
logiška, kad žmonės, bėgę nuo karo Ukrainoje, sulaukia 
palaikymo iš žmogaus, kuris pats tai išgyveno, kalba ta 
pačia kalba. Su tokiu žmogumi jiems lengviau kalbėtis 
apie savo emocijas ir baimes“, – mintimis dalijosi ukrai-
nietė.

Olena prisipažįsta, kad ieškodama darbo susimąsty-
davusi apie galimybę padėti tautiečiams, bet dvejojo, 
ar yra pasirengusi kalbėtis apie išgyventą siaubą: „Man 
atrodė, kad pati nesu pasirengusi apie tai su niekuo kal-
bėtis, o tuo labiau nuraminti kitą žmogų ir jam padėti. 
Mane ištikdavo tokie verkimo priepuoliai, kad vos ga-
lėdavau nusiraminti. Prisiminimai, situacijos neapibrėž-
tumas, šviesios ateities nematymas – tai tik keli dalykai, 
kurie mane slėgė. Atrodė, kad planuoti galiu tik šią dieną 
ir rytojų, ir niekas nežino, kas bus toliau.“ Tačiau ilgametę 
darbo patirtį su žmonėmis, kurie išgyvena krizes, turinti 
moteris pasiryžo pabandyti ir dabar sako, kad pagalba 
kitiems virto pagalba ir sau, mat kas kartą į kitiems sako-
mus paguodos žodžius iš naujo įsiklauso ir pati. 

„Daugelis žmonių jaučiasi kalti dėl artimųjų, kurie ne-
galėjo išvykti. Jie galvoja, kad jų grįžimas namo išspręs-
tų šią problemą. Bet tai iliuzija. Juk šalį paliko moterys 
ir vaikai. Ir labai gerai, kad jie yra saugūs, o ne kovų epi-
centre“, – pasakojo ji ir prisiminė situaciją, kuri itin gerai 
atskleidžia, kokie pažeidžiami ir įbauginti karo pabėgė-
liai iš Ukrainos: „Kartą bendraujant su tautiečiais į mo-
biliuosius telefonus atėjo automatinis perspėjimas apie 
audrą ir žmonės labai išsigando – tie, kurie nežinojo, kad 
tai įspėjimas apie oro sąlygas, pamanė, kad ir Lietuvoje 
jau prasideda karas“.

Nors moterims pavyko įsikurti Lietuvoje, Olena ilgisi 
namų ir nori kuo greičiau į juos sugrįžti. „Čia pradėjau 
mokytis lietuvių kalbos – ne todėl, kad norėčiau čia likti, 
bet todėl, kad jaučiu dėkingumą ir pagarbą jūsų žmo-
nėms. Bet Žitomyre turiu gerą darbą, turiu daug klientų, 
su kuriais palaikau ryšius, kolegų, su kuriais dirbau pas-
taruosius 20 metų, daug draugų. Kai pasibaigs šis karas, 
Ukrainoje turėsime daug darbo, nes reiks pagalbos ir 
šaliai, ir žmonėms. Tikiu, kad ten būsiu labai reikalinga“, 
– sakė ji ir pridūrė, kad labai svarbu, jog karo baisumus 
patyrę žmonės sulauktų kvalifi kuotos pagalbos. 
Po naktų šaltame rūsyje – kelionė į Lietuvą

Vidinė stiprybė, ryžtas išgelbėti savo vaikus ir šalia 
esančių žmonių pagalba vieni kitiems yra bene vienin-
teliai pabėgėlio ginklai akistatoje su karo siaubu – pa-
tvirtina mokslininkės Lyubovės (Liubovės) Shevchenko 
(34 m.), kuri su 9-erių metų sūnumi Andrejumi pabėgo iš 
bombarduojamo Černihivo, istorija.

„Nuo pirmosios karo dienos mūsų mieste prasidėjo 
aktyvūs kariniai veiksmai. Beveik dvi savaites aidint si-
renoms su vaiku praleidome rūsyje, aplink nuolat buvo 
šaudoma, į mūsų miestą be atvangos buvo smūgiuo-
jama raketomis. Šie apšaudymai buvo iš Baltarusijos 
pusės. Miestas buvo bombarduojamas ir iš oro – virš jo 
praskrendantys lėktuvai išmesdavo ir 500 kilogramų sve-
riančias bombas. Sirenos beveik niekada nenutildavo“, – 
baisius išgyvenimus prisiminė ukrainietė.

Rūsys, kuriame ji slėpėsi su vaiku, nebuvo speciali 
slėptuvė nuo bombų, – tai buvo paprastas daugiabu-
čio rūsys, kuriame paprastai žmonės laiko daržoves ir 
kitas atsargas. „Iš pradžių, vos pasigirdus sirenoms, leis-
davomės laiptais iš septinto aukšto, kuriame yra mūsų 

butas, bet sirenos beveik nenutildavo, todėl visą laiką 
leisdavome rūsyje – iki savo buto nueiti paprasčiausiai 
nesuspėdavome. Vietos visiems miegoti nepakako, tad 
pirmiausiai guldėme vaikus, o suaugusieji – kas sėdo-
mis nusnausdavo, kas budėjo. Sunku buvo net kvėpuoti, 
maisto atsargos taip pat išseko – parduotuvės nedirbo, 
tad dalinomės tuo, ką žmonės turėjo namuose ir suspė-
davo iš jų atsinešti. Nebuvo rūsyje ir tualeto, tiesiog ato-
kiau stovėjo kibiras, o paskui jį išnešdavome išpilti“. 

Po poros savaičių šaudymai aprimo, bet žmonės su-
prato, kad ilgiau taip gyventi negali, o dėl itin prastų 
sąlygų daugeliui ėmė šlubuoti sveikata. „Iš mūsų miesto 
nebuvo jokių evakuacinių autobusų. Nors žmonių sąra-
šai evakuacijai buvo sudaromi, ji nevyko, nes visi keliai 
buvo apšaudomi. Ryžomės išvykti savarankiškai. Savo 
automobilio neturėjome, tad prisijungėme prie pažįsta-
mų“, – pasakojo moteris. 

Kelionė buvo sudėtinga: pirmas bandymas išvykti iš 
miesto nepasisekė, nes dėl apšaudymo teko apsisukti ir 
grįžti atgal. Antrą dieną teko kelias valandas sėdėti ma-
šinoje, stovint ilgoje automobilių eilėje, bet ir vėl nepasi-
sekė palikti mirtinais spąstais tapusio miesto – dėl pavo-
jaus kolonai važiuoti neleista. 

„Trečią naktį apsistojome tikroje slėptuvėje nuo bom-
bų. Mūsų buvo 20–30 žmonių. Naktį, kai visi snaudėme, 
labai žemai praskrido lėktuvas ir ant vos už kelių šimtų 
metrų esančio stadiono numetė tris bombas. Buvo labai 
baisu“, – apie išgyventą šiurpą dalijosi ukrainietė ir pri-
dūrė, kad žmonės tuomet sėdėjo ir meldėsi, nes puikiai 
suprato, kad jei ant slėptuvės bus numesta bomba, mirs 
visi.

Kitą rytą atsirado galimybė išvykti, bet niekas nega-
lėjo garantuoti, kad tai pavyks. „Kai atvykome į patikros 
postą, kariai pasakė, kad važiuoti galime tik žvyrkeliu – jis 
vedė tiesiai per lauką, kuriame ką tik virė mūšis ir tebe-
stovėjo karinė technika. Mums buvo pasakyta, kad riziką 
turime prisiimti patys, nes bet kuriuo metu mūsų auto-
mobilis galėjo būti apšaudytas. Dievas mus apsaugojo, ir 
mums pavyko išvažiuoti“, – kalbėjo L. Shevchenko.

Vėliau moteris suprato, kad į pavojingą kelionę leidosi 
pačiu laiku – netrukus po to miestas liko be vandens ir 
elektros, buvo susprogdinti tiltai ir paprasčiausiai jau ne-
būtų kaip iš ten išvykti.

O kodėl būtent į Lietuvą? Anot moters, mūsų šalis jos 
šeimai namais tapo per laimingą atsitiktinumą. Bėgda-
ma iš karo veiksmų zonos Lyubovė susipažino su jauna 
mama, kuri su vaiku vyko į Lietuvą, nes čia dirbo jos vy-
ras. „Ji pasiūlė mums vykti kartu. O mano vyras, kuris yra 
kariškis, liko kovoti su priešais Ukrainoje“, – sakė ji. 

Mokslininkę įdarbino universitetas
Būstu Lietuvoje iš pradžių pasirūpino naujosios pa-

žįstamos vyro darbdaviai, bet surasti namus ilgesniam 
laikui Vilniuje pasirodė sudėtinga, tad Lyubovė sulaukusi 
pasiūlymo vykti į Palangą, iš karto jį priėmė.

Pasitikėjimo savimi ir tikėjimo ateitimi moteriai šian-
dien suteikia tai, kad Taraso Ševčenkos vardo Černihivo 
pedagoginiame universitete apginta disertacija ir su-
kauptos žinios vertinamos ir Lietuvoje. „Aš esu diplo-
muota mikrobiologijos specialistė ir man pavyko įsidar-
binti Klaipėdos universitete. Dirbu jaunesniąja mokslo 
darbuotoja Jūrų technologijų katedroje. Sūnus lanko lie-
tuvišką mokyklą Palangoje. Labai džiaugiuosi, kad vaikas 
pritapo, jau susirado draugų“, – apie mažus džiaugsmus 
kalba moteris. 

Nors darbu universitete Lyubovė labai džiaugiasi, 
pripažįsta, kad taip pasiseka ne visiems jos likimo žmo-
nėms. „Ne visi buvo pasiruošę tam, kad teks gyventi 
ir dirbti kitoje šalyje, kai kurių profesijų žmonėms čia 
sunku rasti darbo, bet jie bando imtis kitų, kvalifi kacijos 
nereikalaujančių, darbų – dažniausiai paslaugų sferoje“, 
– sako moteris. Ir ji, ir Olena tvirtina, kad kai turi darbą, o 
juo labiau, „jei gali dirbti pagal profesiją, laikinus namus 
suteikusioje šalyje jautiesi tvirčiau“.
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PAŽINKIME SAVO KRAŠTĄ IR JO ŽMONES

Balys Baroniūnas gimė 
1952 m. liepos 19 d. Šven-
čionių rajono, Kaltanėnų 
seniūnijos Ožkinių kaime, 
kuris įsikūręs vaizdingo-
je vietovėje, ant Žeimenio 
ežero kranto. Tai vienturtis 
Kazimieros ir Balio Baroniū-
nų sūnus šeimoje. 1959 m. 
Balys pradėjo mokytis Kal-
tanėnų aštuonmetės moky-
klos pirmoje klasėje. Baigęs 
aštuonmetę mokyklą, Balys 
mokslus tęsė Švenčionėlių 
I-oje vidurinėje mokykloje. 
Supantys miškai, jų įvairovė ir didelis noras juos pažinti, 
labai anksti, dar mokantis vidurinėje mokykloje, padė-
jo apsispręsti ir pasirinkti miškininko profesiją. Stojant 
į akademiją, lengvai išlaikė stojamuosius egzaminus, 
1970-1975 m. Balys Baroniūnas studijavo Lietuvos že-
mės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultete. Jo mokymo-
si pasiekimai buvo vertinami aukščiausiais įvertinimais. 
Jis aktyviai dalyvavo sporte, visuomeninėje veikloje, 
akademijoje ėjo studentų tarybos pirmininko pareigas, 
rašė straipsnius apie gimtojo krašto gamtą, jos grožį, stu-
dentiško gyvenimo aktualijas, juos spausdino įvairiuose 
leidiniuose, taip pat ir žurnale „Girios“. 1975 m. Balys Ba-
roniūnas baigė akademiją ir įgijo miškų ūkio inžinieriaus 
specialybę.

1975-1982 m. Balys Baroniūnas dirbo Lietuvos miš-
kų ūkio tyrimo institute, prof. M. Jankausko vadovauja-
mame Miškų ūkio ekonomikos ir organizavimo skyriuje 
jaunesniojo mokslinio bendradarbio pareigose. Jam 
buvo patikėtas Žemės ūkio ministerijos atsakingas užsa-
kymas – „Tarpūkinių miškų ūkio (girininkijų) sudarymas 
ir jų ekonominis pagrindas“. 1981 m. spalio 22 d. Balys 
Baroniūnas Leningrado S. Kirovo miškų technikos akade-
mijoje apgynė disertaciją, kurios tema: „Miškų ūkio orga-
nizavimo tobulinimas Lietuvos kolūkių ir tarybinių ūkių 
miškuose“. Jam suteiktas agrarinių mokslų kandidato 
laipsnis. Lietuvos mokslų taryba Baliui Baroniūnui nostri-
fi kavo mokslinį vardą ir suteikė agrarinių mokslų daktaro 
laipsnį, išduodama diplomą.

Nuo 1982 m. dr. Balys Baroniūnas dirbo Lietuvos miš-
kotvarkos įmonėje vyresniuoju inžinieriumi, nuo 1985 
m. būrio viršininku. Kartu su A. Tamošaičiu, o vėliau sa-
varankiškai vykdė autorinę miškotvarkos priežiūrą agro-
miškuose. Nuo 1985 m. pradėjo ruošti agromiškų miško-
tvarkos projektus. Buvo geri išanalizuota agrarinių miškų 
būklė 19-oje respublikos rajonuose.

1991 m. Lietuvos miškotvarkos įmonė reorganizuota į 
Valstybinį miškotvarkos institutą, kuris dirbo dviem atski-
romis specializacijos kryptimis: agrarinis miškas ir krašto-
tvarkos koncepcijos idėjų panaudojimas miškotvarkoje. 
Pirmoji labai tampriai persipynusi su saugomų teritorijų 
tvarkymo problemomis ir gamtosauga. Balys Baroniūnas 
dirbdamas institute, ėmė kurti saugomų teritorijų plana-
vimo schemas. Jis dirbo rengiant Dzūkijos ir Žemaitijos 
nacionalinių parkų planavimo schemas (kartu su VU pro-
jektuotojais), Nemuno kilpų, Metelių (kartu su Danijos 
planuotojais), Gražutės, Kauno marių (kartu su KTU ar-
chitektais), regioninių parkų teritorijų planavimo doku-
mentaciją. 1999-2001 m. Balys Baroniūnas dirbo Saugo-
mų teritorijų ir kraštotvarkos grupės vadovu. 2001-2003 
m. – instituto Miškotvarkos padalinio II miškotvarkos 
būrio viršininku. Dirbdamas Valstybiniame Miškotvar-
kos institute Balys Baroniūnas parengė 50 miškotvarkos 
projektų, 6 planavimo schemas, paskelbė 35  mokslo ir 
mokslinio populiarinimo straipsnius. Jis 25 m. buvo ren-
kamas ir dirbo institute profesinės sąjungos pirmininku. 

Balys Baroniūnas – LR agrarinių mokslų daktaras, miškotvarkininkas,
kraštotvarkininkas, gamtosaugininkas, miškų inžinierius

Balys Baroniūnas.

Balys Baroniūnas Kadagių slėnio pažintiniame take.

Balys Baroniūnas su kurso draugais.

Balys Baroniūnas su buvusia LR Ministre Pirmininke, 

Žemės ūkio ministre Kazimiera Prunskiene, 2004 m.
Balys Baroniūnas su Kauno kultūros centro vyro choru 

„Perkūnas“ viešnagėje Kaltanėnuose.

Balys Baroniūnas su Kauno kultūros centro vyrų choru 

„Perkūnas“ Agluonoje (Latvijoje) prie karaliaus Mindau-

go paminklo, 2016 m. Balys Baroniūnas koncertuoja liaudiškos muzikos an-

samblyje.Nuo 2003 m. Balys Baroniūnas projektų auditorius. Pa-
grindinės darbo kryptys: miškotvarkinis projektavimas ir 
saugomų teritorijų tvarkymas. 

Balys Baroniūnas UAB Kaune „Miško ir žemės savinin-
kų konsorciumas“ direktorius. Atsižvelgiant į LR Aplinkos 
ministro įsakymą „Dėl želdynų apsaugos, tvarkymo ir 
atkūrimo strategijos veiksmų ir priemonių plano 2003-
2007 m. patvirtinimo“, jos įgyvendinimo priežiūrai buvo 
sudaryta tarpžinybinė taryba, kurios sudėtyje dirbo ir Ba-
lys Baroniūnas. 

Balys Baroniūnas, išėjęs į pensiją, susikūrė savo fi rmą, 
rengia privačių miškų savininkams rengia miškotvarkos 
projektus ir dokumentaciją Miškų kadastro duomenų 
patikslinimui. 2021 m. laimėjo net du konkursus: paruo-
šė Zyplių dvaro parko (Šakių r. savivaldybė) ir Kuršėnų 
dvaro parko (Šiaulių r. savivaldybė) želdinių tvarkymo 

projektus.
Balys labai paslaugus ir nuoširdus. Iškilus miškotyros 

klausimams, visada geba dalykiškai patarti ir padėti. 
Jis yra linksmo būdo, gražiai dainuoja ir groja akorde-
onu. 20 m. dainuoja Kauno kultūros centro vyrų chore 
„Perkūnas“, bei Aleksoto liaudiškos muzikos ansamblyje 
„Svirblė“ ir Vaišvydavos ansamblyje „Garšvė“. Laisvalaikiu 
mėgsta žvejoti, domisi dekoratyvia sodininkyste, turi di-
delį pomėgį tvarkyti ir kurti gražią aplinką.

Balys Baroniūnas vedęs . Kartu su žmona Vladislava 
užaugino dukrą Eglę ir sūnų Tomą.

Šalinis: 2004 Lietuvos Respublikos Seimo rinkimas/Ba-
lys Baroniūnas/ www.vrk.lt

Nuotraukos: Balio Baroniūno asmeninio archyvo.
Paruošė Ramunė Čebručenko.

Vaikų linija: www.vaikulinija.lt, tel. 8 800 11 111 – 
kasdien (11.00 – 21.00).

Jaunimo linija: www.jaunimolinija.lt, tel. 8 800 28 
888 – I-V (16.00 – 7.00), VI-VII (visą parą).

„Vilties linija“ (psichologinė pagalba suaugu-
siems): www.kpsc.lt, tel. 8 800 60 700 (visą parą).

Pagalbos moterims linija: tel. 8 800 66 366 – I-V 

Jei prireiktų pagalbos... Psichologinės pagalbos tarnybos:

(10.00 – 21.00).
Krizės įveikimo centras: www.krizesiveikimas.lt, 

tel. 8 640 51 555.
Vilniaus namų krizių centras: tel. 8 800 22 008 

– I-V (9.00 – 17.00).
„Pasitikėjimo linija“ (teikiama pagalba rusų 

kalba): tel. 8 800 77 277 – I-V (16.00 – 20.00).
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Pabradės miesto biblioteka vasarą pradėjo pasipuo-
šusi įvairiomis parodomis. Iki birželio 30 d. lankytojai 
gali pasigrožėti pabradiškės, talentingos peizažų tapy-
tojos Onos Lukjanovos darbų paroda „Gamtos spalvų at-
spindžiai“. 

Ona Lukjanova savo vaikystę praleido prie įspūdingų 
gamtos peizažų apsuptos Dubingėlės upės krantų, tad 
jos pasaulis visada buvo pilnas gražiausių spalvų. Pabai-
gusi Pabradės II-ąją vidurinę mokyklą, o vėliau Vilniaus 
medicinos kolegiją ir įgijusi bendrosios praktikos slaugy-
tojos specialybę, ponia Ona iki šiol dirba su vaikais. Kaip 
sako: „Mano pačios sūnūs, martelės, anūkai ir vaikai, su 
kuriais dirbu – yra pats didžiausias gyvenimo turtas“. Ši 
moteris be galo myli gamtą, gėles, keliones, spinduliuoja 
gerumą, norą padėti, visada ją sutiksi su šypsena ir geros 
nuotaikos. Tad ir jos tapyti paveikslai atspindi jos vidinę 
būseną – iš jų sklinda teigiama energija ir ramybė. Pa-
klausus, iš kur semiasi įkvėpimo, šneki menininkė atsako, 
kad „mus supančioje gamtoje gali prisirinkti tiek „perliu-
kų“, kad belieka tik bandyti tai perteikti, išjausti, inter-
pretuoti.“ Nuo pat savo kūrybinio kelio pradžios tapytoja 
Ona Lukjanova vis siekia tobulumo, kuo tikroviškiau at-
skleisti šešėlius, perteikti gamtos spalvas, suteikti debe-
sims ryškias formas.  Paprašyta įvertinti savo paveikslus, 
gerbiama Ona kuklinasi, dėkoja už parodytą dėmesį ir 
atsako: „man malonu, kad žmonės domisi mano tapytais 
gamtos peizažais, juk nieko gražiau už gamtą nesukursi, 
tad su mielu noru aš savo darbus tiesiog dovanoju“. 

Švelnūs, šviesūs, skaidrūs, gamtos įkvėpti Onos Lukja-
novos paveikslai tai tarsi sustabdytos gražiausios akimir-
kos, kurios palietė jautrią menininkės širdį bei sielą ir žavi 
jos meno gerbėjus. 

Parengė Pabradės miesto bibliotekos vedėja 

Gražina Dargytė.

Nuotaikos virpėjimų ir teigiamų emocijų pripildytų
gamtos peizažų paroda Pabradės miesto bibliotekoje

LAISVALAIKIS, KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI



„Žeimenos krantai“, Nr. 28. 2022-07-1522

Šienavimo dalgiu entuziastai kviečia prisiminti se-

nąjį amatą gražinant veją savo kieme, net jei jis – mies-

te. Dalgis – aplinkai ir kaimynams draugiškesnis žolės 

pjovimo įrankis nei žoliapjovė ar žolės trimeris. Įgudus 

dalgiu mosuoti, šienavimas tampa savotiška meditaci-

ja ir mankšta, kurioje dirba visi kūno rau menys. 

Šienauti dalgiu lengviau ir saugiau

nei žolės trimeriu

„Pirmiausiai noriu paneigti mitą, jog šienauti dalgiu 
yra sunku ir pavojinga. Svarbiausia – nusiteikti įvaldyti šį 
amatą. Kaip ir dirbant bet kuriuo kitu įrankiu, iš pradžių 
reikia jį pažinti, tai galioja ir šienavimui dalgiu. Pasirinkus 
tinkamą dalgį, išmokus reikiamų judesių, pjauti žolę yra 
lengviau ir saugiau nei trimeriu. Pastarajam reikia apsau-
gų ir ypatingo atidumo, kad pjovėjas nesusižalotų. Be 
to, trimeris sunkus, tvirtinamas prie juosmens, jį reikia 
išlaikyti ir dar kilnoti. Dalgis gerokai lengvesnis, sauges-
nis ir mobilesnis“, –  šienavimo dalgiu privalumais dalijasi 
gamtininkas Giedrius Vaivilavičius. 

G. Vaivilavičius priduria, kad dalgis leidžiasi valdomas: 
šienautojas gali valdyti savo judesius ir numatyti jų pa-
sekmes. Tuo tarpu pjaunant trimeriu, įrankį ne visuomet 
įmanoma suvaldyti ir išvengti žalos greta augusiam me-
deliui ar tvorai. Tai ypač svarbu, kai žolė yra pjaunama 
greta pastato, tvoros, aplink medelius ar krūmus.

„Pjaunant dalgiu, pjovėjas yra šeimininkas, o ne dal-
gis. Tuo tarpu pjaunant žolę trimeriu, įrankis valdo pjovė-
ją. Taip ir nenorėdami galime sužaloti medžio kamieną ar 
pastato pamato apdailą“, – tvirtina gamtininkas. 

Anksčiau dalgiu šienavo vyrai ir moterys

Giedrius pats dažnai šienauja dalgiu. Šį amatą jį perė-
mė iš abiejų savo senelių – jį žavėdavo, kaip seneliai pri-
tyrusiais judesiais išpustydavo dalgį ir imdavosi darbo. 
Jis pamena, kad anksčiau kaime buvo įprasta sakyti, kad 
jei dalgiu negebi praeiti savo pievos, anoks tu vyras. 

„Šį darbą gebėdavo nudirbti beveik kiekvienas, ir mo-
terys mokėdavo žolę pjauti dalgiu. Apie tai pasakoju no-
rėdamas padrąsinti dabartinius sodybų ar nuosavų būs-
tų savininkus atrasti šį seną, bet patikrintą būdą pjauti 
žolę. Tereikia susirasti žmogų, kuris pjauna dalgiu ir gali 
pasidalinti savo patirtimi“, – sako G. Vaivilavičius.

Vienas iš būdų daugiau sužinoti apie šienavimo dal-
giu subtilybes – atvykti į Nacionalinį šienpjovių čem-
pionatą, kuris vyks rugpjūčio 6 dieną Rupkalvių kaime, 
Šilutės rajone.

Šienpjovių čempionate –

varžytuvės ir šienpjovių mokykla

PENKTADIENIO MARGUMYNAS

Šienavimas dalgiu mieste: kodėl verta kiemo žolę pjauti dalgiu?
Tai, kad šis amatas yra 

įveikiamas ir moterims, 
rodo praėjusių metų „Metų 
šienpjovė“ Dovilė Stapon-
kienė, greičiausiai tarp mo-
terų nušienavusi 100 m ilgio 
žolės atkarpą. Dovilė šie-
nauti išmoko savarankiškai, 
todėl vertina kiekvieną gali-
mybę daugiau sužinoti apie 
pamėgtą amatą.

„Labai džiaugiausi, kad 
Nacionaliniame šienpjovių 
čempionate susirinko daug 
šienavimo profesionalų, ku-
rie perėmė amatą iš kartos į 
kartą ir turi tokių žinių, kurių 
mes, savamoksliai, neįgi-
jome“, – dalijasi D. Stapon-
kienė.

Kasmet į Nacionalinį 
šienpjovių čempionatą be-
siburiantys amato puoselėtojai ne tik rungtyniauja, bet 
ir dalijasi patarimais, kaip išsirinkti tinkamą dalgį, kaip jį 
pustyti ir kaip juo naudotis. Šįmet dalyvių laukia ir speci-
ali edukacinė programa. 

„Šiemet čempionate yra laukiami tiek patyrę, tiek pra-
dedantys šienpjoviai. Taip pat ir tie, kurie dar nėra laiką 
dalgio rankoje. Bus speciali šienpjovių mokykla, kurioje 
bus galima mokytis šienauti dalgiu grupėse ar individua-
liai, o po jos – specialios varžytuvės dėl „Dalgio debiuto“ 
titulo“, –  pasakoja Nacionalinio šienavimo čempionato 
iniciatorius  Žymantas Morkvėnas.

Čempionatą remiančios įmonės „SBA Urban“ NT plė-
tros vadovas Arnas Bušmanas vadovas teigia, kad įmonei 
svarbu prie prisidėti unikalaus kultūrinio paveldo išsau-
gojimo. 

„Mums svarbu prisidėti prie renginio, kuris apjungia 
miesto ir kaimo kultūras, suteikia galimybę vieniems iš 
kitų pasimokyti. Kviečiame miestiečius – ne tik iš aplin-
kinių vietovių, bet ir iš tolimesnių miestų – atvykti su šei-
momis ir vaikais, prisiminti senąją Lietuvos kultūrą, pasi-
mokyti šienavimo įgūdžių ir sudalyvauti pradedančiųjų 
rungtynėse“, – kviečia čempionatą remiančios įmonės 
„SBA Urban“ NT plėtros vadovas Arnas Bušmanas.

Svarbiausia – kokybiškas dalgis

ir tinkamas jo sureguliavimas

Šienauti nėra sunku, kai 
dirbama su gerai paruoštu 
dalgiu. „Viską lemia dalgio 
geležtės sureguliavimas ir 
dalgio rankenos aukštis. Tin-
kamai sureguliavus geležtę 
ir atitaikius dalgį pagal ūgį, 
šienaujant tarsi pats dalgis 
tave neša. Pagauni ritmą ir 
net nejauti, kaip nušienauji 
kelis pievos hektarus. Turint 
gerai paruoštą  geležtę, šie-
navimas dalgiu nieko nenu-
sileidžia pjovimui žoliapjo-
ve“, – sako G. Vaivilavičius, 
dažnai dalgiu taip pjau-
nantis kelių hektarų pločio 
 pievą.

Dalgio geležtė yra plaka-
ma ir pustoma. Kieto plieno 
plaktuku plakama regulia-

riai, nupjovus vieną – du hektarus žolės. Kuo kietesnė 
žolė, kuo daugiau kurmrausių – tuo dažniau teks plakti. 
Tuo tarpu pustyti reikia kas keliasdešimt metų nupjauto 
pradalgio.

„Pustydami dalgį, ploniname ir aštriname dalgio ge-
ležtę tiek, kiek to reikia žolės pjovimui. Dalgio geležtė 
ploninama ją plakant kietesniu plieno plaktuku. Taip 
plakama geležies vieta plonėja, tankėja ir aštrėja. Miesto 
žmogui tai gali iš pradžių skambėti pavojingai – aštrus 
daiktas, kurį dar labiau aštriname. Todėl geriau patikėti 
šią užduotį prityrusiems šienautojams, bent jau pradžio-
je. Kita vertus, dabar yra ir modernių įrankių, kurie šį dar-
bą palengvina pradedantiesiems“, – priduria G. Vaivila-
vičius.

Visgi, kaip sako gamtininkas, naudojantis dalgiu, 
didžiausia rizika yra ne tuomet, kai jis pustomas ar juo 
pjaunama. Pavojų keliame tik tuomet, kai neatsargiai 
dalgį paliekame pievoje, tad reikia laikytis tam tikrų tai-
syklių.

Šienavimas dalgiu išsaugo

pievų ir pievelių gyvybę 

Šienavimo entuziastas Žymantas Morkvėnas sako, 
kad dažnas miestietis, savo pievą pjaunantis elektriniais 
ar benzininiais įrankiais, nežino tokio vejos gražinimo 
pasekmių.

„Pirmiausiai, žoliapjove pjauname daug ir dažnai, 
nesulaukę augalų žydėjimo. Augalai neturi galimybės 
subrandinti sėklų ir pasisėti, pievoje išnyksta augalų 
įvairovė. Antra, žoliapjove ar trimeriu pjaudami kenkia-
me pievos gyventojams – nuo paukščių iki vabzdžių. 
Vieniems keliame triukšmą ir juos išbaidome, o kitus pjo-
vimo metu tiesiog sunaikiname. Dalgiu pjaudami esame 
pastabesni pievos augalams ir gyventojams, išsaugo-
me jų įvairovę, o tuo pačiu – ir pievos gyvybę“, – dalijasi 
Ž. Morkvėnas.

Dėl šių priežasčių ir Nacionalinis šienavimo čempio-
natas vyksta pievose, kuriose peri rečiausias Europoje 
giesmininkas – meldinė nendrinukė. 

Norinčius rungtyniauti dėl šienavimo greičio ir ko-
kybės, kviečiame registruotis į varžytuves: https://bef.
lt/2022/06/27/nacionalinis-sienpjoviu-cempionatas-su-
grizta-sienpjoviai-i-rupkalviu-kaima-rinksis-rugpju-
cio-6-diena/ 

Norinčius susipažinti su šienavimo dalgiu amatu, 

kviečiame atvykti į edukacinius renginius, apie ku-

riuos pranešime netrukus. 

Giedrius Vaivilavičius šienpjovių cempionate.

Šienpjovių cempionatas.
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Visi žinome stebinan-
čiai prastų automobilių 
dizainų. Pontiac Aztek, 
Fiat Multipla, SsangYong 
Rodius, Chevrolet PT Crui-
ser – tikra autodizainerių 
specialybės gėda. Šių au-
tomobilių vardai yra gar-
siai nuskambėję, esame 
iš jų pasijuokę ar tiesiog 
nusistebėję. Tačiau mes 
pastebime daug automo-
bilių kūrėjų klaidų, kurios 
gal ir ne tokios pastebimos, tačiau ne mažiau įdomios. 
Norime pasidalinti šiais pastebėjimais su jumis ir sužinoti 
jūsų nuo monę.

Chris Bangle fetišas BMW užpakaliams
Tai tikra blogų dizaino sprendimų klasika. 2000-ųjų 

metų pradžioje BMW kompanija ieškojo kuria dizaino 
kryptimi judėti toliau, nes 90-ųjų metų nepaprastai sė-
kminga kryptis jau buvo išsisėmusi. Šios atsakingos už-
duoties ėmėsi to meto BMW dizaino padalinio vadovas 
Chris Bangle, kuris prieš tai dirbo Fiat kompanijoje ir 
sukūrė dinamiško dizaino Fiat Coupe ir Alfa-Romeo 145 
automobilius. 

Negalime sakyti, kad Chris Bangle dekonstruktyvizmo 
stiliaus kryptis buvo pasirinkta klaidingai, nes tuo metu 
gimė puikaus dizaino 5 serijos BMW E60, 6 serijos BMW 
E63, 1 serijos BMW E87 ir BMW Z4 E85 modeliai. Taip pat 
buvo suformuotas novatoriškas horizontaliai ištęstas 
BMW automobilių interjero stilius, kuris madas diktavo 
sekančius 15 metų visoje automobilių pramonėje. Visgi 
vienas modelis nepasižymėjo didele dizaino sėkme – tai 
buvo 7 serijos BMW E65. 

Grubiai kampuotos ir nepatrauklios automobilio for-
mos buvo tikra priešingybė elegantiškam pirmtakui 
BMW E38 modeliui. Kontroversišką kėbulo dizainą “vai-
nikavo” galinė automobilio dalis su stipriai išreikštu ba-
gažinės dangčiu ir mažais kampuose įtaisytais galiniais 
žibintais. Nenuostabu, kad šis sprendimas nebuvo pa-
lankiai sutiktas markės gerbėjų, todėl vos po kelių metų 
kuomet buvo išleistas dizaino atnaujinimas, septintuko 
galinė dalis buvo sėkmingai pakeista. Be to, BMW kom-
panija pasiūlė dizaino atnaujinimo komplektus, kuriuos 
buvo galima sumontuoti į automobilius gamintus iki at-
naujinimo. Kitaip sakant pasiūlė galimybę gana ženkliai 
pasikeisti jau turimo automobilio dizainą.

Šiandien BMW kompanija vėlgi yra tokiose pačiose 
dizaino krypties paieškose kaip buvo prieš dvidešimt 
metų. Naujieji 4 ir iX serijos BMW gavo dizainus, kurie 
susilaukė prieštaringų vertinimų ir panašu BMW vėl bus 
stipriai prašovusi su septintos serijos BMW dizainu. Ką 
jūs manote apie naujajį BMW fl agmaną?

Kaip Ford nuspendė: viskas arba nieko
Ford yra solidi, sėkminga ir ilgą istoriją turinti kompa-

nija. Amerikiečiams visai neblogai sekėsi ir Europoje, kas 
buvo unikalus atvejis tarp visų amerikietiškų automobi-
lių gamintojų. Ford Escort, Focus, Fiesta, Sierra, Mondeo 
automobiliai buvo ne tik gerai parduodami, bet paliko 
gilų pėdsaką ir autosporto istorijoje. Istorijoje paliko 
savo pėdsaką ir Ford Scorpio... 

80-ais metais Ford susilaukusi sėkmės kompaktiškų 
ir vidutinio dydžio automobilių segmente, bandė už-
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Įdomiausi automobilių dizaino nesusipratimai, pirma dalis
kariauti ir prestižinių automobilių rinką Europoje. Tam 
buvo išleistas automobilis pretenzingu pavadinimu 
„Scorpio“. Pirmos kartos Ford Scorpio susilaukė šiokios 
tokios sėkmės, bet toli gražu ne tokios kokios tikėjosi 
autoindustrijos gigantas. Tad dizaineriams buvo iškelta 
užduotis: „viskas arba nieko“. 

„Taip gimė šis tuomet itin madingos apvalainų formų 
dizano “šedevras”. Automobilio kūrėjai manė, kad auto-
mobilis atrodo drąsiai, išskirtinai ir novatoriškai, jo stilius 
lenkia laiką. Kogero laiką aplenkė kiek per stipriai, nes 
visi kiti – žurnalistai, autokritikai, dizaino srities eksper-
tai ir visi kiti žmonės buvo nustebę koks drąsiai prastas 
buvo šio automobilio dizainas. Nepatikėsite, tačiau 90-
ais metais žmonės prie šio automobilio fotografuodavosi 
– taip jis išsiskyrė iš kitų to meto automobilių. Po šios nei-
tin garbingos istorijos, Ford daugiau nebegamino ne tik 
Scorpio, bet išviso atsisakė idėjos užkariauti prestižinių 
automobilių rinką Europoje.” – sako nemokamų skelbi-
mų ir atsiliepimų svetainės Autoasas.lt vadovas Nerijus 
Paketūras.

Honda Civic Type R „transformeris“
80-ais ir 90-ais metais Honda kompanija išgarsėjo pui-

kiais modeliais, kurie pasižymėjo ne tik patraukliu dizai-
nu, puikiomis valdymo savybėmis, bet ir novatoriškais 
techniniais sprendimais. Tai suformavo didelę ištikimų 
markės gerbėjų armiją visame pasaulyje. Tačiau 21 am-
žius šiai markei nebuvo gailestingas – nors ir patikimi, 
tačiau nuobodūs ir neišsiskiriantys Honda modeliai ne-
džiugino gerbėjų. Tad 2016 metais išleisdami jubiliejinės 
dešimtos kartos Honda Civic modelį, kompanijos dizai-
neriai pasistengė sukurti kažką charakteringesnio. Pana-
šu to charakterio jie nepagailėjo... 

Negalime sakyti, kad automobilis yra nepatrauklus, tai 
rodo ir komercinė šio Civic sėkmė. Bet ar Honda dizaine-
riai kiek nepersistengė, ypač “Type-R” modelyje? Užuot 
suradę esminę dizaino idėją, buvo sumanyta automobi-
lį prigrūsti įvairių spoilerių ir oro paėmimo angų, kurių 
daugelis neatlieka jokios funkcijos. 

Pabandykime jas suskaičiuoti: viena variklio gaubte, 
radiatoriaus grotelių viršuje, pagrindinės radiatoriaus 
grotelės, priekiniame bamperyje per centrą, priekiniame 
bamperyje šonuose, priekiniame bamperyje dar labiau 
šonuose, priekiniuose sparnuose už rato, galiniame bam-
peryje šonuose didelės, galiniame bamperyje šonuose 
mažos. O kur dar spoileriai priekinio bamperio apačioje, 
šonuose ant slenksčių, didžiulis galinis spoileris, vienas 
einantis per galinio stiklo centrą, kelių tipų oro nukreipi-
mo sparneliai virš galinio stiklo, galinis difuzorius ir trys 
dujų išmetimo vamzdžiai. Tiesa, viena vieta liko nepalies-
ta – stoge nėra nei vienos oro paėmimo angos! Hm, kaž-
kas iš Honda dizainerių neatliko savo darbo… 

Mitsubishi Eclipse elipsės
90-ųjų metų pabaigoje automobilių inžinierius ku-

riam laikui buvo užvaldžiusi mada integruoti įvairias ge-
ometrines formas į automobilių dizainą. Šiai madai kelią 
nutiesė Audi TT koncepcinis ir vėliau pirmos kartos seriji-
nis modelis. Ford kompanija šį stilių sėkmingai išplėtojo 
“New Edge” stiliuje, kuris itin pastebimas Ford Ka, pirmos 
kartos Ford Focus ir antros kartos Ford Mondeo mode-
liuose. Madingą stilių nusprendė adaptuoti ir Mitsubishi 
kompanija Eclipse modelyje. Viskas atrodė logiška - net 
pats automobilio pavadinimas sufl eravo pasirinkti tokį 
stilių. 

Rezultate buvo pristatyta trečios kartos Mitsubishi 
Eclipse, kuris tuo metu labai trumpą laiką atrodė novato-
riškai, o dabar... patetiškai. Apvalios ir tiesios linijos šiame 
automobilyje tiesiog tobulai nedera tarpusavyje, auto-

mobilis atrodo grubus ir nesportiškas. Viduje Mitsubishi 
Eclipse toks pat nepatrauklus ir pigus, pakaba nesportiš-
ka, o varikliai neįpatingi. 

„Keista, kad šis automobilis gavo rolę “Fast & Furio-
us” antrojoje dalyje. Nors gal ir nekeista - kaip visi mes 
žinome ta dalis buvo tokia pati nevykusi kaip ir ši Eclipse. 
Deja, bet anksčiau buvęs smagus ir charizmatiškas mo-
delis, tapo liūdnu simboliu sparčiai populiarumą praran-
dančiai nebrangių sportiškų kupė rinkai. Kuri 2000-ųjų 
pradžioje visiškai užgeso.” – sako Nerijus.

Mercedes-Benz CLC modeliui – 

„nemersedesiškas“ sprendimas
2000-2007 metais buvo gamintas apvalainų formų 

kupė stiliaus C klasės Mercedes-Benz modelis skirtas 
konkuruoti su kompaktiškais Audi A3, 1 serijos BMW ir 
3 serijos BMW Compact modeliais. Automobilis turėjo C 
klasės Mercedes priekinę dalį, tačiau galinę dalį dizaine-
riams teko sukurti naują ir reikia pripažinti darbas buvo 
atliktas tikrai gerai, gal net puikiai. 

Žodžiu viskas buvo gerai iki tol, kai 2008 metais Mer-
cedes kompanija nusprendė šį modelį atnaujinti. Auto-
mobiliui davė naują „CLC“ pavadinimą, uždėjo naujos C 
klasės Mercedes priekį. Bet kadangi šis buvo kampuotų 
formų reikėjo kažką sugalvoti su apvalaina galine dalimi 
ir prisiderinti prie bendros tuo metu naudotos Merce-
des-Benz dizaino linijos. Ir sugalvojo. Kadangi apvalai-
nus žibintus reikėjo kažkaip „paaštrinti“, tai viršutinę jų 
dalį tiesiog uždengė, vidinę dalį pratęsė ant bagažinės 
dangčio ir gavosi beveik tokie kaip ir kitų tuo metu su-
kurtų Mercedes. 

Visgi šis paprastas triukas nesuveikė – automobilio 
galinė dalis baisiai nedera su visu automobilio dizainu, 
atrodo neorganiškai ir svarbiausia - labai pigiai. Nenuos-
tabu, kad CLC modelio kompanija daugiau nebegamino.

Audi kuklumas
Ar pastebėjote kiek nedaug mūsų gatvėse važinėja 

paskutinės B9 kartos Audi A4 automobilių? Kai tuo tarpu 
konkurentų 3 serijos BMW ir C klasės Mercedes-Benz yra 
pilnos gatvės. Kaip manote kodėl? Juk Audi A4 techniš-
kai nei kiek neprastesnė nei konkurentai, interjere turi 
„Virtual Cockpit“ prietaisų skydelį, automobilio kokybė, 
variklių ekonomija irgi neprastesnė nei BMW ar Merce-
des. Taigi kodėl mes jo neperkame? 

Manome, kad priežastis banali - kurdami šį Audi A4 
modelį dizaineriai perlenkė lazdą su... kuklumu. Taip, šis 
puikus automobilis yra tiesiog pernelyg kuklus šiandie-
niniam pirkėjo skoniui, be to turi keletą pasenusių dizai-
no sprendimų. Viena tokių yra šoninė linija einanti per 
visą automobilio šoną. Keistas sprendimas turint galvoje, 
kad tendencija dabar akivaizdžiai kitokia – arba jokių šo-
ninių linijų (pvz. Lexus modeliai) arba stipriai išreikštos 
linijos (pvz. BMW, Mercedes, Infi niti modeliai). 

Nenuostabu, kad po keleto metų kuomet buvo išleis-
tas automobilio atnaujinimas, ši linija buvo ištaisyta – pa-
naikinta nuo durelių, bet palikta šoniniuose sparnuose. 
Taip pat pakeista visa automobilio priekinė dalis. Visgi 
pakeitimas pirkėjų simpatijų greičiausiai nepakeis, todėl 
laukiame naujos kartos Audi A4 – turėtume pamatyti ge-
rokai drąsesnių dizaino sprendimų.

Tiek automobilių dizaino nesusipratimų šiam kar-

tui, laukite tęsinio.

Nerijus Paketūras.
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Pensijos – pagrindinis vyresnio amžiaus žmonių 

ir žmonių su negalia pajamų šaltinis. Nuo birželio 1 

dienos, šiemet jau antrą kartą, padidėjo įvairių rūšių 

pensijos: socialinio draudimo senatvės pensija, soci-

alinio draudimo netekto darbingumo pensijos, šal-

pos pensijos, išankstinė senatvės pensija, socialinio 

draudimo našlaičių pensija, valstybinės pensijos. 

Žmonėms, gaunantiems pensijas už einamąjį mėne-
sį, didesnės pensijos jau pradėtos mokėti, o tuos, kurie 
pensijas gauna už praėjusį mėnesį (išankstines senatvės 
pensijas, valstybines pensijas, šalpos pensijas), didesnės 
pensijos pasieks liepos mėnesį.

„Šiandien ypač svarbu apsaugoti sunkiausiai besi-
verčiančių šalies gyventojų pajamas. Tikiuosi, kad nuo 
vasaros pradžios padidintos pensijos padės pagyvenu-
siems žmonėms įveikti sudėtingą kainų kilimo laikotar-
pį“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika 
Navickienė. 

SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJOS

Socialinio draudimo senatvės pensijos – svarbiau-
sia socialinės apsaugos priemonė sulaukus senatvės. 
Senatvės pensiją gali gauti žmonės, sukakę nustatytą 
senatvės pensijos amžių ir turintys minimalų socialinio 
pensijų draudimo stažą, nustatytą senatvės pensijai – 15 
metų.

2021 m. buvo priimti Socialinio draudimo pensijų 
įstatymo pakeitimai, kurie užtikrina spartesnį socialinio 
draudimo pensijų didėjimą. Nuo šių metų pradžios so-
cialinio draudimo pensijos vidutiniškai didėjo 50 eurų, 
socialinio draudimo pensijos vėl papildomai indeksuoja-
mos ir nuo birželio pradžios didėja dar apie 20 eurų.

Taigi, nuo 2022 m. vidurio vidutinė socialinio drau-
dimo senatvės pensija pasieks apie 482 eurus (padidės 
maždaug 22 eurais), o turint būtinąjį stažą – 510 eurų 
(padidės apie 25 eurais). 

Ministerijos skaičiavimais, šiemet vidutinę senatvės 
pensiją gaunančių metinės pajamos didėja kiek daugiau 
nei 700 eurų. 

Pensijos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmens 
įgyto pensijų socialinio draudimo stažo trukmę ir įgytų 
pensijų apskaitos vienetų skaičių. 

Kada pasieks gavėjus? Didesnio dydžio šalpos iš-
mokos gavėjus pasieks birželio mėn., nes mokamos už 
einamąjį mėnesį.

ŠALPOS NEĮGALUMO ARBA SENATVĖS PENSIJOS

Nuo vasaros – didesnės įvairių rūšių pensijos
Nuo birželio pradžios šalpos pensijų bazė padidėjo 

nuo 150 eurų iki 173 eurų. Šalpos išmokos užtikrina mi-
nimalias pajamas neįgalumo ar senatvės atvejais jokių 
pajamų negaunantiems arba labai mažas pajamas gau-
nantiems asmenims. Šalpos senatvės pensijos gavėjų 
pajamos per metus šiemet didėja 215 eurų. 

Padidintos šalpos neįgalumo pensijos gyventojų pa-
jamas per metus didina priklausomai nuo nustatyto neį-
galumo ar darbingumo lygio bent 215 eurų arba net 484 
eurais. 

Teisę gauti šalpos pensiją turi senatvės pensijos am-
žių sukakę asmenys, vaikai su negalia arba netekusiais 45 
proc. (neįgaliais pripažinti po 24 metų sukakties dienos 
– 60 proc.) ir daugiau darbingumo pripažinti asmenys, 
neturintys teisės gauti didesnių arba tokio paties dydžio 
pensijos išmokų, išskyrus socialinio draudimo našlių 
pensiją.

Kada pasieks gavėjus? Didesnio dydžio šalpos išmo-
kos gavėjus pasieks liepos mėn., nes mokamos už praė-
jusį mėnesį.

VALSTYBINĖS PENSIJOS 

Kai kurie asmenys gali gauti papildomas garantijas 
– iš valstybės biudžeto mokamas papildomas valstybi-
nes pensijas. Valstybinės pensijos yra pirmojo ir antro-
jo laipsnių, nukentėjusiųjų asmenų, pareigūnų ir karių, 
mokslininkų, teisėjų. 

Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų, nu-
kentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų, mokslininkų 
valstybinių pensijų dydžio matas yra valstybinių pensi-
jų bazė, kurios dydis nuo 2022 m. birželio 1 d. yra 65,29 
euro.

Pareigūnų ir karių bei teisėjų valstybinės pensijos nuo 
2022 m. birželio 1 d. papildomai indeksuojamos 5 proc.

Kada pasieks gavėjus? Valstybinės pensijos moka-
mos už praėjusį mėnesį, tad pirmosios didesnio dydžio 
valstybinės pensijos gavėjus pasieks liepos mėnesį. Vie-
nas asmuo gali gauti tik vieną valstybinę pensiją. 

IŠANKSTINĖS SENATVĖS PENSIJOS

Išankstinė senatvės pensija skiriama asmeniui, kuriam 
kreipimosi dėl išankstinės senatvės pensijos dieną iki 
senatvės pensijos amžiaus jam yra likę ne daugiau kaip 
5 metai, turi būtinąjį stažą senatvės pensijai skirti, galio-
siantį tais metais, kuriais asmuo sukaks senatvės pensijos 
amžių. 

Motinoms, kurios pagimdė ir išaugino iki 8 metų pen-

kis ir daugiau vaikų, taip pat tėvams (įtėviai), kurie ne 
mažiau kaip 15 metų slaugė namuose savo neįgalius 
vaikus (įvaikius) ir asmenims, kurie ne mažiau kaip 15 
metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas 
specialusis nuolatinės slaugos poreikis (visiškos negalios 
invalidus), išankstinė senatvės pensija, jeigu jie atitinka 
kitas nurodytas sąlygas, gali būti paskirta ir tuo atveju, 
jeigu šie asmenys turi bent pusė būtinojo stažo senatvės 
pensijai skirti. 

Svarbu, kad asmuo atitiktų ir kitus reikalavimus: tuo 
metu negautų kitų socialinio draudimo, valstybinių, 
šalpos pensijų, užsienio valstybės pensijų, nuolatinių 
pensinio pobūdžio išmokų už asmens darbo pobūdį 
(pavyzdžiui, rentos) ar kompensacijų, nedarbo socialinio 
draudimo išmokos ar priešpensinės bedarbio išmokos.

Taip pat svarbu, kad žmogus nebūtų privalomai drau-
džiamas socialiniu draudimu, neturėtų ūkininko ar jo 
partnerio statuso, negautų pajamų, susijusių su darbo 
santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, pajamų 
užsienio valstybėje.

Svarbu! Jei pasirenkama gauti išankstinę pensiją, 
senatvės pensijos dydis mažinamas po 0,32 proc. už 
kiekvieną gautos išankstinės senatvės pensijos mėnesį. 
Senatvės pensijos dydis nemažinamas, jeigu išankstinę 
senatvės pensiją asmuo gavo ne ilgiau kaip 3 metus ir 
skiriant išankstinę senatvės pensiją 2022 m. jam buvo 
įskaitytas ne mažesnis kaip 40 metų ir 3 mėnesių stažas. 
Šis stažo reikalavimas naujai skiriamoms senatvės pensi-
joms kasmet didinamas po 3 mėnesius, kol 2031 m. pa-
sieks 42 metus 6 mėnesius.

Kada pasieks gavėjus? Didesnio dydžio išankstines 
senatvės pensijas gavėjus pasieks birželio mėn., nes mo-
kamos už praėjusį mėnesį.

AKTUALU, NAUDINGA IR ĮDOMU

Seimas pritarė valstybinės žemės val-
dymo ir naudojimo reformai. Nuo kitų 
metų pradžios Nacionalinė žemės tar-
nyba bus pavaldi Aplinkos ministerijai, o 
nuo 2024 m. savivaldybėms bus patikėtas 
valstybinės žemės valdymas. 103 Lietuvos 
miestų ir 252 miestelių savivalda taps rea-
liu žemės šeimininku.

„Tai svarbiausia ir sudėtingiausia šios 
kadencijos Aplinkos ministerijos reforma, 
kurios laukta 30 metų. Prie dabartinių 2,3 
tūkst. ministerijos sistemos darbuotojų 
prisijungs dar 900. Pagaliau išskaidrės že-
mės panaudojimo procesai, žemės skirs-
tytojo funkcijas atiduodant pačioms savi-
valdybėms bus daug efektyviau ir ūkiškiau 
panaudojama miestų žemė. Procesų prie-
žiūra stiprės, nes nebeliks funkcijų atskyri-
mo tarp Valstybinės teritorijų planavimo ir 
statybos inspekcijos bei Nacionalinės že-
mės tarnybos. Kontrole užsiims viena tar-
nyba“, – procesų skaidrumą ir administra-
cinės naštos mažinimą akcentavo aplinkos 
ministras Simonas Gentvilas.

Seimo priimtu naujos redakcijos Že-
mės įstatymu ir su šia pertvarka susiju-
siais dar 17 įstatymų pakeitimų numato-
ma nuo 2024 m. sausio 1 d. valstybinės 
žemės valdymą ir naudojimą   miestuose 
ir  miesteliuose patikėjimo teise perduoti 

60 savivaldybių.
Savivaldybėms išplėtus patikėjimo tei-

sės ribas, bus sudarytos geresnės sąlygos 
priimti sprendimus dėl investicijų plėtros, 
viešųjų paslaugų prieinamumo bei užti-
krinti vienodi procesai, leidžiantys efek-
tyviau valdyti ir naudoti valstybinę žemę. 
Vietos savivalda atliks ne formalų, o realų 
valstybinės žemės šeimininko vaidmenį ir 
bus labiau motyvuota vykdyti įsipareigo-
jimus bendruomenei, atstovauti jos inte-
resams.

Pertvarka bus įgyvendinama dviem 
etapais. Pirmajame etape Aplinkos mi-
nisterija nuo 2023 m. sausio 4 d. perims 
Nacionalinės žemės tarnybos pavaldu-
mą ir formuos valstybės politiką žemės 
tvarkymo, žemės reformos, žemėtvarkos, 
nekilnojamojo turto kadastro, žemės nau-
dojimo valstybinės kontrolės, geodezijos, 
kartografi jos, erdvinių duomenų rinkinių 
tvarkymo ir Lietuvos erdvinės informaci-
jos infrastruktūros plėtojimo srityse. Tokiu 
būdu su valstybinės žemės valdymu ir 
naudojimu, teritorijų planavimu ir staty-
bos sritimis susijusių sričių politikos for-
mavimas bus konsoliduotas vienoje insti-
tucijoje – Aplinkos ministerijoje.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. savivaldybės 
taps valstybinės žemės valdytojomis (pa-

Simonas Gentvilas: „Seimas pritarė 
30 metų lauktai žemės valdymo 

ir naudojimo reformai“

tikėtinėmis) miestų ir miestelių adminis-
tracinėse ribose. Žemės ūkio ministerija 
formuos žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo 
plėtros politiką.

Antrajame etape, atlikus NŽT atliekamų 
funkcijų analizę, planuojami  kokybiniai 
procedūrų ir vykdomų funkcijų pokyčiai, 
bus tobulinamas teisinis reguliavimas.

Įgyvendinus reformą, pirmiausia bus 
nuosekliai formuojama vieninga valsty-
bės politika aplinkosaugos, valstybinės 
žemės valdymo ir naudojimo, teritorijų 
planavimo, urbanistikos, statybos ir jos 
priežiūros srityse. Bus užbaigta darbų 

sekos grandinė pradedant žemės sklypo 
suformavimu, statinio ar pastato supro-
jektavimu ar statyba ir baigiant nekilnoja-
mųjų daiktų registravimu Nekilnojamojo 
turto registre ir kadastre.

Vietos savivalda, turinti valstybinės že-
mės patikėtinio funkcijas, bus labiau mo-
tyvuota racionaliai ir efektyviai naudoti 
miestų ir miestelių teritorijas.

Sumažės derinančių institucijų tiek te-
ritorijų planavimo, tiek ir statybą leidžian-
čių dokumentų išdavimo procesuose. 
Pagerės verslo, ekonomikos, teritorinės 
infrastruktūros vystymo prielaidos.

ŽEMĖS ŪKIS
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AKTUALU, NAUDINGA IR ĮDOMU

Kaip išvengti sukčiavimų internete?
Romantinis sukčiavimas Asmens duomenų vagystė

socialiniuose tinkluose

Prevencinė informacija parengta Lietuvos policijos kartu su Lietuvos bankų asociacija.

Į Lietuvą atėjus šilumai, 
vis dažniau į vaistinę už-
suka gausiu delnų ar padų 
prakaitavimu besiskun-
džiantys žmonės. Vaisti-
ninkė atsako, kada tai tik 
karščio ar streso pasekmė, 
o kada prakaitavimas si-
gnalizuoja apie rimtą svei-
katos sutrikimą. 

„Gintarinės vaistinės“ 
vaistininkės Robertos Ja-
nulytės teigimu, padidė-
jusį delnų prakaitavimą 
– hiperhidrozę – gali su-
kelti hipertiroidizmas (pa-
didėjęs skydliaukės aktyvumas), žemas cukraus kiekis 
kraujyje, menopauzė, kai kurių vaistų, pavyzdžiui, neste-
roidinių vaistų nuo uždegimo, opiodų, triciklių antide-
presantų ilgalaikis vartojimas, taip pat gausus ir dažnas 
aštraus maisto vartojimas, kofeinas bei alkoholis.

„Padidėjęs delnų prakaitavimas taip pat gali varginti 
žmones, kurie serga Parkinsono liga, tuberkulioze, lėtine 
išemine širdies liga, kuriems labai trūksta vitamino D“, – 
galimus sutrikimus vardija ji.

Kada kreiptis į gydytoją?

Vaistininkė pataria keliauti tiesiai į gydymo įstaigą, 
kuomet delnai ar padai pradėjo prakaituoti stipriau ir 
dažniau be jokios aiškios priežasties, be delnų prakaita-
vimo staigiai ir reikšmingai nukrito svoris, kai prakaita-
vimą lydi ir varginančios kvėpavimo problemos: sausas, 
spazminis, priepuolinis kosulys ir dusulys. Taip pat at-
kreipti dėmesį derėtų, jei kamuoja bendra bloga savijau-
ta – stiprus nuovargio jausmas, apetito pokyčiai, galvos 
svaigimas, širdies ritmo sutrikimai. 

Vaistininkė pataria kaip sumažinti prakaitavimą: specialios ir naminės priemonės
SVEIKATOS ŠALTINIS

„Pirmiausia reikėtų išsiaiškinti prakaitavimo priežas-
tį. Jei tai nėra ligos simptomas, o tik estetinė problema, 
tuomet galima prakaito išsiskyrimą mažinti tiek medi-
cininėmis priemonėmis, tiek namų sąlygomis“, – akcen-
tuoja R. Janulytė. 

Pačios efektyviausios, anot jos, yra specialios medi-
cininės paskirties priemonės – rutuliniai dezodorantai, 
kremai ir tepalai, kurių sudėtyje yra aliuminio chlorido 
druskų, slopinančių prakaito liaukų veiklą ir stabdančių 
prakaitavimą net iki 5 dienų be pakartotinės aplikacijos. 

„Tai stiprios priemonės, kurios gali sukelti odos sudir-
gimą, alergiją, padidėjusį jautrumą bei prakaito liaukų 
uždegimą, jei bus naudojamos ne taip, kaip nurodyta 
gamintojo – tepamos dažniau ir gausiau nei rekomen-
duojama“, – pabrėžia vaistininkė. 

Naminės priemonės

Namų sąlygomis prakaitavimui mažinti R. Janulytė 
rekomenduoja pasigaminti sodos pastos – kelis valgo-
muosius šaukštus sodos sumaišyti su nedideliu kiekiu 
vandens, gautą masę užtepti ant delnų ar padų, palaikyti 

maždaug 5 minutes ir nuplauti drungnu tekančiu vande-
niu. Soda yra šarminė medžiaga, todėl mažina prakaito 
liaukų aktyvumą. 

„Vaistiniai šalavijai pasižymi sutraukiančiu bei dezin-
fekuojančiu poveikiu, todėl šios vaistažolės nuoviro vo-
nelės gali ne tik padėti sumažinti prakaitavimą, bet ir 
apsaugoti nuo odos ir nagų grybelio atsiradimo. Taip pat 
galima pasitelkti obuolių sidro actą – patepti juo delnus 
ar padus, leisti nudžiūti ir po to nuplauti tekančiu vande-
niu. Actas sutraukia poras ir taip sumažina prakaitavimą“, 
– komentuoja priemones „Gintarinės vaistinės“ vaisti-
ninkė. 

„Vaikai, ypač paaugliai, normaliai prakaituoja gausiau 
nei suaugę žmonės dėl brendimo laikotarpiu vykstančių 
hormonų pokyčių. Dažniau ir gausiau prakaituoja bei 
dažniau dėl šios bėdos kreipiasi vyrai. Nors aktyvių pra-
kaito liaukų moterys ir vyrai turi tiek pat, gausesnis pra-
kaitavimas vyrams būdingas dėl didesnės kūno ir raume-
nų masės. Tai reiškia, kad intensyviau vyksta medžiagų 
apykaitos procesai ir dėl to išskiriama daugiau prakaito 
siekiant palaikyti normalią kūno temperatūrą“, – aiškina 
R. Janulytė.

Gintarinės vaistinės vais-

tininkė Roberta Janulytė.
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Pasakojo Laimutė Jurkėnienė (Vilkavickaitė),

užrašė dukterėčia psichologė Virginija Guogienė

Gimiau 1939 m. Vaiškūnų vienkiemyje. Šeimoje au-
gome septyni vaikai. Tėvai buvo ūkininkai. Vaikystė pra-
bėgo gimtajame kaime, o pradinę mokyklą su seserimi 
Gertrūda lankiau Modžiūnuose.

1949 m. kovo 
25  d. mus išvežė į 
Sibirą, aš dar ne-
buvau baigusi trijų 
klasių (trėmimas į 
Sibirą bus aprašytas 
mano vyresnės se-
sers Valerijos Vilko-
vickaitės). Kai mus 
išvežė į Irkutsko 
srities Šapšaltujaus 
kaimą, rudenį su 
seserimi Gertrūda 
ėjome mokytis į tre-
čią klasę (buvo dės-
toma rusų kalba) 
ir kartu baigėme 
pradinę mokyklą. 7 km atstumu nuo mūsų kaimo buvo 
septynmetė Zonos mokykla. Mes su seserimi ten baigė-
me 5-7 klases. Kasdien eidavome pėsčiomis į Zonos mo-
kyklą. Tėvas pasiuvo buriatiškus untus (batus). Eiti buvo 
labai šalta: paeiname truputį, pašildom kojas viena į kitą, 
vėl truputį pabėgam, vėl šylam kojas. Grįždavome vėlai, 
jau temstant, ir labai bijojome vilkų. Rudenį kolūkiuose 
kuldavo didelius kiekius kviečių ir juos veždavo sunkve-
žimiais. Vairuotojai mus paveždavo.

Mūsų šeima turėjo 80 arų žemės prie namų. Bulves 
sodindavome ir kasdavome kastuvais. Mes su sese Ger-
trūda padėdavome mamai dirbti visus buities darbus. 
Vasarą tėvas anksti ryte prišienaudavo žolės, o mes ją 
vartėme, džiovinome. Rudenį abi turėjome nukasti bul-
ves. Vasarą eidavome į pievą uogauti, rinkdavome lauki-
nes braškes. Dalį braškių iš karto suvalgydavome, kitas 
džiovindavome, kad organizmas nuolat gautų vitaminų.

Tėvas dirbo kolūkyje: prižiūrėdavo ir ganydavo kiau-
les. Kiaulės (paršavedės) retkarčiais pabėgdavo į mišką. 
Jas reikėdavo surasti, todėl jis pasikviesdavo mažame-
čius vaikus į pagalbą. Braidžiodama basa po miškus, aš 
labai peršalau kojas ir susirgau, nes miške po kupstais 
buvo užšalęs ledas.

Mūsų ten niekas neskriaudė, buriatai su mumis buvo 
labai draugiški. Nuo lapkričio 7 d. nuomojome kambarį 
Zonos kaime. Mama prišaldydavo pieno ir tuos sušalu-
sius luitus pasiimdavome valgyti. Atsišildydavome ir su-
plakdavome su rupiai maltais miltais – toks buvo mūsų 
valgis.

Tėvų susirinkimuose mokykloje dalyvaudavo tėvas. 
Mokytojai visuomet girdavo mus, kad gerai mokomės: 
buvome pavyzdys buriatams ir rusams. Tėvas labai 
džiaugėsi. Aplinkiniai žmonės buvo geri, niekas negąs-
dino, neskriaudė.

Kai baigėme septynmetę, keliavome į vidurinę moky-
klą, kuri buvo Kutuliko gyvenvietėje (15 km nuo mūsų 
gyvenvietės). Ten jau gyveno vyriausia sesuo Elena. Ka-
dangi sesuo dirbo siuvėja, ji mus su Gertrūda priėmė, 
apgyvendino. Aš mokiausi ten iki dešimtos klasės. Mano 
klasėje buvo trys bendraklasiai lietuviai. Baigus devynias 
klases, buvo organizuojama ekskursija prie Baikalo eže-
ro, ir aš ten patekau, nes gerai mokiausi. Kelionė buvo la-
bai įspūdinga. Ėjome per taigą, mus įspėjo, kad yra lokių. 
Dešimtą klasę baigiau tik su dviem ketvertais, o visi kiti 
pažymiai buvo penketai.

1957 m. pavasarį gavome leidimą grįžti į tėviškę, bet 
iki mokslo metų pabaigos man dar buvo likusios dvi 
savaitės, todėl tėvai laukė, kol išlaikysiu egzaminus ir 
gausiu atestatą. Vyresnė sesuo Zuzana tuo metu mokė-
si Irkutsko pedagoginiame institute, studijavo prancūzų 
kalbą. Iki studijų pabaigos buvo likę dveji metai. Ji grįžo 
į Lietuvą tik baigusi studijas. Grįžusi į tėviškę, ji niekur 

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO „MŪSŲ ISTORIJA GYVAI“, ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS „GYVOJI ISTORIJA“
negalėjo įsidarbinti todėl, kad buvo tremtinė. Nors mes 
buvom be kaltės kalti, tačiau Lietuvoje mus laikė „nusi-
kaltėliais“.

Grįžę į Lietuvą, apsistojome pas tetą Vaiškūnuose. La-
bai blogai kalbėjau lietuviškai ir negalėjau studijuoti Lie-
tuvoje. Man buvo labai graudu ir skaudu, kad likau be-
mokslė. Labai susidomėjau grožine literatūra ir skaičiau 
daug knygų. Skaitydama lietuviškai, išmokau lietuvišką 
gramatiką ir taisyklingai rašyti. Rudenį apsigyvenau pas 
seserį Eleną Ignalinoje, dirbau Ignalinos taupomojoje ka-
soje. Po to perėjau į miškų ūkį. Dirbdama miškų ūkyje, 
baigiau Antano Kvedaro miškų technikumą Kaune. Gy-
venant Sibire, niekas mums nepriekaištavo, kad esame 
tremtiniai, mus ten gerbė dėl darbštumo ir sumanumo. 
Grįžusi į Lietuvą girdėdavau priekaištų, kad esu tremtinė. 
Man buvo labai skaudu girdėti iš lietuvių tokį pažemi-
nimą.

Labai laukiau, kada Lietuva taps laisva nuo bolševikų. 
Aš jų nekenčiu, nes sužlugdė, suluošino mano gyvenimą. 
Aš taip gerai mokiausi, man sekėsi tikslieji mokslai, bet 
negalėjau įgyti norimos specialybės. Ir pagaliau, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, labai džiaugiausi. Baltijos ke-
lyje buvau kartu su kitais Lietuvos gyventojais. Stovėjo-
me, susikibę rankomis, su vėliavėlėmis. Buvo labai džiu-
gu, jautėmės visi vieningi. Laisvės dvasia tarsi pleveno 
virš mūsų.

Pasakojo Vytautas Tautvaišas,

užrašė Giedrė Čaplinskaitė, ŠPRC MG14 gr. mokinė

Mūsų šeima gyveno Joniškio rajono Daunoravos apy-
linkės Spirakių kaime, prie pat Latvijos sienos. Šeimoje 
buvo 3 vaikai (du jau suaugę sūnūs Vytautas ir Simonas 
bei mažametė dukra Nijolė). Tėvas buvo miręs 1943 me-
tais. Mes turėjome 30 ha žemės ir 9 ha miško.

1942-1943 me-
tais vokiečiai į Lie-
tuvą privežė daug 
žmonių iš užimtų 
Rusijos teritorijų – 
ypač iš Leningrado 
srities. Daugiausiai 
tai buvo moterys 
ir vaikai, vyrų buvo 
mažai. Apgyven-
dindavo juos pasi-
turinčių ūkininkų 
sodybose. Kiti šių 
žmonių nepriimda-
vo, o mano mama 
Eugenija Tautvaišie-
nė priėmė dvi balta-
ruses – motiną su dukterimi, vieną ukrainietę ir senyvą 
rusę. Pasibaigus karui, trys jaunesnės moterys išvyko 
namo. Liko tik senutė rusė Jakovleva. Ją vadino tiesiog 
Babuška. Ji tapo mūsų šeimos nare, visi gyvenome drau-
giškai. Joniškio bažnyčioje Babuška susirado kleboną 
Kordoną, mokėjusį rusų kalbą, pas jį atlikdavo išpažintį 
ir kitas religines apeigas. Nors buvo beraštė, tačiau mo-
kėjo gydyti kaimo žmones. Šiomis žiniomis ji pasidalijo 
su mano mama. Jos puikiai bendravo, nes Tautvaišienė 
gerai mokėjo rusiškai.

Kai mano brolis Simonas įsitraukė į rezistencinę veiklą, 
Babuška buvo pagrindinė jo padėjėja. Lankantis kovoto-
jams, ji eidavo į sargybą, pažinojo visus rinktinės vyrus. 
Senutė perspėdavo, kokių kaimynų reikia saugotis.

Kaimo žmonės jautė didelę įtampą. Visi bijojo būti iš-
vežti į Sibirą ir tikėjosi, kad ši baisi lemtis juos aplenks. 
Deja, 1949 m. kovo mėn. 27 dieną atėjo ir mūsų šeimai 
baisioji tremties valanda. Buvo vežami 4 šeimos nariai. 
Rusas leitenantas, sukvietęs visus į trobą, pranešė, kad 
siunčia į Rusijos gilumą ir perskaitė visų tremiamųjų pa-
vardes. Jakovlevos pavardės šiame sąraše nebuvo. Mote-
ris drąsiai pareiškė, kad ji be savo šeimininkės nepasiliks 
ir važiuos su visais kartu. Leitenantas pasimetė, matyt, iš-
vežimo vykdymo instrukcija to nenumatė. Jam buvo ne-
aišku, kodėl tiek metų po karo šiuose „buožės“ namuose 
gyvena rusė, kai visi kiti seniai išvykę į savo gimtuosius 
kraštus.

Mes, sūnūs, turėjome galimybę pabėgti, bet jau iš 
anksto šeimoje buvo nuspręsta, kad trėmimo atveju lai-
kysis visi kartu. Pirmoji į vežėčias buvo sodinama mama 
Eugenija Tautvaišienė, bet kartu su ja sėdosi ir Babuška. 
Egzekucijos vadovas nebežinojo, ką daryti. Jam, matyt, ir 
pasitarti nebuvo su kuo-du stribai lietuviai gal ir mokėjo 
porą žodžių rusiškai. Taikyti prievartą „buožei“ lietuvei – 

paprastas dalykas, 
bet savam žmogui, 
grynakraujei seny-
vai rusei, savo tau-
tietei?.. Reikėtų pa-
brėžti, kad išvežimo 
akcijų vadovai daž-
niausiai buvo KGB 
karininkai, baigę 
tam tikrus paruo-
šiamuosius kursus, 
turėję didelę čekis-
tinio darbo patirtį.

Stalinistinis žiau-
rumas nugalėjo vi-
sus patriotinius šio 
karininko jausmus 
(žinoma, jei jie dar buvo). Stribams buvo duota komanda 
ir geroji Babuška prievarta iškeldinta iš vežėčių, tik leido 
jai su mumis atsisveikinti. Mūsų šeima į tremtį išvyko be 
jos. Vėliau ji grįžo į savo gimtąsias vietas, kur labai vargo. 
Eugenija, mano mama, būdama tremtyje, siųsdavo Ba-
buškai nors menkus siuntinėlius, kad ji nenumirtų badu.

1949 m. balandžio 17 dieną traukinys Nr. 97365 (trau-
kinio viršininkas – Baltarusijos TSR VAI UMVD viršininko 
pavaduotojas majoras KLIBANSKIJ) pasiekė paskirties 
vietą, atvežęs tremtinius į Irkutsko srities Tulūno geležin-
kelio stotį.

Mūsų šeimą „nupirko“ pirklys, atvažiavęs iš Jevdoki-
movo miškų ruošos punkto. Tai gyvenvietė, įsikūrusi už 
35 km į pietus nuo Tulūno miesto. Nauja vieta pasitiko 
„svetingai“ – su blakėmis ir tarakonais. Apgyvendino se-
name barake – didžiuliame kambaryje be jokių pertvarų 
su viduryje esančia geležine krosnimi. Nebuvo nei lovų, 
nei gultų. Šeimos nariai prisiglaudė pasieniuose. 

Sunkus tremtinių gyvenimas, kurį sąlygojo Sibiro kli-
matas, nuolatinis alkis ir priverstinis darbas žlugdė ne tik 
žmonių fi zines, bet ir dvasines jėgas.

Atrodė, kad gyvenimas sustojo vietoje ir lietuvybė 
išnyks. Spauda tik rusiška, laiškai stropiai tikrinami. Kilo 
grėsmė nutautėti ir surusėti. Suprasdami bolševikų tiks-
lus ir siekius, matydami susidariusią padėtį, aš ir mano 
brolis Simonas nusprendėme veikti.

Kupini neapykantos sovietinei santvarkai, sunaikinu-
siai ne tik Lietuvos ūkį, bet ir daugelį žmonių, suradome 
keturis bendraminčius, kurie sutiko prisijungti prie mūsų. 
Tuo būdu sudarėme 6 jaunų žmonių grupę, pasiryžusią 
dirbti lietuvybės labui su tautiečiais Irkutsko srities Tulū-
no rajono Jevdokimovo gyvenvietėje.

Pasipriešinimo grupei priklausė 6 nariai (Vytautas Tau-
tvaišas, Simonas Tautvaišas, Kazys Norkus, Vladas Matu-
lis, Alfonsas Brilius, Mykolas Mačiūnas). 1950 m. gruodžio 
5 d. aš ir mano brolis Simonas buvom suimti, 1951 m. 
gegužės 8 d. Irkutsko sri-
ties teismo kolegija Tulūno 
mieste mus nuteisė 10-čiai 
metų laisvės atėmimo. KGB 
darbuotojai suvokė, kad ši 
grupuotė – miško brolių 
ginkluoto pasipriešinimo 
Lietuvoje tęsinys. Iš trem-
tinių mes, broliai, tapome 
kaliniais, dar vėliau katorgi-
ninkais. Aš 4 metus kalėjau 
Vorkutos lageryje, dirbau 
anglies kasykloje Nr. 7. Akty-
viai dalyvavau Vorkutos su-
kilime, kuris prasidėjo 1953 
m. liepos 20 dieną. Po sukilimo barakai nebuvo rakinami, 
grotos nuo langų nuimtos, nuo drabužių balti lopai su 
juodais numeriais nuardyti. Kaliniai „atgavo“ vardą ir pa-
vardę. Iš katorgininkų pereita į politinių kalinių statusą.

Visa mūsų šeima buvo Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 
1988 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. 274 reabilituota.

Lietuvos Aukščiausias Teismas nustatė, kad pagal 
1990 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl 
asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniam re-
žimui, teisių atstatymo“ aš, Vytautas Tautvaišas, esu ne-
kaltas Lietuvos Respublikai ir yra atstatomos visos mano 
teisės. RTFSR Aukščiausiasis Teismas mane reabilitavo 
1990 m. vasario 14 d.

Šiuo metu esu pensininkas, priklausau Lietuvos politi-
nių kalinių ir tremtinių sąjungai, turiu Laisvės kovų daly-
vio pažymėjimą. Tęsinys kitame numeryje.

Laimutė Vilkavickaitė (dešinėje) 

su seserimi (Virginijos Guogienės 

mama) ir broliu Sibire.

Vytautas Tautvaišas 

su šachtininko uniforma 

Vorkutos anglies kasy-

kloje Nr. 7, 1952 m.

Babuška Jakovleva, Vytauto se-

suo – Nijolė Tautvaišaitė, namų 

šeimininkė – Eugenija Tautvaišie-

nė, 1947 m.

Pasipriešinimo grupė (šešių jau-

nuolių nuotrauka). Antroje eilėje 

pirmas iš kairės stovi Vytautas 

Tautvaišas, pirmos eilės centre – 

Simonas Tautvaišas, 1950 m.
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Tęsinys kitame numeryje.

Tęsinys. Pradžia Nr. 49-52, 1-23, 25-27.
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7. „INTRIGANTO“

MIRTIES PASLAPTIS

Pagal ofi cialius protokolus, parodymus 
davė du [iš tikrųjų keturi] vyriškiai, teigę, 
jog senyvo amžiaus žmogus ėjo per ga-
tvę, įsižiebus geltonai šviesoforo šviesai 
(iš raudonos į žalią), ir į staiga priartėjusį 
sunkvežimį nesureagavo. Gatvės apšvieti-
mas toje vietoje buvęs prastas. Buvo iškel-
ta baudžiamoji byla: iš pažiūros paprastą 
avariją tirti ėmėsi VRM ypač svarbių bylų 
tardytojas B. Vaitiekūnas. 1982 m. kovo 
mėnesį byla buvo nutraukta.

Tačiau pogrindinėje katalikiškoje 
spaudoje atkakliai tvirtinta, jog avarija – 
KGB darbas. „LKB Kronikoje“ rašoma, kad 
lapkričio 25 d. į miliciją atėjo moteris ir 
pareiškė mačiusi, kaip du jauni vyrai pa-
stūmė kunigą po Žalgirio ir Kalvarijų ga-
tvės sankryžą kirtusiu sunkvežimiu, tačiau 
tardytojai moters nesiklausė ir išgujo lauk. 
<...> Dabar Kavarske klebonaujantis kuni-
gas A. Keina anuomet surado vairuotoją, 
suvažinėjusį jo kolegą kunigą. A. Keina 
sako, kad iš pokalbio su vairuotoju jam 
susidarė pakankamai aiškus įspūdis, jog 
B. Laurinavičių kažkas tyčia pastūmė po 
ratais. „Vaikinas sakė, kad praeivis jam iš-
dygo prieš pat nosį“, – prisimena A. Keina.

Pogrindinėje spaudoje buvo minimas 
ir moksleivio pasakojimas. Jis teigė tą va-
karą matęs, kaip šaligatviu ėjusį senyvą 
žmogų pastūmė du jaunuoliai. Mįslingo-
mis kunigo žūties aplinkybėmis domėjosi 
ir anuomet Švenčionių rajone gyvenusi 
Birutė Rainienė, kuri buvo tarsi neofi ciali B. Laurinavi-
čiaus sekretorė. Jos tėvui Bernardui Gerojimui B. Laurina-
vičius, likus gal savaitei iki tragiškos žūties, pasakė: „Jeigu 
mane aptiks kilpoje arba suvažinėtą, netikėkit, kad tai 
atsitiktinumas“. B. Rainienei teko pasikalbėti su medici-
nos eksperte, apžiūrėjusia žuvusiojo kūną. Ji sakiusi, kad 
sužalojimai buvę labai netipiški: nuo smūgio virsdamas 
B. Laurinavičius turėjo smarkiai susižaloti pakaušį, tačiau 
jis buvo sutrenktas nežymiai, bet priekinė veido dalis – 
smarkiai sumaitota. Ofi cialioje medicinos ekspertizės iš-
vadoje tai neatsispindi.

Nelabai aišku, kam Šiaurės miestelyje staiga prireikė 
plytų tokiu vėlyvu, tamsiu paros laiku. Tačiau labiausiai 
suklusti verčia faktas, kad ofi cialiuose tardymo protoko-
luose surašyti netikslūs liudininkų parodymai.

Pavyko pasikalbėti su svarbia šios miglotos istorijos 
fi gūra – kunigą partrenkusiu sunkvežimio vairuotoju 
G. Lazukinu. Jis tvirtina, kad praeivį jam po ratais stumte 
pastūmė du vyriškiai, kurių veidų jis neįžiūrėjęs.

„Aš negaliu tvirtinti aiškiai matęs momentą, kaip jį 
pastumia, – pasakojo vairuotojas, – bet man susidarė pa-
kankamai aiškus įspūdis, kad senyvas žmogus bėgo nuo 
jį besivejančių dviejų jaunų vyrų ir staiga atsidūrė man 
po ratais“. G. Lazukinas teigia visa tai papasakojęs mili-
cijos pareigūnams per apklausą. Jis taip pat tvirtina gir-
dėjęs, kaip vienas jaunuolis dar įvykio vietoje milicinin-
kams pasakojo matęs, kaip nukentėjusįjį vijosi du vyrai 
ir pastūmė po sunkvežimio ratais. Tačiau ofi cialioje bylos 
medžiagoje nėra nė užuominos apie panašų incidentą.

Tiesa, G. Lazukinas sako nebuvęs kviestas apklausti 
į KGB rūmus ir niekas iš pareigūnų neliepę keisti paro-
dymų ar niekam nepasakoti apie avariją. Tik apklausos 
metu vienas milicijos tardytojas burbtelėjęs sau po no-
simi: „Och, i nadajel že on nam svojej antisovetskoj pro-
pagandoj“ (Na, ir įkyrėjo jis mums savo antitarybine pro-
paganda).

Kunigo dukterėčios J. Pranskienė ir R. Girdauskienė 
taip pat prisimena, kad joms tik po ilgo laiko grąžino su-
kruvintus aukos viršutinius drabužius. O pinigus, tremti-
niams skirtus 1000 rublių, atidavė jau kitą dieną po avari-
jos, net nepaklausę, kodėl nedidelės parapijos klebonas 
nešiojasi tokią didelę pinigų sumą. Visą kitą dieną R. Gir-

(Sutrumpinta iš žurnalo „Ekstra“,

2000-11-20 , Nr. 45) Artūras JANČYS

Dėl kun. B. Laurinavičiaus žūties baudžiamosios bylos nutrau-

kimo 1982 m. kovo 26 d. nutarties kopija. (LYA. F. K-l, baudž. b. 

Nr. P-16577-LI, t.8, 1.273-275).

dauskienės bute Antakalnyje neveikė telefonas, 
nors kitų to paties namo gyventojų ryšys buvo 
normalus.

Keletą metų sovietų saugumo struktūrose dir-
bęs asmuo „Ekstrai“ išdėstė versiją, pagal kurią 
kunigas disidentas galėjo tapti... vietinės partinės 
nomenklatūros ir KGB pareigūnų susidorojimo 
auka. Minėtas asmuo teigė, jog KGB iš principo 
vengė vykdyti teroro akcijas Vakarams pernelyg 
matomoje zonoje, Pabaltijo respublikose.

„Jei taip ir būdavo, užduotis vykdydavo iš Mas-
kvos atsiųsti specialūs emisarai, – aiškino jis, – ta-
čiau B. Laurinavičius galėjo iki gyvo kaulo įsiėsti, 
tarkim, Švenčionių partiniams vadovams, ideolo-
gams ir panašiems asmenims. Jie galėjo susitarti 
su vienu ar keliais saugumiečiais, o šiems nieko 
nereiškė surasti chuliganų ir susidoroti su žmogu-
mi svetimomis rankomis. Šiaip jau KGB vadovybė 
griežtai drausdavo saviveiklą, bet pasitaikydavo 
išimčių. Konkrečiai girdėjau apie kelis atvejus, 
kada kas nors, pasinaudojęs pažintimi su KGB 
darbuotojais, terorizuodavo žmones. Tiesa, ne-
girdėjau, kad būtų prieita iki žmogžudystės. Gal 
ir B. Laurinavičiaus neketinta žudyti, tik sumušti, 
pagąsdinti? Bet aplinkybės susiklostė kitaip“.

<...>
Pirmąjį sekmadienį po B. Laurinavičiaus mirties 

monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas bažnyčioje 
kreipėsi į tikinčiuosius, paragindamas įvykio liudi-
ninkus, jei tokių yra, ateiti pas jį ir viską papasakoti. Ta-
čiau niekas neatėjo. „Šios istorijos nederėtų politizuoti, ją 
reikia tirti objektyviai“, – mano K. Vasiliauskas. Tačiau ir jis 
pripažįsta, kad mažiausia vienas faktas jam kelia neramių 
minčių. 1987 m. LSSR atsakingos žinybos atsisakė leisti 
įtraukti K. Vasiliauską į kunigų, vykusių į Vatikaną švęsti 
Lietuvos krikšto 700 metų jubiliejaus, delegaciją. Dvasi-
ninkui buvo atskleista, už kokias „nuodėmes“ jis neišlei-
džiamas į užsienį: už tai, kad savo bute buvo priglaudęs 
akademiką A. Sacharovą ir „kišo nosį į B. Laurinavičiaus 
bylos tyrimą“.

Dar viena mįslinga detalė: 1981 m. antrojo pusmečio 
KGB ataskaitose Laurinavičių sekusių agentų slapyvar-

džių lapai iškirpti. Tačiau svarbiausia, kad archyvuose 
nėra B. Laurinavičiaus operatyvinio tyrimo ir stebėjimo 
bylų, nors išlikusios operatyvinės saugumo ataskaitos 
aiškiai liudija, kad tokios bylos tikrai buvo. Jei kunigas 
tikrai tapo nelaimingo atsitiktinumo auka, kodėl reikėjo 
sunaikinti arba paslėpti jo bylas? [Visos 7-9 dešimtmečio 
sekimo bylos 1989-1990 m. buvo sunaikintos ar išvežtos į 
Rusiją. – Red.]

„Ekstros“ žiniomis, nuo B. Laurinavičiaus bylos gali 
būti nupūstos dulkės: grupė disidento bendražygių ke-
tina kreiptis į Generalinę prokuratūrą ir Valstybės saugu-
mo departamentą su prašymu dar kartą ištirti paslaptin-
go įvykio aplinkybes.
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UAB „ALEXA LT“
Ieškome nuolatiniam 

darbui ekskavatoriaus arba ekskavatoriaus krautuvo 
operatoriaus, sunkvežimio vairuotojo.

Tel. 8 618 37022.

Karjerinės produkcijos

gavyba ir pardavimas 
Galime Jums pasiūlyti: smėlį, smėlio – žvyro miši-

nį, mišinį betono gamybai, žvirgždą, akmens/betono 
skaldą, žvirgždo skaldą ir kt. Galimas pristatymas.

El.p karjeras@transportocentras.lt

Mob. 8 688 12655

Kaip mus rasti:

1. Jukiškės km., Švenčionėlių sen. LT-18204 Šven-

čionių r.sav.

2. Zablatiškės 20, LT-30197 Ignalinos r.sav.

Parduotuvė: +37069558738
Šaudykla: +37069675340
El. paštas: info@ehunt.lt

KVIEČIAME APSILANKYTI!

www.esaudykla.lt 
www.ehunt.lt 

ZOO prekių parduotuvė „GRICIUKAS“
Švenčionys, Vilniaus g. 2/1

Jūsų laukia didelis prekių pa-
sirinkimas: naminių augintinių 
maistas, skanėstai, gultai, kraikas, 
transportavimo narveliai, žaislai, 
higienos reikmenys ir kitos augin-
tinių prekės. Taip pat rasite paša-
ro, maisto papildų gyvuliams bei 
kitų ūkiui reikalingų priemonių. Jau turime pašaro triu-
šiams. Atkeliavo svarstyklės. Ėdalą galima sverti.

Galimas prekių pristatymas į namus po parduotuvės 
darbo valandų t. y. po 18:00.

Darbo laikas: darbo dienomis 8:00-18:00,
šeštadieniais 8:00-14:00, sekmadienis nedarbo diena.

VISŲ LABAI LAUKSIME!

Švenčionių mieste parduodamas 800 kv. m. 
bendro ploto mūrinis pastatas, tinkamas 

administracinei ir komercinei veiklai.
Teirautis tel. 8 682 40784.

KASIMO,
GRIOVIMO,
LYGINIMO,
KT. DARBAI

Ekskavatorius,
MINI

ekskavatorius
8 696 28 340

+370 646 43791

Švenčionėliai

Facebook:

V. Švalkaus IĮ

Šilumos siurblių

pardavimas-montavimas
Mūsų kompetencijoje šilumos siurbliai oras-oras, ir 

šilumos siurbliai oras-vanduo.
Nepriekaištingai pasirūpinsime bet kokio jūsų pasi-

rinkto šilumos siurblio įrengimu. O jums tik liks džiaug-
tis jaukumu, kurį suteikia šie prietaisai.

• Visų rūšių žaliuzės ir roletai• Visų rūšių žaliuzės ir roletai
• Tinkleliai nuo vabzdžių• Tinkleliai nuo vabzdžių
• Langai, durys• Langai, durys
• Pakeliami garažo vartai• Pakeliami garažo vartai
• Automatika• Automatika

Tel. 8 618 44448.Tel. 8 618 44448.

Švenčionyse jau veikia Anoniminių alkoholikų 
grupė „Kablys“. Uždari susirinkimai vyksta ketvirta-
dieniais, pradžia 18.30 val., Stoties g. 16, Švenčionys 
(Socialiniai pagalbos namai).

„Jei jauti, kad alkoholis trukdo, kaip ir mums kaž-

kada, tavo gyvenimui, ateik pas mus, galbūt mes 

tau galėsime padėti.“

Švenčionių anoniminių alkoholikų grupės nariai.

Tel. pasiteiravimui 8 676 60 908.

Anonimiškumas garantuojamas.

Nuomojamas alkūninis keltuvas.
Darbinis aukštis 12 metrų. Dirba nuo akumuliatorių.

Tel. 8 656 56467.
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6-dienis6-dienis

LTVLTV

00:20 Asako00:20 Asako
02:15 Istorijos detektyvai02:15 Istorijos detektyvai
03:00 LRT radijo žinios03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Mano geriausias 03:30 Mano geriausias 

draugasdraugas
04:00 LRT radijo žinios04:00 LRT radijo žinios
04:05 Išpažinimai04:05 Išpažinimai
04:35 Šventadienio mintys04:35 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus05:15 Ponių rojus
06:00 Lietuvos Respublikos 06:00 Lietuvos Respublikos 

himnashimnas
06:02 Gyventi kaime gera06:02 Gyventi kaime gera
06:30 Praeitis ateičiai06:30 Praeitis ateičiai
07:30 Beatos virtuvė07:30 Beatos virtuvė
08:30 Mes iš Ukrainos08:30 Mes iš Ukrainos
09:00 Labas rytas, Lietuva09:00 Labas rytas, Lietuva
11:50 Metų laikų kaita11:50 Metų laikų kaita
12:40 Naledi. Pasakojimas 12:40 Naledi. Pasakojimas 

apie drambliukęapie drambliukę
13:40 Komisaras 13:40 Komisaras 

Montalbanas. Montalbanas. 
Puodžiaus dirvaPuodžiaus dirva

15:30 Žinios. Orai15:30 Žinios. Orai
15:45 Sveikinimų koncertas15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Praeitis ateičiai17:30 Praeitis ateičiai
18:30 Žinios. Sportas. Orai18:30 Žinios. Sportas. Orai
19:00 Euromaxx19:00 Euromaxx
19:30 Stilius19:30 Stilius
20:30 Panorama20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai20:52 Sportas. Orai
21:00 Mano daina 421:00 Mano daina 4
22:25 40-ies ir vis dar 22:25 40-ies ir vis dar 

skaistus skaistus 

LNKLNK

00:40 Didžioji skola00:40 Didžioji skola
03:10 Troškimų kambarys03:10 Troškimų kambarys
04:45 Volkeris, Teksaso 04:45 Volkeris, Teksaso 

reindžerisreindžeris
05:30 Programos pabaiga05:30 Programos pabaiga
06:25 Neramūs ir 06:25 Neramūs ir 

triukšmingitriukšmingi
06:55 Bunikula06:55 Bunikula
07:25 Deksterio laboratorija07:25 Deksterio laboratorija
07:55 Padūkėlių lenktynės07:55 Padūkėlių lenktynės
08:25 Tomo ir Džerio šou08:25 Tomo ir Džerio šou
08:55 Beprotiškos melodijos08:55 Beprotiškos melodijos
09:25 Ogis ir tarakonai09:25 Ogis ir tarakonai
09:35 KINO PUSRYČIAI 09:35 KINO PUSRYČIAI 

Tomas ir DžerisTomas ir Džeris
11:20 Aštuonkojis Dipas11:20 Aštuonkojis Dipas
13:10 Devyni gyvenimai13:10 Devyni gyvenimai
14:55 Mano draugas ponis14:55 Mano draugas ponis
16:40 (Ne)Laukti svečiai16:40 (Ne)Laukti svečiai
18:30 Žinios, sportas, orai18:30 Žinios, sportas, orai
19:30 SUPERKINAS 19:30 SUPERKINAS 

Debesuota, Debesuota, 
numatoma mėsos numatoma mėsos 
kukulių krušakukulių kruša

21:25 Patruliai21:25 Patruliai
23:30 Vampyrai užkniso 23:30 Vampyrai užkniso 

juodaijuodai

TV3TV3

00:15 Žiulio Verno 00:15 Žiulio Verno 
Paslaptingoji salaPaslaptingoji sala

02:10 Diena po rytojaus02:10 Diena po rytojaus
04:40 X mutantai04:40 X mutantai
06:00 Monstrų viešbutis 06:00 Monstrų viešbutis 

(kart.)(kart.)
06:30 Kempiniukas 06:30 Kempiniukas 

Plačiakelnis (kart.)Plačiakelnis (kart.)
07:00 Bakuganas. Šarvų 07:00 Bakuganas. Šarvų 

sąjungasąjunga
07:30 Bailus voveriukas07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kempiniukas 08:00 Kempiniukas 

Plačiakelnis (kart.)Plačiakelnis (kart.)

08:30 Simpsonai08:30 Simpsonai
09:00 Skaniai ir paprastai09:00 Skaniai ir paprastai
09:30 Maisto kelias09:30 Maisto kelias
10:30 Penkių žvaigždučių 10:30 Penkių žvaigždučių 

būstasbūstas
11:00 Sveiki atvykę11:00 Sveiki atvykę
11:30 Pragariškas Arabijos 11:30 Pragariškas Arabijos 

dykumos karštisdykumos karštis
12:40 24 valandos Žemėje12:40 24 valandos Žemėje
13:50 Karate berniukas 213:50 Karate berniukas 2
16:10 Mano geriausio 16:10 Mano geriausio 

draugo vestuvėsdraugo vestuvės
18:30 TV3 žinios, sportas, 18:30 TV3 žinios, sportas, 

oraiorai
19:30 Bibliotekininkas 2: 19:30 Bibliotekininkas 2: 

sugrįžimas į karaliaus sugrįžimas į karaliaus 
Saliamono kasyklasSaliamono kasyklas

21:20 Žmogžudystė Rytų 21:20 Žmogžudystė Rytų 
ekspreseeksprese

23:45 Persekiojama daktaro. 23:45 Persekiojama daktaro. 
Pacientės kerštasPacientės kerštas

BTVBTV

01:55 Strėlė01:55 Strėlė
02:50 Programos pabaiga02:50 Programos pabaiga
06:00 Gordonas Ramzis. Iki 06:00 Gordonas Ramzis. Iki 

pragaro ir atgalpragaro ir atgal
07:00 Negyvenamose salose 07:00 Negyvenamose salose 

su Beru Grilsusu Beru Grilsu
08:00 Pričiupom!08:00 Pričiupom!
09:00 Varom!09:00 Varom!
10:05 Filipinuose su 10:05 Filipinuose su 

Naidželu MarvinuNaidželu Marvinu
11:05 Aštuonkojis mano 11:05 Aštuonkojis mano 

namuosenamuose
12:10 Negyvenamose salose 12:10 Negyvenamose salose 

su Beru Grilsusu Beru Grilsu
13:10 Paranormalūs 13:10 Paranormalūs 

reiškiniai. Užfiksuota reiškiniai. Užfiksuota 
vaizdo kameravaizdo kamera

14:10 Gordonas Ramzis. Iki 14:10 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgalpragaro ir atgal

15:10 Ekstrasensų mūšis15:10 Ekstrasensų mūšis
17:30 Nacionaliniai darbo 17:30 Nacionaliniai darbo 

ypatumaiypatumai
18:30 Iškvietimas18:30 Iškvietimas
19:30 Kaukės19:30 Kaukės
22:00 MANO HEROJUS 22:00 MANO HEROJUS 

Rytoj, kai prasidėjo Rytoj, kai prasidėjo 
karaskaras

LRytasLRytas

06:00 „Juvelyrų klanas“06:00 „Juvelyrų klanas“
06:59 Programa06:59 Programa
08:00 „Misija: laukinė 08:00 „Misija: laukinė 

gaamta“.gaamta“.
08:30 Pokalbiai prie jūros08:30 Pokalbiai prie jūros
09:00 „Aiškiaregė“09:00 „Aiškiaregė“
10:00 Vantos lapas10:00 Vantos lapas
10:30 Klausimėlis10:30 Klausimėlis
11:00 Misija - vasara11:00 Misija - vasara
11:30 Išpažintis su Marija11:30 Išpažintis su Marija
12:00 „Vieno nusikaltimo 12:00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“istorija“
14:00 „Pėdsakas. Ukraina“14:00 „Pėdsakas. Ukraina“
16:00 Žinios, orai16:00 Žinios, orai
16:30 Lietuvos dvarai16:30 Lietuvos dvarai
17:00 Grilio skanėstai17:00 Grilio skanėstai
17:30 Vantos lapas. 17:30 Vantos lapas. 

Laida apie pirties Laida apie pirties 
malonumus.malonumus.

18:00 Žinios, orai18:00 Žinios, orai
18:30 Bušido ringas. 18:30 Bušido ringas. 

Tarptautinis turnyras Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”„BUSHIDO KOK 2021”

19:00 „Reali mistika“.19:00 „Reali mistika“.
20:00 Žinios, orai20:00 Žinios, orai
20:30 „Mano karas. 20:30 „Mano karas. 

Afganistanas“.Afganistanas“.
22:30 Žinios, orai.22:30 Žinios, orai.
23:00 „Vieno nusikaltimo 23:00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.istorija“.
01:00 „Pėdsakas. Ukraina“.01:00 „Pėdsakas. Ukraina“.
02:50 „Reali mistika“.02:50 „Reali mistika“.
03:35 24/703:35 24/7

04:00 Misija - vasara04:00 Misija - vasara
04:20 „Aiškiaregė“.04:20 „Aiškiaregė“.
05:10 Mažos Mūsų Pergalės. 05:10 Mažos Mūsų Pergalės. 

Laisvės TV laida.Laisvės TV laida.
05:35 Vantos lapas 05:35 Vantos lapas 

DelfiDelfi

06:00 Tiesiogiai Ukrainos 06:00 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios „UKRAINA 24“žinios „UKRAINA 24“

08:00 Egzotiniai keliai08:00 Egzotiniai keliai
09:00 Sporto baras. Vedėjas 09:00 Sporto baras. Vedėjas 

Jonas NainysJonas Nainys
10:00 Alfo didysis šou. 10:00 Alfo didysis šou. 

Vedėjas Alfas Vedėjas Alfas 
IvanauskasIvanauskas

11:00 Receptų receptai11:00 Receptų receptai
11:30 Automobilis už 0 eurų 11:30 Automobilis už 0 eurų 
11:55 Kenoloto11:55 Kenoloto
12:00 Krepšinis į trasą12:00 Krepšinis į trasą
12:30 Šiandien kimba. 12:30 Šiandien kimba. 

Vedėjas Saulius Vedėjas Saulius 
VigraitisVigraitis

13:30 Savanoriai13:30 Savanoriai
15:00 Skaičiai istorijoje 15:00 Skaičiai istorijoje 
16:15 Orijaus kelionių 16:15 Orijaus kelionių 

archyvaiarchyvai
17:55 Kenoloto17:55 Kenoloto
18:00 Orijaus kelionės. 18:00 Orijaus kelionės. 

Vedėjas Orijus Vedėjas Orijus 
GasanovasGasanovas

18:30 Dviračiu per 18:30 Dviračiu per 
Indonezijos Indonezijos 
džiunglesdžiungles

19:55 Eurojackpot19:55 Eurojackpot
20:00 Gyvenimas inkile20:00 Gyvenimas inkile
20:30 Jūs rimtai?20:30 Jūs rimtai?
21:00 Dėl visko kaltas seksas21:00 Dėl visko kaltas seksas
22:30 Jėga ir Kenoloto22:30 Jėga ir Kenoloto
22:33 Dėl visko kaltas seksas22:33 Dėl visko kaltas seksas
23:15 Orijaus kelionių 23:15 Orijaus kelionių 

archyvaiarchyvai
01:00 Tiesiogiai Ukrainos 01:00 Tiesiogiai Ukrainos 

žinios „UKRAINA 24“žinios „UKRAINA 24“

TV1TV1

01:15 Policijos telefonas 110. 01:15 Policijos telefonas 110. 
Mama-monstrasMama-monstras

03:05 Du gyvenimai03:05 Du gyvenimai
04:05 Programos pabaiga04:05 Programos pabaiga
06:25 Pasirinkę Lietuvą06:25 Pasirinkę Lietuvą
07:00 Sodininkų pasaulis07:00 Sodininkų pasaulis
08:20 Alpių gelbėtojai08:20 Alpių gelbėtojai
10:20 Tėvas Motiejus10:20 Tėvas Motiejus
11:30 Iš mergiotės į damas11:30 Iš mergiotės į damas
12:30 Dešimčia metų 12:30 Dešimčia metų 

jaunesnijaunesni
13:30 Laukiam svečių su 13:30 Laukiam svečių su 

Reičele AlenReičele Alen
14:35 Mylėk savo sodą14:35 Mylėk savo sodą
15:45 Mano likimo žaidimai15:45 Mano likimo žaidimai
17:45 Raudonas kambarys17:45 Raudonas kambarys
18:45 Laukinis miestas18:45 Laukinis miestas
19:45 Žingsnis iki dangaus19:45 Žingsnis iki dangaus
21:00 DETEKTYVO VAKARAS 21:00 DETEKTYVO VAKARAS 

Vera. DievaičiaiVera. Dievaičiai
22:50 SNOBO KINAS Triušio 22:50 SNOBO KINAS Triušio 

urvasurvas

7-dienis7-dienis

LTVLTV

00:20 Greiti ir įsiutę00:20 Greiti ir įsiutę
02:25 Sėjėjas02:25 Sėjėjas
04:00 LRT radijo žinios04:00 LRT radijo žinios
04:05 Komisaras 04:05 Komisaras 

Montalbanas. Montalbanas. 
Puodžiaus dirvaPuodžiaus dirva

06:00 Lietuvos Respublikos 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnashimnas

06:02 LRT radijo žinios06:02 LRT radijo žinios
06:07 (Pra)rasta karta06:07 (Pra)rasta karta
07:00 Veranda07:00 Veranda
07:30 Šventadienio mintys07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai08:00 Išpažinimai

08:30 Ryto suktinis su Zita 08:30 Ryto suktinis su Zita 
KelmickaiteKelmickaite

09:00 Čia mano sodas09:00 Čia mano sodas
09:30 Svajoja vaikai09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo enciklopedija 10:00 Gustavo enciklopedija 

(subtitruota)(subtitruota)
10:30 Lietuvos 10:30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikaitūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 11:30 Mano geriausias 

draugasdraugas
12:00 Planeta Žemė12:00 Planeta Žemė
12:55 Mongolija. 12:55 Mongolija. 

Kraštutinumų šalisKraštutinumų šalis
13:50 Mis Marpl. Kodėl 13:50 Mis Marpl. Kodėl 

nepaklausė Evans?nepaklausė Evans?
15:30 Žinios. Orai15:30 Žinios. Orai
15:45 Istorijos detektyvai 15:45 Istorijos detektyvai 

(subtitruota)(subtitruota)
16:30 Duokim garo!16:30 Duokim garo!
18:00 William Kentridge 18:00 William Kentridge 

sugrįžimas kur sugrįžimas kur 
nebūtanebūta

18:30 Žinios. Sportas. Orai18:30 Žinios. Sportas. Orai
19:00 Gamtininko užrašai19:00 Gamtininko užrašai
19:30 Savaitė19:30 Savaitė
20:30 Panorama20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai20:52 Sportas. Orai
21:00 Jaunieji slaugytojai21:00 Jaunieji slaugytojai
21:45 Dainuojančių 21:45 Dainuojančių 

mėsininkų klubasmėsininkų klubas
23:20 Kitais metais, tuo 23:20 Kitais metais, tuo 

pačiu laikupačiu laiku

LNKLNK

01:10 Pagrobimas 2. 01:10 Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas Neišvengiamas 
kerštaskerštas

03:00 Programos pabaiga03:00 Programos pabaiga
06:30 Neramūs ir 06:30 Neramūs ir 

triukšmingitriukšmingi
07:00 Bunikula07:00 Bunikula
07:30 Deksterio laboratorija07:30 Deksterio laboratorija
08:00 Padūkėlių lenktynės08:00 Padūkėlių lenktynės
08:30 Tomo ir Džerio šou08:30 Tomo ir Džerio šou
09:00 Beprotiškos melodijos09:00 Beprotiškos melodijos
09:30 Ogis ir tarakonai09:30 Ogis ir tarakonai
09:50 KINO PUSRYČIAI 09:50 KINO PUSRYČIAI 

Skūbis Dū 2. Monstrai Skūbis Dū 2. Monstrai 
išlaisvintiišlaisvinti

11:40 Nauja diena11:40 Nauja diena
13:35 Jaunavedžiai13:35 Jaunavedžiai
15:25 Paskutinis tėvų 15:25 Paskutinis tėvų 

išbandymas. Mažieji išbandymas. Mažieji 
FokeriaiFokeriai

17:20 Teleloto17:20 Teleloto
18:30 Žinios, sportas, orai18:30 Žinios, sportas, orai
19:30 Žmogus-Voras. 19:30 Žmogus-Voras. 

Grįžimas namoGrįžimas namo
22:15 Seksas ir miestas22:15 Seksas ir miestas

TV3TV3

01:30 Pavojingas laimikis01:30 Pavojingas laimikis
03:40 Fenikso skrydis03:40 Fenikso skrydis
06:00 Monstrų viešbutis 06:00 Monstrų viešbutis 

(kart.)(kart.)
06:30 Kempiniukas 06:30 Kempiniukas 

Plačiakelnis (kart.)Plačiakelnis (kart.)
07:00 Bakuganas. Šarvų 07:00 Bakuganas. Šarvų 

sąjungasąjunga
07:30 Bailus voveriukas07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kempiniukas 08:00 Kempiniukas 

Plačiakelnis (kart.)Plačiakelnis (kart.)
08:30 Simpsonai08:30 Simpsonai
09:00 Pelenė ir paslaptingas 09:00 Pelenė ir paslaptingas 

princasprincas
10:40 Maloningasis 10:40 Maloningasis 

vaiduoklisvaiduoklis
12:40 Kalnai. Gyvenimas virš 12:40 Kalnai. Gyvenimas virš 

debesųdebesų
13:55 Meilė keliauja laiku. 13:55 Meilė keliauja laiku. 

RubinėRubinė
16:30 Kas čia kalba?16:30 Kas čia kalba?
18:30 TV3 žinios, sportas, 18:30 TV3 žinios, sportas, 

oraiorai
19:30 Metam monetą19:30 Metam monetą

21:00 Karas21:00 Karas
23:05 Pasekmė23:05 Pasekmė

BTVBTV

00:00 Sportas: 00:00 Sportas: 
Amerikietiškos Amerikietiškos 
imtynėsimtynės

02:00 Spąstai02:00 Spąstai
04:00 Programos pabaiga04:00 Programos pabaiga
06:00 Gordonas Ramzis. Iki 06:00 Gordonas Ramzis. Iki 

pragaro ir atgalpragaro ir atgal
07:00 Sportas: Galiūnų 07:00 Sportas: Galiūnų 

Pasaulio komandinė Pasaulio komandinė 
taurė 2021. Kaunastaurė 2021. Kaunas

08:00 Pričiupom!08:00 Pričiupom!
08:30 Tauro ragas08:30 Tauro ragas
09:00 Sportas: Lietuvos 09:00 Sportas: Lietuvos 

galiūnų čempionato galiūnų čempionato 
I-asis etapas. ŠilalėI-asis etapas. Šilalė

10:05 Filipinuose su 10:05 Filipinuose su 
Naidželu MarvinuNaidželu Marvinu

11:05 Lūšies šuolis11:05 Lūšies šuolis
12:10 Negyvenamose salose 12:10 Negyvenamose salose 

su Beru Grilsusu Beru Grilsu
13:10 Paranormalūs 13:10 Paranormalūs 

reiškiniai. Užfiksuota reiškiniai. Užfiksuota 
vaizdo kameravaizdo kamera

14:15 Gordonas Ramzis. Iki 14:15 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgalpragaro ir atgal

15:15 Ekstrasensų mūšis15:15 Ekstrasensų mūšis
17:30 Nacionaliniai darbo 17:30 Nacionaliniai darbo 

ypatumaiypatumai
18:30 Iškvietimas18:30 Iškvietimas
19:30 Greitojo reagavimo 19:30 Greitojo reagavimo 

būrysbūrys
21:30 Juodasis sąrašas21:30 Juodasis sąrašas
22:30 Merė. Laivo 22:30 Merė. Laivo 

prakeiksmasprakeiksmas

LRytasLRytas

05:10 Mažos Mūsų Pergalės. 05:10 Mažos Mūsų Pergalės. 
Laisvės TV laida.Laisvės TV laida.

05:35 Vantos lapas05:35 Vantos lapas
06:00 „Juvelyrų klanas“06:00 „Juvelyrų klanas“
06:59 Programa06:59 Programa
08:00 Grilio skanėstai08:00 Grilio skanėstai
08:30 Kaimo akademija08:30 Kaimo akademija
09:00 „Aiškiaregė“09:00 „Aiškiaregė“
10:00 Krepšinio pasaulyje10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Klausimėlis10:30 Klausimėlis
11:00 Bušido ringas. 11:00 Bušido ringas. 

Tarptautinis turnyras Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”„BUSHIDO KOK 2021”

11:30 Grilio skanėstai11:30 Grilio skanėstai
12:00 „Vieno nusikaltimo 12:00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“istorija“
14:00 „Pėdsakas. Ukraina“14:00 „Pėdsakas. Ukraina“
16:00 Žinios, orai16:00 Žinios, orai
16:30 24/716:30 24/7
17:30 „Neatrasta Rusija“17:30 „Neatrasta Rusija“
18:00 Žinios, orai18:00 Žinios, orai
18:30 Krepšinio pasaulyje18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 „Reali mistika“19:00 „Reali mistika“
20:00 Žinios, orai20:00 Žinios, orai
20:30 Lietuvos dvarai20:30 Lietuvos dvarai
21:00 Klausimėlis21:00 Klausimėlis
21:30 24/721:30 24/7
22:30 Žinios, orai22:30 Žinios, orai
23:00 „Vieno nusikaltimo 23:00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“istorija“

DelfiDelfi

06:00 Tiesiogiai Ukrainos 06:00 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios „UKRAINA 24“žinios „UKRAINA 24“

08:00 Egzotiniai keliai08:00 Egzotiniai keliai
09:00 Orijaus kelionių 09:00 Orijaus kelionių 

archyvaiarchyvai
10:00 Alfas vienas namuose10:00 Alfas vienas namuose
11:00 Receptų receptai11:00 Receptų receptai
11:30 Gimę ne Lietuvoje.11:30 Gimę ne Lietuvoje.
11:55 Kenoloto11:55 Kenoloto
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 

transliacijatransliacija
13:15 Egzotiniai keliai13:15 Egzotiniai keliai

14:00 Sporto baras. Vedėjas 14:00 Sporto baras. Vedėjas 
Jonas NainysJonas Nainys

15:00 Skaičiai istorijoje15:00 Skaičiai istorijoje
16:15 Orijaus kelionės. 16:15 Orijaus kelionės. 

Vedėjas Orijus Vedėjas Orijus 
GasanovasGasanovas

16:50 Orijaus kelionių 16:50 Orijaus kelionių 
archyvaiarchyvai

17:55 Kenoloto17:55 Kenoloto
18:00 Automobilis už 0 eurų18:00 Automobilis už 0 eurų
18:30 Gyvenimas inkile18:30 Gyvenimas inkile
19:00 Dviračiu per 19:00 Dviračiu per 

Indonezijos Indonezijos 
džiunglesdžiungles

20:00 Kasdienybės herojai. 20:00 Kasdienybės herojai. 
Vedėja Rūta LapėVedėja Rūta Lapė

21:00 Sukilėlis rugiuose21:00 Sukilėlis rugiuose
22:30 Jėga ir Kenoloto22:30 Jėga ir Kenoloto
22:33 Sukilėlis rugiuose22:33 Sukilėlis rugiuose
23:30 Orijaus kelionės. 23:30 Orijaus kelionės. 

Vedėjas Orijus Vedėjas Orijus 
GasanovasGasanovas

00:05 Orijaus kelionių 00:05 Orijaus kelionių 
archyvaiarchyvai

01:15 Tiesiogiai Ukrainos 01:15 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios „UKRAINA 24“žinios „UKRAINA 24“

TV1TV1

00:35 Žmogžudystės 00:35 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje. Sandhamno saloje. 
Šiąnakt tu mirsiŠiąnakt tu mirsi

02:55 Vienišas vilkas02:55 Vienišas vilkas
04:30 Programos pabaiga04:30 Programos pabaiga
06:15 100 metų 06:15 100 metų 

propagandospropagandos
06:45 Pasirinkę Lietuvą06:45 Pasirinkę Lietuvą
07:20 Mylėk savo sodą07:20 Mylėk savo sodą
08:20 Alpių gelbėtojai08:20 Alpių gelbėtojai
09:20 Alpių gelbėtojai09:20 Alpių gelbėtojai
10:20 Tėvas Motiejus10:20 Tėvas Motiejus
11:30 Iš mergiotės į damas11:30 Iš mergiotės į damas
12:30 Sveikinimai12:30 Sveikinimai
15:45 Mano likimo žaidimai15:45 Mano likimo žaidimai
17:45 Raudonas kambarys17:45 Raudonas kambarys
18:45 Laukinis miestas18:45 Laukinis miestas
19:45 Žingsnis iki dangaus19:45 Žingsnis iki dangaus
21:00 DETEKTYVO VAKARAS 21:00 DETEKTYVO VAKARAS 

Prancūziška Prancūziška 
žmogžudystė. žmogžudystė. 
Proveno prakeiksmasProveno prakeiksmas

22:50 Prarastasis22:50 Prarastasis

1-dienis1-dienis

LTVLTV

01:15 40-ies ir vis dar 01:15 40-ies ir vis dar 
skaistusskaistus

03:10 Planeta Žemė03:10 Planeta Žemė
04:00 Smalsumo genas04:00 Smalsumo genas
04:25 Mis Marpl. Kodėl 04:25 Mis Marpl. Kodėl 

nepaklausė Evans?nepaklausė Evans?
06:00 Lietuvos Respublikos 06:00 Lietuvos Respublikos 

himnashimnas
06:02 Labas rytas, Lietuva06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Pagalbos šauksmas08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 Hadsonas ir Reksas09:40 Hadsonas ir Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Mes iš Ukrainos11:30 Mes iš Ukrainos
12:00 Ryto suktinis su Zita 12:00 Ryto suktinis su Zita 

KelmickaiteKelmickaite
12:30 (Ne)emigrantai 12:30 (Ne)emigrantai 

(subtitruota)(subtitruota)
13:30 Mūsų gyvūnai13:30 Mūsų gyvūnai
14:00 Žinios. Orai14:00 Žinios. Orai
14:20 Laba diena, Lietuva14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Viktorija16:25 Viktorija
17:15 Ponių rojus17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda18:30 Svarbi valanda
19:30 Draugiška Lietuva19:30 Draugiška Lietuva
20:30 Panorama20:30 Panorama
21:00 Dienos tema21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai21:20 Sportas. Orai
21:30 Dviračio žinios. Vasara21:30 Dviračio žinios. Vasara
22:00 Slėpynės22:00 Slėpynės

Šeštadienis, 2022-07-16

Sekmadienis, 2022-07-17

LNK

TV3

BTV

Liepos  16-22 d.

LNK

TV3

BTV

TV1

TV1

LRT televizija

LRT televizija

Pirmadienis, 2022-07-18

LRT televizija



„Žeimenos krantai“, Nr. 28. 2022-07-1530
22:55 Grančesteris22:55 Grančesteris
23:45 Hadsonas ir Reksas23:45 Hadsonas ir Reksas

LNKLNK

01:05 Patruliai01:05 Patruliai
03:05 Programos pabaiga03:05 Programos pabaiga
06:00 Pakvaišusi porelė06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško 07:00 Ūkininkas ieško 

žmonosžmonos
08:00 Volkeris, Teksaso 08:00 Volkeris, Teksaso 

reindžerisreindžeris
10:00 Rimti reikalai10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną. 11:00 Keičiu žmoną. 

ĮžymybėsĮžymybės
12:00 Vidurdienio žinios12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios, sportas, orai18:30 Žinios, sportas, orai
19:30 KK219:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...20:00 Nuo... Iki...
20:30 Turtuolė varguolė20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios, sportas, orai21:30 Žinios, sportas, orai
22:30 VAKARO SEANSAS 22:30 VAKARO SEANSAS 

Mano kaimynė - Mano kaimynė - 
pornožvaigždėpornožvaigždė

TV3TV3

01:05 Divergentė (kart.)01:05 Divergentė (kart.)
03:55 Mano geriausio 03:55 Mano geriausio 

draugo vestuvėsdraugo vestuvės
06:00 Bakuganas. Kovos 06:00 Bakuganas. Kovos 

planetaplaneta
06:30 Magiškoji komanda06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas 07:30 Kempiniukas 

PlačiakelnisPlačiakelnis
08:00 Maisto kelias (kart.)08:00 Maisto kelias (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Nuodėminga žemė13:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios, orai16:00 TV3 žinios, orai
16:30 TV Pagalba16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios, sportas, 18:30 TV3 žinios, sportas, 

oraiorai
19:30 Tunelis19:30 Tunelis
20:30 Kurmis20:30 Kurmis
21:30 TV3 vakaro žinios21:30 TV3 vakaro žinios
22:20 TV3 sportas, orai22:20 TV3 sportas, orai
22:30 Už priešo linijos22:30 Už priešo linijos

BTVBTV

00:15 Gyvi numirėliai00:15 Gyvi numirėliai
01:10 Rytoj, kai prasidėjo 01:10 Rytoj, kai prasidėjo 

karaskaras
02:55 Programos pabaiga02:55 Programos pabaiga
06:00 FTB06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė 07:00 Mano virtuvė 

geriausiageriausia
08:25 Teisingumo agentai08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas11:35 Mentalistas
12:35 FTB12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė 13:30 Mano virtuvė 

geriausiageriausia
14:50 Teisingumo agentai14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis16:00 Kalnietis
17:00 Info diena17:00 Info diena
17:30 Mentalistas17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!20:30 Pričiupom!
21:00 Diunkerkas21:00 Diunkerkas
23:00 Greitojo reagavimo 23:00 Greitojo reagavimo 

būrysbūrys

LRytasLRytas

00:00 Vieno nusikaltimo 00:00 Vieno nusikaltimo 
istorijaistorija

01:00 Pėdsakas01:00 Pėdsakas
02:50 Reali mistika02:50 Reali mistika
03:35 24/703:35 24/7
04:20 Aiškiaregė04:20 Aiškiaregė

05:10 Mažos mūsų pergalės05:10 Mažos mūsų pergalės
05:14 Programa05:14 Programa
05:15 Vantos lapas05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas05:45 Bušido ringas
06:15 TV parduotuvė06:15 TV parduotuvė
06:30 Misija – vasara06:30 Misija – vasara
07:00 Išpažintis su Marija07:00 Išpažintis su Marija
07:30 Aiškiaregė07:30 Aiškiaregė
10:05 Siaubingosios gamtos 10:05 Siaubingosios gamtos 

stichijosstichijos
11:10 Neišsižadėk11:10 Neišsižadėk
12:15 TV parduotuvė12:15 TV parduotuvė
12:30 Kaimo akademija12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena13:00 Nauja diena
14:00 Teisingumo agentai14:00 Teisingumo agentai
15:00 Reali mistika15:00 Reali mistika
16:00 Reporteris16:00 Reporteris
16:30 Gyvi16:30 Gyvi
17:30 Misija – vasara17:30 Misija – vasara
18:00 Reporteris18:00 Reporteris
18:30 Neatrasta Rusija18:30 Neatrasta Rusija
19:00 Reali mistika19:00 Reali mistika
20:00 Reporteris20:00 Reporteris
20:50 Aiškiaregė20:50 Aiškiaregė
21:25 Neišsižadėk21:25 Neišsižadėk
22:30 Reporteris22:30 Reporteris
23:00 Neatrasta Rusija23:00 Neatrasta Rusija
23:30 Gyvi23:30 Gyvi

DelfiDelfi

06:00 Tiesiogiai Ukrainos 06:00 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios „UKRAINA 24“žinios „UKRAINA 24“

08:00 Orijaus kelionių 08:00 Orijaus kelionių 
archyvaiarchyvai

09:00 Dviračiu per 09:00 Dviračiu per 
Indonezijos Indonezijos 
džiunglesdžiungles

09:30 Egzotiniai keliai09:30 Egzotiniai keliai
10:00 Šiandien kimba10:00 Šiandien kimba
11:00 Delfi rytas. Dienos 11:00 Delfi rytas. Dienos 

naujienų apžvalga.naujienų apžvalga.
11:55 Kenoloto11:55 Kenoloto
12:00 Dviračiu per 12:00 Dviračiu per 

Indonezijos Indonezijos 
džiunglesdžiungles

12:30 Egzotiniai keliai12:30 Egzotiniai keliai
13:00 Orijaus kelionių 13:00 Orijaus kelionių 

archyvaiarchyvai
14:00 Į pasaulio kraštą. 14:00 Į pasaulio kraštą. 

Šeimos nuotykiai ant Šeimos nuotykiai ant 
ratųratų

14:30 Jūs rimtai?14:30 Jūs rimtai?
15:00 Delfi diena. 15:00 Delfi diena. 

Svarbiausių įvykių Svarbiausių įvykių 
apžvalgaapžvalga

16:30 Delfi RU. Naujienos 16:30 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalbarusų kalba

17:00 Orijaus kelionių 17:00 Orijaus kelionių 
archyvai.archyvai.

17:55 Kenoloto17:55 Kenoloto
18:00 Ofelija (Ophelia) 201818:00 Ofelija (Ophelia) 2018
20:30 Krepšinis į trasą20:30 Krepšinis į trasą
21:00 Kasdienybės herojai. 21:00 Kasdienybės herojai. 

Vedėja Rūta LapėVedėja Rūta Lapė
22:00 Dviračiu per 22:00 Dviračiu per 

Indonezijos Indonezijos 
džiunglesdžiungles

22:30 Jėga ir Kenoloto22:30 Jėga ir Kenoloto
22:35 Delfi diena. 22:35 Delfi diena. 

Svarbiausių įvykių Svarbiausių įvykių 
apžvalgaapžvalga

00:05 Delfi RU. Naujienos 00:05 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalbarusų kalba

00:35 Tiesiogiai Ukrainos 00:35 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios „UKRAINA 24“žinios „UKRAINA 24“

TV1TV1

01:35 Triušio urvas01:35 Triušio urvas
03:15 Vera. Dievaičiai03:15 Vera. Dievaičiai
04:45 Programos pabaiga04:45 Programos pabaiga
06:00 Heldtas. Flirtas su 06:00 Heldtas. Flirtas su 

teisingumuteisingumu
07:00 Šeimyninės 07:00 Šeimyninės 

melodramosmelodramos
08:00 Mano namai - mano 08:00 Mano namai - mano 

likimaslikimas
09:00 Sužeista širdis09:00 Sužeista širdis
10:05 Kandisė Renuar10:05 Kandisė Renuar
11:10 Alpių gelbėtojai11:10 Alpių gelbėtojai
12:15 Heldtas. Flirtas su 12:15 Heldtas. Flirtas su 

teisingumuteisingumu

13:20 Įstatymas ir tvarka. 13:20 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų Specialiųjų tyrimų 
skyriusskyrius

14:20 Nina14:20 Nina
15:35 Anupama15:35 Anupama
16:45 Šeimyninės 16:45 Šeimyninės 

melodramosmelodramos
17:45 Sužeista širdis17:45 Sužeista širdis
18:50 Kandisė Renuar18:50 Kandisė Renuar
20:00 Įstatymas ir tvarka. 20:00 Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų Specialiųjų tyrimų 
skyriusskyrius

21:00 DETEKTYVO VAKARAS 21:00 DETEKTYVO VAKARAS 
Pražūtinga nuomaPražūtinga nuoma

22:45 Prancūziška 22:45 Prancūziška 
žmogžudystė. žmogžudystė. 
Proveno prakeiksmasProveno prakeiksmas

2-dienis2-dienis

LTVLTV

00:30 Mes iš Ukrainos00:30 Mes iš Ukrainos
01:00 LRT radijo žinios01:00 LRT radijo žinios
01:05 Draugiška Lietuva01:05 Draugiška Lietuva
02:00 LRT radijo žinios02:00 LRT radijo žinios
02:05 Viktorija02:05 Viktorija
03:00 LRT radijo žinios03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios. Vasara03:35 Dviračio žinios. Vasara
04:05 Savaitė04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai 1705:05 Vizionieriai 17
05:15 Ponių rojus05:15 Ponių rojus
06:00 Lietuvos Respublikos 06:00 Lietuvos Respublikos 

himnashimnas
06:02 Labas rytas, Lietuva06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Pagalbos šauksmas08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 Hadsonas ir Reksas09:40 Hadsonas ir Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios11:30 Dviračio žinios
12:00 7 Kauno dienos12:00 7 Kauno dienos
12:30 1000 pasaulio 12:30 1000 pasaulio 

stebuklųstebuklų
13:30 Veranda13:30 Veranda
14:00 Žinios. Orai14:00 Žinios. Orai
14:20 Laba diena, Lietuva14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Viktorija16:25 Viktorija
17:15 Ponių rojus17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda18:30 Svarbi valanda
19:30 Draugiška Lietuva19:30 Draugiška Lietuva
20:30 Panorama20:30 Panorama
21:00 Dienos tema21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai21:20 Sportas. Orai
21:30 Dviračio žinios. Vasara21:30 Dviračio žinios. Vasara
22:00 Slėpynės22:00 Slėpynės
22:55 Grančesteris22:55 Grančesteris
23:45 Hadsonas ir Reksas23:45 Hadsonas ir Reksas

LNKLNK

00:40 Mirtinas ginklas00:40 Mirtinas ginklas
01:35 Seksas ir miestas01:35 Seksas ir miestas
04:00 Volkeris, Teksaso 04:00 Volkeris, Teksaso 

reindžerisreindžeris
05:30 Programos pabaiga05:30 Programos pabaiga
06:00 Pakvaišusi porelė06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško 07:00 Ūkininkas ieško 

žmonosžmonos
08:00 Volkeris, Teksaso 08:00 Volkeris, Teksaso 

reindžerisreindžeris
10:00 Rimti reikalai10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną. 11:00 Keičiu žmoną. 

ĮžymybėsĮžymybės
12:00 Vidurdienio žinios12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios, sportas, orai18:30 Žinios, sportas, orai
19:30 KK219:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...20:00 Nuo... Iki...
20:30 Turtuolė varguolė20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios, sportas, orai21:30 Žinios, sportas, orai
22:30 VAKARO SEANSAS 22:30 VAKARO SEANSAS 

ViešpatavimasViešpatavimas

TV3TV3

00:50 Naktinė pamaina00:50 Naktinė pamaina
01:45 Elementaru01:45 Elementaru
02:45 X mutantai02:45 X mutantai

03:45 Naktinė pamaina03:45 Naktinė pamaina
04:45 Tobula kopija04:45 Tobula kopija
06:00 Bakuganas. Kovos 06:00 Bakuganas. Kovos 

planetaplaneta
06:30 Magiškoji komanda06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas 07:30 Kempiniukas 

PlačiakelnisPlačiakelnis
08:00 Tunelis (kart.)08:00 Tunelis (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios, orai16:00 TV3 žinios, orai
16:30 TV Pagalba16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios, sportas, 18:30 TV3 žinios, sportas, 

oraiorai
19:30 Tunelis19:30 Tunelis
20:30 Kurmis20:30 Kurmis
21:30 TV3 vakaro žinios, 21:30 TV3 vakaro žinios, 

sportas, oraisportas, orai
22:30 Pagrobti vaikai22:30 Pagrobti vaikai

BTVBTV

00:50 Gyvi numirėliai00:50 Gyvi numirėliai
01:45 Merė. Laivo 01:45 Merė. Laivo 

prakeiksmasprakeiksmas
03:10 Akloji zona03:10 Akloji zona
03:55 Programos pabaiga03:55 Programos pabaiga
06:00 FTB06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė 07:00 Mano virtuvė 

geriausiageriausia
08:25 Teisingumo agentai08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas11:35 Mentalistas
12:35 FTB12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė 13:30 Mano virtuvė 

geriausiageriausia
14:50 Teisingumo agentai14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis16:00 Kalnietis
17:00 Info diena17:00 Info diena
17:30 Mentalistas17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!20:30 Pričiupom!
21:00 Griaustinio dienos21:00 Griaustinio dienos
23:05 Diunkerkas23:05 Diunkerkas

LRytasLRytas

00:30 Teisingumo agentai00:30 Teisingumo agentai
01:30 Reali mistika01:30 Reali mistika
02:30 TV parduotuvė02:30 TV parduotuvė
02:45 Mokslo ritmu02:45 Mokslo ritmu
03:00 Siaubingosios gamtos 03:00 Siaubingosios gamtos 

stichijosstichijos
04:35 Reali mistika04:35 Reali mistika
05:14 Programa05:14 Programa
05:15 Nauja diena05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė06:15 TV parduotuvė
06:30 Kryptys LT06:30 Kryptys LT
07:00 Reali mistika07:00 Reali mistika
08:00 Juvelyrų klanas08:00 Juvelyrų klanas
09:00 Pėdsakas09:00 Pėdsakas
10:05 Siaubingosios gamtos 10:05 Siaubingosios gamtos 

stichijosstichijos
11:10 Neišsižadėk11:10 Neišsižadėk
12:15 TV parduotuvė12:15 TV parduotuvė
12:30 Neatrasta Rusija12:30 Neatrasta Rusija
13:00 Nauja diena13:00 Nauja diena
14:00 Teisingumo agentai14:00 Teisingumo agentai
15:00 Reali mistika15:00 Reali mistika
16:00 Reporteris16:00 Reporteris
16:30 Gyvi16:30 Gyvi
17:30 Aiškiaregė17:30 Aiškiaregė
18:00 Reporteris18:00 Reporteris
18:30 Neatrasta Rusija18:30 Neatrasta Rusija
19:00 Reali mistika19:00 Reali mistika
20:00 Reporteris20:00 Reporteris
20:50 Aiškiaregė20:50 Aiškiaregė
21:25 Neišsižadėk21:25 Neišsižadėk
22:30 Reporteris22:30 Reporteris
23:00 Neatrasta Rusija23:00 Neatrasta Rusija
23:30 Gyvi23:30 Gyvi

DelfiDelfi

06:00 Tiesiogiai Ukrainos 06:00 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios „UKRAINA 24“žinios „UKRAINA 24“

08:00 Orijaus kelionių 08:00 Orijaus kelionių 
archyvaiarchyvai

09:00 Dviračiu per 09:00 Dviračiu per 
Indonezijos Indonezijos 
džiunglesdžiungles

09:30 Egzotiniai keliai09:30 Egzotiniai keliai
10:00 Alfo didysis šou. 10:00 Alfo didysis šou. 

Vedėjas Alfas Vedėjas Alfas 
IvanauskasIvanauskas

11:00 Delfi rytas. Dienos 11:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga.naujienų apžvalga.

11:55 Kenoloto11:55 Kenoloto
12:00 Dviračiu per 12:00 Dviračiu per 

Indonezijos Indonezijos 
džiunglesdžiungles

12:30 Egzotiniai keliai12:30 Egzotiniai keliai
13:00 Orijaus kelionių 13:00 Orijaus kelionių 

archyvaiarchyvai
14:00 Krepšinis į trasą14:00 Krepšinis į trasą
14:30 Gimę ne Lietuvoje14:30 Gimę ne Lietuvoje
15:00 Delfi diena. 15:00 Delfi diena. 

Svarbiausių įvykių Svarbiausių įvykių 
apžvalga apžvalga 

16:30 Delfi RU. Naujienos 16:30 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalbarusų kalba

17:00 Orijaus kelionių 17:00 Orijaus kelionių 
archyvaiarchyvai

17:55 Kenoloto17:55 Kenoloto
18:00 Sukilėlis rugiuose18:00 Sukilėlis rugiuose
20:30 Verslo požiūris20:30 Verslo požiūris
21:00 Gerai gyvenam21:00 Gerai gyvenam
21:30 Krepšinis į trasą21:30 Krepšinis į trasą
22:00 Dviračiu per 22:00 Dviračiu per 

Indonezijos Indonezijos 
džiunglesdžiungles

22:30 Jėga ir Kenoloto22:30 Jėga ir Kenoloto
22:35 Delfi diena. 22:35 Delfi diena. 

Svarbiausių įvykių Svarbiausių įvykių 
apžvalgaapžvalga

00:05 Delfi RU. Naujienos 00:05 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalbarusų kalba

00:35 Tiesiogiai Ukrainos 00:35 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios „UKRAINA 24“žinios „UKRAINA 24“

TV1TV1

00:35 Stebuklas00:35 Stebuklas
01:35 Uždrausto miesto 01:35 Uždrausto miesto 

intrigosintrigos
02:30 Du gyvenimai02:30 Du gyvenimai
03:35 Programos pabaiga03:35 Programos pabaiga
06:00 Heldtas. Flirtas su 06:00 Heldtas. Flirtas su 

teisingumuteisingumu
07:00 Šeimyninės 07:00 Šeimyninės 

melodramosmelodramos
08:00 Mano namai - mano 08:00 Mano namai - mano 

likimaslikimas
09:00 Sužeista širdis09:00 Sužeista širdis
10:05 Kandisė Renuar10:05 Kandisė Renuar
11:10 Alpių gelbėtojai11:10 Alpių gelbėtojai
12:15 Heldtas. Flirtas su 12:15 Heldtas. Flirtas su 

teisingumuteisingumu
13:20 Įstatymas ir tvarka. 13:20 Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų Specialiųjų tyrimų 
skyriusskyrius

14:20 Nina14:20 Nina
15:35 Anupama15:35 Anupama
16:45 Šeimyninės 16:45 Šeimyninės 

melodramosmelodramos
17:45 Sužeista širdis17:45 Sužeista širdis
18:50 Kandisė Renuar18:50 Kandisė Renuar
20:00 Įstatymas ir tvarka. 20:00 Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų Specialiųjų tyrimų 
skyriusskyrius

21:00 DETEKTYVO VAKARAS 21:00 DETEKTYVO VAKARAS 
Nebylus liudijimasNebylus liudijimas

23:05 Pražūtinga nuoma23:05 Pražūtinga nuoma

3-dienis3-dienis

LTVLTV

00:30 7 Kauno dienos00:30 7 Kauno dienos
01:00 LRT radijo žinios01:00 LRT radijo žinios
01:05 Draugiška Lietuva01:05 Draugiška Lietuva
02:00 LRT radijo žinios02:00 LRT radijo žinios
02:05 Viktorija02:05 Viktorija
03:00 LRT radijo žinios03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios. Vasara03:35 Dviračio žinios. Vasara
04:05 Ryto suktinis su Zita 04:05 Ryto suktinis su Zita 

KelmickaiteKelmickaite
04:30 Gamtininko užrašai04:30 Gamtininko užrašai

05:00 LRT radijo žinios05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus05:15 Ponių rojus
06:00 Lietuvos Respublikos 06:00 Lietuvos Respublikos 

himnashimnas
06:02 Labas rytas, Lietuva06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Pagalbos šauksmas08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 Hadsonas ir Reksas09:40 Hadsonas ir Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios11:30 Dviračio žinios
12:00 Smalsumo genas12:00 Smalsumo genas
12:30 Pasaulio puodai12:30 Pasaulio puodai
13:30 Gyvenk kaip galima 13:30 Gyvenk kaip galima 

švariaušvariau
14:00 Žinios. Orai14:00 Žinios. Orai
14:20 Laba diena, Lietuva14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Viktorija16:25 Viktorija
17:15 Ponių rojus17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama20:30 Panorama
21:00 Dienos tema21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai21:20 Sportas. Orai
21:30 Dviračio žinios. Vasara21:30 Dviračio žinios. Vasara
22:00 Slėpynės22:00 Slėpynės
22:55 Grančesteris22:55 Grančesteris
23:45 Hadsonas ir Reksas23:45 Hadsonas ir Reksas

LNKLNK

00:50 Mirtinas ginklas00:50 Mirtinas ginklas
01:45 Mano kaimynė - 01:45 Mano kaimynė - 

pornožvaigždėpornožvaigždė
03:40 Volkeris, Teksaso 03:40 Volkeris, Teksaso 

reindžerisreindžeris
05:10 Programos pabaiga05:10 Programos pabaiga
06:00 Pakvaišusi porelė06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško 07:00 Ūkininkas ieško 

žmonosžmonos
08:00 Volkeris, Teksaso 08:00 Volkeris, Teksaso 

reindžerisreindžeris
10:00 Rimti reikalai10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną. 11:00 Keičiu žmoną. 

ĮžymybėsĮžymybės
12:00 Vidurdienio žinios12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios, sportas, orai18:30 Žinios, sportas, orai
19:30 KK219:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...20:00 Nuo... Iki...
20:30 Turtuolė varguolė20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios, sportas, orai21:30 Žinios, sportas, orai
22:30 VAKARO SEANSAS 22:30 VAKARO SEANSAS 

SabotažasSabotažas

TV3TV3

00:25 Naktinė pamaina00:25 Naktinė pamaina
01:30 Elementaru01:30 Elementaru
02:25 X mutantai02:25 X mutantai
03:25 Naktinė pamaina 03:25 Naktinė pamaina 

(kart.)(kart.)
04:25 Tobula kopija04:25 Tobula kopija
06:00 Bakuganas. Kovos 06:00 Bakuganas. Kovos 

planetaplaneta
06:30 Magiškoji komanda06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas 07:30 Kempiniukas 

PlačiakelnisPlačiakelnis
08:00 Tunelis (kart.)08:00 Tunelis (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios, orai16:00 TV3 žinios, orai
16:30 TV Pagalba16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios, sportas, 18:30 TV3 žinios, sportas, 

oraiorai
19:30 Tunelis19:30 Tunelis
20:30 Kurmis20:30 Kurmis
21:30 TV3 vakaro žinios, 21:30 TV3 vakaro žinios, 

sportas, oraisportas, orai
22:30 Vestuvių metai22:30 Vestuvių metai

BTVBTV

01:05 Strėlė01:05 Strėlė
01:55 Akloji zona01:55 Akloji zona

Antradienis, 2022-07-19

Trečiadienis, 2022-07-20

LNK
BTV

TV3

BTV

LNK

TV3

BTV

TV3

TV1

TV1

LRT televizija

LRT televizija

LNK
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02:45 Programos pabaiga02:45 Programos pabaiga
06:00 FTB06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė 07:00 Mano virtuvė 

geriausiageriausia
08:25 Teisingumo agentai08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas11:35 Mentalistas
12:35 FTB12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė 13:30 Mano virtuvė 

geriausiageriausia
14:50 Teisingumo agentai14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis16:00 Kalnietis
17:00 Info diena17:00 Info diena
17:30 Mentalistas17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!20:30 Pričiupom!
21:00 Mirties kelias21:00 Mirties kelias
22:45 Griaustinio dienos22:45 Griaustinio dienos

LRytasLRytas

00:30 Teisingumo agentai00:30 Teisingumo agentai
01:30 Reali mistika01:30 Reali mistika
02:30 TV parduotuvė02:30 TV parduotuvė
02:45 Mokslo ritmu02:45 Mokslo ritmu
03:00 Siaubingosios gamtos 03:00 Siaubingosios gamtos 

stichijosstichijos
03:55 Gyvi03:55 Gyvi
04:35 Reali mistika04:35 Reali mistika
05:14 Programa05:14 Programa
05:15 Nauja diena05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė06:15 TV parduotuvė
06:30 Grilio skanėstai06:30 Grilio skanėstai
07:00 Reali mistika07:00 Reali mistika
08:00 Juvelyrų klanas08:00 Juvelyrų klanas
09:00 Pėdsakas09:00 Pėdsakas
10:05 Siaubingosios gamtos 10:05 Siaubingosios gamtos 

stichijosstichijos
11:10 Neišsižadėk11:10 Neišsižadėk
12:15 TV parduotuvė12:15 TV parduotuvė
12:30 Renkuosi studijuoti12:30 Renkuosi studijuoti
14:00 Teisingumo agentai14:00 Teisingumo agentai
15:00 Reali mistika15:00 Reali mistika
16:00 Reporteris16:00 Reporteris
16:30 Gyvi16:30 Gyvi
17:30 Aiškiaregė17:30 Aiškiaregė
18:00 Reporteris18:00 Reporteris
18:30 Neatrasta Rusija18:30 Neatrasta Rusija
19:00 Reali mistika19:00 Reali mistika
20:00 Reporteris20:00 Reporteris
20:50 Aiškiaregė20:50 Aiškiaregė
21:25 Neišsižadėk21:25 Neišsižadėk
22:30 Reporteris22:30 Reporteris
23:00 Neatrasta Rusija23:00 Neatrasta Rusija
23:30 Gyvi23:30 Gyvi

DelfiDelfi

06:00 Tiesiogiai Ukrainos 06:00 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios „UKRAINA 24“žinios „UKRAINA 24“

08:00 Orijaus kelionių 08:00 Orijaus kelionių 
archyvaiarchyvai

09:00 Dviračiu per 09:00 Dviračiu per 
Indonezijos Indonezijos 
džiunglesdžiungles

09:30 Egzotiniai keliai09:30 Egzotiniai keliai
10:00 Sporto baras. Vedėjas 10:00 Sporto baras. Vedėjas 

Jonas NainysJonas Nainys
11:00 Delfi rytas. Dienos 11:00 Delfi rytas. Dienos 

naujienų apžvalga.naujienų apžvalga.
11:55 Kenoloto11:55 Kenoloto
12:00 Dviračiu per 12:00 Dviračiu per 

Indonezijos Indonezijos 
džiunglesdžiungles

12:30 Egzotiniai keliai12:30 Egzotiniai keliai
13:00 Orijaus kelionių 13:00 Orijaus kelionių 

archyvaiarchyvai
14:00 Automobilis už 0 eurų14:00 Automobilis už 0 eurų
14:30 Gyvenimas inkile14:30 Gyvenimas inkile
15:00 Delfi diena. 15:00 Delfi diena. 

Svarbiausių įvykių Svarbiausių įvykių 
apžvalga apžvalga 

16:30 Delfi RU. Naujienos 16:30 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalbarusų kalba

17:00 Delfi interviu17:00 Delfi interviu
17:30 Orijaus kelionių 17:30 Orijaus kelionių 

archyvaiarchyvai
17:55 Kenoloto17:55 Kenoloto
18:00 Programa (The 18:00 Programa (The 

Program) 2015Program) 2015
19:55 Eurojackpot19:55 Eurojackpot

20:00 Kaip pas žmones20:00 Kaip pas žmones
21:00 Orijaus kelionės. 21:00 Orijaus kelionės. 

Vedėjas Orijus Vedėjas Orijus 
GasanovasGasanovas

21:30 Gimę ne Lietuvoje21:30 Gimę ne Lietuvoje
22:00 Dviračiu per 22:00 Dviračiu per 

Indonezijos Indonezijos 
džiunglesdžiungles

22:30 Jėga ir Kenoloto22:30 Jėga ir Kenoloto
22:35 Vikinglotto22:35 Vikinglotto
22:40 Delfi diena. 22:40 Delfi diena. 

Svarbiausių įvykių Svarbiausių įvykių 
apžvalgaapžvalga

00:10 Delfi RU. Naujienos 00:10 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalbarusų kalba

00:40 Tiesiogiai Ukrainos 00:40 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios „UKRAINA 24“žinios „UKRAINA 24“

TV1TV1

00:50 Stebuklas00:50 Stebuklas
01:55 Uždrausto miesto 01:55 Uždrausto miesto 

intrigosintrigos
02:55 Du gyvenimai02:55 Du gyvenimai
04:00 Programos pabaiga04:00 Programos pabaiga
06:00 Heldtas. Flirtas su 06:00 Heldtas. Flirtas su 

teisingumuteisingumu
07:00 Šeimyninės 07:00 Šeimyninės 

melodramosmelodramos
08:00 Mano namai - mano 08:00 Mano namai - mano 

likimaslikimas
09:00 Sužeista širdis09:00 Sužeista širdis
10:05 Kandisė Renuar10:05 Kandisė Renuar
11:10 Alpių gelbėtojai11:10 Alpių gelbėtojai
12:15 Heldtas. Flirtas su 12:15 Heldtas. Flirtas su 

teisingumuteisingumu
13:20 Įstatymas ir tvarka. 13:20 Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų Specialiųjų tyrimų 
skyriusskyrius

14:20 Nina14:20 Nina
15:35 Anupama15:35 Anupama
16:45 Šeimyninės 16:45 Šeimyninės 

melodramosmelodramos
17:45 Sužeista širdis17:45 Sužeista širdis
18:50 Kandisė Renuar18:50 Kandisė Renuar
20:00 Įstatymas ir tvarka. 20:00 Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų Specialiųjų tyrimų 
skyriusskyrius

21:00 DETEKTYVO VAKARAS 21:00 DETEKTYVO VAKARAS 
Nebylus liudijimasNebylus liudijimas

23:05 Nebylus liudijimas23:05 Nebylus liudijimas

4-dienis4-dienis

LTVLTV

00:30 Pusryčiai pas kaimyną00:30 Pusryčiai pas kaimyną
01:00 LRT radijo žinios01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos01:05 Daiktų istorijos
02:05 Viktorija02:05 Viktorija
03:00 LRT radijo žinios03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios. Vasara03:35 Dviračio žinios. Vasara
04:05 Stilius04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus05:15 Ponių rojus
06:00 Lietuvos Respublikos 06:00 Lietuvos Respublikos 

himnashimnas
06:02 Labas rytas, Lietuva06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Pagalbos šauksmas08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 31-oji nuovada09:40 31-oji nuovada
10:30 Tarnauti ir ginti10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios11:30 Dviračio žinios
12:00 Mūšio laukas12:00 Mūšio laukas
12:30 Nacionalinė ekspe-12:30 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per dicija „Dniepru per 
Ukrainą“Ukrainą“

13:30 Čia mano sodas13:30 Čia mano sodas
14:00 Žinios. Orai14:00 Žinios. Orai
14:20 Laba diena, Lietuva14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Viktorija16:25 Viktorija
17:15 Ponių rojus17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda18:30 Svarbi valanda
19:30 Pasaulio puodai19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama20:30 Panorama
21:00 Dienos tema21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai21:20 Sportas. Orai
21:30 Dviračio žinios. Vasara21:30 Dviračio žinios. Vasara
22:00 Slėpynės22:00 Slėpynės
22:55 Grančesteris22:55 Grančesteris
23:45 31-oji nuovada23:45 31-oji nuovada

LNKLNK

00:40 Mirtinas ginklas00:40 Mirtinas ginklas
01:35 Viešpatavimas01:35 Viešpatavimas
03:40 Volkeris, Teksaso 03:40 Volkeris, Teksaso 

reindžerisreindžeris
05:10 Programos pabaiga05:10 Programos pabaiga
06:10 Ūkininkas ieško 06:10 Ūkininkas ieško 

žmonosžmonos
08:00 Volkeris, Teksaso 08:00 Volkeris, Teksaso 

reindžerisreindžeris
10:00 Rimti reikalai10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną. 11:00 Keičiu žmoną. 

ĮžymybėsĮžymybės
12:00 Vidurdienio žinios12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios, sportas, orai18:30 Žinios, sportas, orai
19:30 KK219:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...20:00 Nuo... Iki...
20:30 Turtuolė varguolė20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios, sportas, orai21:30 Žinios, sportas, orai
22:30 VAKARO SEANSAS 22:30 VAKARO SEANSAS 

Baltųjų rūmų šturmasBaltųjų rūmų šturmas

TV3TV3

00:20 Naktinė pamaina00:20 Naktinė pamaina
01:25 Elementaru01:25 Elementaru
02:25 X mutantai02:25 X mutantai
03:25 Naktinė pamaina 03:25 Naktinė pamaina 

(kart.)(kart.)
04:20 Tobula kopija04:20 Tobula kopija
06:00 Bakuganas. Kovos 06:00 Bakuganas. Kovos 

planetaplaneta
06:30 Magiškoji komanda06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas 07:30 Kempiniukas 

PlačiakelnisPlačiakelnis
08:00 Tunelis (kart.)08:00 Tunelis (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios, orai16:00 TV3 žinios, orai
16:30 TV Pagalba16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios, sportas, 18:30 TV3 žinios, sportas, 

oraiorai
19:30 Tunelis19:30 Tunelis
20:30 Kurmis20:30 Kurmis
21:30 TV3 vakaro žinios, 21:30 TV3 vakaro žinios, 

sportas, oraisportas, orai
22:30 Terminatorius 2. 22:30 Terminatorius 2. 

Teismo dienaTeismo diena

BTVBTV

00:50 Strėlė00:50 Strėlė
01:45 Akloji zona01:45 Akloji zona
02:35 Programos pabaiga02:35 Programos pabaiga
06:00 FTB06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė 07:00 Mano virtuvė 

geriausiageriausia
08:25 Teisingumo agentai08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas11:35 Mentalistas
12:35 FTB12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė 13:30 Mano virtuvė 

geriausiageriausia
14:50 Teisingumo agentai14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis16:00 Kalnietis
17:00 Info diena17:00 Info diena
17:30 Mentalistas17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!20:30 Pričiupom!
21:00 Mirties prabudimas21:00 Mirties prabudimas
22:50 Mirties kelias22:50 Mirties kelias

DelfiDelfi

06:00 Tiesiogiai Ukrainos 06:00 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios „UKRAINA 24“žinios „UKRAINA 24“

08:00 Orijaus kelionių 08:00 Orijaus kelionių 
archyvaiarchyvai

09:00 Dviračiu per 09:00 Dviračiu per 
Indonezijos Indonezijos 

džiunglesdžiungles
09:30 Egzotiniai keliai09:30 Egzotiniai keliai
10:00 Kaip pas žmones10:00 Kaip pas žmones
11:00 Delfi rytas. Dienos 11:00 Delfi rytas. Dienos 

naujienų apžvalga.naujienų apžvalga.
11:55 Kenoloto11:55 Kenoloto
12:00 Dviračiu per 12:00 Dviračiu per 

Indonezijos Indonezijos 
džiunglesdžiungles

12:30 Egzotiniai keliai12:30 Egzotiniai keliai
13:00 Orijaus kelionių 13:00 Orijaus kelionių 

archyvaiarchyvai
14:00 Gerai gyvenam14:00 Gerai gyvenam
14:30 Orijaus kelionės14:30 Orijaus kelionės
15:00 Delfi diena. 15:00 Delfi diena. 

Svarbiausių įvykių Svarbiausių įvykių 
apžvalgaapžvalga

16:30 Delfi RU. Naujienos 16:30 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalbarusų kalba

17:00 Orijaus kelionių 17:00 Orijaus kelionių 
archyvaiarchyvai

17:55 Kenoloto17:55 Kenoloto
18:00 Kasdienybės herojai.18:00 Kasdienybės herojai.
19:00 Investavimo 19:00 Investavimo 

akademijaakademija
20:00 Sporto baras. Vedėjas 20:00 Sporto baras. Vedėjas 

Jonas NainysJonas Nainys
21:00 Į pasaulio kraštą. 21:00 Į pasaulio kraštą. 

Šeimos nuotykiai ant Šeimos nuotykiai ant 
ratų ratų 

21:30 Gyvenimas inkile21:30 Gyvenimas inkile
22:00 Dviračiu per 22:00 Dviračiu per 

Indonezijos Indonezijos 
džiunglesdžiungles

22:30 Jėga ir Kenoloto22:30 Jėga ir Kenoloto
22:35 Delfi diena. 22:35 Delfi diena. 

Svarbiausių įvykių Svarbiausių įvykių 
apžvalgaapžvalga

00:05 Delfi RU. Naujienos 00:05 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalbarusų kalba

00:35 Tiesiogiai Ukrainos 00:35 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios „UKRAINA 24“žinios „UKRAINA 24“

TV1TV1

01:10 Stebuklas01:10 Stebuklas
02:15 Uždrausto miesto 02:15 Uždrausto miesto 

intrigosintrigos
03:10 Du gyvenimai03:10 Du gyvenimai
04:10 Programos pabaiga04:10 Programos pabaiga
06:00 Heldtas. Flirtas su 06:00 Heldtas. Flirtas su 

teisingumuteisingumu
07:00 Šeimyninės 07:00 Šeimyninės 

melodramos melodramos 
08:00 Mano namai - mano 08:00 Mano namai - mano 

likimaslikimas
09:00 Sužeista širdis09:00 Sužeista širdis
10:05 Kandisė Renuar10:05 Kandisė Renuar
11:10 Alpių gelbėtojai11:10 Alpių gelbėtojai
12:15 Heldtas. Flirtas su 12:15 Heldtas. Flirtas su 

teisingumuteisingumu
13:20 Įstatymas ir tvarka. 13:20 Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų Specialiųjų tyrimų 
skyriusskyrius

14:20 Nina14:20 Nina
15:35 Anupama15:35 Anupama
16:45 Šeimyninės 16:45 Šeimyninės 

melodramosmelodramos
17:45 Sužeista širdis17:45 Sužeista širdis
18:50 Kandisė Renuar18:50 Kandisė Renuar
20:00 Įstatymas ir tvarka. 20:00 Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų Specialiųjų tyrimų 
skyriusskyrius

21:00 DETEKTYVO 21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA VAKARAS. PREMJERA 
Poklen ir de BomonasPoklen ir de Bomonas

22:50 Nebylus liudijimas22:50 Nebylus liudijimas

5-dienis5-dienis

LTVLTV

00:05 31-oji nuovada00:05 31-oji nuovada
00:30 Mūšio laukas00:30 Mūšio laukas
01:00 LRT radijo žinios01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio puodai01:05 Pasaulio puodai
02:00 LRT radijo žinios02:00 LRT radijo žinios
02:05 Viktorija02:05 Viktorija
03:00 LRT radijo žinios03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios. Vasara03:35 Dviračio žinios. Vasara
04:05 Praeitis ateičiai04:05 Praeitis ateičiai
05:00 LRT radijo žinios05:00 LRT radijo žinios

05:05 Vizionieriai05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus05:15 Ponių rojus
06:00 Lietuvos Respublikos 06:00 Lietuvos Respublikos 

himnashimnas
06:02 Labas rytas, Lietuva06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Pagalbos šauksmas08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 31-oji nuovada09:40 31-oji nuovada
10:30 Tarnauti ir ginti10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios11:30 Dviračio žinios
12:00 Pusryčiai pas kaimyną12:00 Pusryčiai pas kaimyną
12:30 Gimę tą pačią dieną12:30 Gimę tą pačią dieną
13:30 Euromaxx13:30 Euromaxx
14:00 Žinios. Orai14:00 Žinios. Orai
14:20 Laba diena, Lietuva14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Viktorija16:25 Viktorija
17:15 Ponių rojus17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai20:52 Sportas. Orai
21:00 Auksinis protas. 21:00 Auksinis protas. 

Vasaros lygaVasaros lyga
22:15 Kietas faras 22:15 Kietas faras 

LNKLNK

01:10 Mirtinas ginklas01:10 Mirtinas ginklas
02:00 Sabotažas02:00 Sabotažas
03:50 Volkeris, Teksaso 03:50 Volkeris, Teksaso 

reindžerisreindžeris
04:35 Alchemija. Švietimo 04:35 Alchemija. Švietimo 

amžiusamžius
05:05 RETROSPEKTYVA05:05 RETROSPEKTYVA
05:35 Programos pabaiga05:35 Programos pabaiga
06:15 Pakvaišusi porelė06:15 Pakvaišusi porelė
06:50 Ūkininkas ieško 06:50 Ūkininkas ieško 

žmonosžmonos
08:00 Volkeris, Teksaso 08:00 Volkeris, Teksaso 

reindžerisreindžeris
10:00 Rimti reikalai10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną. 11:00 Keičiu žmoną. 

ĮžymybėsĮžymybės
12:00 Vidurdienio žinios12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios, sportas, orai18:30 Žinios, sportas, orai
19:30 KK2 penktadienis19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS 21:00 SAVAITĖS HITAS 

PagrobimasPagrobimas
23:10 Traukinių žymėjimas23:10 Traukinių žymėjimas

TV3TV3

01:30 Elementaru01:30 Elementaru
02:30 X mutantai02:30 X mutantai
04:30 Tobula kopija04:30 Tobula kopija
06:00 Bakuganas. Kovos 06:00 Bakuganas. Kovos 

planetaplaneta
06:30 Legenda apie Korą06:30 Legenda apie Korą
07:00 Monstrų viešbutis07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas 07:30 Kempiniukas 

PlačiakelnisPlačiakelnis
08:00 Tunelis08:00 Tunelis
08:55 Meilės sūkuryje08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios, orai16:00 TV3 žinios, orai
16:30 TV Pagalba16:30 TV Pagalba
18:00 Lidl grilio talentai18:00 Lidl grilio talentai
18:30 TV3 žinios, sportas18:30 TV3 žinios, sportas
19:30 Ledynmetis19:30 Ledynmetis
21:05 Insurgentė21:05 Insurgentė
23:30 Kruvini pinigai23:30 Kruvini pinigai

BTVBTV

00:35 Strėlė00:35 Strėlė
01:30 Akloji zona01:30 Akloji zona
02:20 Programos pabaiga02:20 Programos pabaiga
06:00 FTB06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė 07:00 Mano virtuvė 

geriausiageriausia
08:25 Teisingumo agentai08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas11:35 Mentalistas
12:35 FTB12:35 FTB

13:30 Mano virtuvė 13:30 Mano virtuvė 
geriausiageriausia

14:50 Teisingumo agentai14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis16:00 Kalnietis
17:00 Info diena17:00 Info diena
17:30 Mentalistas17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija18:30 Čikagos policija
19:30 Sportas: 19:30 Sportas: 

Amerikietiškos Amerikietiškos 
imtynėsimtynės

21:30 Kitas pasaulis. Kraujo 21:30 Kitas pasaulis. Kraujo 
karaikarai

23:15 Mirties prabudimas23:15 Mirties prabudimas

DelfiDelfi

06:00 Tiesiogiai Ukrainos 06:00 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios „UKRAINA 24“žinios „UKRAINA 24“

08:00 Orijaus kelionių 08:00 Orijaus kelionių 
archyvaiarchyvai

09:00 Dviračiu per 09:00 Dviračiu per 
Indonezijos Indonezijos 
džiunglesdžiungles

09:30 Egzotiniai keliai09:30 Egzotiniai keliai
10:00 Alfas vienas namuose10:00 Alfas vienas namuose
11:00 Delfi rytas. Dienos 11:00 Delfi rytas. Dienos 

naujienų apžvalga.naujienų apžvalga.
11:55 Kenoloto11:55 Kenoloto
12:00 Dviračiu per 12:00 Dviračiu per 

Indonezijos Indonezijos 
džiunglesdžiungles

12:30 Egzotiniai keliai12:30 Egzotiniai keliai
13:00 Orijaus kelionių 13:00 Orijaus kelionių 

archyvaiarchyvai
14:00 Kasdienybės herojai.14:00 Kasdienybės herojai.

Vedėja Rūta LapėVedėja Rūta Lapė
15:00 Delfi diena. 15:00 Delfi diena. 

Svarbiausių įvykių Svarbiausių įvykių 
apžvalgaapžvalga

16:30 Delfi RU. Naujienos 16:30 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalbarusų kalba

17:00 (Ne)brangiai su Ieva ir 17:00 (Ne)brangiai su Ieva ir 
NerijumiNerijumi

17:55 Kenoloto17:55 Kenoloto
18:00 (Ne)brangiai su Ieva ir 18:00 (Ne)brangiai su Ieva ir 

NerijumiNerijumi
18:30 GOGENAS. Kelionė į 18:30 GOGENAS. Kelionė į 

Taitį (Gauguin) 2017.Taitį (Gauguin) 2017.
21:00 Jūs rimtai?21:00 Jūs rimtai?
21:30 Automobilis už 0 eurų21:30 Automobilis už 0 eurų
22:00 Dviračiu per 22:00 Dviračiu per 

Indonezijos Indonezijos 
džiunglesdžiungles

22:30 Jėga ir Kenoloto22:30 Jėga ir Kenoloto
22:35 Neracionalus žmogus 22:35 Neracionalus žmogus 

(Irrational Man) 2015.(Irrational Man) 2015.
00:50 Tiesiogiai Ukrainos 00:50 Tiesiogiai Ukrainos 

žinios „UKRAINA 24“žinios „UKRAINA 24“

TV1TV1

00:55 Stebuklas00:55 Stebuklas
01:55 Uždrausto miesto 01:55 Uždrausto miesto 

intrigosintrigos
02:50 Du gyvenimai02:50 Du gyvenimai
03:50 Programos pabaiga03:50 Programos pabaiga
06:00 Heldtas. Flirtas su 06:00 Heldtas. Flirtas su 

teisingumuteisingumu
07:00 Šeimyninės 07:00 Šeimyninės 

melodramosmelodramos
08:00 Mano namai - mano 08:00 Mano namai - mano 

likimaslikimas
09:00 Sužeista širdis09:00 Sužeista širdis
10:05 Kandisė Renuar10:05 Kandisė Renuar
11:10 Alpių gelbėtojai11:10 Alpių gelbėtojai
12:15 Heldtas. Flirtas su 12:15 Heldtas. Flirtas su 

teisingumuteisingumu
13:20 Įstatymas ir tvarka. 13:20 Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų Specialiųjų tyrimų 
skyriusskyrius

14:20 Nina14:20 Nina
15:35 Anupama15:35 Anupama
16:45 Šeimyninės 16:45 Šeimyninės 

melodramosmelodramos
17:45 Sužeista širdis17:45 Sužeista širdis
18:50 Kandisė Renuar18:50 Kandisė Renuar
20:00 Įstatymas ir tvarka. 20:00 Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų Specialiųjų tyrimų 
skyriusskyrius

21:00 Žmogžudystės 21:00 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje. Sandhamno saloje. 
Akimirkos įkarštyjeAkimirkos įkarštyje

23:15 Vienišas vilkas.23:15 Vienišas vilkas.

Ketvirtadienis, 2022-07-21

Penktadienis, 2022-07-22

LNK

TV3

BTV

LNK

BTV

TV3

TV1

TV1

TV1

LRT televizija

LRT televizija
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Gaminame plastikinius langus ir duris – nuolaidos 

iki 60%, vidaus ir lauko palangės. Montuojame ir at-
liekame apdailos darbus. Balkonų stiklinimas aliumininė-
mis-plastikinėmis konstrukcijomis. Prekyba visų rūšių 
žaliuzėmis, roletais, tinkleliai nuo uodų – nuolaidos iki 

20%. Atvykstame į namus su pavyzdžiais. Ypač geros 
kainos. Garantijos. Prekyba išsimokėtinai. Švenčionyse, 
Švenčionėliuose, Pabradėje, Ignalinoje. Tel. 8 615 56130.

Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, 
malkinius, iškirstus), žemes, sodybas. Tel.: 8 651 39039.

Parduodamos malkos Švenčionėliuose. Tel. 8 621 13891.

Užsienio kapitalo įmonė brangiai perka mišką nuo 5 ha. 
Tel. 8 659 81997.

Galiu Jums padėti PARDUOTI ar NUSIPIRKTI sodybą, 
namą, butą, žemės-miško sklypą ar kitą nekilnojamą 

turtą. Susisiekime telefonu 8-606-75981.

Labai ieškau sodybos, namo ar sklypo vienkiemyje 
ar kaimelyje, gamtos apsuptyje, poilsiui ar gyvenimui. 
Siūlykite įvairius variantus. Žinantiems ir pasiūliusiems 

atsilyginsiu už informaciją. Tel. 8-608 44340.

Miško kirtimas ir 
traukimas, medienos 
vežimas, tvenkinių ka-
simas, žemės lyginimo 
darbai. Parduodame 
3 m ir įvairių ilgių skal-
dytas malkas, liepos 
dailylentes.

Tel. 8 610 13361,

8 610 13360.

Nebrangiai parduodamas 0,583 sklypas su namu
(po gaisro) ir sandėliuku Švenčionėliuose,

Geležinkelio skg. 18. Tel. 8 626 07915.
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Skubiai nupirksiu jūsų automobilį!
Tinka su defektais, po avarijos, išregistruoti, apleisti 

ir nereikalingi. SUTVARKOME VISUS REIKIAMUS 
DOKUMENTUS. Tel. 8 622 82346.

Perku mišką su žeme ir išsikirsti. Tel. 8 676 60588.

Parduodama namų valda 0,22 ha ir ir žemės ūkio 
paskirties sklypas 0,23 ha Švenčionių m. pakraštyje. 

Skambinti tel. 8 623 97358.

Parduodamas 4 kambarių butas renovuotame name, 
Švenčionėliuose, Žilvičių g., 1 aukštas iš 5.

Kaina 26 000 Eur. Tel. 8 645 89455.

Telefonai: 8 685 59909;

8 685 55808; 8 387 31371 (kreiptis ištisą parą).

LAIDOJIMO NAMAI „RIMTIS“
Po patalpų atnaujinimo pradedame teikti visas lai-

dojimo paslaugas Žemutinės g. Rimtyje (yra įrengtas 
šaldytuvas, mirusio žmogaus palaikams laikyti). Šar-
vojimo salėje yra kondicio nierius. 

Teikiame kremavimo paslaugas (Kėdainių kremato-
riume), šarvojimo, rengimo. Taip pat nakvynės ir mai-
tinimo paslaugas atvykusiems svečiams ir giminėms. 
Gedulingi pietūs pagal Jums prieinamą kainą. Gedu-
lingus pietus darome naujose pirmo aukšto patalpo-
se Švenčionių g. 48 arba „Rimtyje“. Taikome nuolaidas 
imant visas laidojimo pas laugas.

Tel. 8 685 59909, 8-38733299
• Maisto išsinešimas į namus, užsakomuosius po-

būvius, gedulingus pietus iš Žemutines 45D, Šven-
čionėliai.

• Vežame ir pavieniams asmenims, žmonėms, ku-
riems taikoma izoliacija.

• Išsinešimui galime pagaminti vieno kąsnio sumuš-
tinius ir kt. užkandžius.

UAB „Egsis“
Kertame, valome krū-

mais ir medžiais apaugusi-
us laukus, pievas. Iškirstus 
krūmus išsivežame savo 
transportu. Darbus atliekame greitai ir kokybiškai. Do-
mina dideli kiekiai nuo 1 ha. Dirbame Švenčionių, Ig-
nalinos rajonuose. Teikiame miško kirtimo ir traukimo 
paslaugas. Už labiau apaugusius laukus atsiskaitome 
bendru susitarimu.

Kontaktai: +370 685 53946; +370 616 82416;

el. paštas: info@egsis.lt

MATININKAS / GEODEZININKAS
• Žemės ir miško sklypų kadastriniai/geodeziniai 

matavimai.
• Topografi niai planai.
• Formavimo pertvarkymo projektai.
• Naudojimosi tvarkos.
• Sklypo ribų nužymėjimo darbai.

Tel.: 8 628 96273, Andrius Palikša.

Padėklų gaminimo įmonė siūlo darbą. N. Strūnaičio k. 
Tel. +370 692 40293.

Parduodu bičių šeimas
Dadano tipo aviliuose, spiečius. Tel. 8 690 24263.

Parduodamas 2 kambarių butas. Kurenamas malko-
mis, yra miesto kanalizacija, vanduo, hidroforas, dušas. 
36 kv. m. Švenčionys, Adutiškio g-vė, 13 namas, 3 butas. 
Atskiras įėjimas, yra 2 ūkiniai pastatai. Kaina 15 500 €.

Tel. 8 674 47545.

Parduodamas 2,1 ha žemės sklypas prie ežero.
Tel. 8 623 97358.

UAB „Švenčionių gėlės“
Vilniaus g. 12A-4, Švenčionys

Prekiaujame skintomis, dirbtinėmis gėlėmis, 
puokštėmis, vazonais, suvenyrais, vainikais, krepše-
liais, gedulingomis gėlių puokštėmis, žvakėmis. 

Gėlių, daržovių, žolių sėklomis, trąšomis.
Priimame išankstinius užsakymus, pristatome 

puokštes į namus.
Dirbame kiekvieną dieną.

Tel. 8 387 51580, mob. tel. 8 682 40784.

Parduodu generatorių Honda Professional 7000
ESMT V380. Tel. 8 620 63041.

Automobilių stiklų keitimas. Partizanų g. 39, Švenčionys.
Tel. 8699 46096.

Ūkininkas išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemę 
Strūnaičio seniūnijoje.

Tel. +370 692 40293, +370 699 49199.

Pjauname žolę trimeriu. Tvarkome apleistas sodybas. 
Vejos priežiūra per visą sezoną.

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS. Tel. +370 656 54298.

Tralo paslaugos 24/7, Ignalina. Transportuojame 
ir negabaritinius krovinius iki 2,5 t. Tel. 8 674 84178.

A. Rymo kvartale, Švenčionyse išnuomojamas 
2 kambarių butas. Tel. 8 678 19559.

Juodiškių kaime parduodamas medinis namas
su žemės valda. Tel. 8 621 88488.

Vilniaus g. 10, Švenčionys. Tel. 8 640 37824.

teikia kvalifikuotų specialistų paslaugas šiuolai-
kiškiausiais metodais ir kokybiškomis medžiagomis. 
Pacientus priima pagal IŠANKSTINĮ REGISTRAVIMĄ 
dantų gydymo, estetinio plombavimo ir protezavimo 
paslaugoms. Dirbame valstybės nustatytomis kaino-
mis ir su Ligonių kasomis.

ODONTOLOGINĖ KLINIKA

Darbo dienomis gaminame įvairius patiekalus 
pie tums.

Priimame užsakymus įvairiems banketams, šven-
tėms, gedulingiems pietums ar kitoms progoms.

Atvežame.
Skambinti tel. 8 628 33751.

Baras „Rokardi“ (Kupolas)
Pergalės g. 1, Cirkliškis

Tel. 8 6 12 111 23.

Pastoviam darbui augalininkystės ūkyje 

Ignalinos rajone ieškomas

traktorininkas – mechanizatorius 

Pagrindiniai darbai: žemės ruoša, sėja, pasėlių prie-
žiūra, javų kūlimas, darbas prie grūdų džiovinimo.

Privalumai: 
• Vairuotojo pažymėjimas B kategorija.
• Traktorininko pažymėjimas TR1, TR2, SZ katego rijos.
• Patirtis žemės ūkyje dirbant vakarietiška technika.
• Teigiamas požiūris į darbą, atsakingumas, sava-

rankiškumas.

VEŽAME žvyrą (sijotą, ne sijotą),
skaldą (įv. frakcijos), juodžemį, augalinę žemę.

Tel. 8 696 97331, 8 601 32434.


