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Važiuoklės remontas
Variklių remontas

 Paruošimas techninei 
apžiūrai

Kompiuterinė diagnostika
Sankabos remontas

Paskirstymo diržo keitimas
Techninė pagalba kelyje 

Smėlynės g. 106B, 
Panevėžys

Tel. 8686 44447
www.autodraivas.lt
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Kasmet, likus mėnesiui iki Šventų 
Kalėdų, prasideda advento lai-
kotarpis – ramybės, susitelkimo 
metas. Šis laikotarpis žymi laiką, 

kuomet laukiamos Jėzaus gimi-
mo metinės. 
Tikintiesiems, ir ne tik, – proga 
prisiminti svarbiausias žmogaus 

vertybes, sustoti ties darbais, 
įsiklausyti į save, nurimti, susitai-
kyti, atleisti ir, 
žinoma, atsiprašyti.

Įsiklausyti, išgirsti, atjausti, nurimti, atleisti

Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos vaikai kartu su tikybos mokytoja metodininke Ilona Dauderiene gamino ne tik advento kalendorių, bet ir kitokią 
atributiką - aštuonkampes Marijos žvaigždes.

ADVENTO LAIKOTARPIS: 

Rajono ugniagesiai persėdo 
į vokiškus „Iveco Magirus“ 

Seime pristatyta Naujamiesčio 
šiaudinių skulptūrų fotografijų 
paroda

Olgos Posaškovos nuotr.

Kokia gi 
mūsų didžio 
kraštiečio 
kūrybos 
reikšmė?

Lapkričio 
siurprizai 
Raguvoje

METŲ BIBLIOTEKININKĖ 
RIMA KARPINSKIENĖ 
LINKI:
„Atraskite 
laiko knygos 
pagundai 
ir skaitymo 
malonumui“

Tomo Markelevičiaus nuotr.

Panevėžio rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje tarnauja ir vienas 
seniausių, 1976-aisiais metais gamintas „Tatra 148“ markės automobilis. 
Priešgaisrinė mašina važiuoja ir savo funkcijas atlieka, tačiau svarstoma ją 
perduoti muziejininkams.
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SpektraS
VARDADIENIAI 
Gruodžio 3 d. – Pranciškus, Gai-

lintas, Audinga, Ksaveras.
4 d. – Barbora, Osmundas, Vaino-

tas, Liugailė.
5 d. – Eimintas, Geisvilė, Gratas, 

Gracija.
6 d. – Mikalojus, Bilmantas, Nor-

vydė.
7 d. – Ambraziejus, Daugardas, 

Tautė, Jekaterina.
8 d. – Zenonas, Vaidginas, Gedmin-

tė, Guntilda.
9 d. – Delfina, Leokadija, Vakaris, 

Gedenė, Valerija.

REIKŠMINGOS DIENOS
Gruodžio 3 d. – Tarptautinė neį-

galiųjų žmonių diena.
6 d. – Šv. Mikalojus, Arklių diena.
8 d. – Švč. Mergelės Marijos nekal-

tojo prasidėjimo šventė.
9 d. – Tarptautinė antikorupcijos 

diena.

SAVAITĖS CITATA
„Laikraštis „Tėvynė“ – tai labai lau-

kiamas ir mylimas leidinys, kuriame 
aprašomos visos Panevėžio rajono ak-
tualios naujienos apie bendruomenių 
gyvenimą, jų įgyvendintus projektus, 
organizuotus renginius, rūpesčius, 
apie žmones ir jų darbus. „Tėvynė“ 
tai šviesa, kuri kiekvieną penktadienį 
aplanko daugelio rajono gyventojų 
namus.“

Panevėžio rajono bendruomenių 
sąjungos pirmininkė 

Odeta Baltramiejūnienė 
apie savaitraštį „Tėvynė“

AR ŽINAI, KAD...
Nors suaugusiam žmogui per pa-

rą rekomenduojama išgerti du litrus 
vandens, sportuojantiems asmenims, 
taip pat nėščioms bei žindančioms 
moterims jo reikia daugiau. O tie, ku-
rie mėgsta kavą, turėtų už kiekvieną 
išgertą kavos puodelį pridėti papildomą 
stiklinę vandens – kava varo skysčius, 
todėl reikia kuo skubiau atstatyti jų 
pusiausvyrą.

POST SCRIPTUM
„Neįmanoma išspręsti problemų 

naudojantis tuo pačiu mąstymo būdu, 
kuriuo jas sukūrėte“. 

Albertas Enšteinas  

ORAI
Šiandien dieną kritulių, daugiausia 

sniego, sulauksime didesnėje šalies 
dalyje. Temperatūra daug kur bus nei-
giama tarp 0–5 laipsnių šalčio ir kiek 
daugiau, 1–3 laipsniai šilumos, išliks 
tik pajūryje.

Šeštadienį daugelyje rajonų nu-
matomi krituliai, daugiausia sniegas. 
Daug kur ir vėl formuosis plikledis. Oro 
temperatūra naktį kris nuo 2, o vieto-
mis iki 12 laipsnių šalčio. Tik pajūryje 
išsilaikys apie 0 laipsnių. Dieną ter-
mometro stulpeliai kils nuo 2 laipsnių 
šalčio iki 3 laipsnių šilumos.

PRANEŠK! 
Jūs galite paskambinti ir pasidalinti 

žiniomis, naujienomis, pasiekimais su 
„Tėvyne“. Budintis redakcijos telefonas 
+370 650 13020.

Rimvydo Ančerevičaus nuotr.

Raimonda MIKUČIONYTĖ

PRASIDEDA LITURGINIAI 
METAI

Upytės Antano Belazaro pagrin-
dinės mokyklos ir Krekenavos My-
kolo Antanaičio gimnazijos tikybos 
mokytoja metodininkė Ilona Dau-
derienė aiškino, kaip reikia supras-
ti adventą, koks liturginis laikotar-
pis prasideda pirmąjį advento se-
kmadienį.

„Advento laikotarpyje laukiame 
Jėzaus Kristaus atėjimo. Pats laiko-
tarpis prasideda ketvirtą sekmadie-
nį prieš Kalėdas, o tuomet – pirmą-
jį advento sekmadienį – prasideda ir 
liturginiai (bažnytiniai) metai. Vi-
sus keturis sekmadienius Bažnyčia 
mums skelbia viltį ir paguodą. Visa-
da skamba Dievo pažadas, kad bus 
atsiųstas žmonijai gelbėtojas – Mesi-
jas. Per adventą ruošiamės Jėzaus gi-
mimo iškilmėms – Šv. Kalėdoms, o 
besileisdami advento laiptais pajun-
tame rimtį, darną ir susitaikymą“, – 
kalbėjo I. Dauderienė ir aiškino, kad 
daug ką pasako pats žodis „adventas“, 
kurio reikšmė – „atėjimas“.

ESMINIAI DALYKAI VYKSTA 
ŽMOGAUS ŠIRDYJE

Pasak tikybos mokytojos, žmonės 
turi susitaikyti ir su savimi, ir su kitais. 

„Būtina susitaikyti ir priimti Die-
vo pasaulį bei susitaikyti su Dievu. Ir 
tada stovime ant paskutinio advento 
laiptelio – Kūčių vakaro. Taip prade-
dame švęsti Kalėdas, o jos prasideda 
šventa Kūčių vakariene. Tačiau būtina 

ADVENTO LAIKOTARPIS: 

Įsiklausyti, išgirsti, atjausti, nurimti, atleisti

nepamiršti, kad svarbiausi ir esminiai 
dalykai vyksta žmogaus širdyje, kai 
nurimus pasiruošiame klausyti, klaus-
ti ir atsakyti. Juk laukiant Jėzaus at-
ėjimo reikia rimties ir susikaupimo“, 
– sako I. Dauderienė ir priminė, jog 
prakalbus apie adventą dažnai mini-
ma santarvė, pakantumas ir ramybė.

KALENDORIUS PADEDA 
SUPRASTI

„Tai – būsenos, jausmai, kuriuos 
turėtume puoselėti vieni kitiems. Pra-
sidėjus adventui su vaikais darėme ka-
lendorių, kuris suskirstytas į keturias 
savaites. Vaikai į kiekvieną kalendo-
riaus dieną įrašo norus, pasiryžimus ir 
pažadus. Ir labai smagu, kai jie ateina 
ir pasako, kokius darbus atliko. Nors 

jie paprasti ir nesudėtingi, bet paro-
do, kad vaikai dirba patys su savimi. 
Tokie pažadai mus moko eiti į darną, 
rimtį, įsiklausimą, mokėjimą atsipra-
šyti. Taip artėjame link Kūčių vaka-
rienės su švaria sąžine, vidumi. Taip 
paruošiamas švarus kelias ateičiai“, – 
aiškina tikybos mokytoja.

PINAMI VAINIKAI 
STIPRINA ŠEIMĄ

Poros mokymo įstaigų tikybos 
mokytoja metodininkė pasakojo, kad 
su vaikais gamino ne tik advento ka-
lendorių, bet ir kitokią atributiką.

„Su vaikais gaminome Marijos 
žvaigždę – kalėdinį žaisliuką, kuris 
turi aštuonius kampus. Vaikams la-
bai patiko ir jie domėjosi, kodėl to-

kia žvaigždė ir kodėl aštuonkampė. 
Pinami ir advento vainikai. Jis kabi-
namas arba dedamas ant stalo. Vai-
niko viduryje pritvirtinamos keturios 
žvakės, kurios turi savo vardus. Pir-
ma žvakė – Pranašų, antra – Betlie-
jaus, trečia – Piemenėlių, o ketvirta – 
Angelų. Kiekvieną savaitę uždegama 
po vieną žvakę, meldžiamasi. Labai 
gražu, kai šeimos pina advento vai-
nikus. Taip stiprinami ryšiai tarp šei-
mos narių – vainiko pynimas suarti-
na tėvus ir vaikus“, – mano I. Dau-
derienė ir sako, kad ir kalendoriaus 
kūrimas, ir vainiko pynimas suku-
ria namuose šventės nuojautą, o lai-
kas tampa kitoks – jautrus ir kupi-
nas laukimo. 

ADVENTAS – SVARBUS 
VISIEMS

Advento laikotarpis svarbus kiek-
vienam žmogui, ne tik tikinčiajam. 

„Tikinčiajam adventas – tai at-
gailos, maldos, susitaikymo, atleidi-
mo, kasdienio atsivertimo ir atsigrę-
žimo į Dievą ir artimą, susimąstymo 
apie savo laikinumą ir trapumą metas. 
Kiekvienam žmogui šis laikas taipo-
gi reikšmingas, nes svarbu nepamirš-
ti padėkoti artimiesiems, jų atsiprašy-
ti, juos išgirsti ir paruošti save Kūčių 
vakarui, Kalėdoms. Gyvename tokia-
me pasaulyje, kuriame daug vartoji-
mo, skubėjimo, todėl adventas kvie-
čia stabtelėti ir nepamiršti padėkoti 
už visus įvykius ir sutiktus žmones“, 
– kalbėjo I. Dauderienė ir linkėjo, kad 
visiems užtektų jaukumo, nuoširdu-
mo ir meilės.

Šią savaitę Panevėžio rajono savi-
valdybėje pradėti dalinti maisto pro-
duktų bei higienos prekių paketai iš 
Europos pagalbos labiausiai skurstan-
tiems asmenims fondo. Tai šiais metais 
paskutinis dalijimas, kuris vyksta gruo-
džio 1, 2, 3, 6, 7 dienomis.

Vienam paramos gavėjui skirtą 
maisto produktų krepšelį gruodžio mė-
nesį sudaro: miltų mišinys blynams – 
0,5 kg, avižiniai sausainiai su šokolado 
gabaliukais – 0,185 kg, grikių kruopos 
– 0,500 kg, greito paruošimo avižų ko-
šė su džiovintomis uogomis – 0,060 kg, 
rapsų aliejus – 0,915 kg, vištienos kon-
servai – 0,400 kg, kiaulienos konservai 
– 0,400 kg, keptos pupelės pomidorų 
padaže – 0,400 kg, konservuota dar-
žovių sriuba (raugintų agurkų) – 0,480 
kg, razinų ir riešutų mišinys – 0,300 kg.

Vienam paramos gavėjui skirtą hi-
gienos prekių krepšelį sudaro: skalbiklis 
– 1,100 kg, dantų pasta – 1 vnt., dantų 
šepetėlis – 1 vnt., gabalinis tualetinis 
muilas – 1 vnt., šampūnas – 1 vnt., 
vienkartinės medicininės kaukės – 1 
dėžutė (50 vnt.).

Gruodžio 1 d., trečiadienį, ryte siun-
tos buvo pristatytos į Krekenavos, po 
pietų – į Upytės seniūniją.

Gruodžio 2 d., ketvirtadienį, ryte 
maisto paketus gavo Ramygalos se-
niūnijos, po pietų – Vadoklių seniū-
nijos gyventojai.

Gruodžio 3 d., penktadienį, ryte 
siuntas gauna Paįstrio, po pietų – Kar-
sakiškio seniūnijos gyventojai.

Gruodžio 6 d., pirmadienį, ryte 
maisto paketai bus vežami į Smilgių, 
po pietų – į Naujamiesčio seniūniją.

Gruodžio 7 d., antradienį, ryte 
siuntos bus pristatytos Miežiškių, po 
pietų – Raguvos seniūnijos gyven-
tojams.

Velžio ir Panevėžio seniūnijų gavė-
jai kviečiami atvykti atsiimti paketų į 
Paramos ir labdaros fondo „Maisto 
bankas“ sandėlius Panevėžyje (Kran-
to g. 36) gruodžio 13–17 dienomis 
nuo 8 iki 16 val.

Panevėžio seniūnijos gyventojams 
supakuoti daviniai bus saugiai prista-
tyti į namus.

Maisto produktų paketus gaus 
3 tūkstančiai 870 Panevėžio rajono 
gyventojų. Daugiausia gavėjų – 528 
– Krekenavos seniūnijoje, mažiausia 
– 147 – Raguvos seniūnijoje.

Rajono savivaldybės informacija

Nepasiturintiems gyventojams bus dalijami 
maisto bei higienos prekių paketai

Jeigu turite vyresnio amžiaus 
kaimyną, senjorą, gyvenantį kai-
mynystėje, kuriam trūksta bendra-
vimo, žmonių artumo, nuoširdaus 
pokalbio ir dėmesio – kviečiame 
registruoti juos į jau antrus metus 
vykstančią iniciatyvą „Šiltų minčių 
Kalėdos“ ir Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus savanoriai dovanos jiems 
kalėdines dovanėles, pagalbą ge-
rais darbais bei savo laiką ir dėmesį.

Nelikite abejingi, užregistruo-
kite pastebėtą vienišą senjorą ir 
kartu įžiebkime šių metu Kalėdas 
jų namuose.

IKI GRUODŽIO 8 DIENOS užpil-
dykite anketą ir Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus savanoriai perduos šiltus, 
jaukius ir šventiškus linkėjimus 
praskaidrindami senolių nuotaiką 
gražiausių švenčių proga.

Registracijos anketą ir daugiau 
informacijos apie „Šviesių minčių 
Kalėdas“ rasite čia: Registracija 
ŠVIESIŲ MINČIŲ KALĖDOMS (go-

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
kviečia visuomenę suvienyti jėgas 
ir pastebėti vienišus senjorus!

ogle.com) arba el. paštu: rasa@
redcross.lt. Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Panevėžio skyriaus sava-
norių koordinatoriaus tel. +370 606 
77 402.

Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos ir Krekenavos Mykolo Antanaičio 
gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė Ilona Dauderienė sakė, kad su vaikais 
gamino Marijos aštuonių kampų žvaigždę.
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7 dienoS

Samanta ILONYTĖ

„Tikiuosi, kad tai paskatins jus ir 
toliau kurti, nenuleisti rankų ir da-
ryti tokius mažus stebuklus kiekvie-
ną dieną. Ačiū jums“, – taip Seimo 
narė Guoda Burokienė (nuotrauko-
je) dėkojo išskirtinę fotografijų paro-
dą į Seimo rūmus atvežusiam Nau-
jamiesčio kultūros centro-dailės ga-
lerijos kolektyvui.

15 METŲ GYVUOJANTI 
TRADICIJA

Parodoje eksponuojamos nuo-
traukos, kuriose – Naujamiestyje 
kuriamos šiaudinės skulptūros nuo 
2005 m. iki 2020 m. Naujamies-
čio kultūros centro-dailės galerijos 
darbuotoja Rima Serdikevičienė at-
skleidė, kad iš pradžių, kuomet bu-
vo pradėtas projektas, niekas negal-
vojo, kad bus rengiamas kasmet. „Vis 
dėlto taip įsivažiavome, kad 15 me-
tų puoselėjome šią tradiciją. Sma-
gu kiekvieną rudenį išeiti į laukus ir 
kurti, kad gyventojai ir miestelio sve-
čiai lankytų. Mums būna irgi sma-
gu stebėti procesą ir rezultatą. Kas-
met skulptūros pranoksta mūsų lū-
kesčius“, – kalbėjo ji.

Parodoje fotografo Gintaro Lu-
koševičiaus užfiksuoti šalyje uni-

kalūs skirtingi šiaudinių skulptūrų 
plenerai. Yra nuotraukų ir iš Nauja-
miesčio kultūros centro-dailės gale-
rijos archyvo.

LIETUVIŠKAI ŠVIESI 
PARODA

Naujamiesčio kultūros renginių 
nepailstanti talkininkė Albina Sala-
dūnaitė atskleidė, kad parodos pa-
vadinimas „Šiaudų šviesos istorija“ 
gimė iš Leonardo Gutausko pasa-
kos „Auksinė šiaudų šviesa“. „Mums 
labai tiko šis pavadinimas, kurį šiek 
tiek pakoregavome ir taip atsirado 

„Šiaudų šviesos istorija“, – pripažino ji. 
„Na, o dar kuo nuoširdžiausias 

ačiū  Seimo narei G. Burokienei, ku-
ri ir padėjo mums surengti šią par-
odą. Jei ne ji, paroda tikrai nebū-
tų įvykusi. Ji ne kartą lankėsi mū-
sų Naujamiesčio galerijoje ir matė, 
kiek čia daug rankų darbo kūrinių. 
Reikia pasidžiaugti žmonėmis, ku-
rie sugeba taip kurti, ypač šiaudines 
skulptūras. Mes tiek metų matėme 
tą vyksmą, todėl smagu, kad užfik-
suotos trumpos, gražios akimirkos. 
Tai labai lietuviškai šviesi paroda“, 
– džiaugėsi A. Saladūnaitė.

PANEVĖŽYJE 
KIEKVIENA 
SENIŪNIJA 

YRA UNIKALI
G. Burokienė, dalyvavusi paro-

dos atidaryme, tikino, jog vilniečiai 
galvoja, kad rajone nieko įdomaus 
nevyksta. „Tokios parodos parodo, 
kas vyksta kaimuose. Šis Nauja-
miesčio skulptūrų parkas unikalus 
ne tik savo kūryba, bet ir išgyveni-
mu. Tai trumpalaikis kūrinys, tad 
kiekvieną užfiksuoti, supinti, suriš-
ti – tai didelis darbas. Na, o dar vė-
liau paleisti viską pelenais – unika-
lus reiškinys. Dėl tos minutės, ku-
ria pasidžiaugia aplinkiniai, tikriau-
siai verta kurti ir tą daryti kasmet“, 
– komentavo Seimo narė.

„Panevėžyje kiekviena seniūnija 
yra unikali ir nepakartojama. Kur 
dursi, ten atrasi tą išskirtinumą. Tad 
ir visoje Lietuvoje, manau, kiekvie-
nas kaimas turi savo bruožą. Tie-
siog ne viskas pasiekia mieste gyve-
nančius žmones. Tačiau smagu, kad 
dažnai kaimus atranda užsieniečiai, 
kurie keliaudami aptinka tokias vie-
tas“, – samprotavo G. Burokienė.

Paroda Seime vyko iki gruodžio 
3 d. Organizatoriai tikisi, kad vėliau 
paroda keliaus po rajoną, o gal net 
ir visą Lietuvą.

Seime pristatyta Naujamiesčio šiaudinių 
skulptūrų fotografijų paroda

Lina MISEVIČIENĖ
Socialinė pedagogė 

Anot senovės graikų filosofo 
Aristotelio, „Draugystė – reikalin-
giausias gyvenime dalykas. Niekas 
nenorėtų gyventi be draugų, nors ir 
turėtų visas pasaulio gėrybes“. Gy-
venimas be draugų neįsivaizduoja-
mas. Vieni turi būrius draugų, kiti 
tik kelis, bet pačius geriausius. 

Lapkričio 29 d. visame pasauly-
je ir Upytės Antano Belazaro pa-

Olgos Posaškovos nuotr.

grindinėje mokykloje buvo minima 
Tarptautinė draugo diena. Šventės 
organizatoriai – šeštos klasės mo-
kiniai ir jų klasės vadovė Lina Mi-
sevičienė – kvietė vaikus dalyvauti 
dėlionių, galvosūkių, iššūkių per-
traukose. Mokiniai dėliojo dėlio-
nes, patarles apie draugystę, spren-
dė rebusus, kryžiažodžius, klausy-
dami garsios muzikos bandė skai-
tyti iš draugo lūpų ir atspėti jų sa-
komus žodžius. Tai vaikams sukėlė 
daug džiaugsmo ir juoko. Po pietų 

5–7 klasių mokiniai dalyvavo drau-
giškose kvadrato, o vyresnieji – tin-
klinio varžybose. 

Mokinius pasveikino ir atmini-
mo dovanėles įteikė Europos par-
lamentaro Broniaus Ropės padėjėja 
Jūratė Žilinskienė, Panevėžio mies-
to ir rajono policijos komisariato 
bendruomenės pareigūnas, vyres-
nysis specialistas Darius Petraitis. 
Mokyklos direktorė Jurgita Zala-
torienė vaikams linkėjo būti drau-
giškais. Komandos pasipuošė me-

Geras draugas brangesnis už visas pasaulio gėrybes 

daliais. Kvadrato varžybų nugalė-
tojai džiaugėsi gavę bilietus į kino 
teatrą, tinklinio – kuponus į bou-
lingą. Atminimo dovanėlės įteik-
tos ir aktyviausiems pertraukų ak-
cijų dalyviams. 

Džiaugiamės vaikų aktyvumu, 
noru dalyvauti ir svarbiausia, kad jie 
nepamiršta draugų, nes kaip škotų 
rašytojas Robertas Luisas Stivenso-
nas (Robert Louis Stevenson) rašė 
– „Draugas yra dovana, kurią pats 
sau įteiki“.

Kamilės Urbonavičiūtės nuotraukos

Policijos dovanotu tinklinio kamuoliu mokykloje žais 
mokytojos Kristinos Čiplienės ugdomi mokiniai.

Varžybos suartino ir dar labiau sustiprino draugystę.

Maniežas. Panevėžio lengva-
atlečiams džiugios žinios – baigiami 
lengvosios atletikos maniežo moder-
nizavimo darbai. Lengvosios atletikos 
manieže sutvarkytos pagalbinės patal-
pos, elektros instaliacija, santechnika, 
pakeista stogo danga, sutvarkytas 
pastato su priestatu fasadas, atnaujinti 
inžineriniai tinklai, nupirktas reikalin-
gas inventorius ir įranga, įsigytas LED 
ekranas, įrengta nauja maniežo danga, 
sutvarkytas žiūrovų sektorius, atliktas 
sienų remontas, pagerintos sportinin-
kų persirengimo sąlygos ir kt. Šiems 
lengvosios atletikos maniežo moder-
nizavimo darbams atlikti iš valstybės 
ir miesto biudžeto buvo skirta daugiau 
kaip 2,4 mln. eurų.

Kariai. Nuolatinę privalomąją pra-
dinę karo tarnybą Karaliaus Mindaugo 
husarų batalione Panevėžyje pradėjo 
337 šių metų šaukimo kariai. Visi ka-
riai tarnybą pradės nuo bazinio kario 
kurso, kurio metu bus supažindinti su 
taktikos, inžinerijos, topografijos, ri-
kiuotės, medicinos principais, ginklais 
bei daugeliu kitų kariuomenės aspektų. 
Po bazinio kario kurso prasidės specia-
listų rengimo etapas, galiausiai kolek-
tyvinis rengimas, kurio metu šauktiniai 
bus mokomi taktines užduotis atlikti 
savo padalinio sudėtyje. Baigę devynių 
mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę 
karo tarnybą kariai galės tęsti tarnybą 
Lietuvos kariuomenėje, kaip profesi-
nės karo tarnybos kariai, o nepareiškę 
noro tęsti tarnybą papildys kariuome-
nės rezervą. Nuo 2015 m. pavasario, 
kai buvo atkurta nuolatinė privalomoji 
pradinė karo tarnyba, ją yra atlikę jau 
per 20 tūkst. karo prievolininkų. Šiais 
metais suplanuota pašaukti apie 4000 
naujų NPPKT karių.

Atsisveikino. Panevėžio miesto 
savivaldybėje vyko susitikimas su fut-
bolo klubo „Panevėžys“ atstovais, ku-
rio metu atsisveikinta su vyriausiuoju 
treneriu Joao Martinsu ir treneriu Luis 
Olim. Praėjusį savaitgalį baigėsi A ly-
gos sezonas. Panevėžiečiai namuose 
2:2 sužaidė lygiosiomis su „Hegelmann 
Litauen“ ekipa iš Kauno rajono. Šių 
metų čempionate Aukštaitijos sostinės 
klubas su 60 taškų rikiuojasi ketvirto-
je turnyro lentelės vietoje. FK „Pane-
vėžys“ antrą sezoną iš eilės iškovojo 
teisę rungtyniauti UEFA Konferencijų 
lygos turnyre.

Pritarė. Panevėžio miesto savival-
dybės taryba pritarė Vlado Paulausko 
atminimo įamžinimui Panevėžio mieste. 
Vladas Paulauskas – penkių pirmųjų 
muzikinių spektaklių Panevėžyje staty-
tojas ir bendraautorius, jis yra laikomas 
šios kultūrinės tradicijos pradininku. Jis 
buvo kultūros draugijos „Aidas“ choro 
vadovas, Šv. Apaštalų Petro ir Povilo 
bažnyčios vargonininkas ir choro vado-
vas, taip pat įkūrė ir vadovavo Šaulių 
sąjungos chorui, „Rūtos“ draugijos, 
berniukų, lenkų gimnazijos, mokytojų 
seminarijos ir daug kitų chorų. V. Pau-
lauskas yra sukūręs apie 50 patriotinių 
muzikinių kūrinių. Už savo kūrybą ir 
patriotizmą V. Paulauskas apdovano-
tas – Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino, Vytauto Didžiojo ir Šaulių 
žvaigždės ordinais. Nuo 1945 m. V. 
Paulauskas buvo nu-
teistas dešimčiai metų 
darbo lageriuose.
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savaitės 
interviu

Daiva KIRŠGALVIENĖ
Projekto vadovė, Paįstrio kultūros centro 
direktorė 

Siekdamas įprasminti žymaus 
kraštiečio Juozo Zikaro veiklą, Paįs-
trio kultūros centras, glaudžiai ben-
dradarbiaudamas su Panevėžio rajo-
no savivaldybės administracijos Švie-
timo, kultūros ir sporto skyriumi, Pa-
nevėžio rajono savivaldybės viešą-
ja biblioteka, Nacionalinio Mikalo-
jaus Konstantino Čiurlionio dailės 
muziejaus padaliniu Kaune – Juozo 
Zikaro namais, Panevėžio kraštoty-
ros muziejumi, Paįstrio Juozo Zika-
ro gimnazija, Paįstrio seniūnija, Paįs-
trio gyventojų bendruomenės centru, 
įvykdė projektą „Juozo Zikaro kūry-
bos reikšmė visuomenės istorinei at-
minčiai ir tapatybei“. Projektas buvo 
vykdomas nuo 2021 m. vasario 1 d. 
iki 2021 m. gruodžio 1 d. 

Projekto tikslas – visuomenei pri-
statant Lietuvos kultūrai reikšmingo 
meno kūrėjo Juozo Zikaro kūrybinį 
paveldą ir suteikiant jam naujos pras-
mės, populiarinti Panevėžio regiono 
kultūrinį identitetą ir skatinti kultū-
rinį turizmą. 

Juozo Zikaro memorialinis mu-
ziejus Paliukų kaime – Paįstrio kul-
tūros centro padalinys. Visus me-
tus buvo aktyvinama šio muziejaus 
veikla. Atnaujinta ir skaitmenizuo-
ta dokumentinė fotografijų paroda 
„Skulptoriaus Juozo Zikaro kūrybos 

ir gyvenimo akimirkos senojoje foto-
grafijoje“. Surengta daugybė kultūri-
nių, edukacinių ir pažintinių renginių, 
parodų, konkursų, daug viešinimo ir 
sklaidos. Vyko edukacinės programos 
„Nuo piemenėlio iki meistrelio“, „Zi-
karo blynai“. Muziejuje gausiai lankė-
si turistai, daug dėmesio skirta spau-
doje ir televizijoje. 

Lapkričio 16-osios vakare Paįs-
trio kultūros centre įvyko edukaci-
nė programa šeimai „Nulipdysiu do-
vaną Zikarui“. Vedė keramikė Lai-
ma Kiškienė.

Lapkričio 17-ąją – skulptoriaus 
gimtadienio išvakarėse – glaudžiai 
bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais Panevėžio rajono Paįs-
trio Juozo Zikaro gimnazijoje buvo 
surengta konferencija „Juozo Zika-
ro kūrybos reikšmė visuomenės isto-
rinei atminčiai ir tapatybei“. Prane-
šėjos: Nacionalinio M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus padalinio Juozo Zi-
karo namų-muziejaus specialistė Ra-
sa Jonė Ruibienė, Nacionalinio M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus Vaizduo-
jamosios dailės skyriaus specialistė 
Vaiva Mikelionytė ir Panevėžio kraš-
totyros muziejaus direktoriaus pava-
duotoja-vyriausioji fondų saugotoja 
Jūratė Gaidelienė. 

Po konferencijos buvo surengtas 
koncertas, nes, kaip žinoma, jaunystė-

je žymus mūsų kraštietis J. Zikaras ge-
gužinėse grodavo smuiku ir labai mė-
go liaudišką muziką. Vilniaus folkloro 
ansamblis „Nalšia“ (vadovė Audronė 
Vakarinienė) atliko specialiai pareng-
tą programą, kurios didžiąją dalį su-
darė liaudiški romansai, kiti kūriniai, 
skambėję tuo laiku, kai gyveno kūrėjas. 

Projekto veiklas iš dalies finansavo 
Lietuvos kultūros taryba ir Panevėžio 
rajono savivaldybė. 

Projekto įgyvendinimas Panevė-
žio rajone įprasmina iškilaus kraštie-
čio Juozo Zikaro kūrybinį paveldą 
ir suteikia jam naujos prasmės sti-
prinant Panevėžio regiono kultūri-
nį identitetą.

Birutė KRONIENĖ

Pirmojo profesionalaus Lie-
tuvos skulptoriaus Juozo Zikaro 
140-osioms gimimo metinėms pa-
minėti, jo darbams prisiminti ir šiam 
kūrėjui skirtiems metams įprasmin-
ti Panevėžio rajono savivaldybės vie-
šoji biblioteka įgyvendina projektą 
„Praeities ir dabarties koliažas“. Jau 
baigiamo įgyvendinti projekto vei-
klos kvietė iš arčiau pažinti šio iški-
laus kraštiečio kūrybą, prisiliesti prie 
jo gyvenimo istorijos, aplankyti J. Zi-
karo atminties įprasminimo vietas ir 
dalyvauti konkurse. 

Dabartinėje Paįstrio seniūnijo-
je esančiame Paliukų kaime gimu-
sio skulptoriaus Juozo Zikaro darbai 
itin svarbūs Lietuvos kultūrai ir is-
torijai. Plačiajai visuomenei J. Zika-
ras geriausiai pažįstamas kaip pirmų-
jų lietuviškų monetų autorius, Lais-
vės skulptūros kūrėjas, žinoma ir jo 
Knygnešio skulptūra Karo istorijos 
muziejaus sodelyje Kaune, dvylika 
Atlantų buvusiose Lietuvos banko 
patalpose Panevėžyje. Prieš šimtme-

Bibliotekos projektas suteikė galimybę geriau pažinti Juozo Zikaro kūrybą

tį J. Zikaro sukurti kūriniai tapo Lie-
tuvos tapatybės ženklais.

Įgyvendinant projektą „Praeities 
ir dabarties koliažas“ parengtas J. Zi-
karo darbų nuotraukų koliažas, kuris 
patalpintas bibliotekos interaktyvia-
me kelionių žemėlapyje https://www.
panrbiblioteka.lt/interaktyvi-kelio-
ne/. Tai populiari Panevėžio krašto 
turistams skirta interaktyvi platforma. 

Puiki proga iš arčiau pažinti iški-
laus skulptoriaus kūrybos kelią bu-

vo bibliotekos organizuotas konkur-
sas „Aplankyk Juozo Zikaro atmini-
mo įprasminimo vietas“. Su J. Zikaru 
susijusių vietų, kurias verta įsitrauk-
ti į asmeninių lankytinų vietų sąrašą, 
yra ir Panevėžio krašte: memorialinis 
muziejus Paliukų kaime (Paįstrio se-
niūnijoje), Eduardo Tito sukurtas sto-
gastulpis Paįstryje, pastatytas J. Zika-
ro 135-ųjų gimimo metų sukakčiai, to 
paties skulptoriaus sukurta skulptūrų 
kompozicija „Zikaro žąsys“ prie Paįs-

trio kultūros centro, Algimanto Vytė-
no sukurtas paminklinis ženklas prie 
buvusio J. Zikaro namo Panevėžyje, P. 
Puzino gatvėje, paminklinė lenta prie 
Juozo Balčikonio gimnazijos, atmini-
mo lenta J. Zikaro gatvės pradžioje. 

Už projekto veikloms finansuo-
ti skirtas lėšas išleistas administraci-
nis-istorinis žinynas „Paįstrio seniū-
nijos gyvenamosios vietos“, kuriame 
pateikta informacija ir apie gimtąjį J. 
Zikaro Paliukų kaimą. Žinyno suda-
rytojas – istorikas Petras Juknevičius. 

Projekto sklaidai parengtas 2022 
m. kalendorius skirtas J. Zikaro at-
minimui. Biblioteka paruošė ir kil-
nojamąją parodą „Lietuvos tapatybės 
ženklais tapę Juozo Zikaro kūriniai“. 
Šiuo metu paroda eksponuojama Pa-
įstrio bibliotekoje, vėliau ekspozicija 
mielai pasidalins su kitomis kultūros 
įstaigomis, mokyklomis, norinčiomis 
skleisti žinias apie garsiojo kraštiečio 
J. Zikaro kūrybą.

Projektą „Praeities ir dabarties 
koliažas“ finansavo Lietuvos kultū-
ros taryba ir Panevėžio rajono savi-
valdybė.

Interaktyvus Panevėžio rajono žemėlapis.

Kokia gi mūsų didžio kraštiečio kūrybos reikšmė?
Panevėžio rajono Paįstrio 
kultūros centras įvykdė 
projektą „Juozo Zikaro kūrybos 
reikšmė visuomenės istorinei 
atminčiai ir tapatybei“.

Gintaro Lukoševičiaus nuotr.

– Kaip sugalvojote organizuoti 
kalėdinę dovanų mugę?

– Kalėdinė dovanų mugė – virtuali, 
internetinė. Mintis ne mūsų, idėją pasi-
skolinome iš kolegų, iš Kaišiadorių kraš-
to. To rajono VVG rengia tokią kalėdinę 
dovanų mugę ir padarė internetinę par-
duotuvėlę. Pandemija įpareigoja rengti 
ne tiesiogines muges, bet internetines. 

– Iki kada tęsis virtuali kalėdinė 
dovanų mugė ir kas gali dalyvauti?

– Gali dalyvauti, kas tik nori. Juk 
piešiančių, kepančių, meistraujančių 
apstu. Juolab kad sukurtus išskirtinės 
kokybės produktus galima parduoti 
virtualiai, socialinių tinklų platformo-
je. Be to, suteikti ir pačias šauniausias 
paslaugas, apie savo vykdomą veiklą 
galima pranešti komentaruose. Žmonių 
kūrybiškumui juk ribų nėra. 

– Tiesiog siūlote sukurti jaukias 
šv. Kalėdas ir suteikti žmonėms 
džiaugsmą?

– Sukurkime gražias ir jaukias šven-
tes kartu, o taip pat padėkime surasti 
Kalėdų Seneliui mielas dovanas, skir-
tas draugams, vaikams, kolegoms ir 
artimiesiems. Komentaruose kelkite 
informaciją apie savo kurtas, nupieš-
tas ar pagamintas kalėdines dovanėles, 
prekes, produktus ar paslaugas. Pirkite, 
parduokite arba keiskitės dovanomis su 
kitais mugės dalyviais.

– Priminkite, kas organizuoja ir 
kas padeda?

– 2021 m. kalėdinių dovanų mugę 
organizuoja Panevėžio rajono vietos 
veiklos grupė (www.panvvg.lt; www.
facebook.com/panvvg.lt), o padeda 
Panevėžio rajono bendruomenių są-
junga (www.panrs.lt/bendruomenes-
titulinis/veikla).

Kalbino Raimonda MIKUČIONYTĖ

Virtuali kalėdinė 
mugė padės 
Kalėdų Seneliui 
surasti dovanas
Panevėžio rajono vietos veik-
los grupė (VVG) kviečia visus 
dalyvauti kalėdinių dovanų 
mugėje, kuri veiks iki pat 
Kalėdų. Virtualioje kalėdinėje 
mugėje kviečiamos daly-
vauti visos Panevėžio ra-
jono bendruomenės, įstaigos 
ir kitos organizacijos, jų nariai, 
amatininkai, ūkininkai ir verslo 
įmonės. 
Panevėžio rajono VVG komu-
nikacijos specialistas DAINIUS 
GRIŽAS pasakojo, kaip gimė 
mintis organizuoti nuotolinę 
kalėdinę mugę ir ką pasikvietė 
į pagalbą.

Nuotraukoje iš kairės: Panevėžio kraštotyros muziejaus direktoriaus pavaduotoja vyriausioji fondų saugotoja Jūratė 
Gaidelienė, Paįstrio gyventojų bendruomenės centro pirmininkas Rimantas Pranys, Nacionalinio M.K Čiurlionio dailės 
muziejaus padalinio Juozo Zikaro namų – muziejaus specialistė Rasa Jonė Ruibienė, Nacionalinio M.K Čiurlionio dailės 
muziejaus Vaizduojamosios dailės skyriaus specialistė Vaiva Mikelionytė, Paįstrio kultūros centro – J. Zikaro muziejaus 
muziejininkas Virginijus Kiršgalvis, Paįstrio J. Zikaro gimnazijos direktorė Gita Kubilienė, Paįstrio kultūros centro direktorė 
Daiva Kiršgalvienė.
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Dovilė BARVIČIŪTĖ

TURĖS GELBĖJIMO ĮRANGĄ
Pirmadienį Panevėžio rajono sa-

vivaldybės priešgaisrinės tarnybos 
parkas pasipildė dviem naujais auto-
mobiliais. Į rajoną atvažiavo 1996 ir 
1995 metų vokiški priešgaisriniai au-
tomobiliai „Iveco Magirus“. Jie per-
duoti Gegužinės kaimo ir Ramyga-
los ugniagesių komandoms.

„Kadangi automobiliai yra su visa 
gelbėjimo įranga, nusprendėme juos 
skirti komandoms, kurios yra arčiau-
siai „Via Baltica“ kelio, nes, kaip žinia, 
būtent čia daugiausia įvyksta avarijų. 
Iki šiol nė viename automobilyje ne-
turėjome gelbėjimo įrangos“, – „Tė-
vynei“ komentavo Panevėžio rajono 
savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 
viršininkas Arūnas Blaževičius. 

VISKAS VEIKIA PUIKIAI
Automobiliai įsigyti viešųjų pirki-

mų būdu. Rajono savivaldybei jie kai-
navo 70 tūkstančių eurų. Kaip sakė A. 
Blaževičius, paskelbus viešuosius pir-
kimus, norą dalyvauti juose pareiškė 
tik viena įmonė. 

„Naujos technikos įpirkti nėra ga-
limybės. Rusiški seni automobiliai 
genda, tad natūralu, kad dairėmės va-
karietiškos technikos. Labai džiaugia-

mės, kad radome šiuos automobilius. 
Abu pravažiavę maždaug po 20 tūks-
tančių kilometrų. Praktiškai jie kaip 
nauji. Mašinos buvo apžiūrėtos, pa-
tikrintos, išmėgintos – viskas veikia 
puikiai. Abu automobiliai praėjo tiek 
technikinę apžiūrą, tiek ekspertizę“, – 
kalbėjo A. Blaževičius. 

AUTOMOBILIŲ VIDURKIS – 
35 METAI

Vadovas pažymėjo, kad rajono 
priešgaisrinėje tarnyboje yra labai se-
nų automobilių, kai kurie jų – visiškai 
neberemontuojami. 

„Dar metai, kiti ir kai kurios ko-
mandos tikrai nebūtų turėję su kuo 
važiuoti. Visų turimų automobilių 
amžiaus vidurkis siekia 35 metus. Au-
tomobilių parkas šiek tiek atnaujin-
tas buvo pernai ir užpernai. Turėda-
vom tai, ką atiduodavo miestas. Pa-
tys paskutinį kartą automobilius įsi-
gijome 2008–2009 metais“, – sakė A. 
Blaževičius. 

Šiuo metu Panevėžio rajone dir-
ba aštuonios ugniagesių komandos, 
o priešgaisrinių automobilių parką 
sudaro apie 12 tinkamų naudoti au-
tomobilių. 

ATKELIAVO IŠ VOKIETIJOS
Vienas jų ir pats seniausias – Til-

tagalių ugniagesių komandos garaže 
stovintis automobilis „Tatra“. Išskir-
tinis ir Lietuvoje, ko gero, vienintelis 
„Tatra 148“, pagamintas 1976-aisiais 
metais. Toks modelis Lietuvą pasiekė 
maždaug 1995-aisiais. Čekų gamy-
bos ugniagesių automobilis atkeliavo 
kaip dovana iš Vokietijos. Panevėžio 
rajono savivaldybės priešgaisrinė tar-
nyba iš pradžių svarstė, kuriai rajono 
ugniagesių komandai šį automobilį 
skirti, tačiau galiausiai viskas į vie-
tas susidėliojo natūraliai. Vienintelis 
Tiltagalių ugniagesių komandos ga-
ražas buvo pakankamos erdvės, kad 
jame tilptų beveik devynių metrų il-
gio automobilis.

SENA, BET DAR 
VAŽIUOJA

Tiek ugniagesių vadas A. Bla-
ževičius, tiek Tiltagalių ugniagesių 
komandos gelbėtojai Kęstutis Gie-
drikas ir Donatas Laučka pasako-
jo, kad šis senutėlis automobilis va-
žiuoja dar kuo puikiausiai. Tik nėra 
patogu, kada tenka važiuoti į sodus. 
Mat ilgų gabaritų automobilį sunku 
manevruoti siaurose sodų gatvelėse. 

Ugniagesiai tvirtino, kad automo-
bilio būklė yra puiki ir techninių pro-
blemų dabar jis neturi. Per daugybę 
metų tiek patys gelbėtojai, tiek au-

Rajono ugniagesiai persėdo į vokiškus „Iveco Magirus“ 
Šią savaitę į Panevėžio 
rajono savivaldybės 
priešgaisrinę tarnybą 
atriedėjo du nauji „Iveco 
Magirus“ markės auto-
mobiliai. O koks likimas 
laukia Tiltagalių ugniagesių 
komandoje beveik tris 
dešimtmečius tarnavusios 
„Tatra“, dar nežinia. Svarsto-
ma, kad šis vienintelis „Tatra 
148“ rajono ugniagesių 
arsenale buvęs ir, ko gero, 
išskirtinis automobilis 
Lietuvoje galėtų iškeliauti į 
muziejų Šiauliuose. 

toservisai ne kartą remontavo šį au-
tomobilį.

„Buvome išėmę variklį, keitėme 
riebokšlius. Sankaba tvarkyta, vežėme 
ją į servisą. Tepalai bėgdavo, bet susi-
tvarkėme gana paprastai ir vėl viskas 
gerai. Kartais kuro sistema pagauna 
oro, bet iš esmės tai nieko rimto. Ti-
krai nėra kažkokių didelių ir nuola-
tinių problemų“, – sakė ugniagesiai.

GREITA IR TALPI
Pastaraisiais metais „Tatra“ į iš-

kvietimus važiuodavo gana retai. 
Dažniausiai šis automobilis būdavo 
naudojamas ugniagesių profesinės 
šventės – Šv. Florijono dienos rengi-
niuose. Tiesa, ugniagesys K. Giedri-
kas prisimena, kad „Tatra“ visu pa-
jėgumu dirbo 2014-ųjų metų rude-
nį, kai Panevėžio rajone užsiliepsno-
jo didžiulis kiaulių fermų komplek-
sas. Pasak ugniagesio, pagrindinis šio 
„Tatra“ privalumas – nemažas išvys-
tomas greitis bei galimybė gabenti 
daug vandens.

„Jame telpa 5,5 kubo vandens ir 
2,3 kubo putų. Jeigu dega kokia pir-
tis ar nedidelis namelis, tai praktiš-
kai užtenka vien šitos mašinos tu-
rimo vandens. Vandenį su ja galima 
paduoti ir labai dideliu spaudimu, 
apie 15 atmosferų. Nors automobilis 

didelis ir sunkus, jis be jokių proble-
mų pasiekia 90 km/val. greitį“, – sa-
kė ugniagesys K. Giedrikas.

Anot pašnekovų, šiame „Tatra 
148“ modelyje sumontuotas aštuonių 
cilindrų, V formos, 12 litrų darbo tū-
rio agregatas, varomas dyzelinu. Oru 
aušinamas variklis išvysto 132 kilova-
tų galią ir maždaug 700 niutonmetrų 
sukimo momentą. Tiltagalių ugnia-
gesiai skaičiuoja, kad „Tatra“ yra ge-
rokai ekonomiškesnis nei senieji ru-
siški ugniagesių automobiliai, kurie 
šimtui kilometrų sunaudoja po 75 
ar daugiau litrų benzino. Šis modelis 
apsiriboja maždaug 40 litrų dyzelino 
šimtui kilometrų. Į jo baką telpa 150 
litrų degalų.

PRAŠO MUZIEJUS
Koks likimas laukia šio automobi-

lio, anot ugniagesių vado A. Blažev-
čiaus, dar nėra aišku. 

„Svarstoma galimybė jį perduoti 
privatiems kolekcininkams. Jau da-
bar sulaukėme susidomėjo iš Šiaulių 
ugniagesių muziejaus, tačiau kaip vis-
kas pasibaigs, pasakyti tikrai dar ne-
galiu“, – tvirtino A. Blaževičius. 

Anot vadovo, vienas Panevėžio ra-
jono ugniagesių automobilis gamin-
tas 1963 metais jau tapo šio muzie-
jaus eksponatu.

Rimvydo Ančerevičiaus ir Tomo Markelevičiaus nuotraukos

Pastatas – mokykla (unikalus Nr. 6697-
5022-9016, bendras plotas – 1 067,34 kv. 
m, žymėjimas plane 1C2p, pagrindinė nau-
dojimo paskirtis – mokslo), pastatas – valgy-
kla (unikalus Nr. 6697-5022-9027, bendras 
plotas – 249,73 kv. m, žymėjimas plane 
3M1p, pagrindinė naudojimo paskirtis – mai-
tinimo); pastatas – mokykla (unikalus Nr. 
6697-5022-9049, bendras plotas – 1 389,91 
kv. m, žymėjimas plane 4C2p, pagrindinė 
naudojimo paskirtis – mokslo); pastatas – 
bendrabutis (unikalus Nr. 6697-5022-9038, 
bendras plotas – 1 413,18 kv. m, žymėjimas 
plane 2N3p, pagrindinė naudojimo paskirtis 
– gyvenamoji (įvairioms socialinėms gru-
pėms)); kiti inžineriniai statiniai – krepšinio 
aikštelė (unikalus Nr. 4400-1989-4030, žy-
mėjimas plane b1, pagrindinė naudojimo 
paskirtis – kiti inžineriniai statiniai); kiti in-
žineriniai statiniai – kiemo aikštelė (unikalus 
Nr. 4400-1989-4072, žymėjimas plane b2, 
pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineri-
niai statiniai); kiti inžineriniai statiniai – tvora 

(unikalus Nr. 4400-1989-4061, žymėjimas 
plane t2, pagrindinė naudojimo paskirtis – 
kiti inžineriniai statiniai); pastatas – katilinė 
(unikalus Nr. 6697-5022-9066, užstatytas 
plotas – 21,00 kv. m, pažymėjimas plane 
5H1g, pagrindinė naudojimo paskirtis – pa-
galbinio ūkio), ir 1,6659 ha žemės sklypas 
(kadastro numeris Nr. 6634/0002:91, uni-
kalus Nr. 6634-0002-0091), esantys Trus-
kavos g. 27, Linkaučių k., Krekenavos sen., 
Panevėžio r. sav.

Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 
2022-01-03, 0.00 val., pabaiga 2022-01-06, 
23.59 val. Aukcionų pradžia 2022-01-10, 
9.00 val., pabaiga 2022-01-13, 13.59 val. 

Pradinė objekto pardavimo kaina 364 
300 Eur. Turto apžiūra 2022 m. sausio 3–5 
d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val. Dėl apžiūros 
kreiptis į Krekenavos seniūnijos seniūną 
Vaidą Kaušakį, tel. 8698 59639, el. paštas 
vaidas.kausakys@panrs.lt.

Aukcionas vykdomas informacinių tech-
nologijų priemonėmis interneto svetainėje 

www.evarzytynes.lt, vadovaujantis Vals-
tybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų 
pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos 
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu 
Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekil-
nojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono 
būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vals-
tybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų 
elektroninio aukciono vykdymo valstybės 
informacinėje sistemoje procedūrų aprašo, 
patvirtinto valstybės įmonės Turto banko 
generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 
30 d. įsakymu Nr. P1-142.

Aukciono organizatorė – Panevėžio 
rajono savivaldybės administracija, kodas 
188774594, buveinė Vasario 16-osios g. 
27, Panevėžys. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti 
sumokėti iki dokumentų pateikimo regis-
truoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono 
dalyvio garantiniam įnašui, registravimo 
mokesčiui sumokėti LT95 4010 0412 0008 

0053 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius. 
Kitą smulkesnę informaciją apie aukciono 

sąlygas galite rasti Panevėžio rajono savival-
dybės tinklalapyje www.panrs.lt. Taip pat 
informaciją teikia atsakinga už programos 
vykdymą Panevėžio rajono savivaldybės 
administracijos Ekonomikos ir turto valdy-

mo skyriaus vedėja Aldona Čiegytė, adre-
su: Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27, 221 
kab., tel. (8-45) 582913, el. paštas aldona.
ciegyte@panrs.lt.

Panevėžio rajono savivaldybės 
administracija

PARDUODAMAS PANEVĖŽIO RAjONO SAVIVAlDybĖS NEKIlNOjAMASIS TURTAS VIEŠO ElEKTRONINIO AUKCIONO būDU

Panevėžio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas Arūnas Blaževičius džiaugėsi, kada senus, beveik 45 metų automobilius, keičia nauji vokiški 
automobiliai. Šią savaitę į rajoną atkeliavę priešgaisriniai „Iveco Magirus“ markės automobiliai turi ir visą gelbėjimo įrangą, todėl ugniagesiai galės padėti ir avarijų 
metų nukentėjusiems gyventojams.



6 2021 m. gruodžio 3 d., penktadienis, Nr. 46

Antanas SLUČKA
Raguvos TAU fakulteto studentas 

Lapkritis – pats niūriausias metų 
mėnuo. Dienos apniūkusios, nebeiš-
aušta iki pat vakaro. Prastą nuotaiką 
stimuliuoja ir streikuojanti sveikata, 
dar ta įtampa dėl „koronos“. Užsida-
rom namuose, išeinam tik į parduo-
tuvę... Visa laimė, kad dar veikia Ra-
guvos biblioteka. Vedėja Vida Gai-
liušytė visada pasitinka su gera nuo-
taika, su šypsena. Jei paskambini iš 
anksto, jau būna parinkusi įdomiau-
sių knygų, nes puikiai žino mūsų po-
mėgius. Taigi niūriomis rudens va-
landomis tikrai gelbsti įdomios, už-
buriančios knygos, bent trumpam 
nukeliančios į kitokį pasaulį.

Laimė, mes esam amžini TAU 
studentai. Mūsų Raguvos fa-

kulteto dekanė Irena Sabaliauskienė 
visada pilna naujų idėjų. Užmarštyje 
mūsų niekada nepalieka. Ir šį kartą, 
dar prieš gerą savaitę savo elektroni-
niame pašte radau kvietimą dalyvau-
ti Panevėžio rajono švietimo centro 
organizuotame renginyje-diskusijo-
je apie „Erasmus +“ projekto „Mūsų 
skaitmeninė erdvė“ veiklą. Nustebi-
no neįprasta renginio vieta – Taujė-
nų dvaras! Lapkričio 25 d. grupė Ra-
guvos TAU fakulteto studentų auto-
busu važiuoja į Taujėnus. Turim pus-
valandį ekskursijai. Dvaro teritorija 
gana didelė ir įdomi, ypač egzotiniai 
augintiniai. Nepalo, sidabriniai, auk-
siniai, bananiniai, deimantiniai fa-
zanai stebina spalvų vaivorykšte, už 
jų voljere bėgioja Pietų Amerikos 
strutis nandu, tvenkinyje retų spalvų 
muskusinės ir kitų rūšių antys, kres-
nos Tulūzos ir kitų veislių žąsys, daug 
laisvėje išdidžiai vaikščiojančių Indi-
jos povų patinų. 

Grįžtame į dvaro rūmų salę. Lai-
kantis rekomendacijų, kėdės susta-
tytos toli viena nuo kitos. Mus pa-
sitinka renginio lektoriai – Panevė-
žio rajono švietimo centro direkto-
riaus pavaduotoja Renata Jankevi-
čienė (grakšti, liekna figūra, simpa-
tiškas veidas, kurio malonių bruožų 
negali paslėpti net dengianti medi-
cininė kaukė), bei žavus jaunas vy-
rukas „Erazmus+“ projekto „Mūsų 
skaitmeninė erdvė“ lektorius, Vil-

Lapkričio siurprizai Raguvoje

niaus Karaliaus Mindaugo moky-
klos fizikos mokytojas ekspertas – 
Vytauto Didžiojo universiteto Švie-
timo akademijos doktorantas Irman-
tas Adomaitis. 

Ir staiga prasideda siurprizai: ma-
ne su žmona Regina kviečia į prie-
kį. Pristato 2022 metų Panevėžio ra-
jono švietimo centro išleistą kalen-
dorių. Netenku žado... Kalendorius 
skirtas pagerbti šių metų Panevė-
žio rajono Garbės piliečiui – tai yra 
man! Pasirodo, tai buvo gerb. Rena-
tos ir mano žmonos slaptas suokal-
bis – surengti man siurprizą. Ką gi, 
siurprizas pavyko... Pasijutau nejau-
kiai, šiais metais „siurprizų“ man bu-
vo tikrai per daug... 

Išklausėm Irmanto pranešimą 
apie kibernetinėje erdvėje slypin-
čius pavojus, būdus, kaip jų išvengti. 
Sužinojome, kaip efektyviai saugo-
tis nuo hakerių, kaip saugiai naudo-
tis kompiuteriu. Lektorius maloniai 
atsakinėjo į mūsų klausimus. Visi ga-
vo dovanų po naują kalendorių, kitų 
malonių dovanėlių. Dėkingi už jas 
Panevėžio rajono švietimo centrui 
ir direktoriaus pavaduotojai Rena-
tai Jankevičienei.

Tik atvažiavus į Raguvą vėl nau-
jiena – jau kitos dienos vaka-

re Raguvos kultūros centre rengia-
ma tradicinė meno mėgėjų šventė 
„Ten, kur šokis ir daina, visad nuo-
taika gera“. Esame kviečiami daly-
vauti. Šventės akcentai: Rokiškio 
kultūros centro Priemiesčio padali-
nio Bajorų teatro „Šnekutis“ spek-
taklis V. Krasnogorovo „Nelanky-
mo diena“ (rež. Nijolė Knečiūnaitė-
Čirūnienė), Ėriškių kultūros cen-
tro Upytės tradicinių amatų centro 
folkloro ansamblis „Upytės Vešeta“ 
(vad. Stanislovas Sargautas). Šventė 
skirta Raguvos kultūros centro meno 
mėgėjams, darbuotojams, aktyviems 
centro renginių dalyviams. 

Taigi sulaukiam kitos dienos vaka-
ro, atidarom kultūros centro duris. Pa-
sitinka šventiškai pasipuošusi kultū-
ros centro direktorė Kristina Juškienė. 
Vėl siurprizas – salė gražiai papuošta, 
erdviai sustatyti apvalūs stalai, ant jų 
dega žvakutės, aplink puslankiu išri-
kiuotos kėdės. Salės scenoje paruoš-
tos spektakliui skirtos dekoracijos, 
be abejonės vaizduojančios ligoninės 
palatą... Stebime intriguojantį, dvie-
jų moterų vaidinamą spektaklį. Tra-

gikomiška jo baigtis patinka visiems, 
aidi pelnyti aplodismentai. 

Toliau – svečių iš Upytės pasiro-
dymas. Jų muzika, dainos, šokiai ge-
rokai užsitęsė. Nuoširdus bendravi-
mas, savos, žinomos dainos, liau-
diški šokiai nepaliko nieko nuoša-
lyje. Nuotaika puiki, net ir gerokai 
apkūnokos moteriškės lyg plunks-
nelės skrieja valso sūkuryje. Šven-
tės kulminacija – mūsų savų scenos 
primadonų, nuostabių balsų savinin-
kių Raguvos kultūros centro meno 
vadovių Kotrynos Juškaitės bei Ri-
mos Žudienės gyvos muzikos kon-
certas! Nuostabūs balsai, žinomos 
lietuviškos dainos jaudina visus. Kai 
suskamba „Juoda orchidėja“, nebe-
išlaikau ir aš – su visais visu balsu 
šaukiu – „kaaaaip man skaudėjo!!!“.

Dairausi į šventės dalyvių veidus 
– visi tokie gražūs, kad ir raukš-

lių išvagoti, šviesūs, artimi, pasijun-
tame tarp savųjų. Jie taip pažįstami, 
reikalingi... Tikrai laimingi grįžta-
me į namus. Esame dėkingi Ragu-
vos kultūros centro darbuotojų ko-
lektyvui už padovanotą tikrą šventę, 
leidusią pamiršti rudens negandas, 
ilgų metų naštą.

Kotrynos Juškaitės nuotr.

Raguvos kultūros centre vyko tradicinė meno mėgėjų šventė „Ten, kur šokis ir daina, visad nuotaika gera“.

Asta NEDVECKIENĖ

Kaip patraukliau perteikti istori-
nę informaciją, kaip sudominti šiuo-
laikinį skubantį jaunuolį krašto pa-
veldo vertybėmis, kaip įtraukti visuo-
menę į pažinimo procesus? Į šiuos 
klausimus Panevėžio rajono viešoji 
biblioteka stengėsi atsakyti vykdo-
mu projektu „Inovatyvus žvilgsnis į 
krašto istoriją“.

Projekto veiklos kvietė susipažinti 
su bibliotekos muziejuose – J. Tumo-
Vaižganto ir knygnešių bei Puziniš-
kio (G. Petkevičaitės-Bitės gimtinė) 
saugomu krašto paveldu ne tik tra-
diciniais, bet ir inovatyviais būdais.

Vienas iš jų – sukurtas virtualus 
knygnešystės pažinimo turas – skai-
tmeninė žaidimo programėlė „Kny-
gnešių keliu“. Programėlė paįvairins 
apsilankymą muziejuje Ustronėje, ja 

galima bus naudotis mobiliajame te-
lefone. Žaidimo dalyviui suteikiama 
galimybė pačiam tapti knygnešiu ir 
išbandyti knygų gabenimo kelią, at-
liekant tam tikrus veiksmus ir už-
duotis muziejaus teritorijoje. Žai-
dėjas, įveikęs visas kliūtis, gali tapti 
Garšvių knygnešių draugijos nariu ir 
gauti knygnešio ženklelį, kuriuo da-
lijasi su draugais. Tokiu būdu ne tik 
susipažįstama su knygnešystės reiš-

kiniu, bet ir paskleidžiama žinia ki-
tiems. Programėlė turi ir pristatomą-
ją versiją, kuri yra Rajono viešosios 
bibliotekos interneto svetainėje. Ją 
galima naudoti įvairiose edukacinė-
se veiklose, pamokose, siekiant su-
dominti knygnešystės tema.

Projekto, kurį rėmė Lietuvos kul-
tūros taryba ir Panevėžio rajono sa-
vivaldybė, veiklos ir toliau skatins 
domėtis krašto istorija bei pažvelgti 
į ją kitokiu – patraukliu ir inovaty-
viu žvilgsniu.

Inovatyviai atskleista krašto istorija

Raimonda MIKUČIONYTĖ

Panevėžio Elenos Mezginai-
tės viešoji biblioteka poetės Ele-
nos Mezginaitės 80-mečiui pami-
nėti išleido knygą, kurioje surink-
ti 32 Panevėžio regiono periodi-
nėje spaudoje 1989–2005 metais 
publikuoti jos interviu su žymiais 
Lietuvos kūrėjais, kultūros ir me-
no žmonėmis.

Prieš atvykdama į Panevėžį Ele-
na trumpai dirbo Rokiškio, Kupiš-
kio rajoninių laikraščių redakcijo-
se, bet ilgiausias žurnalistės darbo 
stažas buvo Panevėžyje. Ji dirbo 
laikraščiuose „Tėvynė“, „Panevė-
žio balsas“, „Panevėžio rytas“ (da-
bar „Panevėžio kraštas“).

Knyga „Elena Mezginaitė: žmo-
nės man – viskas...“ yra ne tik apie 
žurnalistę E. Mezginaitę, bet ir apie 
Panevėžio krašto kultūros žmones. 
Pokalbiai, sudėti į šią knygą, yra 
šiek tiek daugiau nei vienadieniai 
straipsniai to meto periodikoje. 

Juose E. Mezginaitė, kalbinda-
ma savo herojus, sugebėjo išklaus-
ti ir skaitytojui perteikti pašneko-
vų gyvenimo vertybes, jų požiūrį 
į savo profesiją. Todėl šie interviu 
yra aktualūs ir šiandien. Juolab kad 
per 40 darbo žurnalistikoje me-
tų ji susikaupė daugiau nei 1000 
straipsnių. 

Kadangi knygoje sudėti publi-
cistiniai straipsniai apie iškilius 
Panevėžio krašto žmonės, knygos 
pavadinimui pasirinkta E. Mezgi-
naitės citata: „Žmonės man – vis-
kas, aš be jų – niekas“. 

Knygą „Elena Mezginaitė: žmo-
nės man – viskas...“ sudarė Sandra 
Voveriūnienė, Gitana Navagruc-
kienė, knygos redaktorė Nomeda 
Simėnienė, leidinio dailininkė-ma-
ketuotoja Asta Radvenskienė, o iš-
leido Panevėžio Elenos Mezginai-
tės viešoji biblioteka. 

Išleista 
knyga „Elena 
Mezginaitė: 
žmonės man – 
viskas...“ 
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6.02 Vartotojų kontrolė 
(subtitruota, kart.).
6.55 Svajoja vaikai 
(kart.).
7.25 „Nematoma Siu“. 
Filmas šeimai. Vokietija, 
Liuksemburgas. 2018 m. 
9.00 Kalėdų kalendorius 
2021.
9.03 Labas rytas, 
Lietuva. Žinios. Orai.
10.38 „Ir vėl Kalėdos“. 
4 s. 
10.45 Labas rytas, 
Lietuva. Žinios. Orai.
11.52 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
12.00 „Gyvūnai 
operatoriai“. 2 s. 
2 d. „Australija. 
Režisierius Simon Pass“ 
(subtitruota).
12.50 „Gyvūnų jaunikliai. 
Pirmi gyvenimo metai“. 
3 s. (subtitruota).
13.45 75-eri UNICEF 
veiklos metai. „Už 
kiekvieną vaiką“. 2 d. 
2021 m.
14.00, 4.30 „Hadsonas ir 
Reksas“. 3/5, 3/6 s.
15.30 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
15.45 Sveikinimų 
koncertas.
17.30 Klauskite daktaro. 
18.30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų 
k.).
19.00 Langas į valdžią. 
19.25 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
19.30 Stilius.
20.30 Panorama. 
Sportas. Orai.
20.55 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
21.00 Šok su žvaigžde. 
23.10 „Supertėtis“. 
Komedija. Brazilija. 2015 
m. (N-14, subtitruota).
0.35 „Sniego Senis“. 
Trileris. D.Britanija, JAV, 
Švedija. 2017 m. (S, kart.).
2.30 „Mano gyvenimo 
metai“. Drama. 
Prancūzija. 2006 m. (N-7, 
subtitruota, kart.).
4.00 Euromaxx.

6.40 „Zigis ir Ryklys“. 
25, 26 s.
7.00 „Šaunusis Skūbis-
Dū“. 22 s. 
7.30 „Moko nuotykiai“. 
34, 35, 36 s.
8.00 „Kikumba. Kovos 
dėl karūnos“. 67, 68, 69 s. 
8.30 Sveikas!
9.00 Sėkmė tavo 
rankose. 
9.30 Mes pačios. 
10.00 „Skūbis Dū 2. 
Monstrai išlaisvinti“. 
Nuotykių komedija. JAV, 
Kanada. 2004 m. (N-7).
11.50 „Policijos 
akademija 5. Užduotis 
Majamio pakrantėje“. 
Komedija. JAV. 1988 m. 
(N-7).
13.40 „Pelenės istorija“. 
Romantinė komedija. 
JAV, Kanada. 2004 m. 
15.35 „Sugrįžęs iš 

praeities“. Komedija. JAV. 
1999 m. (N-7).
17.55 Gyvūnų pasaulis. 
18.30 Žinios. Sportas. 
Orai. 
19.30 „Šrekas. Ilgai ir 
laimingai“. Animacinis 
filmas. JAV. 2010 m. 
21.20 „Patruliai“. 
Veiksmo komedija. JAV. 
2017 m. (N-14).
23.30 „Karo šunys“. 
Komedija. Kambodža, 
JAV. 2016 m. (N-14).
1.45 „Kurjeris“ (kart.). 

6.05 „Šeimynėlė“. 8 s. 
6.35 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“. 
114 s. (kart.).
7.00 „Bakuganas. Šarvų 
sąjunga“. 21 s.
7.30 „Keista šeimynėlė“. 
10 s.
8.00 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“. 
115 s. (kart.).
8.30 „Simpsonai“. 8 s.
9.00 Amžius ne riba. 
9.30 Sveikata.lt.
10.00 Virtuvės istorijos. 
10.30 Gardu Gardu. 
11.00 Penkių 
žvaigždučių būstas. 
11.30 „Ledynmečio 
milžinai“. 2 s.
12.30 „Barbė. Didelis 
miestas, didelės 
svajonės“. Animacinis 
filmas. JAV. 2021 m.
12.40 Loterija „Kenoloto“.
12.42 „Barbė. Didelis 
miestas, didelės 
svajonės“ (tęsinys).
13.45 „Persijos princas. 
Laiko smiltys“. Nuotykių 
f. JAV. 2010 m. (N-7).
16.10 „Vienas namuose“. 
Komedija. JAV. 1990 m. 
(N-7).
17.20 Loterija „Kenoloto“.
17.22 „Vienas namuose“ 
(tęsinys).
18.30 TV3 žinios, 
sportas, orai.
19.30 Žaidimas 
„galvOK“. 
19.40 Eurojackpot. 
19.45 Žaidimas „galvOK“ 
(tęsinys).
21.30 „Pragaras rojuje“. 
Drama. Ispanija, JAV. 
2012 m. (N-14).
22.45 Loterijos „Jėga ir 
Kenoloto“.
22.48 „Pragaras rojuje“ 
(tęsinys).
23.45 „Žudymo 
žaidimai“. Drama. JAV. 
2011 m. (N-14).
1.50 „Paskutiniai riteriai“ 
(kart.).
4.10 „Franklinas ir Bešas“. 
6 s.
5.05 „Šeimynėlė“. 9 s. 
(kart.).
5.35 „Ledynmečio 
milžinai“. 1 s. (kart.).

6.10 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (kart.). 
6.40 „Lenktynės aplink 
pasaulį“. 6 s. (kart.).
8.00 „Pričiupom!“. 2, 3 s. 
(kart.).
9.00 Sveikatos kodas.

9.30 Sveikatos kodas 
televitrina. 
10.00 „Gyvūnų būstai. 
Gamtos inžinieriai“. 1 s. 
11.10 „Lenktynės aplink 
pasaulį“. 7 s.
12.30 „Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi. 
Australija“. 7 s.
13.30 Ekstrasensų 
mūšis.
16.05 „Pragaro 
viešbutis“. 1 s.
17.00 Betsafe–LKL 
čempionatas. Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“ - 
Utenos „Uniclub Casino 
- Juventus“. Tiesioginė 
transliacija.
19.30 Protas ir jėga. 
21.30 „Muilodrama“. 
10 s. 
22.00 „Tamsioji banga“. 
Nuotykių f. Pietų Afrika, 
JAV. 2012 m. (N-14).
0.20 „Absoliutus blogis. 
Pomirtinis gyvenimas“. 
Veiksmo f. Prancūzija, 
Vokietija, JAV, Kanada. 
2010 m. (N-14).
2.15 „Surasti ir 
sunaikinti“ (kart.).

6.00 Info diena (kart.). 
8.30, 12.30 @
rimvydasvalatka (kart.). 
10.00 Info diena (kart.).
14.00 Kalba ir laikas. 
14.30 Mes pačios (kart.).
15.00, 21.30 Gyvūnų 
pasaulis (kart.). 
15.30 Sveikas! (kart.). 
16.00 Pasirinkę Lietuvą. 
16.30 Kadroskopas. 
17.00 KK2 penktadienis 
(kart.). 
18.30 Nuo... Iki... (kart.).
19.30 7bet-NKL 
krepšinio čempionatas. 
Tiesioginė transliacija.
22.00 Žinios. 
23.00 Bus visko (kart.). 
0.00 Dabar pasaulyje. 
Išvados. 
0.30 „Tamplierių ordino 
piratų lobis“. 5, 6 s.
2.20 „Klintono romanas“. 
1 s.
3.10 VIDO VIDeO. 
4.00 Bus visko (kart.). 
4.45 Tauro ragas (kart.).
5.10 Apie žūklę (kart.). 
5.35 Autopilotas. 

7.00 „Žiedas su rubinu“. 
1/79 s. 
8.00 Nematomos gijos. 
Dokumentika. Lietuva. 
2021 m.
8.30 Eko virusas. 
9.00 „Zoologijos sodas“. 
5/5, 5/6 s. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Mano vieta. 
11.00 Švarūs miestai. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 „Teisingumo 
agentai“. 2/13, 2/14 s. 
14.00, 1.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
6/33, 6/34 s. 
16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Žinios. Orai.
16.30 Lietuvos dvarai.
17.00 Negaliu tylėti.
17.30 Vantos lapas. 

18.30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021“. 
(N-7).
19.00, 2.50 „Gyvenimo 
linija“. 1/19 s. 
20.30 „Žudikų 
pėdsakais“. 1/1, 1/2 s. 
23.00 „Teisingumo 
agentai“. 2/13, 2/14 s.
3.35 Lietuvos dvarai. 
4.00 Negaliu tylėti. 
4.20 „Zoologijos sodas“. 
5/5, 5/6 s. 
5.10 Švarūs miestai. 
5.35 Vantos lapas. 
6.00 „Žiedas su rubinu“. 
1/80 s.

6.05 Auksinis protas.
7.25 Kalėdų kalendorius 
2021.
7.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
8.00 Pusryčiai pas 
kaimyną. 
8.30 Pradėk nuo savęs. 
9.00 Į sveikatą! 
9.30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10.00 Kas geresnio, 
kaimyne? (subtitruota).
10.30 Vilniaus sąsiuvinis 
(subtitruota).
11.00 Trembita 
(subtitruota).
11.30 Rusų gatvė 
(subtitruota).
12.00 Smalsumo genas. 
12.30 Pasivaikščiojimai.
13.00 Mūšio laukas. 
13.30 Euromaxx. 
14.00 Mūsų gyvūnai 
(kart.).
14.25 „Nematoma Siu“. 
Filmas šeimai. Vokietija, 
Liuksemburgas. 2018 m. 
15.55 „Ir vėl Kalėdos“. 
4 s.
16.05 „Atėnė“. 23, 24 s.
17.00 Veranda. 
17.30 Legendos. 
Šiandien ir visados.
18.25 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
18.30 Skambantys 
pasauliai su Nomeda 
Kazlaus.
19.30 „Vilniečiai. Eva 
Tombak“. Dokumentinis 
filmas. 2021 m.
20.00 Čia – kinas. 
20.30 Panorama. 
Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
21.00 Kino žvaigždžių 
alėja. „Froidas“. 
Biografinė drama. JAV. 
1962 m. (N-14).
23.20 LRT OPUS ore. 
Grupė „MOVO“. 2017 m.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Panorama. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų 
k., kart.).
1.15 „Paskutinis 
pasivažinėjimas“. Trileris. 
JAV. 2004 m. (N-14, 
subtitruota, kart.).
2.40 Smalsumo genas 
(kart.).
3.10 Euromaxx (kart.).
3.40 Skambantys 
pasauliai su Nomeda 
Kazlaus (kart.).
4.35 Legendos. Šiandien 
ir visados (kart.).
5.30 Pusryčiai pas 
kaimyną (kart.).
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6.02 Gimę tą pačią 
dieną (subtitruota, kart.).
7.00 Veranda. 
7.30 Šventadienio 
mintys. 
8.00 Išpažinimai. 
8.30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 
8.55 Kalėdų kalendorius 
2021.
9.00 Gyventi kaime gera. 
9.30 Svajoja vaikai.
10.00 Gustavo 
enciklopedija 
(subtitruota).
10.30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
11.55 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
12.00, 3.25 
„Nepaprastos erelių 
galios“. Dokumentinis 
filmas. Didžioji Britanija. 
2020 m. (subtitruota).
12.55 „Gyvūnų 
metropolis“. 3 s. 
(subtitruota).
13.50, 4.20 „Puaro“. 
10/4 s. „Sėkmės krantas“.
15.30 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
15.45 Istorijos 
detektyvai (subtitruota).
16.30 Duokim garo!
18.00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“.
18.30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų 
k.).
19.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
19.25 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
Sportas. Orai.
20.55 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
21.00 „Pagaminta 
Italijoje“. 2 s.
22.00 3 minutės iki 
kino. Lietuvių vaidybinį 
filmą „Žmonės, kuriuos 
pažįstam“ pristato 
filmo režisierius Tomas 
Smulkis.
22.03 „Žmonės, kuriuos 
pažįstam“. Vaidybinis f. 
Lietuva. 2020 m. (N-14).
23.45 „Froidas“. 
Biografinė drama. JAV. 
1962 m. (N-14, kart.).
2.00 „Supertėtis“. 
Komedija. Brazilija. 
2015 m. (N-14, 
subtitruota, kart.).

6.35 „Zigis ir Ryklys“. 27, 
28 s.
6.55 „Šaunusis Skūbis-
Dū“. 23 s. 
7.25 „Moko nuotykiai“. 
37, 38, 39 s.
7.55 „Kikumba. Kovos 
dėl karūnos“. 70, 71, 72 s.
8.25 „Tomas ir Džeris“. 
140, 141 s. 
8.45 „Normas, lokys 
iš Šiaurės“. Animacinė 
komedija. Indija, Airija, 
JAV. 2016 m.
10.35 „Denis - grėsmė 
visuomenei“. Komedija. 
JAV. 1993 m. 

12.40 „Storulis ringe“. 
Komedija. JAV. 2012 m. 
(N-7).
14.50 „Mylėti(s.) smagu“. 
Romantinė komedija. 
JAV. 2003 m. (N-7).
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios. Sportas. 
Orai. 
19.30 „Kongas. 
Kaukolės sala“. Veiksmo 
ir nuotykių filmas. JAV, 
Kinija. 2017 m. (N-7).
21.50 „Oušeno 8“. 
Veiksmo trileris. JAV. 
2018 m. (N-7).
0.05 „Nelaisvėje“. Trileris. 
JAV. 2019 m. (N-14).
2.20 „Patruliai“ (kart.). 

6.35 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“. 
116 s. (kart.).
7.00 „Bakuganas. Šarvų 
sąjunga“. 22 s. 
7.30 „Keista šeimynėlė“. 
11 s.
8.00 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“. 
117 s. (kart.).
8.30 „Simpsonai“. 10 s.
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 La Maistas. 
10.00 Pasaulis pagal 
moteris. 
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Ledynmečio 
milžinai“. 3 s.
12.40 Loterija „Kenoloto“. 
12.42 „Ledynmečio 
milžinai“. 3 s. (tęsinys).
13.10 „Žvėrelių maištas“. 
Komedija. Jungtiniai 
Arabų Emyratai, JAV. 
2010 m. (N-7).
15.00 „Naktis muziejuje“. 
Komedija. D. Britanija, 
JAV. 2006 m. (N-7).
17.15 Starkus stato. 
17.20 Loterija „Kenoloto“.
17.22 „Starkus stato“ 
(tęsinys).
18.30 TV3 žinios, 
sportas, orai.
19.30 X Faktorius. 
22.30 „Džonas Vikas 2“. 
Veiksmo f. Honkongas, 
JAV. 2017 m. (N-14).
22.45 Loterijos „Jėga ir 
Kenoloto“.
22.48 „Džonas Vikas 2“ 
(tęsinys).
1.05 „Pragaras rojuje“ 
(kart.).
3.15 „Siuntinys“ (kart.).
5.10 „Šeimynėlė“. 11 s. 
(kart.).

6.00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (kart.). 
7.00 Baltijos galiūnų 
čempionatas. Kražiai 
(Kelmės r.)., 2021 m. 
(kart.). 
8.00 Miško atspalviai. 
8.30 Tauro ragas. 
9.00 Lietuvos galiūnų 
čempionato III-iasis 
etapas. Pakruojis. 2021 m. 
10.00 „Gyvūnų būstai. 
Gamtos inžinieriai“. 2 s.
11.10 „Lenktynės aplink 
pasaulį“. 8 s. 
12.30 „Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi. 
Australija“. 8 s.

13.30 Ekstrasensų mūšis.
16.05 „Pragaro 
viešbutis“. 2 s. 
17.00 Betsafe–LKL 
čempionatas. Kauno 
„Žalgiris“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. Tiesioginė 
transliacija.
19.30 „Mirtinas ginklas“. 
15 s. 
20.30 „Atsarginis 
prezidentas“. 13, 14 s. 
22.30 „Kondoras“. 8 s.
23.35 „Narkotikų 
prekeiviai“. 5 s. 
0.45 „Tamsioji banga“ 
(kart.). 
3.00 „Absoliutus blogis. 
Pomirtinis gyvenimas“ 
(kart.). 

6.00 Apie žūklę (kart.). 
6.30 Bučiuoju. Rūta 
(kart.). 
7.30 Bus visko (kart.). 
8.30 KK2 (kart.).
9.00 Mes pačios (kart.).
9.30 Sėkmė tavo 
rankose (kart.). 
10.00, 15.00 Sveikatos 
kodas (kart.). 
10.30, 15.30 Sveikatos 
kodas televitrina. 
11.00 Nuo... Iki... (kart.). 
12.00 „Tamplierių ordino 
piratų lobis“. 5, 6 s. (kart.).
14.00 Žemaitijos mįslės. 
14.30, 1.30, 4.40 
Gyvūnų pasaulis (kart.).
16.00, 21.00 KK2 (kart.). 
16.30, 0.30 Bučiuoju. 
Rūta (kart.).
17.30, 2.00 KK2 
penktadienis (kart.). 
19.00 Šeškinės 20. 
Giedriaus ir Džiugo šou 
(kart.). 
20.00 Nuo... Iki... (kart.).
21.30 Miško atspalviai 
(kart.).
22.00 Žinios. 
23.00 Lietuvos galiūnų 
čempionato III-iasis 
etapas. Pakruojis. 
2021 m. (kart.). 
0.00 KK2 (kart.). 
3.15 Nuo... Iki... (kart.). 
4.10 Autopilotas (kart.).
5.05 Apie žūklę (kart.). 
5.35 Tauro ragas (kart.). 

7.00 „Žiedas su rubinu“. 
1/81 s. 
8.00 Švarūs miestai. 
8.30 Kaimo akademija. 
9.00, 4.20 „Zoologijos 
sodas“. 5/7, 5/8 s.
10.00 Krepšinio 
pasaulyje su V.Mačiuliu. 
10.30 Negaliu tylėti. 
11.00 Vyrų šešėlyje. 
Dokumentinių filmų 
ciklas. 2021 m.
11.30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021“. 
(N-7).
12.00, 23.00 
„Teisingumo agentai“. 
2/15, 2/16 s. 
14.00, 1.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
6/35, 6/36 s. 
16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Žinios. Orai.
16.30, 21.30, 3.35 24/7. 

17.30 Alfa taškas.
18.30 Krepšinio 
pasaulyje su V.Mačiuliu.
19.00, 2.50 „Gyvenimo 
linija“. 1/20 s. 
20.30 Lietuvos dvarai.
21.00 Negaliu tylėti.
5.10 Mažos Mūsų 
Pergalės.

6.05 Duokim garo! (kart.).
7.25 Kalėdų kalendorius 
2021.
7.30 Krikščionio žodis 
(subtitruota).
8.00 Kelias. 
8.30 Menora 
(subtitruota).
9.00 Širdyje lietuvis. 
10.00 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 
10.30 Praeitis ateičiai 
(subtitruota, kart.).
11.30 7 Kauno dienos. 
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš 
Gargždų Šv. Arkangelo 
Mykolo bažnyčios. 
Tiesioginė transliacija.
13.45, 3.50 „Stormas. 
Ugnies laiškai“. Istorinis 
nuotykių f. Nyderlandai, 
Belgija, Liuksemburgas. 
2017 m. (N-7).
15.25 Svajoja vaikai.
15.55 „Ir vėl Kalėdos“. 5 s.
16.05 Muzikos talentų 
lyga 2021. 4 koncertas.
17.00 Talaka. Aleksandra 
Zvereva. Dokumentinių 
apybraižų ciklas 
(subtitruota).
17.30 Kultūringai su 
Nomeda.
18.25 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
18.30 Stambiu planu. 
19.30 Oro teatro šokio 
spektaklis „Endurance“. 
Cirko artisto Konstantino 
Kosovec pasirodymas. 
Kompozitorius 
Maximilianas Opriška – 
FUME, scenografijos ir 
apšvietimo dizaino aut. 
Arvydas Buinauskas.
20.00 Žiemojimas 
su opera. Claudio 
Monteverdi operą 
„Popėjos karūnavimas“ 
pristato dailininkė, 
menotyrininkė Sigita 
Maslauskaitė, dainininkė, 
dailėtyrininkė 
Renata Dubinskaitė, 
muzikologė Jūratė 
Katinaitė.
20.30, 0.15 Panorama. 
Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
21.00 Claudio 
Monteverdi. „Popėjos 
karūnavimas“. Opera. 
Austrija. 2019 m. 
0.45 „Mažojo 
princo“ stebuklas“. 
Dokumentinis filmas. 
Nyderlandai, Norvegija. 
2018 m. (kart.).
2.15 „Magijos mokslas. 
Skraidančios raganos“. 
Lietuva. 2021 m.
2.25 7 Kauno dienos 
(kart.).
2.55 Stambiu planu.
5.30 Pradėk nuo savęs.
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6.02 Kalėdų kalendorius 
2021.
6.05 Labas rytas, 
Lietuva. Žinios. Orai. 
Sportas.
7.20 „Ir vėl Kalėdos“. 6 s.
7.30 Žinios. Sportas. 
Orai. Labas rytas, 
Lietuva. Sportas.
8.47 Kalėdų kalendorius 
2021 (kart.).
8.55 „Įstatymas ir tvarka“. 
17/18 s.
9.40 „Komisaras Reksas“. 
84 s.
10.30 „Tarnauti ir ginti“. 
321 s.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Savaitė (kart.).
13.00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“ 
(kart.).
13.30 Langas į valdžią 
(kart.).
14.00 Žinios. Orai. Laba 
diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
16.30 „Pagalbos 
šauksmas“. 5/20 s.
17.15 „Ponių rojus“. 
5/45 s.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.25 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
19.30 Daiktų istorijos 
(subtitruota).
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.25 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
21.30 LRT forumas. 
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Virš vandens“. 
2/3 s.
23.45 „Komisaras 
Reksas“. 84 s. (kart.).
0.30 „Aistra varžytis“. 3 d.
1.00, 2.00, 3.00, 5.00 
LRT radijo žinios.
1.05 Daiktų istorijos 
(subtitruota, kart.).
2.05 LRT forumas (kart.).
3.05 Kas ir kodėl? (kart.).
3.35 Dviračio žinios 
(kart.).
4.05 Savaitė (kart.).
5.05 Kūrybingumo 
mokykla. 
5.15 „Ponių rojus“. 
5/45 s. (kart.).

6.00 „Balta - meilės 
spalva“. 282, 283s.
7.00 Nuo... Iki... (kart.).
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. 91, 92 s. 
10.05 „Rimti reikalai 3“. 
57, 58 s. 
11.10 „Keičiu žmoną“. 
(6 s.
12.10 „Būrėja“. 60, 61 s.
13.20 „Turtuolė 
varguolė“. 4 s. 
14.30 „Uždraustas 
vaisius“. 200 s.
15.30 „Raudonas 
kambarys“. 17 s. 
16.35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18.30 Žinios. Dakaras 
2022. Sportas. Orai. 
19.30 KK2. 

20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Monikai reikia 
meilės“. 50 s. 
21.30 Žinios. Sportas. 
Orai. 
22.30 „Antroji pataisa“. 
Veiksmo drama. JAV. 
2020 m. (N-14).
0.20 „Sūnus paklydėlis“. 
9 s.
1.20 „Oušeno 8“ (kart.). 
3.30 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. 91, 92 s. 
(kart.).

6.15 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“. 
418 s. 
6.40 „Didvyrių 
draugužiai“. 41 s.
7.05 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“. 118 s.
7.35 Svajonių sodai. 
8.35 „Meilės sūkuryje“. 
3620 s. 
9.45 „Kur veda svajonės“. 
Melodrama. Vokietija. 
2021 m. (N-7).
11.45 „Midsomerio 
žmogžudystės“. 1003 s.
12.40 Loterija „Kenoloto“.
12.42 „Midsomerio 
žmogžudystės“. 1003 s. 
(tęsinys).
14.00 „Šeimynėlė“. 14, 
15 s. 
15.00 „Simpsonai“. 18, 
19 s. 
16.00 TV3 žinios, orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba 
(tęsinys).
18.30 TV3 žinios, 
sportas, orai.
19.30 Aktualijų laida 
„Karštai su tv3.lt“.
20.30 „Gaujų karai. 
Šešėliai“. 3 s.
21.30 TV3 vakaro žinios, 
sportas, orai.
22.30 „Okupacija. Misija 
lietus“. Veiksmo filmas. 
JAV. 2020 m. (N-14).
22.45 Loterijos „Jėga ir 
Kenoloto“.
22.48 „Okupacija. Misija 
lietus“ (tęsinys).
1.10 „Franklinas ir Bešas“. 
7 s. 
2.10 „Havajai 5.0“. 7, 8 s. 
4.10 „Tai – mes“. 6 s.
5.10 „Moderni šeima“. 
12, 13 s. 

6.05 „CSI. Majamis“. 
23 s. (kart.).
7.05 „Mano virtuvė 
geriausia“. 41 s. (kart.).
8.25 „Teisingumo 
agentai“. 30 s. (kart.).
9.30 „Pėdsakas“. 129 s. 
(kart.). 
10.35 „Gyvūnų būstai. 
Gamtos inžinieriai“. 2 s. 
(kart.).
11.35 „Sekliai“. 4 s. (kart.). 
12.35 „CSI. Majamis“. 
24 s. 
13.30 „Mano virtuvė 
geriausia“. 42 s. 
14.50 „Teisingumo 
agentai“. 31 s.
16.00 „Pėdsakas“. 130 s.
17.00 Info diena. 
17.30 „Sekliai“. 5 s.

18.30 Betsafe–LKL 
čempionatas. Kėdainių 
„Nevėžis–Optibet“ 
- Alytaus „Dzūkija“. 
Tiesioginė transliacija.
21.00 „Pakeleiviai“. 
Fantastinė drama. 
Australija, JAV. 2016 m. 
(N-7).
23.15 „Mirtinas ginklas“. 
15 s. (kart.). 
0.15 „Kondoras“. 8 s. 
(kart.). 
1.20 „Narkotikų 
prekeiviai“. 5 s. (kart.). 
2.25 „Atsarginis 
prezidentas“. 13, 14 s. 
(kart.). 

6.00 Apie žūklę. 
6.30 Labas vakaras, 
Lietuva (kart.).
8.30 Žinios (kart.). 
9.30 Mes pačios (kart.). 
10.00 Sėkmė tavo 
rankose (kart.). 
10.30 Miško atspalviai 
(kart.). 
11.00 Gyvūnų pasaulis 
(kart.). 
11.30 KK2 (kart.). 
13.30 Žinios (kart.). 
14.30 KK2 penktadienis 
(kart.).
16.00 „Šventosios 
vietos“. 2 s. (kart.). 
17.00 Info diena. 
19.30 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu. 
20.00 Info diena. 
21.00 „Šventosios 
vietos“. 3 s. 
22.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena (kart.). 
3.05, 5.30 Info 
komentarai su Arnu 
Mazėčiu (kart.). 
4.00 Info diena (kart.). 

5.15 Vantos lapas. 
5.45 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021“. 
(N-7).
6.15 TV parduotuvė.
6.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu.
7.00 „Gyvenimo linija“. 
1/19 s. 
8.00 Eko virusas. 
8.30 Vyrų šešėlyje. 
Dokumentinių filmų 
ciklas. 
9.00 24/7. 
10.05 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
7/33 s.
11.10 „Juvelyrų klanas“. 
2/17 s.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“. 1/75 s. 
15.00 „Reali mistika“. 
5/33 s.
16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Reporteris. 
Sportas. Orai.
16.30 Laisvės TV 
valanda. 
18.30 Alfa taškas.
19.00, 1.30 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
7/34 s. 

20.30, 4.35 „Reali 
mistika“. 5/34 s. 
21.30, 2.45 „Juvelyrų 
klanas“. 2/18 s.
23.00, 3.35 Alfa taškas.
23.30, 3.55 24/7. 
0.30 „Pėdsakas“. 1/75 s.
2.30 TV parduotuvė.

6.05 Beatos virtuvė 
(subtitruota).
7.00 „Džiunglių knyga“. 
2/27, 2/28 s. (kart.).
7.25 „Bitelės Uogelės“. 
29 s. (kart.).
7.40 „Ir vėl Kalėdos“. 3 s. 
(kart.).
7.55 „Maistas: tiesa 
ar pramanas?“. 3/2 d. 
„Šventiniai skanėstai“.
8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos“. 5/2 d.
8.25 Skambantys 
pasauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias smuiko 
virtuozas, dirigentas 
Pavel Kogan (Rusija, 
Lietuva). 1 d. (kart.).
9.20 Kalėdų kalendorius 
2021.
9.25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11.47 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
11.50 Kas geresnio, 
kaimyne? (subtitruota).
12.20 Pusryčiai pas 
kaimyną (kart.).
12.50 Fokusas (kart.).
13.40 Duokim garo! 
15.00 Istorijos 
detektyvai (subtitruota).
15.45 „Bitelės Uogelės“. 
30 s.
16.00 „Ir vėl Kalėdos“. 
6 s.
16.15 „Džiunglių knyga“. 
2/29, 2/30 s.
16.40 Svajoja vaikai. 
17.10 „Tarnauti ir ginti“. 
321 s. (kart.).
18.10 „Seselė Beti“. 2/5 s.
18.55 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
19.00 Talaka. Aleksandra 
Zvereva (subtitruota, 
kart.).
19.30 „Stephenas 
Kingas. Neišvengiamas 
blogis“. Dokumentinis f. 
Prancūzija. 2020 m. 
20.30 Panorama (su 
vertimu į gestų k.).
21.00 Dienos tema (su 
vertimu į gestų k.).
21.20 Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
21.30 „Žmogiškas 
mastelis. Šimtamečiai“. 
Dokumentinis filmas. 
Nyderlandai. 2020 m.
22.25 „Šviesuliai“. 4 d. 
„Artistai“.
23.15 „Šviesuliai“. 5 d. 
„Aktyvistai“.
0.05 DW naujienos rusų 
kalba.
0.20 Dabar pasaulyje. 
0.45 Šok su žvaigžde 
(kart.).
2.45 Muzikinis intarpas.
3.00 Panorama. Dienos 
tema. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k., kart.).
4.05 Krikščionio žodis 
(subtitruota, kart.).
4.35 LRT forumas (kart.).
5.30 Smalsumo genas 
(kart.).

Redakcijaužprogramų
netikslumusir
pakeitimusneatsako.
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6.02 Kalėdų kalendorius 
2021.
6.05 Labas rytas, 
Lietuva. Žinios. Orai. 
Sportas.
7.20 „Ir vėl Kalėdos“. 7 s.
7.30 Žinios. Sportas. 
Orai. Labas rytas, 
Lietuva. Sportas.
8.47 Kalėdų kalendorius 
2021 (kart.).
8.55 „Įstatymas ir tvarka“. 
17/19 s.
9.40 „Komisaras Reksas“. 
85 s.
10.30 „Tarnauti ir ginti“. 
322 s.
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 Šok su žvaigžde 
(kart.).
14.00 Žinios. Orai. Laba 
diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
16.30 „Pagalbos 
šauksmas“. 5/21 s.
17.15 „Ponių rojus“. 
5/46 s.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.25 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
19.30 (Ne)emigrantai 
(subtitruota).
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.25 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
21.30 Nacionalinė 
ekspedicija. Lietuva 
Europoje (subtitruota).
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Virš vandens“. 
2/4 s.
23.50 „Komisaras 
Reksas“. 85 s. (kart.).
0.35 „Aistra varžytis“. 4 d.
1.05 (Ne)emigrantai 
(subtitruota, kart.).
2.00, 3.00, 5.00 LRT 
radijo žinios.
2.05 Nacionalinė 
ekspedicija. Lietuva 
Europoje (subtitruota, 
kart.).
3.05 Kas ir kodėl? (kart.).
3.35 Dviračio žinios 
(kart.).
4.05 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite (kart.).
4.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (kart.).
5.05 Šoka Lietuva.
5.15 „Ponių rojus“. 
5/46 s. (kart.).

6.00 „Balta - meilės 
spalva“. 284, 285 s.
7.00 KK2 (kart.). 
7.30 „Monikai reikia 
meilės“. 50 s. (kart.). 
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. 93, 94 s.
10.05 „Rimti reikalai 3“. 
59, 60 s. 
11.10 „Keičiu žmoną“. 
7 s. 
12.10 „Būrėja“. 62, 63 s.
13.20 „Turtuolė 
varguolė“. 5 s.
14.30 „Uždraustas 
vaisius“. 201 s.
15.30 „Raudonas 
kambarys“. 18 s. 

16.35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18.30 Žinios. Dakaras 
2022. Sportas. Orai. 
19.30 KK2. 
20.00 Bus visko. 
21.00 „Monikai reikia 
meilės“. 51 s. 
21.30 Žinios. Sportas. 
Orai. 
22.30 „Pagrobimas“. 
Veiksmo trileris. JAV. 
2012 m. (N-14).
0.25 „Sūnus paklydėlis“. 
10 s. 
1.25 „Antroji pataisa“ 
(kart.).
3.15 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. 93, 94 s. 
(kart.).

6.15 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“. 
419 s.
6.40 „Didvyrių 
draugužiai“. 42 s. 
7.05 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“. 119 s.
7.35 Aktualijų laida 
„Karštai su tv3.lt“.
8.35 „Meilės sūkuryje“. 
3621 s. 
9.45 „Romanas 
vynuogyne“. Melodrama. 
JAV. 2021 m. (N-7).
11.45 „Midsomerio 
žmogžudystės“. 1004 s. 
12.40 Loterija „Kenoloto“.
12.42 „Midsomerio 
žmogžudystės“. 1004 s. 
(tęsinys).
14.00 „Šeimynėlė“. 16, 
17 s.
15.00 „Simpsonai“. 20, 
21 s.
16.00 TV3 žinios, orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba 
(tęsinys).
18.30 TV3 žinios, 
sportas, orai.
19.30 Prieš srovę. 
20.30 „Gaujų karai. 
Šešėliai“. 4 s. 
21.30 TV3 vakaro žinios, 
sportas, orai.
22.30 „Rembo. Pirmasis 
kraujas“. Drama. JAV. 
1982 m. (N-14).
22.45 Loterijos „Jėga ir 
Kenoloto“. 
22.48 „Rembo. Pirmasis 
kraujas“ (tęsinys).
0.20 „Franklinas ir Bešas“. 
8 s. 
1.25 „Havajai 5.0“. 9, 10 s. 
3.25 „Tai – mes“. 7 s. 
4.25 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis.

6.05 „CSI. Majamis“. 
24 s. (kart.).
7.05 „Mano virtuvė 
geriausia“. 42 s. (kart.). 
8.25 „Teisingumo 
agentai“. 31 s. (kart.).
9.30 „Pėdsakas“. 130 s. 
(kart.). 
10.30 „Šuo“. 6 s. (kart.). 
11.35 „Sekliai“. 5 s. (kart.).
12.35 „CSI. Majamis“. 
25 s.
13.30 „Mano virtuvė 
geriausia“. 43 s.
14.50 „Teisingumo 

agentai“. 32 s. 
16.00 „Pėdsakas“. 131 s. 
17.00 Info diena. 
17.30 „Sekliai“. 6 s. 
18.25 „Šuo“. 7 s. 
19.30 „Greitojo 
reagavimo būrys“. 16 s. 
20.30 „Pričiupom!“. 5 s.
21.00 „Misionierius“. 
Veiksmo filmas. JAV. 
2008 m. (N-14).
22.55 „Pakeleiviai“ 
(kart.). 
1.10 „Būk ekstremalas“. 
6, 7 s.
2.10 „Greitojo 
reagavimo būrys“. 16 s. 
(kart.). 

6.00 Info diena (kart.). 
8.30 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (kart.). 
10.00 Info diena (kart.). 
11.30 Labas vakaras, 
Lietuva (kart.). 
13.30 Žinios. 
14.30 Nuo... Iki... (kart.). 
15.30 KK2 (kart.). 
16.00 „Šventosios 
vietos“. 3 s. (kart.).
17.00 Info diena. 
19.30 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu. 
20.00 Info diena. 
21.00 „Šventosios 
vietos“. 4 s. 
22.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena (kart.). 
3.05 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (kart.). 
4.00 Info diena (kart.). 
5.30 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (kart.). 

5.15 Nauja diena.
6.15 TV parduotuvė.
6.30 Inovacijų DNR. 
7.00 „Gyvenimo linija“. 
1/20 s. 
8.00 „Žiedas su rubinu“. 
1/82 s.
9.00 „Teisingumo 
agentai“. 2/13 s. 
10.05 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
7/34 s. 
11.10 „Juvelyrų klanas“. 
2/18 s.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“. 1/76 s.
15.00 „Reali mistika“. 
5/34 s.
16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Reporteris. 
Sportas. Orai.
16.30 #NeSpaudai.
17.30 „Zoologijos 
sodas“. 5/9 s. 
18.25, 22.55 Rubrika 
„Europa - tai aš“.
18.30 Alfa taškas.
19.00, 1.30 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
7/35 s. 
20.30, 4.35 „Reali 
mistika“. 5/35 s. 
21.30, 2.45 „Juvelyrų 
klanas“. 2/19 s. 
23.00, 3.35 Alfa taškas. 
23.30, 3.55 #NeSpaudai. 
0.30 „Pėdsakas“. 1/76 s. 
2.30 TV parduotuvė.

6.05 Daiktų istorijos 
(subtitruota).
7.00 „Džiunglių knyga“. 
2/29, 2/30 s. (kart.).
7.25 „Bitelės Uogelės“. 
30 s. (kart.).
7.40 „Ir vėl Kalėdos“. 6 s. 
(kart.).
7.55 „Maistas: tiesa 
ar pramanas?“. 3/3 
d. „Gastronominės 
katastrofos“.
8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos“. 5/3 d.
8.25 Legendos. Šiandien 
ir visados (kart.).
9.20 Kalėdų kalendorius 
2021.
9.25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11.47 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
11.50 Vilniaus sąsiuvinis 
(subtitruota, kart.).
12.20 Smalsumo genas 
(kart.).
12.50 Legendos. 
Šiandien ir visados.
13.45 7 Kauno dienos.
14.15 Mokslo sriuba 
(kart.).
14.45 „Stephenas 
Kingas. Neišvengiamas 
blogis“. Dokumentinis 
f. Prancūzija. 2020 m. 
(kart.).
15.45 „Bitelės Uogelės“. 
31 s.
16.00 „Ir vėl Kalėdos“. 
7 s.
16.15 „Džiunglių knyga“. 
2/31, 2/32 s.
16.40 Gustavo 
enciklopedija 
(subtitruota).
17.10 „Tarnauti ir ginti“. 
322 s. (kart.).
18.10 „Seselė Beti“. 2/6 s.
18.55 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
19.00 Gyvenk kaip 
galima švariau (kart.).
19.30 „Vaikų kryžiaus 
žygis“. 2 d. „Jaunieji 
pranašai ir popiežius“.
20.30 Panorama (su 
vertimu į gestų k.).
21.00 Dienos tema (su 
vertimu į gestų k.).
21.20 Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
21.30 „Purpurinis rūkas“. 
Istorinė drama. 2019 
m. (N-14, su garsiniu 
vaizdavimu).
23.15 Stilius (su vertimu 
į gestų k.).
0.10 DW naujienos rusų 
kalba.
0.25 Dabar pasaulyje. 
0.50 Tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Mama 
Jazz 2020“. „Shinkarenko 
Jazz 4N“.
2.00 Auksinis protas 
(kart.).
3.15 Panorama. Dienos 
tema. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k., kart.).
4.10 Kelias (kart.).
4.40 Nacionalinė 
ekspedicija. Lietuva 
Europoje (subtitruota).
5.30 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
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6.02 Kalėdų kalendorius 
2021.
6.05 Labas rytas, 
Lietuva. Žinios. Orai. 
Sportas.
7.20 „Ir vėl Kalėdos“. 8 s.
7.30 Žinios. Sportas. 
Orai. Labas rytas, 
Lietuva. Sportas.
8.47 Kalėdų kalendorius 
2021 (kart.).
8.55 „Įstatymas ir tvarka“. 
17/20 s.
9.40 „Komisaras Reksas“. 
86 s.
10.30 „Tarnauti ir ginti“. 
323 s.
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 Nacionalinė 
ekspedicija. Lietuva 
Europoje (subtitruota, 
kart.).
13.00 Daiktų istorijos 
(subtitruota, kart.).
14.00 Žinios. Orai. Laba 
diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
16.30 „Pagalbos 
šauksmas“. 5/22 s.
17.15 „Ponių rojus“. 
5/47 s.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.25 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
19.30 Pasaulio puodai. 
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.25 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
21.30 Lietuva kalba. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Virš vandens“. 
2/5 s.
23.55 „Komisaras 
Reksas“. 86 s. (kart.).
0.45 „Kelionių atvirukai“. 
79 d. „Actekų Meksikas“.
1.00, 2.00, 3.00, 5.00 
LRT radijo žinios.
1.05 Pasaulio puodai 
(kart.).
2.05 Lietuva kalba 
(kart.).
3.05 Kas ir kodėl? (kart.).
3.35 Dviračio žinios 
(kart.).
4.05 Stilius (kart.).
5.05 Kūrybingumo 
mokykla. 
5.15 „Ponių rojus“.
5/47 s. (kart.).

6.00 „Balta - meilės 
spalva“. 286, 287 s.
7.00 KK2 (kart.). 
7.30 „Monikai reikia 
meilės“. 51 s. (kart.). 
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. 95, 96 s.
10.05 „Rimti reikalai 3“. 
61, 62 s. 
11.10 „Keičiu žmoną“. 
8 s.
12.10 „Būrėja“. 64, 65 s.
13.20 „Turtuolė 
varguolė“. 6 s. 
14.30 „Uždraustas 
vaisius“. 202 s.
15.30 „Raudonas 
kambarys“. 19 s.
16.35 Labas vakaras, 
Lietuva. 

18.30 Žinios. Dakaras 
2022. Sportas. Orai. 
19.30 KK2.
20.00 Šeškinės 20. 
Giedriaus ir Džiugo šou.  
21.00 „Monikai reikia 
meilės“. 52 s. 
21.30 Žinios. Sportas. 
Orai. 
22.30 „Teisingumo 
angelas. Pipirmėtė“. 
Veiksmo trileris. 
Honkongas, JAV. 
2018 m. (N-14).
0.35 „Sūnus paklydėlis“. 
11 s. 
1.35 „Pagrobimas“ 
(kart.).
3.25 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. 95, 96 s. 
(kart.).

6.15 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“. 
420 s.
6.40 „Didvyrių 
draugužiai“. . 43 s.
7.05 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“. 14 s.
8.35 „Meilės sūkuryje“. 
3622 s. 
9.45 „Saldus meilės 
receptas“. Melodrama. 
JAV. 2021 m. (N-7).
11.45 „Midsomerio 
žmogžudystės“. 1005 s. 
12.40 Loterija „Kenoloto“. 
12.42 „Midsomerio 
žmogžudystės“. 1005 s. 
(tęsinys).
14.00 „Šeimynėlė“. 18, 
19 s.
15.00 „Simpsonai“. 1, 2 s.
16.00 TV3 žinios, orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba 
(tęsinys).
18.30 TV3 žinios, 
sportas, orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Gaujų karai. 
Šešėliai“. 5 s. 
21.30 TV3 vakaro žinios, 
sportas, orai.
22.30 „Prarastasis 
miestas Z“. Drama. JAV. 
2016 m. (N-14).
22.45 Vikinglotto.
22.50 „Prarastasis 
miestas Z“ (tęsinys).
23.15 Loterijos „Jėga ir 
Kenoloto“.
23.18 „Prarastasis 
miestas Z“ (tęsinys).
1.30 „Havajai 5.0“. 11, 
12 s.
3.30 „Tai – mes“. 8 s.
4.30 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis. 

6.05 „CSI. Majamis“. 
25 s. (kart.). 
7.05 „Mano virtuvė 
geriausia“. 43 s. (kart.). 
8.25 „Teisingumo 
agentai“. 32 s. (kart.). 
9.30 „Pėdsakas“. 131 s. 
(kart.). 
10.30 „Šuo“. 7 s. (kart.). 
11.35 „Sekliai“. 6 s. (kart.).
12.35 „CSI. Majamis“. 1 s.
13.30 „Mano virtuvė 
geriausia“. 44 s. 
14.50 „Teisingumo 
agentai“. 33 s. 

16.00 „Pėdsakas“. 132 s. 
17.00 Info diena. 
17.30 „Sekliai“. 7 s. 
18.25 „Šuo“. 8 s. 
19.30 „Greitojo 
reagavimo būrys“. 17 s. 
20.30 „Pričiupom!“. 6 s.
21.00 „Lūžio taškas“. 
Kriminalinis veiksmo 
filmas. Vokietija, JAV, 
Kinija. 2015 m. (N-7).
23.10 „Misionierius“ 
(kart.). 
1.05 „Būk ekstremalas“. 
8, 9 s.
2.05 „Greitojo 
reagavimo būrys“. 17 s. 
(kart.).

6.00 Info diena (kart.). 
8.30 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (kart.). 
10.00 Info diena (kart.). 
11.30 Labas vakaras, 
Lietuva (kart.). 
13.30 Žinios. 
14.30 Bus visko (kart.).
15.30 KK2 (kart.). 
16.00 „Šventosios 
vietos“. 4 s. (kart.).
17.00 Info diena. 
19.30 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu. 
20.00 Info diena. 
21.00 „Šventosios 
vietos“. 5 s.
22.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena (kart.). 
3.05 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (kart.). 
4.00 Info diena (kart.). 
5.30 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (kart.). 

5.00 Nauja diena.
6.15 TV parduotuvė.
6.30 Nematomos gijos. 
7.00 Negaliu tylėti. 
7.30 Lietuvos dvarai.
8.00 „Žiedas su rubinu“. 
1/83 s. 
9.00 „Teisingumo 
agentai“. 2/14 s. 
10.05 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
7/35 s. 
11.10 „Juvelyrų klanas“. 
2/19 s. 
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“. 1/77 s. 
15.00 „Reali mistika“. 
5/35 s.
16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Reporteris. 
Sportas. Orai.
16.30 Laikykitės ten. 
17.30 „Zoologijos 
sodas“. 5/10 s. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
7/36 s. 
20.30 „Reali mistika“. 
5/36 s.
21.30 „Juvelyrų klanas“. 
3/1 s. 
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten. 
0.30 „Pėdsakas“. 1/77 s. 
1.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. 7/36 s. 
2.30 TV parduotuvė.

2.45 „Juvelyrų klanas“. 
3/1 s. 
3.35 Alfa taškas.
3.55 Laikykitės ten. 
4.35 „Reali mistika“. 
5/36 s. 

6.00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
6.05 (Ne)emigrantai 
(subtitruota).
7.00 „Džiunglių knyga“. 
2/31, 2/32 s. (kart.).
7.25 „Bitelės Uogelės“. 
31 s. (kart.).
7.40 „Ir vėl Kalėdos“. 7 s. 
(kart.).
7.55 „Maistas: tiesa 
ar pramanas?“. 3/4 d. 
„Kilmės istorijos“.
8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos“. 5/4 d.
8.25 Širdyje lietuvis 
(kart.).
9.20 Kalėdų kalendorius 
2021.
9.25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11.47 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
11.50 Menora 
(subtitruota, kart.).
12.20 Kelias (kart.).
12.50 Širdyje lietuvis 
(kart.).
13.45 Čia – kinas (kart.).
14.15 Veranda (kart.).
14.45 „Vaikų kryžiaus 
žygis“. 2 d. „Jaunieji 
pranašai ir popiežius“ 
(kart.).
15.45 „Bitelės Uogelės“. 
32 s.
16.00 „Ir vėl Kalėdos“. 
8 s.
16.15 „Džiunglių knyga“. 
2/33, 2/34 s.
16.40 Mūsų gyvūnai. 
17.10 „Tarnauti ir ginti“. 
323 s. (kart.).
18.10 „Seselė Beti“. 2/7 s.
18.55 Krepšinis. 
Europos taurė. A grupė. 
Panevėžio „Lietkabelis“ 
– Badalonos „Joventut“. 
Tiesioginė transliacija iš 
Panevėžio.
20.55 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
21.00 Veranda (kart.).
21.30 Pažaislio muzikos 
festivalis 2021. Maestro 
Petrui Bingeliui atminti. 
Giuseppe Verdi 
„Requiem“. Dalyvauja 
NF orkestras, dir. J. 
Domarkas, Kauno valst. 
choras. Solistai Vida 
Miknevičiūtė, Justina 
Gringytė, Edgaras 
Montvydas, Tadas 
Girininkas. Ved. Ramunė 
Baltušninkaitė, Vilius 
Kaminskas.
23.00 Į sveikatą! (kart.).
23.30 Pradėk nuo savęs 
(kart.).
24.00 DW naujienos 
rusų kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Claudio 
Monteverdi. „Popėjos 
karūnavimas“. Opera. 
Austrija. 2019 m. (kart.).
3.55 Muzikinis intarpas.
4.05 Išpažinimai.
4.35 Lietuva kalba 
(kart.).
5.30 Euromaxx (kart.).

Redakcijaužprogramų
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6.02 Kalėdų kalendorius 
2021.
6.05 Labas rytas, 
Lietuva. Žinios. Orai. 
Sportas.
7.20 „Ir vėl Kalėdos“. 9 s.
7.30 Žinios. Sportas. 
Orai. Labas rytas, 
Lietuva. Sportas.
8.47 Kalėdų kalendorius 
2021 (kart.).
8.55 „Įstatymas ir tvarka“. 
17/21 s.
9.40 „Komisaras Reksas“. 
87 s.
10.30 „Tarnauti ir ginti“. 
324 s.
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 Pasaulio puodai 
(kart.).
13.00 (Ne)emigrantai 
(subtitruota, kart.).
14.00 Žinios. Orai. Laba 
diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
16.30 „Pagalbos 
šauksmas“. 5/23 s.
17.15, 5.15 „Ponių 
rojus“. 5/48 s.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.25, 21.25 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
19.30, 1.05 Vartotojų 
kontrolė (subtitruota).
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Vienas iš 3 
milijonų“. Dokumentinis 
filmas. 2021 m.
22.40, 3.35 Dviračio 
žinios.
23.10 „Virš vandens“. 
2/6 s.
24.00 „Komisaras 
Reksas“. 87 s. (kart.).
0.45 „Kelionių atvirukai“. 
81 d. „Kolonijinė 
Oachaka“.
1.00, 2.00, 3.00, 5.00 
LRT radijo žinios.
2.05 Gimę tą pačią 
dieną (subtitruota).
3.05 Kas ir kodėl? (kart.).
4.05 Klauskite daktaro 
(kart.).
5.05 Kūrybingumo 
mokykla.

6.00 „Balta - meilės 
spalva“. 288, 289 s.
7.00 KK2 (kart.).
7.30 „Monikai reikia 
meilės“. 52 s. (kart.).
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. 97, 98 s.
10.05 „Rimti reikalai 3“. 
63, 64 s. 
11.10 „Keičiu žmoną“. 
9 s. 
12.10 „Būrėja“. 66, 67 s.
13.20 „Turtuolė 
varguolė“. 7 s.
14.30 „Uždraustas 
vaisius“. 203 s.
15.30 „Raudonas 
kambarys“. 20 s. 
16.35 Labas vakaras, 
Lietuva.
18.30 Žinios. Dakaras 
2022. Sportas. Orai. 
19.30 KK2. 
20.00 Bučiuoju. Rūta. 

21.00 „Monikai reikia 
meilės“. 53 s. 
21.30 Žinios. Sportas. 
Orai. 
22.30 „Skausmas ir 
šlovė“. Drama. Ispanija, 
Prancūzija. 2019 m. 
(N-14).
0.45 „Sūnus paklydėlis“. 
12 s.
1.45 „Teisingumo 
angelas. Pipirmėtė“ 
(kart.). 
3.40 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. 97 s. (kart.). 
4.25 Alchemija. VDU 
karta. 2013 m. 
4.55 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų 
portretai“.

6.15 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“. 
421 s. 
6.40 „Didvyrių 
draugužiai“. 44 s. 
7.05 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“. 121 s.
7.35 Gero vakaro šou. 
8.35 „Meilės sūkuryje“. 
3623 s. 
9.45 „Vestuvių varpai“. 
Komedija. JAV. 2016 m. 
(N-7).
11.45 „Midsomerio 
žmogžudystės“. 1006 s.
12.40 Loterija „Kenoloto“.
12.42 „Midsomerio 
žmogžudystės“. 1006 s. 
(tęsinys).
14.00 „Šeimynėlė“. 20 s.
14.30 „Šeimynėlė“. 1 s.
15.00 „Simpsonai“. 3, 4 s.
16.00 TV3 žinios, orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba 
(tęsinys).
18.30 TV3 žinios, 
sportas, orai.
19.30 Farai.
20.30 „Gaujų karai. 
Šešėliai“. 6 s. 
21.30 TV3 vakaro žinios, 
sportas, orai.
22.30 „Aleksandras“. 
Drama. Prancūzija, 
Vokietija, Italija, 
Nyderlandai, D. Britanija, 
JAV. 2004 m. (N-14).
22.45 Loterijos „Jėga ir 
Kenoloto“.
22.48 „Aleksandras“ 
(tęsinys).
2.10 „Havajai 5.0“. 13, 
14 s.
4.10 „Tai – mes“. 9 s.
5.05 „Moderni šeima“. 
14, 15 s.

6.05 „CSI. Majamis“. 1 s. 
(kart.).
7.05 „Mano virtuvė 
geriausia“. 44 s. (kart.). 
8.25 „Teisingumo 
agentai“. 33 s. (kart.).
9.30 „Pėdsakas“. 132 s. 
(kart.). 
10.30 „Šuo“. 8 s. (kart.).
11.35 „Sekliai“. 7 s. (kart.).
12.35 „CSI. Majamis“. 2 s. 
13.30 „Mano virtuvė 
geriausia“. 45 s.
14.50 „Teisingumo 
agentai“. 34 s.
16.00 „Pėdsakas“. 133 s.

17.00 Info diena. 
17.30 „Sekliai“. 8 s.
18.25 „Šuo“. 9 s. 
19.30, 2.25 „Greitojo 
reagavimo būrys“. 18 s. 
20.30 „Pričiupom!“. 7 s. 
21.00 „Specialistas“. 
Veiksmo filmas. JAV, 
Peru. 1994 m. (N-14).
23.15 „Lūžio taškas“ 
(kart.). 
1.25 „Būk ekstremalas“. 
10, 11 s.

6.00 Info diena (kart.). 
8.30 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (kart.). 
10.00 Info diena (kart.). 
11.30 Labas vakaras, 
Lietuva (kart.). 
13.30 Žinios. 
14.30 Šeškinės 20. 
Giedriaus ir Džiugo šou 
(kart.). 
15.30 KK2 (kart.).
16.00 „Šventosios 
vietos“. 5 s. (kart.).
17.00, 20.00 Info diena. 
19.30 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu.
21.00 „Šventosios 
vietos“. 1 s. 
22.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena (kart.). 
3.05, 5.30 Info 
komentarai su Arnu 
Mazėčiu (kart.). 
4.00 Info diena (kart.).

5.15 Nauja diena. 
6.15 TV parduotuvė.
6.30 Mano vieta.
7.00 „Žudikų pėdsakais“. 
1/1 s.
8.00 „Žiedas su rubinu“. 
1/84 s. 
9.00 „Teisingumo 
agentai“. 2/15 s. 
10.05 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
7/36 s.
11.10 „Juvelyrų klanas“. 
3/1 s.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“. 1/78 s. 
15.00 „Reali mistika“. 
5/36 s. 
16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Reporteris. 
Sportas. Orai.
16.30 Oponentai.
17.30 „Zoologijos 
sodas“. 6/1 s. 
18.25, 22.55 Rubrika 
„Europa - tai aš“.
18.30 Alfa taškas.
19.00, 1.30 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
7/37 s.
20.30, 4.35 „Reali 
mistika“. 5/37 s.
21.30, 2.45 „Juvelyrų 
klanas“. 3/2 s. 
23.00, 3.35 Alfa taškas. 
23.30, 3.55 Oponentai.
0.30 „Pėdsakas“. 1/78 s. 

6.05 Pasaulio puodai.
7.00 „Džiunglių knyga“. 
2/33, 2/34 s. (kart.).

7.25 „Bitelės Uogelės“. 
32 s. (kart.).
7.40 „Ir vėl Kalėdos“. 8 s.
7.55 „Maistas: tiesa 
ar pramanas?“. 3/5 d. 
„Pikantiškas pavadinimo 
prieskonis“.
8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos“. 5/5 d.
8.25 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).
9.20, 11.47 Kalėdų 
kalendorius 2021.
9.25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11.50 Trembita 
(subtitruota, kart.).
12.20 Gyvenk kaip 
galima švariau (kart.).
12.50 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).
13.45 Skambantys 
pasauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias smuiko 
virtuozas, dirigentas 
Pavel Kogan (Rusija, 
Lietuva). 1 d. (kart.).
14.45 „Šviesuliai“. 4 d. 
„Artistai“ (kart.).
15.35 Dizaino 
dokumentika. Mados 
dizainas. 
15.45 „Bitelės Uogelės“. 
33 s.
16.00 „Ir vėl Kalėdos“. 
9 s.
16.15 „Džiunglių knyga“. 
2/35, 2/36 s.
16.40 „Kaip atsiranda 
daiktai“. 12/15 s.
17.05 „Tarnauti ir ginti“. 
324 s. (kart.).
18.00 „Citadele“ 
Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurės 
ketvirtfinalis. Alytaus 
„Dzūkija“ – Vilniaus 
„Rytas“. Tiesioginė 
transliacija iš Alytaus.
20.00 „Citadele“ 
Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurės 
ketvirtfinalis. „Šiauliai-
7bet“ – Utenos „Uniclub 
Casino-Juventus“. 
Tiesioginė transliacija iš 
Šiaulių.
21.55 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
22.00 3 minutės iki 
kino. Lenkų filmą 
„Saldi dienos pabaiga“ 
pristato dailininkė, 
menotyrininkė Sigita 
Maslauskaitė.
22.03 Elito kinas. „Saldi 
dienos pabaiga“. Drama. 
Lenkija. 2019 m. (N-14, 
subtitruota).
23.35 Čia – kinas (kart.).
24.00 DW naujienos 
rusų kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Tarptautinis 
bigbendų festivalis „Big 
Band Festival Šiauliai 
2015“. Latvijos radijo 
bigbendas ir Krašto 
apsaugos savanorių 
pajėgų bigbendas.
1.40 Duokim garo! 
(kart.).
3.00 Širdyje lietuvis.
3.55 Šventadienio 
mintys. 
4.20 „Vienas iš 3 
milijonų“. Dokumentinis 
filmas. 2021 m. (kart.).
5.30 Mūšio laukas.
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6.02 Kalėdų kalendorius 
2021.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
Žinios. Orai. Sportas.
7.20 „Ir vėl Kalėdos“. 10 s.
7.30 Žinios. Sportas. 
Orai. Labas rytas, 
Lietuva. Sportas.
8.47 Kalėdų kalendorius 
2021 (kart.).
8.55 „Įstatymas ir tvarka“. 
17/22 s.
9.40 „Komisaras Reksas“. 
88 s.
10.30 „Tarnauti ir ginti“. 
325 s.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius (kart.).
13.00 Gyventi kaime 
gera (kart.).
13.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (kart.).
14.00 Žinios. Orai. Laba 
diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
16.30 „Pagalbos 
šauksmas“. 5/24 s.
17.15 „Ponių rojus“. 
5/49 s.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 Eurolyga per LRT. 
Tiesioginė transliacija.
19.45 Eurolygos 
krepšinio turnyras. 
Kauno „Žalgiris“ 
– Maskvos CSKA. 
Tiesioginė transliacija iš 
Kauno.
21.45 Auksinis protas. 
23.10 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
23.15 „Žemadugnių 
automobilių parkas“. 
Kriminalinė drama. JAV. 
2017 m. (N-14).
0.50 „Dvikova“. Trileris. 
JAV. 1971 m. (N-14, 
subtitruota).
2.15 Istorijos detektyvai 
(subtitruota, kart.).
3.00, 5.00 LRT radijo 
žinios.
3.05 Kas ir kodėl? (kart.).
3.35 Mūsų gyvūnai 
(kart.).
4.05 Išpažinimai (kart.).
4.30 Šventadienio 
mintys (kart.).
5.05 Kūrybingumo 
mokykla. 
5.15 „Ponių rojus“. 
5/49 s. (kart.).

6.00 „Balta - meilės 
spalva“. 290, 291 s. 
7.00 KK2 (kart.).
7.30 „Monikai reikia 
meilės“. 53 s. (kart.).
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. 99, 100 s.
10.05 „Rimti reikalai 3“. 
65, 66 s.
11.10 „Keičiu žmoną“. 
10 s.
12.10 „Būrėja“. 68, 69 s.
13.20 „Turtuolė 
varguolė“. 8 s.
14.30 „Uždraustas 
vaisius“. 204 s. 
15.30 „Raudonas 
kambarys“. 21 s.
16.35 Labas vakaras, 
Lietuva. 

18.30 Žinios. Dakaras 
2022. Sportas. Orai. 
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Karalius Artūras. 
Kalavijo legenda“. 
Veiksmo ir nuotykių 
filmas. JAV, Didžioji 
Britanija. 2017 m. (N-7).
23.30 „Tai“. Siaubo 
filmas. JAV, Kanada. 
2017 m. (S).
2.10 „Skausmas ir šlovė“ 
(kart.).
4.10 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. 99, 100 s. 
(kart.).

6.15 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“. 
422 s.
6.40 „Didvyrių 
draugužiai“. 45 s. 
7.05 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“. 122 s.
7.35 Farai.
8.35 „Meilės sūkuryje“. 
3624 s.
9.45 „Gražiausias 
pasaulio kampelis“. 
Melodrama. Vokietija. 
2020 m. (N-7).
11.45 „Midsomerio 
žmogžudystės“. 1007 s. 
12.40 Loterija „Kenoloto“. 
12.42 „Midsomerio 
žmogžudystės“. 1007 s. 
(tęsinys).
14.00 „Šeimynėlė“. 2, 3 s.
15.00 „Simpsonai“. 5, 6 s.
16.00 TV3 žinios, orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba 
(tęsinys).
18.30 TV3 žinios, 
sportas, orai.
19.30 „Pirmyn“. 
Animacinis filmas. JAV. 
2020 m. (N-7).
21.25 „Karibų piratai. 
Salazaro kerštas“. 
Veiksmo filmas. JAV. 
2017 m. (N-7).
22.45 Loterijos „Jėga ir 
Kenoloto“.
22.48 „Karibų piratai. 
Salazaro kerštas“ 
(tęsinys).
0.05 „Pajūrio šlaistūnas“. 
Komedija. Prancūzija, 
Šveicarija, JAV. 2019 
m. (S).
2.00 „Prarastasis miestas 
Z“ (kart.).
4.50 „Franklinas ir Bešas“. 
7 s. 
5.40 „Šeimynėlė“. 19 s.

6.05 „CSI. Majamis“. 2 s. 
(kart.). 
7.05 „Mano virtuvė 
geriausia“. 45 s. (kart.). 
8.25 „Teisingumo 
agentai“. 34 s. (kart.).
9.30 „Pėdsakas“. 133 s. 
(kart.).
10.30 „Šuo“. 9 s. (kart.).
11.35 „Sekliai“. 8 s. (kart.).
12.35 „CSI. Majamis“. 3 s. 
13.30 „Mano virtuvė 
geriausia“. 46 s. 
14.50 „Teisingumo 
agentai“. 35 s. 
16.00 „Pėdsakas“. 134 s. 
17.00 Info diena. 
17.30 „Sekliai“. 9 s.

18.25 „Šuo“. 10 s. 
19.30 Amerikietiškos 
imtynės.
21.30 „Tobulas ginklas“. 
Veiksmo trileris. JAV, 
Ispanija, Švedija. 2016 m. 
(N-14).
23.20 „Specialistas“ 
(kart.).
1.35 „Būk ekstremalas“. 
12, 13 s.

6.00 Info diena (kart.). 
8.30 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (kart.). 
10.00 Info diena (kart.). 
11.30 Labas vakaras, 
Lietuva (kart.).
13.30 Žinios. 
14.30 Bučiuoju. Rūta 
(kart.). 
15.30 KK2 (kart.).
16.00 „Šventosios 
vietos“. 1 s. (kart.).
17.00 Info diena. 
19.30 @
rimvydasvalatka. 
20.00 Info diena. 
21.00 „Šventosios 
vietos“. 2 s.
22.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Info diena (kart.). 
3.05, 5.30 @
rimvydasvalatka (kart.). 
4.00 Info diena (kart.).

5.15 Nauja diena. 
6.15 TV parduotuvė.
6.30 Negaliu tylėti. 
7.00 „Žudikų pėdsakais“. 
1/2 s. 
8.00 „Žiedas su rubinu“. 
1/85 s. 
9.00 „Teisingumo 
agentai“. 2/16 s. 
10.05 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
7/37 s. 
11.10 „Juvelyrų klanas“. 
3/2 s. 
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“. 1/79 s.
15.00 „Reali mistika“. 
5/37 s. 
16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Reporteris. 
Sportas. Orai.
16.30 Laisvės TV 
valanda.
17.30 „Zoologijos 
sodas“. 6/2 s. 
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
7/38 s. 
20.30 „Reali mistika“. 
5/38 s.
21.30, 2.45 „Juvelyrų 
klanas“. 3/3 s. 
23.00, 3.35 Alfa taškas. 
23.30 Laisvės TV 
valanda. 
0.30 „Pėdsakas“. 1/79 s.
1.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. 7/38 s.
2.30 TV parduotuvė.
3.55 Laisvės TV valanda. 
4.35 „Reali mistika“. 
5/38 s. 
5.20 Laisvės TV valanda. 
6.00 „Žiedas su rubinu“. 
1/82 s. 

6.05 Klauskite daktaro. 
7.00 „Džiunglių knyga“. 
2/35, 2/26 s. (kart.).
7.25 „Bitelės Uogelės“. 
33 s. (kart.).
7.40 „Ir vėl Kalėdos“. 9 s. 
(kart.).
7.55 „Maistas: tiesa 
ar pramanas?“. 3/6 d. 
„Dabitiškasis šeštasis 
dešimtmetis“.
8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos“. 5/6 d.
8.25 Stambiu planu.
9.20 Kalėdų kalendorius 
2021.
9.25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11.47 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
11.50 Rusų gatvė 
(subtitruota, kart.).
12.20 Mūšio laukas 
(kart.).
12.50 Stambiu planu 
(kart.).
13.45 „Triumfo 
kelias. Jonas Karolis 
Chodkevičius“. 
Dokumentinis f. 1 d. 
14.45 Euromaxx (kart.).
15.15 75-eri UNICEF 
veiklos metai. „Už 
kiekvieną vaiką“. 
Dokumentinis f. 2 d.
15.30 „Kelionių atvirukai“. 
77 d. „Kambodža. Kepo 
Rivjera“.
15.45 „Bitelės Uogelės“. 
34 s.
16.00 „Ir vėl Kalėdos“. 
10 s.
16.15 „Džiunglių knyga“. 
2/37, 2/38 s.
16.40 „Kaip atsiranda 
daiktai“. 12/16 s.
17.10 „Tarnauti ir ginti“. 
325 s. (kart.).
18.10 „Seselė Beti“. 2/8 s.
18.55 Kalėdų 
kalendorius 2021 (kart.).
19.00 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
19.30 Fokusas. 
20.30 Panorama (su 
vertimu į gestų k.).
21.00 Dienos tema (su 
vertimu į gestų k.).
21.20 Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
21.30 Europos kinas. 
„Viskas, kas mus skiria“. 
Trileris. Prancūzija. 2017 
m. (N-14, subtitruota).
23.10 Grupė „Golden 
Parazyth“. Botanika.
0.05 DW naujienos rusų 
kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 „Saldi dienos 
pabaiga“. Drama. 
Lenkija. 2019 m. (N-14, 
subtitruota, kart.).
2.20 Čia – kinas (kart.).
2.50 Dizaino 
dokumentika. Vizualinis 
identitetas. 
3.00 Panorama. Dienos 
tema. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k., kart.).
4.05 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija (kart.).
4.35 Fokusas (kart.).
5.30 Mokslo sriuba 
(kart.).

Redakcijaužprogramų
netikslumusir
pakeitimusneatsako.

gruodžio 10 d., peNktadieNis

Pastaruoju metu pastebimas 
ypač didėjantis žmonių susido-

mėjimas kryžiažodžiais. Tai tampa 
populiaria ir labai naudinga laisva-
laikio leidimo forma. Pavyzdžiui, 
kryžiažodžių žurnalai nekainuo-
ja nė euro, o įdomumas, malonu-
mas ir naudingumas tiek dvasinei, 
tiek fizinei sveikatai yra milžiniš-
kas – tai jau ne kartą įrodyta įvai-
rių specialistų. 

Pavyzdžiui, psichologė Džei-
nė Goldman teigia, kad žmogaus 
smegenų ląstelės, negaudamos 
naujų užduočių, įspūdžių ar iššūkių, žūva. No-
rint to išvengti, reikia gerinti kraujotaką sme-
genyse bei stiprinti neuronų jungtis, o tai len-
gviausia daryti nuolat ką nors naujo sužinant 
ar išmokstant.

Kalbėdama apie kryžiažodžių sprendimą 
Dž. Goldman pažymi, kad geriausių smege-
nų veiklos rezultatų pasiekiama kryžiažodžius 
sprendžiant šeimoje ar kitokioje grupėje. Tada 
kiekvienas grupės narys stengiasi pasitempti ir 
kuo geriau pasirodyti, demonstruodamas sa-
vo žinias ir mąstymo greitį. Pavykus teisingai 
atsakyti į klausimą, kyla vidinis pasitenkini-
mas, sulaukiama kolegų pagyrimų. Didžiau-
sias pliusas esant tokioje aplinkoje tas, kad dėl 
patiriamų papildomų emocijų vienu metu sti-
muliuojamas ne vienas, o net keletas smege-
nų centrų. Taip pat pastebėta, kad užsiimant 
šia aktyvia protine veikla smegenų neuronų 
tinkluose kuriasi visiškai naujos, papildomos 
jungtys, o tai puiki naujiena norint išvengti ar 
nutolinti įvairius protinius negalavimus.

Kiti mokslininkai ir psichologai taip pat 
dažnai akcentuoja kryžiažodžių naudą ir tei-

Gelbėkite savo smegenis!

gia, kad kryžiažodžiai patikrina ir sužadina 
atmintį. Kiekvienas kryžiažodžio klausimas 
verčia smegenis padirbėti atsimenant vardus, 
vietas, įvykius ar terminus, kuriuos šiaip žino-
te, bet apie juos nepagalvojote daugelį metų.

Didžiausias kryžiažodžių leidėjas Lietuvo-
je „oho“ redakcija jau beveik 25 metus įvairiais 
būdais prisideda prie kryžiažodžių populiari-
nimo mūsų šalyje. Pasak leidėjų, šiuo laikotar-
piu, kai dalis parduotuvių įvairiomis priemo-
nėmis riboja žmonių srautus, „oho“ kryžiažo-
džių sprendėjai kartais skundžiasi, kad viename 
ar kitame prekybos centre neranda jų pamėgtų 
žurnalų. Šį susidariusį nepatogumą gali išspręsti 
jūsų mėgstamo žurnalo prenumerata. Tai įver-
tinę redakcijos vadovai šiemet dar labiau išplė-
tė vietas, kur galima lengvai, neišėjus iš namų, 
užsiprenumeruoti „oho“ kryžiažodžių žurnalus, 
o geriausia kryžiažodžių žurnalų prenumeratos 
kaina šiuo metu yra svetainėje www.zurnalai.lt. 

Kadangi kryžiažodžiai vis sparčiau tampa 
neatsiejama šiuolaikinės šviesėjančios ir pro-
tingėjančios visuomenės dalimi, visiems mū-
sų sprendėjams linkime sėkmės ieškant tei-
singų atsakymų.
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MĖNESIO KONKURSAS

PRIZAS – MASAŽUOKLIS

Samanta ILONYTĖ

Kurti žalesnę Lietuvą kartu! Tokiu tiks-
lu Prezidentūra ir #Walk15 kvietė jungtis į 
Nacionalinį judumo iššūkį. Jam pasiekus fi-
nišą norima pasidžiaugti, nes lūkesčiai viršyti! 
Keisdami įpročius ir eidami dalyviai sutaupė 
net 700 tonų CO2. Būtent tiek jų būtų iš-
mesta į aplinką, jei vietoje ėjimo jie būtų pa-
sirinkę važiuoti automobiliu.

Bendruomenių iššūkyje trečiąją vietą lai-
mėjo Vadoklių ir Mikėnų bendruomenė. Jos 
pirmininkas Justas Vasiliauskas pasakojo, kad 
konkurso tikslas – nueiti kuo daugiau žings-
nių. „Mums reikėjo atsisiųsti programėlę, už-

siregistruoti ir eiti! Dalyvauti galėjo iki trisde-
šimt žmonių, o programėlė skaičiavo mūsų visų 
bendrą žingsnių skaičių. Mūsų žingsniavimas 
prasidėjo rugsėjį ir truko iki pat konkurso pa-
baigos. Tiesa, dalyvauti buvo ne mano, o ko-
legės Ilonos iniciatyva. Ji rodė labai didelę ini-
ciatyvą žingsniuoti“, – pasakojo vyras.

Bendruomenės pirmininkas juokėsi, jog 
tiek prižingsniavo, kad nė nežino, kiek tiks-
liai žingsnių pavyko surinkti. Tačiau jis pabrė-
žė, kad konkursas išėjo į naudą. „Dalyviai ėmė 
daugiau vaikščioti. Rečiau rinkosi kažkur ke-
liauti automobiliu. Taip gerinome ne tik svei-
katą, bet ir tausojome aplinką. Tą rekomenduo-
jame daryti ir kitiems!“ – tikino jis.

Eiti ir kurti žalesnę Lietuvą
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Rimvydo Ančerevičiaus nuotr.

Savanorių a. 12, Panevėžys
Tel.: (8-45) 401940, 8671 60099

Skirmantė BUBELYTĖ

VAISTININKAS PRIMENA
Izoliacija po kontakto su sergan-

čiuoju COVID-19 privaloma ir pa-
siskiepijusiems. Izoliuotis privalės tie 
asmenys, kuriems po pilno vakcinavi-
mo kurso yra praėję daugiau nei 120 
dienų ir tie, kurie nepasiskiepiję imu-
nitetą sustiprinamąja doze. Kontak-
tą su sergančiuoju turėjusiems asme-
nims ne anksčiau kaip trečią dieną po 
turėto kontakto reikės atlikti PGR ty-
rimą, o izoliacija bus taikoma iki tol, 
kol bus gautas neigiamas PGR tyri-
mo atsakymas.

Visiems pilnamečiams gyven-
tojams atsirado galimybė imunite-
tą sustiprinančia COVID-19 do-
ze pasiskiepyti praėjus 4 mėnesiams 
nuo paskutinio skiepo. Iki tol susti-
prinančioji dozė buvo skiriama, pra-
ėjus 6 mėnesiams po pilno vakcina-
cijos kurso.

KAIP PLANUOTI 
SKIEPIJIMĄSI?

R. Blynas sako, kad prioritetą rei-
kėtų teikti skiepijimuisi nuo CO-
VID-19 dėl šios ligos užkrečiamu-
mo, galimų sunkių formų ir pavojaus 
gyvybei. Pirmenybę teikti reikėtų ne-
priklausomai nuo to, pirma, antra ar 
trečia vakcinos doze norite skiepytis. 
Jeigu šiuo metu planuojate pradėti 
skiepijimąsi nuo COVID-19, užbai-
kite visą kursą ir, kol lauksite susti-
prinančios dozės, pasiskiepykite nuo 
gripo bei erkinio encefalito. Specifinis 
imunitetas prieš COVID-19 susida-

ro per 7–15 dienų nuo antros arba 
vienintelės vakcinos dozės.

Nors gripo sezonas Lietuvoje 
prasidėjo, vaistininkas akcentuoja, 
kad skiepytis nuo šios infekcinės ir 
užkrečiamos ligos – niekada nevė-
lu, nes didelė tikimybė susirgti gre-
sia viso gripo sezono metu. Įprastai 
Lietuvoje gripo sezonas prasideda 
spalį ir tęsiasi iki kovo, todėl labai 
svarbu, kad tuo metu organizmo ap-
sauga būtų efektyviausia, o tai gali 
užtikrinti tik skiepai.

„Pasiskiepiję nuo COVID-19 ir 
gripo, galite iškart planuoti skiepus 
nuo erkinio encefalito. Aš savo pa-
cientams rekomenduoju skiepui už-
siregistruoti po dviejų savaičių. Jei-
gu nuo erkinio encefalito pradėjo-
te skiepytis vasarą pagal pagreitintą 
schemą ir esate gavę dvi vakcinos 
dozes, trečioji dozė jums turėtų būti 
suleista praėjus 5–12 mėnesių nuo 
antrosios dozės. Tai reiškia, kad tu-
rite 7 mėnesių tarpą, per kurį gali-
te pasiskiepyti ir nuo COVID-19, 
ir nuo gripo. Skiepytis galite vienu 
metu arba jums patogiu intervalu, 
prioritetą teikiant COVID-19. Ta 
pati taisyklė galioja ir tiems, kurie 
skiepytis nuo erkinio encefalito pra-
dėjo pagal įprastą schemą, taikomą 
šaltuoju metų laiku. Tokiu atveju an-
troji vakcinos dozė gali būti suleis-
ta praėjus mėnesiui po pirmosios, o 
trečioji lauks praėjus 5–12 mėne-
sių po antrosios. Todėl per turimą 
7 mėnesių „langą“ galima susipla-
nuoti skiepijimąsi nuo COVID-19 
ir gripo. Tam, kad visą skiepijimosi 
procesą sekti būtų paprasčiau, susi-
kurkite skiepų kalendorių. Jis padės 
laikytis reikalingo skirtingų vakci-
nų skiepijimosi kurso, kurį yra bū-
tina vykdyti norint, kad susidarytų 
veiksmingas imunitetas“, – pataria 
R. Blynas.

Skiepai nuo COVID-19, gripo 
ir erkinio encefalito yra vienintelė 
veiksminga priemonė, galinti su-
kurti specifinę efektyvią apsaugą 
nuo šių virusinių ligų sunkių formų, 
komplikacijų, liekamųjų reiškinių 
ir mirties, todėl reikėtų nedvejoti ir 
nedelsiant pasiskiepyti. Tai padaryti 
visi pilnamečiai asmenys gali „Ca-
melia“ vaistinėse įrengtuose skiepų 
kabinetuose.

Patarė, kaip planuoti 
skiepijimąsi nuo COVID-19, 
gripo ir erkinio encefalito
Nauja izoliacijos tvarka po 
kontakto su sergančiuoju 
COVID-19 ir paankstintas 
stiprinančios dozės skyrimo 
terminas beveik dvigubai 
išaugino norinčių pasiskiepyti 
nuo COVID-19 skaičių. Tačiau 
gyventojai kartais pasimeta 
nežinodami, kaip imunitetą 
stiprinančią dozę derinti su 
skiepais nuo gripo ir erkinio 
encefalito. Vaistininkas Rim-
vydas Blynas sako, kad svar-
biausia – tinkamai susiplanuoti 
skiepijimosi eigą ir pataria, 
kaip tai padaryti.

Dovilė BARVIČIŪTĖ

SIUNTAS PRIIMA 
KASDIEN

Lankytojai, norintys perduoti 
daiktus besigydantiems savo arti-
miesiems, tai gali padaryti palikda-
mi tik būtinus daiktus prie Priėmi-
mo-skubios pagalbos skyriaus sar-
gų posto du kartus per dieną: kas-
dien nuo 10-os valandos iki 13-os 
arba nuo 16-os valandos iki 18-os.

Ant siuntinių būtina nurodyti 
paciento vardą, pavardę, skyriaus 
pavadinimą, palatos numerį. O 
priimami siuntiniai turi būti su-
pakuoti taip, kad juos būtų galima 
dezinfekuoti.

Respublikinės Panevėžio ligo-
ninės administratorė Deimantė 
Gapšienė tvirtino, kad ši paslauga 
labai padeda pacientams ir jų arti-
miesiems perduoti reikalingiausias 
priemones, kai pacientų lankymas 
ligoninėje dėl pandeminės situaci-
jos yra apribotas. Gavus siuntinį li-
goninės nustatytu laiku, jis yra per-
duodamas atsakingam asmeniui to 
skyriaus, kuriame gydosi pacientas. 
Artimieji ligoniui siuntinius gali 
perduoti bet kurią savaitės dieną.

MAISTO PRODUKTAI – 
DRAUDŽIAMI

Pasak D. Gapšienės, ligoninės 
administracijos rekomendacija ir 

remiantis ligoninėje perduodamų 
siuntinių tvarka, gydomiems paci-
entams galima perduoti tik būtinus 
daiktus, tokius kaip: telefono įkro-
viklius, rūbus, avalynę, vaistus ir ki-
tas priemones, susijusias su ligonio 
slauga, tačiau maisto produktai li-
goniams neperduodami.

„Artimieji dažniausiai ir daugiau-
sia pacientams nori perduoti mais-
to produktų, kurių, deja, pagal per-
duodamų siuntinių tvarką priimti 
negalime, nes tai pažeidžia nustaty-
tas Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos higienos nor-
mas“, – aiškino D. Gapšienė.

DAUGIAUSIA 
LAUKNEŠĖLIŲ – 
ŠEŠTADIENIAIS

Administratorė pažymėjo ir tai, 
kad ligoninės personalas susiduria 
su problema, kai ant pateikto siun-
tinio nebūna užrašyto skyriaus pa-

vadinimo, kur jį reikia pristatyti.
„Dėl to pageidautume, kad infor-

macija apie pacientą būtų kuo tiksles-
nė, tada ir pats pacientas gali sulaukti 
siuntinio greičiau“, – teigė D. Gapšie-
nė ir pridūrė, kad į Panevėžio ligoni-
nės „siuntų skyrių“ gyventojai kasdien 
atneša nuo 100 iki 120 vienetų, dau-
giausia jų pristato šeštadieniais.

KEITĖSI TVARKA
Anot D. Gapšienės, pacientų lan-

kymo tvarka ligoninėje sugriežtė-
jo nuo spalio 14-osios dienos. Di-
rektoriaus pavaduotojas medicinai 
Mindaugas Vaitkus patvirtino, kad 
šiuo metu yra draudžiamas pacien-
tų lankymas.

Sugriežtintas draudimas ateiti į 
ligoninę negalioja čia gydomų vaikų 
iki 14-os metų tėvams ar globėjams, 
terminalinės būklės pacientams. Taip 
pat su gimdyvėmis leidžiama būti 
naujagimių tėvams.

Ligoniams lauknešėlius galima 
palikti „siuntų skyriuje“
Po to, kai šalies ligoninės 
paskelbė karantiną, ar-
timieji nebegali aplankyti 
saviškių, tačiau per-
duoti lauknešėlį gali – 
Respublikinėje Panevėžio 
ligoninėje siuntinius 
pacientams galima 
palikti specialiai įrengtoje 
aikštelėje.

Respublikinėje Panevėžio ligoninėje gydomiems pacientams artimieji perduoti 
gali tik būtinuosius daiktus,  tokius kaip: telefono įkroviklius, rūbus, avalynę, 
vaistus ir kitas priemones, susijusias su ligonio slauga.
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krašto šviesuoliai

Dovilė BARVIČIŪTĖ

ĖMĖSI NAUJŲ 
TECHNOLOGIJŲ 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 
vedėja Rima Karpinskienė šį apdova-
nojimą pelnė už inovatyvius sprendi-
mus modernizuojant bibliotekos in-
formacinę sistemą bei dokumentų 
fondo elektroninio katalogo ir skai-
tytojų aptarnavimo sistemų moder-
nizavimą.

Pandemijos akivaizdoje R. Kar-
pinskienė aktyviai ėmėsi įgyvendin-
ti naujus technologinius sprendimus, 
atsiradusius vartotojų aptarnavimo 
sistemoje, padėjo juos perprasti ra-
jono bibliotekininkams – rengė mo-
kymus, konsultacijas, siekdama užti-
krinti nenutrūkstamą skaitytojų pri-
eigą prie knygų bei informacijos.

Rima į šią biblioteką atėjo baigu-
si Vilniaus universitetą. Jauna spe-
cialistė dirbdama tobulėjo, įgijo pa-
tirties, tapo Skaitytojų aptarnavimo 
skyriaus vedėja. Šiuo metu yra dar ir 
Lietuvos integralios bibliotekų infor-
macijos sistemos (LIBIS) administ-
ratorė. Didžioji dauguma LIBIS mo-
dernizavimo problemų sprendžiama 
jai konsultuojant darbuotojus.

ĮVERTINIMAS UŽDĖJO 
SAVO SVORĮ

„Manau, įvertinimas susidėjo ko-
lektyvinio darbo dėka. Esu skyriaus 
vedėja, komandos vadovė. Tai įverti-
nimas už nuopelnus telkiant kolek-
tyvą, apmokant jį LIBIS programos 
elementų. Kadangi programa moder-
nizuojama šiemet, susidūrėme su iš-
šūkiu, kaip susitvarkyti su šia naujove 
esant karantininėms sąlygoms. Reikė-
jo visus – tiek Viešojoje, tiek kaimo 
bibliotekose dirbančius žmones ap-
mokyti dirbti naująja programa per 
nuotolį. Teko mokytis įvaldyti naujas 
technologijas pritaikant įvairias išma-
nias formas. Su šiuo iššūkiu mes dar 

METŲ BIBLIOTEKININKĖ RIMA KARPINSKIENĖ LINKI:

„Atraskite laiko knygos pagundai ir skaitymo malonumui“

galynėjamės“, – sakė R. Karpinskienė.
 Toliau ji tęsė: „Mūsų biblioteki-

ninkai skirtingi, vieni imlesni, kitiems 
sekėsi sunkiau. Mokymų pabaigo-
je Viešojoje bibliotekoje surengėme 
stažuotes. Praktiniai užsiėmimai lei-
do įtvirtinti anksčiau įgautas žinias. 
Ši stažuotė ypač pasiteisinto tiems, 
kuriems įvaldyti naują programą se-
kėsi sunkiau.“ 

Paklausta, ką asmeniškai reiškia šis 
įvertinimas, R. Karpinskienė atsakė: 
„Jis labai netikėtas, bet kartu ir džiu-
ginantis, ir dar labiau įpareigojantis. 
Kad ir koks bebūtų įvertinimas, jis 
visada uždeda savo svorį, tad reikės 
jį pateisinti ir dar daugiau stengtis.“ 

TOBULĖTI GALIMA, 
TIK REIKIA NORO

Ilgus mėnesius kolegas mokiusi 
naujų technologijų R. Karpinskienė 
teigė, kad šiais laikais bibliotekininkui 
labai svarbu turėti ne tik žinių, bet ir 
gebėti jas analizuoti, pritaikyti kasdie-
nėje veikloje. Ir pati R. Karpinskienė 
dalyvauja įvairiuose kursuose ar semi-
naruose, nes dirbančiam šiuolaikinėje 
bibliotekoje be jų augti būtų sunku. 

„Kursų, seminarų būna, ir tikrai 
nemažai, tik pastaruoju metu jie per-
sikelia į virtualią erdvę. Pasiūla išties 
labai didelė, kartais atrodo, net nebėra 
laiko dirbti, galimybė tobulėti visada 
yra“, – tvirtino Skaitytojų aptarnavi-
mo skyriaus vedėja. 

R. Karpinskienė pastebi, kad su bi-
bliotekininkais ir šiuolaikine biblio-

teka kartu auga ir skaitytojai, keičia-
si jų įpročiai. 

„Anksčiau gyventojus domino 
knyga, na ir koks vienas kitas rengi-
nys, biblioteka jiems tuo ir apsiribojo. 
Šiandien skaitytojai į biblioteką žiū-
ri kitaip, labiau šiuolaikiškai, nes čia 
galima ne tik knygų išsirinkti, vyksta 
įvairios edukacijos, užsiėmimai, mo-
kymai. O mes džiaugiamės, kad esam 
svarbūs ir reikalingi“, – sakė R. Kar-
pinskienė. 

DARBAS SU SKAITYTOJAIS 
– PATS MIELIAUSIAS

Panevėžio rajono savivaldybės vie-
šojoje bibliotekoje R. Karpinskienė 
dirba jau 33 metus, ir kaip pati sa-
ko, apie tai sužinojo tik tada, kai bu-
vo nominuota „Metų bibliotekinin-
kės“ vardu. 

„Pati niekada neskaičiavau. Tik per 
šventę sužinojau, kiek iš tiesų laiko 
dirbu bibliotekoje. Mano vaikai ne-
supranta, kaip tiek metų galima dirbti 
vienoje įstaigoje, bet man pačiai lai-
kas čia prabėgo labai greitai“, – sakė 
R. Karpinskienė. 

Didžiąją darbo dalį Rima dirbo 
tiesiogiai su skaitytojais Aptarnavi-
mo skyriuje ir būtent jis Metų bib-
liotekininkei pats mieliausias.

„Gal todėl, kad palyginti nemažai 
yra ir administracinio, ir biurokrati-
nio darbo, vyksta daug mokymų, ir 
pati mokausi, ir kitus mokau. Darbo 
su skaitytojais lieka ne taip ir daug, 
bet kai tenka – labai gera. Kai pradė-

jau dirbti, baisiausias klausimas buvo 
– ką pasiūlytumėte skaityti? O dabar 
šis klausimas, supratau, kad man pa-
tinka. Gal todėl, kad yra greitas grįž-
tamasis ryšys. Gera žmogui pasiūlyti 
knygą ir po dviejų savaičių jam sugrį-
žus išgirsti, kad knyga patiko“, – kal-
bėjo R. Karpinskienė.

PASIRINKO TINKAMĄ 
PROFESIJĄ

Rima į šią biblioteką atėjo baigusi 
Vilniaus universitetą 1988 metais, o 
apie patį pasirinkimo kelią biblioteki-
ninkė pasakojo: „Tas kelias buvo labai 
naivus. Visada mėgau skaityti knygas, 
todėl ir maniau, kad turiu tapti biblio-
tekininke. Dabar suprantu, kad mėgti 
skaityti knygas dar nereiškia, kad tu-
ri rinktis tokį darbą. Bet man turbūt 
pasisekė ir pavyko pasirinkti. Knygas 
skaitau ir dabar, o visas kitas darbas 
taip pat prilipo prie širdies.“ 

Na ir kaip skaitančios biblioteki-
ninkės nepaklausti, kokia jos mėgsta-
miausia knyga. 

„Sunku pasakyti. Nesu mėgėja tą 
pačią knygą, kad ir labai gerą, skaityti 
kelis kartus. Gal todėl, kad dirbu prie 
knygų, kurios nuolat keičiasi ir pildo-
si naujomis, norisi perskaityti jų kuo 
daugiau. Vis dėlto labiausiai man pa-
tinka skandinavų autorių knygos, nes 
jos nėra įtempto siužeto, jos ramios, 
šiaurietiškos, lėto skaitymo knygos“, 
– atviravo bibliotekininkė. 

Anot R. Karpinskienės, dažniau-
siai knygas ji skaito prieš miegą, kiek-
vieną vakarą. Knygas moteris laiko 
ant spintelės prie lovos, bet jeigu kny-
ga jau perskaityta ir nėra naujos, Ri-
mai darosi neramu. 

Be knygų skaitymo, bibliotekinin-
kė dažnai lankosi teatre ar kine, o su 
draugų kompanija mielai leidžiasi į 
įvairias išvykas.

Panevėžio rajono 
savivaldybės bibliotekininkų 
bendruomenė turi gražią 
tradiciją baigiantis metams 
rinktis į šventę „Ištikimi 
knygai“, kurioje apžvelgiami 
atlikti darbai, įvertinami 
ir apdovanojami geriausi 
darbuotojai, o geriausiam 
iš geriausiųjų už išskirtinius 
profesinius pasiekimus bei 
laimėjimus skiriama „Metų 
bibliotekininko“ nominacija. 
Šiemet šį garbingą titulą 
pelnė 33 metus Panevėžio 
rajono savivaldybės viešojoje 
bibliotekoje dirbanti Rima 
Karpinskienė. Rimvydo Ančerevičiaus ir Rajono savivaldybės nuotraukos

Rimą Karpinskienę su apdovanojimu pasveikino Rajono savivaldybės mero 
pavaduotojas Antanas Pocius.

Metų bibliotekininkė R. Karpinskienė sakė,  kad šis įvertinimas buvo netikėtas,  
bet kartu džiuginantis ir dar labiau įpareigojantis.
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Petro Juknevičiaus nuotr.

2021 m. lapkričio 19 d. duotas startas 
projekto LT04-1-KM-K01-005 „Voss mo-
delio integravimas kultūros prieinamumo 
plėtojimui ir kultūrinio švietimo stiprini-
mui Panevėžio regione“ veikloms: pen-
kiolika pirmojo mentorystės etapo daly-
vių – muzikinių meno kolektyvų vadovų, 
vadovaujami trijų Voss modelio ekspertų 
iš Norvegijos – Oddvar Nøstdal, Bjørn 
Breistein ir Russell Gray pradėjo moky-
mų ciklą, kurio metu kuriamas vienas 
iš projekto kūrybinių produktų – profe-
sionali koncertinė programa. Ekspertai, 
dalyvius supažindinę su teorinėmis Voss 
modelio gairėmis, aktyviai įtraukė į prak-
tinius užsiėmimus, mokančius tausojan-
čios vadovavimo kolektyvui filosofijos, 
vizualaus muzikinio kūrinio pateikimo 
analizės ir interpretacijos, repetavimo ir 
dirigavimo technikos. 

Norvegiškasis Voss modelis – pirmoji 
tokio pobūdžio programa Skandinavijoje, 
visapusiškai ugdanti esamus ir būsimuo-
sius muzikinių meno kolektyvų vadovus 
jų vietos kolektyvų ir ansamblių aplinko-
je. Šis metodas duoda pozityvių rezul-
tatų ir muzikantų emocinei sveikatai, ir 
kolektyvo muzikiniam progresui – Voss 
modelis suteikia besimokančiajam prie-
mones, reikalingas savo paties kūrybin-
gumui „išlaisvinti“, atskleisti, išreikšti ir 
perteikti kitiems.

Vėliau kūrybinis procesas persikels į 
interneto erdvę, kur dalyviai, nuotoliniu 
būdu konsultuojami ekspertų iš Norvegi-
jos, toliau vykdys projekto užduotis. Pa-
vasarį numatytas pažintinis vizitas į Voss 
kultūros mokyklą Norvegijoje, o pirmąjį 
mentorystės etapą vainikuos koncertinės 
programos pristatymai plačiajai visuome-
nei trimis teritoriniais lygmenimis – vie-
tos, savivaldybės bei apskrities centro.

Antrajame projekto etape pirmojo 
mentorystės etapo dalyviai patys taps 
mentoriais trisdešimčiai būsimųjų mu-
zikinių meno kolektyvų vadovų, kurie, 
kartu toliau vadovaujami ekspertų iš 
Norvegijos, rengs ir pristatys antrąją 
profesionalią koncertinę programą.

Projekto dalyviai savo žinias gilins ir 
Lietuvos ekspertų rengiamuose semina-
ruose, todėl viliamasi, kad visapusiškų 
žinių įgiję projekto dalyviai jas savaran-
kiškai taikys savo kasdienėje veikloje 
– regione kurs profesionalius kultūros 
produktus ir paslaugas, gerins jų sklaidą, 
užtikrins lygiavertį prieinamumą, skatins 
suaugusiųjų, vaikų ir jaunimo kūrybin-
gumą, sudarydami sąlygas jų dalyvavi-
mui kultūrinio švietimo veiklose bei plės 
Panevėžio regiono kultūros organizacijų 
bendradarbiavimo ribas.

Tikimasi, jog norvegiškąja patirti-
mi gerinama vadovavimo muzikiniams 
meno kolektyvams kokybė, pabrėžiant 

PROJEKTO „VOSS MODELIO INTEGRAVIMAS 
KULTŪROS PRIEINAMUMO PLĖTOJIMUI 
IR KULTŪRINIO ŠVIETIMO STIPRINIMUI 

PANEVĖŽIO REGIONE“ STARTAS!

kolektyvo vadovo vaidmenį, sąlygos 
kultūrinio gyvenimo plėtrą ir muzikinio 
lygio augimą regione, išlaikys esamus 
ir skatins naujus žmones įsilieti į įvai-
riapusį kultūrinį savo krašto gyvenimą, 
kaimiškųjų vietovių gyventojai turės 
galimybę gauti aukštos kokybės kul-
tūrines paslaugas, o įtraukus ir pras-
mingas dvišalis bendradarbiavimas 
padės mažinti socialinius ir kultūrinius 
skirtumus regionuose. Iš Norvegijos 
partnerių taip pat tikimasi perimti 
gerąją mažesniųjų miestelių kultūros 
veikėjų glaudaus bendradarbiavimo 
su didesnių regioninių centrų kultūros 
veikėjais patirtį, padedančią užtikrinti 
aukštos kokybės kultūros paslaugas 
kiekvienam gyventojui.

Projektas įgyvendinamas pagal 
2014–2021 m. Europos ekonominės 
erdvės finansinio mechanizmo pro-
gramą „Kultūra“, kurio sutartį 2021 m. 
gegužės 25 d. su VšĮ Centrine projektų 
valdymo agentūra pasirašė Panevėžio 
rajono savivaldybės administracija. 
Projekto partneriai: Panevėžio rajono 
Naujamiesčio kultūros centras–dailės 
galerija ir Voss kultūros mokyklos iš 
Norvegijos Karalystės. Bendra projekto 
vertė – 177,7 tūkst. Eur, iš jų 85 proc. 
Europos ekonominės erdvės finansinio 
mechanizmo bei Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto lėšos, o 15 proc. – 
Panevėžio rajono savivaldybės indėlis.

Europos ekonominės erdvės ir 
Norvegijos finansiniai mechanizmai 
– Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikš-
tystės ir Norvegijos Karalystės indėlis 
mažinant ekonominius ir socialinius 
skirtumus bei stiprinant dvišalius san-
tykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių 
Europoje bei Baltijos šalyse.

Projektą planuojama įgyvendinti per 
20 mėn. Projekto vadovas Remigijus 
Vilys, Panevėžio rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vyr. specialistas.

Informaciją parengė 
Panevėžio rajono savivaldybės 

administracijos Investicijų ir 
užsienio ryšių skyriaus vedėja 

Miglė BRAŽĖNIENĖ

Pastaraisiais metais nemažai 
svarių apdovanojimų pelnantis 

Miežiškių kultūros centro mėgėjų 
teatras (nuotraukoje) džiaugiasi dar 
vienu gražiu įvertinimu. Miežiškė-
nai tapo XXV Lietuvos suaugusių-
jų mėgėjų teatrų apžiūros-šventės 
„Atspindžiai“ laureatais.

Kas dvejus metus Lietuvos na-
cionalinio kultūros centro ir Lietu-
vos mėgėjų teatro sąjungos organi-
zuojami „Atspindžiai“ – didžiausias 
mėgėjų teatro žanro plėtrą skati-
nantis renginys. Jame kaskart da-
lyvauja per šimtą pajėgiausių ša-
lies suaugusiųjų teatrų su naujau-
siais skirtingų žanrų ir stilių spek-
takliais. 

Pernai prasidėję ir tik dabar fi-
nalinį etapą pasiekę pastarieji „At-

Iš didžiausios teatrų šventės 
grįžome su laureato titulu

spindžiai“ buvo netradiciniai. Praė-
jusiais metais vykusiame pirmajame 
apžiūros ture spektaklius sėkmin-
gai parodė 115 Lietuvos suaugusių-
jų mėgėjų teatrų. Tačiau antrąjį turą 
teko rengti neįprastą, vertinimo ko-
misija 66 atrinktų teatrų spektaklius 
pamatė tik nufilmuotus, įrašytus. O 
trečiasis, baigiamasis, turas buvo il-
gai atidėliojamas, ne kartą perkel-
tas ir Birštono kultūros centre įvy-
ko tik šiemet. 

Įvertinus teatrų sukurtus spekta-
klius, ryškiausių ir meniškiausių dar-
bų kūrėjams suteikti laureatų titulai. 
Į baigiamąją šventę pakviesti vos 
devyni šių vardų nusipelnę teatrai. 
Be miežiškėnų, spektaklius pristatė 
Anykščių, Telšių, Rokiškio, Rasei-
nių, Palangos, Birštono, Lekėčių (Ša-

kių r.), Matuizų (Varėnos r.) teatrai. 
Miežiškių mėgėjų teatro spekta-

klis „Kaip visi žmonės“ (scenarijaus 
autorė ir režisierė Jurga Švagždienė) 
sulaukė gausybės šventėje dalyvavu-
sių teatro ekspertų ir kolegų kompli-
mentų, pagyrų už savitumą, origi-
nalumą, muzikalumą, paskatinimų 
nesustoti, kurti, imtis naujų darbų.

Miežiškių teatro žmonėms svarus 
įvertinimas suteikė daug džiaugsmo. 
Juo labiau kad šiųmetis „Atspindžių“ 
laureato diplomas ir statulėlė – jau 
trečias toks įvertinimas. Kiek kartų 
dalyvavome didžiojoje Lietuvos te-
atrų šventėje, tiek kartų sulaukėme 
aukščiausių įvertinimų.

Miežiškių kultūros centro 
informacija ir nuotrauka

Petras JUKNEVIČIUS

Manoma, kad Sukniškio pavadi-
nimas kilęs iš slaviško žodžio cykho 
(gelumbė). Pasakojama, kad senovėje 
čia stovėjęs gelumbės fabrikėlis. Tai 
patvirtinančių dokumentų kol kas 
neaptikta. Senovėje dvaras vadintas 
Palėveniu. Nežinoma ir data, kada 
Sukniškį įsigijo kunigaikščiai Puzi-
nai (Puzynis). XVIII a. dvarą valdė 
Jokūbas Puzinas. Šimtmečio pabai-
goje Sukniškį ir Naujadvarį pavel-
dėjo jo sūnus Ksaveras Baltramie-
jus. Sukniškio dvare gimė garsus šios 
giminės atstovas – bankininkas Po-
vilas Puzinas (1839–1910). 1859 m. 
dvare gyveno 18 žmonių. Jame buvo 
koplyčia ir spirito varykla. XIX a. pa-
baigoje dvarą valdė Antanas Puzinas, 
kuriam priklausė 63 dešimtinės dir-
bamos žemės ir 7 dešimtinės miško. 

Sukniškio dvaras yra 1812 m. 
Kauno apskrities parapijų atlase, 
1892 m. Kauno gubernijos gyvena-
mųjų vietų sąraše ir beveik to paties 
laikotarpio lenkų geografiniame ži-
nyne. 1903 m. Piniavos valsčiaus Su-

kniškio dvare buvo 40 gyventojų. 1910 
m. 110 dešimtinių, įvertintų 4900 rub., 
žemės valda priklausė Jokūbui Puzy-
nai, Ksavero sūnui, ir kitiems paveldė-
tojams. 1923 m. Piniavos valsčiaus Su-
kniškių dvare buvo 7 ūkiai su 53 gy-
ventojais. Paskutinius gyvenimo me-
tus Sukniškyje praleido Sibiro gele-
žinkelio inžinierius Stanislovas Puzi-
nas (Puzyna). Jis palaidotas dvaro so-
dybos pakraštyje, dabar aplink laukas. 
Jis ir įrašytas savininku 1940 m. na-
cionalizuojant dvarą, kurio valdą su-
darė 69,40 ha žemės. Jau tuomet pa-
žymėta, kad dvaras „visai sunykęs“. T. 
Puzino žmona – prancūzų kilmės ba-
ronaitė – Subačiaus mokykloje dėstė 
prancūzų kalbą. 

Po Antrojo pasaulinio karo Su-
kniškio kaimas priskirtas Karsakiš-
kio apylinkei (seniūnijai). 

1995 m. kaime buvo 14 sodybų 
ir 15 gyventojų. 2001 m. Sukniškyje 
buvo 29, o 2020 m. – 13 gyventojų.

***
Į šiaurę nuo Sukniškio,  Žaliosios 

pakraštyje – Pelėdiškio kaimo lau-
kai. Kauno gubernijos 1892 m. gy-

venamųjų vietų sąraše yra Poladyškių 
kolonija. 1903 m. Piniavos valsčiaus 
Peladyškių kaime buvo 46 gyvento-
jai. 1923 m. Piniavos valsčiaus Pelė-
diškio kaime buvo 7 ūkiai su 32 gy-
ventojais. Po Antrojo pasaulinio karo 
kaimas priskirtas Karsakiškio apylin-
kei (seniūnijai). 

1995 m. kaime buvo 9 sodybos su 
20 gyventojų. 2001 m. Pelėdiškyje 
buvo 15, o 2020 m. – 13 gyventojų.

iš kur mes atėJome...
Sukniškis ir Pelėdiškis

Dvarvietės vietoje likęs paskutinio 
savininko Stanislovo Puzino (1830–
1924) kapas.
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savaitės Horoskopas
AVINAS. Galite sulaukti toli siekiančio dalykinio pasiūlymo. Idėja 

galėtų padėti išspręsti užgriuvusias finansines problemas, bet dar nėra 
iki galo subrandinta. Jos įgyvendinimas galėtų pareikalauti pernelyg 
didelių aukų ir galų gale viskas būtų dar blogiau...

jAUTIS. Tarnyboje gali keistis jūsų pareigos. Darbo ir atsakomy-
bės prisidės tuoj pat, kiti privalumai atsiskleis vėliau... Kelionės planus 
gali tekti atidėti dėl pablogėjusios sveikatos ar kitų kliūčių. Neskolin-
kite, nesiskolinkite. Apskritai pasistenkite šią savaitę neprisiimti jokių 
finansinių įsipareigojimų.

DVyNIAI. Venkite bet kokios skubos ir blaškymosi. Jei norite spė-
ti, turėtumėt neskubėti. Būsite linkęs išlaidauti, pernelyg daug išleisti 
daiktams, visiškai jums nebūtiniems. Svarbius pirkinius verčiau atidė-
kite kitai savaitei. Šeima ir draugai reikalaus sau ypač daug dėmesio 
šią savaitę, bet neleiskite, kad jūsų gyvenimą už jus tvarkytų kiti.

VĖŽyS. Savaitė bus pilna romantiško pasiryžimo. Įsimylėjėliai gali 
galų gale priimti sprendimą tuoktis. Rimčiau žiūrėkite į sapnus – šią 
savaitę jie gali būti pranašiški. Antroje savaitės pusėje laukite džiu-
gios naujienos.

lIūTAS. Laukia tolima ir galbūt ilga kelionė. Pats laikas keliauti 
lankyti giminių ar verslo reikalais. Pagaliau įvyks sandėris, kurio seniai 
tikėjotės. Antroje savaitės pusėje galite sulaukti finansiškai naudingo 
dalykinio pasiūlymo. Seksis sąžininga, legali veikla.

MERGElĖ. Galite būti išmuštas iš vėžių netikėtų naujienų. Jums 
atrodo, kad visi jus tyčia erzina ir persekioja. Darbe galima įtampa 
– panašu, kad keisis darbo pobūdis ar vadovybė. Kažkokie ryšiai šią 
savaitę gali taip pakreipti įvykius, kad jūs tapsite atpirkimo ožiu. Jūsų 
lūkesčiai tokie dideli, kad jie paprasčiausiai negali išsipildyti.

SVARSTyKlĖS. Savaitės pradžioje teks priimti svarbų sprendimą. 
Neieškokite kaltų, jei jums nesiseka! Kiekvieną kartą, peržengęs savo 
kompetenciją, sulauksite tik negatyvių padarinių. Rimtų problemų gali 
kilti dėl finansų. Savaitgalį būtinai kur nors nueikite. Nepasigailėsite.

SKORPIONAS. Išmeskite iš galvos vakarykščias fantazijas ir pa-
sižadėkite sau nesigailėti anksčiau padarytų sprendimų. Pasikeitimai 
savaitės viduryje greičiausiai nebus malonūs, bet neišvengiami. Pa-
mėginkite savaitgalį emociškai išsikrauti užsiėmęs sau malonia ir su-
prantama veikla.

ŠAUlyS. Rūpinsitės kitų žmonių reikalais, nelabai suprasdamas jų 
esmės. Tai gali sukelti apkalbas ar net pašaipą. Šią savaitę tiesos ieško-
jimai bus itin sunkūs, nes kažkas akivaizdžiai bando jumis manipuliuoti.

OŽIARAGIS. Mažytis kompromisas pirmomis savaitės dienomis 
padėtų daug lengviau sutvarkyti reikalus. Jūsų nuolatinis nuotaikų 
svyravimas savaitės viduryje aplinkiniams bus sunkiai pakeliamas. 
Antroje savaitės pusėje neleiskite sau pernelyg impulsyvios reakcijos 
ar veiksmų, kurių vėliau tektų gailėtis.

VANDENIS. Stebinsite aplinkinius kaip tik tuo momentu, kai tie jau 
manys jus perpratę. Iš jūsų galima tikėtis impulsyvių, audringų emo-
cinių protrūkių be regimos priežasties. Jūsų gali paprašyti pagalbos, 
bet būkite atsargus – neleiskite, kad jumis manipuliuotų. Kivirčas su 
partneriu paliks nemalonių nuosėdų ir pareikalaus nemažų kompro-
misų iš jūsų pusės.

ŽUVyS. Net jei tai ir nėra meilė, laukia jaudulio pilnos dienos. Ne-
sitikėkite pernelyg daug ir pernelyg greitai. Nesileiskite užburiamas 
pirmo įspūdžio – viskas gali baigtis karčiu nusivylimu. Akivaizdžiai bus 
bandoma jumis manipuliuoti ir suversti jums savo neatliktus darbus.

iš paNevėžio raJoNo...

kryžiažodis

Subjektyvaus pobūdžio informacija, skirta pramogai

NaudiNgi patarimai

Rimvydo Ančerevičiaus nuotr.

GUDObElIų ŽIEDAI – 
NATūRAlUS VAISTAS ŠIRDŽIAI

Gudobelės medis auga saulėtose, šil-
tose vietose. Vėlyvą pavasarį ar vasaros 
pradžioje sužydi baltais arba rausvais 
žiedais. Rudenį šio medžio šakos svyra 
nuo nedidelių ryškiai raudonų obuoliukų.

Gudobelių žiedų, lapų ir uogų arbatos 
ir tinktūros nuo seno vertinamos dėl gy-
domųjų savybių. Homeopatai šį augalą 
vertina kaip natūralų vaistą, stiprinantį 
širdį, gerinantį kraujo tekėjimą ir maži-
nantį kraujo spaudimą. Ypač rekomen-
duojama gudobelės ekstraktą vartoti pa-

gyvenusiems žmonėms, 
nes jis padeda išvengti 
širdies ligų, tinka nere-
guliariam širdies ritmui, 
vadinamiesiems širdies 
permušimams gydyti.

Gydomųjų savybių turinčiuose gu-
dobelių žieduose, lapuose ir uogose 
gausu flavonoidų ir glikozido eskulino. 
Gudobelės dažnai maišomos su kitomis 
vaistažolėmis vaistiniuose preparatuose, 
skirtuose plėsti kraujagysles, stimuliuoti 
kraujotaką ir stiprinti širdies raumenį. 
Negana to, gudobelės garsėja kaip ra-

minančios nervų sistemą 
ir slopinančios skausmus. 
Taip pat jos stiprina imu-
ninę sistemą, todėl tinka 
vartoti po infekcinių ligų 
(gripo, anginos). Arbata 

padeda greičiau atsigauti ir apsaugo nuo 
ligos sukėlėjų.

Gudobelių žiedų ir lapų arbata. 
Šaukštelį gudobelių žiedų ir lapų užpil-
kite puodeliu karšto vandens. Palikite 
pritraukti 10 minučių. Galima naudoti ir 
uogas, tačiau jas užpylus karštu vande-
niu, reikėtų palikti pritraukti 12 valandų.

Išsprendę kryžiažodį, atsakymą siųskite el. paštu konkursas@laikrastistevyne.lt arba SMS numeriu +370 616 96765. Pa-
rašykite savo vardą, pavardę (SMS kaina pagal jūsų operatoriaus tarifus).

DOVANA! 2022 metų laikraščio                     prenumerata.

2021 m. lapkričio 26 d. laikraštyje „Tėvynė“ Nr. 45 spausdinto kryžiažodžio atsakymas MAZUTAS. 
Redakcijos įsteigtą prizą, 2022 metų laikraščio „Tėvynė“ prenumeratą, laimėjo Raimonda janeliūnienė. 
Dėl prizo atsiėmimo kreiptis tel. 8616 96765.

Vadokliai.



152021 m. gruodžio 3 d., penktadienis, Nr. 46

KElIONIų ORGANIZATORIUS 
„AUTREGA“ KVIEČIA KElIAUTI

Gruodžio 5 d. Kalėdinė Klaipėda ir H. K. Anderseno 
pasaka „Sniego karalienė“. Kelionės kaina 25 Eur, papil-
domai reikės apie 9 Eur. Gruodžio 11 d. Kalėdinė pasaka su delfinais ir švytinčių di-
nozaurų festivalis! Kelionės kaina 25 Eur, papildomai reikės apie 14–19 Eur. Gruodžio 
11 d. Naktinis kalėdinių eglučių turas (nuo Kėdainių iki Elektrėnų)! Kelionės kaina 25 
Eur. Gruodžio 11 d. Kalėdinė Ryga ir juodojo balzamo degustacija! Kelionės kaina 23 
Eur, papildomai reikės apie 12 Eur. Gruodžio 12 d. Kalėdiniai Trakai – pilis, šokola-
do muziejus ir kūčiukų kepimas! Kelionės kaina 23 Eur, papildomai reikės apie 14–21 
Eur. Gruodžio 12 d. Kalėdinė Ryga ir pasakiškas P. Čaikovskio baletas „Spragtukas“! 
Kelionės kaina 23 Eur, papildomai reikės apie 16–27 Eur. Gruodžio 18 d. Kalėdinis 
Kaunas ir mistiškoji Džiuzepės Verdžio opera „Makbetas“. Kelionės kaina 22 Eur, pa-
pildomai reikės apie 16 Eur. Gruodžio 18 d. Šokoladinė Šiaulių pasaka ir kalėdinio 
žaisliuko gamyba! Kelionės kaina 20 Eur, papildomai reikės apie 22–24 Eur. Gruodžio 
18 d. Naktinis kalėdinių eglučių turas (nuo Šiaulių iki Palangos)! Kelionės kaina 25 
Eur. Gruodžio 18–19 d. Kalėdinių stebuklų kupinas savaitgalis Varšuvoje! Kelionės 
kaina 97 Eur, papildomai reikės apie 33–37 Eur. Gruodžio 19 d. Kalėdomis kvepian-
tis Kupiškio kraštas ir Kūčių vakarienė! Kelionės kaina 19 Eur, papildomai reikės apie 
18 Eur. Gruodžio 19 d. Kalėdinė Ryga ir migdolais kvepianti šventinė mugė! Kelio-
nės kaina 23 Eur. Gruodžio 26 d. Kalėdinė pasaka su delfinais ir nemokamas Jūrų 
muziejus! Kelionės kaina 25 Eur, papildomai reikės apie 6–11 Eur. Gruodžio 31 d. 
Naujųjų metų sutikimas šventiškai žėrinčiame Vilniuje! Kelionės kaina 25 Eur. Gruo-
džio 31 d. Naujųjų metų sutikimas šventiškai spindinčioje Rygoje! Kelionės kaina 25 
Eur. Gruodžio 31 d. – sausio 1 d. Naujametinis Talinas ir pasakiška šventinė mugė! 
Kelionės kaina 95 Eur/asm., papildomai reikės apie 40–50 Eur.
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PERKAME MIŠKUS
Pusamžius, brandžius, 

malkinius, su žeme ir išsikirtimui.
Tel. 8672 05341

AUKŠČIAUSIA KAINA, 
GREITAS ATSISKAITYMAS

Tel. 8637 53161. Daugiau informacijos ir kelionių aprašymai
feisbuke – UAB „Autrega“ arba svetainėje – www.autrega.lt.

Tarptautinė įmo-
nė Panevėžyje ren-
ka gamybos dar-
buotojų komandą 
SANDĖLYJE IR GAMYBO-
JE! Atlyginimas 500-750 Eur/
mėn. į rankas, jei patogu – mo-
kamas kas savaitę! Susisiekite tel. 
8653 34476.

VISVALDAI,

gimtadienis nėra ta diena, 
kada reikėtų prisiminti, kas 
įvyko vakar, arba mąstyti apie 
tai, kas galbūt nutiks rytoj, 
nes kiekvienas gimtadienis – 
tai nauja pradžia, tad linkime, 
kad ši pradžia nuvestų prie 
kažko nepaprasto ir ypatingo. 

To linki 3-io aukšto sugyventiniai...

SIŪLO DARBĄ
Vadovaujantis Lietuvos Res-

publikos moterų ir vyrų lygių 
galimybių įstatymu, laisvos dar-
bo vietos rubrikoje „Siūlo darbą“ 
skelbiamos vyriškosios giminės 
daiktavardžiais, nepriklausomai 
nuo to moteriai ar vyrui skirtas 

darbas. 

Siūlomas pamaininis darbas ap-
saugos darbuotojui Panevėžyje. 
Atlyginimas nuo 647 Eur. Vairuotojo 
ir apsaugos darbuotojo pažymėjimas 
su galiojančia med. pažymos 48 
forma. Tel. 8612 38389.

PARDUODA
Užtikriname patikimą pirkimą, 
pardavimą. Vertiname būstą, pade-
dame išspręsti sunkias problemas. 
Teikiame nemokamas konsultacijas 
pasitelkdami ilgametę patirtį. NTA 
„Asimonas“, Tulpių g. 49, Panevėžys. 
Tel.: 8618 14474, (8-45) 581058.

AKCIJOS MALKOMS 3 M RĄSTELIAIS. 
V E Ž A M E  1 5 – 3 0  E R D M E T R I Ų 
MIŠKOVEŽIU. Tel. 8684 81890.

Panevėžio centre, Algirdo g., par-
duodama namo dalis su 1,8 a 
sklypu. Atskiras įėjimas, visos komu-
nikacijos. Galimas keitimas, pirkimas 
išsimokėtinai. Kaina 21900 Eur. Tel. 
8606 48868.      

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje perka 
miškus (brandžius, jaunus, mal-
kinius, iškirstus), žemes, sodybas. 
Tel. 8676 41155.

MIŠKŲ TARNYBOS miškininkai 
BRANGIAI SUPERKA MIŠKUS. Do-
mina įvairaus amžiaus. Su žeme 
bei išsikirtimui. ATSISKAITOME IŠ 
KARTO. Tel. 8671 83660.

BRANGIAI SUPERKA galvijus: 
telyčias, karves, bulius. Sveria. 
Moka priedus. Sumoka vietoje. 
Patys išsiveža. Perveža gyvulius 
iš vienos vietos į kitą. Tel.: (8-45) 
599595, 8612 08756.

Nuolat brangiai karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginimui iki 2 mėn. 
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža. 
Tel. 8656 40439.

Visoje Lietuvoje – mišką su žeme ar 
išsikirtimui. Gali būti su bendrasavi-
ninkais, malkinis. Kaina 2000–10000 
Eur/ha. Padedame sutvarkyti do-
kumentus. Atsiskaitome iškart. Tel. 
8600 29417.   

PERKU oro kompresorių, spaustuvus, 
gręžimo stakles, priekalą bei kitą 
garažo įrangą. Tel. 8685 10800.

Ieškau pirkti 2–3 kambarių buto 
Panevėžio rajone, gali būti namo 
dalis. Tel. 8627 53829.

Už gerą kainą perkame UAB „Graudu-
va“ akcijas. Kontaktinis tel. +370 647 
57007.

DND AUTOLAUŽYNAS perka įvairius 
automobilius, atsiskaito iš karto, 
išrašo utilizavimo pažymas ir pažymas 
kompensacijai gauti. Tel. 8604 08492.

PASLAUGOS
SANTECHNIKOS DARBAI. Smulkus 
remontas. Santechninės įrangos, 
boilerių, hidroforų, skalbyklių, 
vamzdynų montavimas. Skubus 
iškvietimas. Tel. 8676 42808.

Plytelių klijavimas, nuėmimas. Įvairūs 
vidaus darbai, dažymas, betonavi-
mas, tapetų klijavimas. Tel. 8639 
82940.

Butų remontas. Plytelių klijavimas, 
tapetai, glaistymas, dažymas, lami-
natas, santechnika, durų statymas ir 
smulkūs remonto darbai. Tel. 8606 
43448.

Prekių kiekis ribotas.

Saldaus pieno sūris.   22% rieb.  1kg
 (S. Jasinevičiaus ūkis)

5.99€ 
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