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Bistrampolio dvaro skulptorių pleneras 
įamžins Lietuvai svarbius įvykius 

„Man be bendruomenės būtų 
labai sunku“

REDA ONA MANIKIENĖ: 

Reda Ona Manikienė 
Bernatoniuose, ir ne 
tik ten, gerai žinoma 

aktyvi senjorė, 
krašto šviesuolė, 

visą save atiduodanti 
darbui dėl kaimo 

bendruomenės 
gerovės.Savivaldybių tarnautojams 

skatinimo priemonės – 
mero padėkos, vardinės dovanos

Bistrampolio dvaro valdytojas kunigas Rimantas Gudelis sako, kad skulptorių pleneras – tęstinis projektas ir jo metu iš akmenų bus sukurtos skulptūros, menančios 
Lietuvai svarbias datas, asmenybes.

Į Panevėžio 
rajono 
mokyklas 
skverbiasi 
koronavirusas

Piniaviečiai 
triukšmingai 
atšventė 
milijoninio 
projekto 
pabaigą

Rajono 
pasakotojai – 
vieni geriausių 
Lietuvoje!
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SpektraS
VARDADIENIAI 
Rugsėjo 17 d. – Robertas, 

Sintautas, Sintautė, Pranciškus, 
Pranas.

18 d. – Juozapas, Mingailas, Gal-
mantė, Stefanija, Stefa, Elita.

19 d. – Arnulfas, Januarijus, Gir-
vinas, Vytė, Vilhelmina, Vilė.

20 d. – Fausta, Kolumba, Vaino-
ras, Tautgirdė, Eustachijus, Vainora.

21 d. – Matas, Mantvilas, Vis-
kintė.

22 d. – Mauricijus, Tomas, Tar-
vinas, Virmantė.

23 d. – Linas, Teklė, Galintas, 
Galintė, Lina, Linė.

REIKŠMINGOS DIENOS
Rugsėjo 18 d. – Miškininko 

diena.
21 d. – Bobų vasara.
22 d. – Tarptautinė diena be 

automobilio; Rudens lygė (lygia-
dienis).

23 d. – Lietuvos žydų genocido 
atminimo diena.

SAVAITĖS CITATA
„Laikraštis „Tėvynė“ man labai 

patinka. Jau daugelį metų jį prenu-
meruoju. Labai smagu skaityti apie 
krašto žmones. Pateikiamos įdomios 
naujienos.“

Panevėžio rajono Bernatonių 
kaimo bendruomenės pirminin-

kė Reda Ona Manikienė

AR ŽINAI, KAD...
Lietuviai pirmieji atrado, jog 

degtinę galima pasigaminti iš javų.

POST SCRIPTUM
„Aš vertinu jaunuolį, turintį šiek 

tiek senatvės, ir senį, turintį šiek 
tiek jaunystės. Kas tuo vadovauja-
si, galės būti senas, bet siela toks 
niekada nebus“. 

Ciceronas

ORAI
Šiandien mūsų šalies orus lems 

ciklonas. Dangų dengs tankūs de-
besys, nedidelių pragiedrulių pasi-
rodys tik kai kur. Daugelyje rajonų 
protarpiais palis. Temperatūra dieną 
kils iki 13–18 laipsnių. Nerims rytų, 
šiaurės rytų vėjas, 7–12 m/s. 

Šeštadienį ciklonas pradės trauk-
tis į rytus, bet orai dar smarkiai ne-
sikeis. Vyraus debesuoti orai, daug 
kur palis. Stiprokas šiaurės rytų 
vėjas pradės plukdyti šaltesnio oro 
masę, naktį vės iki 5–10, dieną šils 
tik iki 9–14 laipsnių.

Sekmadienio naktį rytiniuose 
rajonuose kai kur trumpas lietus. 
Vėjas šiaurės rytų, 8–13 m/s. Tem-
peratūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, 
dirvos paviršiuje vietomis šalnos 
0–2 laipsniai šalčio, dieną 10–15 
laipsnių šilumos.

PRANEŠK! 
Jūs galite paskambinti ir pasida-

linti žiniomis, naujienomis, pasieki-
mais su „Tėvyne“. Budintis redakci-
jos telefonas +370 650 13020.

Rimvydo Ančerevičaus nuotraukos

Raimonda MIKUČIONYTĖ

Bistrampolio dvaro teritorijoje 
atsiranda vis naujų objektų ir ne-
trukus ilga nutįsusi akmenų gran-
dinė pavirs skulptūromis. 

Asociacija „Istorijos kelias akme-
nyje“ vykdo projektą „Lietuvos vals-
tiečio istorinis kelias akmenyje“, 
kurio partneris yra Viešoji įstaiga 
(VšĮ) „Bistrampolio dvaras“. 

Projektas gavo finansavimą pa-
teikus jį pagal prioriteto „Socialinės 
ir ekonominės veiklos kaimo vieto-
vėse įvairinimas“ priemonę „NVO 
ir bendruomeninio verslo kūrimas 
ir plėtra“.

Dvaro parke prasidėjo skulptorių 
pleneras, kurio metu bus pastatytos 
skulptūros, įamžinančios Lietuvai 
svarbias datas, įvykius ir asmenybes. 

PASTATĖ 
KRYŽIŲ-KARAVYKĄ

Bistrampolio dvaro valdytojas 
kunigas Rimantas Gudelis pasako-
jo, kad akmenyse ir medyje – pras-
minga įamžinti Lietuvos istorinius 
įvykius. 

„Skulptorių pleneras jau prasidė-
jo. Tačiau norėčiau pirmiausia pri-
statyti kryždirbio Adolfo Teresiaus 
padarytą ir jau pastatytą kryžių-ka-
ravyką. Kadangi dabartinis laikotar-
pis – COVID-19 laikotarpis, prisi-
minėme Lietuvai skaudžią datą ir 
svarbų įvykį – 1710-uosius metus. 

Bistrampolio dvaro skulptorių pleneras 
įamžins Lietuvai svarbius įvykius 

Tuomet beveik du trečdaliai Lietu-
vos kaimo gyventojų išmirė – siau-
tėjo maras, kuris tęsėsi penkerius 
metus“, – pasakojo kunigas.

APSAUGA NUO 
NEGANDŲ

Pasak R. Gudelio, tuo metu Is-
panijos miestelyje Caravaca buvo 
pradėti statyti permaldavimo kry-
žiai-karavykai. 

„Toks analogiškas permaldavimo 
kryžius pastatytas Bistrampolio dva-
ro teritorijoje, o vietą jam parinkome 
ten, kur vyks skulptorių pleneras ir 
bus kuriamos skulptūros. Tas kryžius 
apsaugos nuo visokių ligų, negandų, 
o tokie kryžiai-karavykai Lietuvoje 
yra keli. Vienas jų papuošė Bistram-
polio dvaro erdves“, – aiškino Bis-
trampolio dvaro valdytojas.

DĖMESYS KILUSIEMS 
IŠ LIAUDIES 

Projekto „Lietuvos valstiečio is-
torinis kelias akmenyje“ vienas iš 
iniciatorių teigė, kad skulptorių ple-
nere bus kuriamos skulptūros, skir-
tos įamžinti Lietuvai svarbius isto-
rinius veikėjus. 

„Tai bus tie veikėjai, kurie nebu-
vo sulaukę ypatingo dėmesio. Štai 
yra jau pastatyta karžygio skulptūra, 
kuri įamžino Vytenį. Tai vienintelis 
Lietuvos valdovas, kilęs iš liaudies. 
Kai mirė valdovas Traidenis ir ne-
turėjo palikuonių, istoriniuose šalti-

niuose galima surasti faktų, kad ša-
lį valdyti paskirtas Vytenis. Bus dar 
kitokių skulptūrų, kuriose bus įam-
žinti paprasti Lietuvos žmonės, ku-
rių dėka pavyko išsivaduoti iš bau-
džiavos“, – apie plenerą pasakojo R. 
Gudelis ir sakė, kad tęstiniame pro-
jekte dalyvaus nedaug kūrėjų, ku-
rie turi sukurti keturias skulptūras. 

SUKŪRĖ NEĮPRASTĄ 
KRYŽIŲ 

Kryždirbys iš Garliavos A. Tere-
sius pasakojo, kad kryžiaus-karavy-
ko pavadinimas kilęs nuo Carava-
ca miestelio Ispanijoje pavadinimo.

„Tai neįprastas dviejų kryžmių 
kryžius, kitaip dar vadinamas kara-
vyku, maro arba negandų kryžiumi. 
Buvo tikima, kad vietovę, kur stovi 
toks kryžius, Dievas saugo nuo dide-
lių nelaimių – maro, epidemijų, kitų 
užkrečiamų ligų protrūkio ar audrų. 
Neretai kryžiai turi šv. Roko skulp-
tūrėlę ir jo vardą. Šv. Rokas apie XIII 

a. slaugė maru sergančiuosius, todėl 
jis laikomas ligonių globėju“, – pa-
sakojo tautodailininkas.

NETOLI ŠILUVOS 
IR bISTRAMPOLYjE

Kryžiaus-karavyko kūrėjas pasa-
kojo, kad tokį kryžių pastatė prie pi-
ligrimų kelių Raseiniai–Šiluva, Ty-
tuvėnai–Šiluva.

„Karavykas simbolizuoja apsaugą, 
pagarbą mirusiesiems ir padėką ko-
vojusiems su nelaime. Bistrampoly-
je jis bus su dviem kryžmom ir sep-
tyniais mažais kryžiais. Ant jo išsi-
dėstys 18 raidžių, kuriomis praside-
da maldų, sudarančių šv. Zacharijo 
palaiminimą, tekstai. Penkių metrų 
aukščio kryžių papuoš koplytėlė su 
ligonių globėjo šv. Roko skulptū-
ra. Apačioje yra metai: 1710-ieji ir 
2021-ieji. Tie metai turi sąsajų. Pir-
mieji susiję su maru, o antrieji – su 
šių dienų bėda koronavirusu“, – aiš-
kino A. Teresius.

Bistrampolyje prasidėjo skulptorių pleneras, kurio metu bus pastatytos skulptūros, įamžinančios Lietuvai svarbias datas, įvykius ir asmenybes. Jau pastatytas 
kryžius-karavykas, saugantis nuo negandų.
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Rimvydo Ančerevičiaus nuotr.

Dovilė bARVIČIŪTĖ

Panevėžio rajono švietimo ir iki-
mokyklinėse įstaigose nuo CO-
VID-19 ligos pasiskiepijo arba yra 
persirgę ir turi antikūnų beveik 93 
procentai pedagoginių darbuoto-
jų. Nepaisant to, vos tik prasidėjus 
mokslo metams, dėl koronaviru-
so rajone uždarytos jau šešios kla-
sės. Darželiuose kol kas veikia visos 
vaikų grupės.

IMUNITETĄ TURI bEVEIK 
VISI

Panevėžio rajono savivaldybės gy-
dytojos Renatos Valantinienės duo-

menimis, rajono mokyklose ir dar-
želiuose dirba 518 pedagoginių dar-
buotojų, iš jų 446 pasiskiepiję nuo 
COVID-19, 35 persirgę ir turi an-
tikūnų, 37 pedagogai nėra persirgę 
ir nesiskiepija, todėl kas 7–10 dienų 
profilaktiškai tikrinasi ar nėra užsi-
krėtę koronavirusu. 

Nuo COVID-19 ligos pasiskie-
pijo visi Krekenavos Mykolo Anta-
naičio gimnazijos bei Naujamiesčio 
lopšelio-darželio „Bitutė“ pedago-
giniai darbuotojai. Pasiskiepiję arba 
persirgę ir turi antikūnų visi Ragu-
vos gimnazijos ir Ramygalos lopše-
lio-darželio „Gandriukas“ pedago-
giniai darbuotojai. Kitose švietimo 

ir ikimokyklinio ugdymosi įstaigose 
imuniteto COVID-19 ligai neturi 
ir profilaktiškai testuojasi po vieną 
kitą pedagoginį darbuotoją. Dau-
giausia jų šiuo metu testuojasi Velžio 
gimnazijoje, tai yra penki pedagogai. 
Ramygalos, Paįstrio Juozo Zikaro 
gimnazijose bei Piniavos mokyklo-
je-darželyje profilaktiškai testuojasi 
po keturis pedagoginius darbuotojus. 

Apie mokinių skiepijimą duo-
menų nerenka nei Panevėžio rajo-
no savivaldybė, nei Panevėžio rajo-
no savivaldybės visuomenės sveika-
tos biuras. Jeigu švietimo įstaigoje 
nustatomas COVID-19 ligos atve-
jis, tik tuomet dėl izoliacijos taikymo 
ar netaikymo moksleiviai paprašomi 
pateikti dokumentus, patvirtinančius 
izoliacijos išimtį. 

MOKOSI MIŠRIU bŪDU 
Skaičiai kalba, kad švietimo ir 

ikimokyklinio ugdymo darbuotojai 
stengiasi kurti saugią aplinką tiek 
sau, tiek savo ugdytiniams, tačiau 
Panevėžio rajono savivaldybės visuo-
menės sveikatos biuro vaikų ir jau-
nimo sveikatos priežiūros specialis-
tės Deimantės Kirvelienės duome-
nimis, rajone į nuotolinį mokymąsi 
išėjo šešios klasės – dvi Raguvos, trys 
Ramygalos gimnazijų bei viena kla-
sė uždaryta Paliūniškio pagrindinės 
mokyklos Tiltagalių skyriuje. 

„Vienos klasės uždarytos jau rug-
sėjo pirmomis dienomis, kitos – po 
praėjusį ketvirtadienį atliktų testa-
vimų kaupinių metodu“, – teigė D. 
Kirvelienė.

Anot specialistės, šiose klasėse 
pamokos vyksta mišriu būdu – tie 
mokiniai, kurie persirgę koronaviru-
su ar turi imunitetą šiai ligai, moko-
si klasėse, tie, kurie imuniteto neturi, 
mokosi per nuotolį. Imunitetą turin-
tys pedagogai taip pat dirba klasėse.

GELbĖS TIK TESTAVIMAS
D. Kirvelienė net neabejoja, kad 

ateityje susirgimų koronavirusu dau-
gės, ir tik kaupinių metodu atliekami 
tyrimai galės pristabdyti ligos pliti-
mą. Tačiau bėda ta, kad rajono mo-
kyklose reguliariai testuojasi tik pu-
sė moksleivių.

„Testavimas mokyklose yra tik 
rekomenduojamas. Pusė mokinių tą 
daro, kiti atsisako, nes tėvai pyksta, 
kad išlenda izoliacijos, kyla proble-
mų nuvažiuoti iki mobiliųjų punktų 
atlikti PGR tyrimų, dar kiti apskri-
tai netiki koronavirusu, kitiems vai-
kų gaila, dar kiti nemano, kad testa-
vimas reikalingas“, – priežastis var-
dijo D. Kirvelienė. 

Tačiau, anot specialistės, toks 
mąstymas yra ir klaidingas, ir ža-
lingas.

„Vaikus testuoti reikia dėl to, kad 
būtų sumažintas ligos plitimas, kad 
būtų galima greitai reaguoti ir atliep-
ti atsakomybę prieš kitą visuomenės 
dalį. Vaikai auga artimoje aplinkoje 
su seneliais, tėvais, sergančiais lėti-
nėmis ligomis, o kaip žinia, virusas 
tokiems žmonėms labai pavojingas. 
Kuo greičiau virusas nustatomas, 
tuo greičiau imamės visų prevenci-
nių priemonių taip saugodami sa-
ve ir kitus“, – kalbėjo D. Kirvelienė. 

Į Panevėžio rajono mokyklas 
skverbiasi koronavirusas

Panevėžio rajono švietimo centras 
besidominčius suaugusiųjų švietimu, 
Trečiojo amžiaus universiteto dekanus 
rugsėjo 9 dieną pakvietė dalyvauti 
„Gyvojoje laboratorijoje“. „Gyvajai la-
boratorijai“ organizuoti pasirinkta vieta 
– Taujėnų dvaras, kuriame nuostabus 
parkas ir daugybė mokymuisi bei malo-
niems pasivaikščiojimams skirtų erdvių.

Gyvoji laboratorija – įvairių nefor-
maliojo suaugusiųjų švietimo atstovų 
bendradarbiavimas ieškant naujų idėjų 
ir jas įgyvendinant praktikoje. „Gyvo-
sios laboratorijos“ sąvoka pasirinkta to-
dėl, kad joje veikia ne daiktai, o aktyvūs 
žmonės, kurie diskutuoja, siūlo idėjas, 
čia gimsta nauji inovatyvūs sprendimai.

Mokymų ir diskusijų temos:
– „Erasmus+“ projekto „Mūsų 

skaitmeninė erdvė“ intelektiniai pro-
duktai (interneto svetainė, mobilioji 
programa);

– apklausos apie skaitmeninio raš-
tingumo įgūdžius Panevėžio rajono 
savivaldybėje rezultatai;

– TAU 2020–2021 m. m. metų pa-

vasario sesijos mokymosi nuotoliniu 
būdu refleksija;

– Edwardo de Bono „Šešių mąstymo 
kepurių“ pristatymas;

– TAU klausytojų refleksija remiantis 
„Šešių mąstymo kepurių“ metodika;

– NSŠ teikėjų bendradarbiavimas 
įgyvendinant „Erasmus+“ projektą 
„Teisės“;

– praktiniai darbai „Taujėnų dvaro 
žavesys“.

Projektus „Mūsų skaitmeninė er-

dvė“ ir „Teisės. Aktyvus pilietiškumas 
ir pagyvenusių žmonių vaidmuo visuo-
menėje“ finansuoja Europos Komisija.

Panevėžio rajono švietimo centro 
informacija ir nuotrauka

„Gyvoji laboratorija” Taujėnų dvare

Fontanas. Švenčiant 518-ąjį Pa-
nevėžio gimtadienį, panevėžiečiai ir 
miesto svečiai turėjo unikalią galimybę 
pirmą kartą pamatyti Lietuvoje analo-
gų neturinčio plaukiojančio muzikinio 
šviesų ir projekcijų fontano pasiro-
dymą. Plaukiojantis fontanas atėju-
siuosius pasigrožėti stebins 30 min. 
spektakliu, kuriame pagal iš anksto 
suprogramuotą algoritmą sinchroni-
zuotai, dinamiškai veiks fontano sro-
vės, gros muzika, keisis povandeninis 
srovių apšvietimas ir ant vėduoklės 
formos vandens ekrano bus projek-
tuojamas įspūdingas vaizdas. Sukurtos 
net dvi spektaklio versijos – šviesiam 
ir tamsiam paros metui. Panevėžio 
miesto savivaldybė miestiečiams dar 
šiais metais dovanoja fontano pasi-
rodymus. Senvagėje fontanas veiks 
kiekvieną dieną nuo 7.30 iki 21 val., 
muzikinis šviesų ir projekcijų fontano 
pasirodymas vyks kiekvieną penkta-
dienį nuo 21 iki 21.30 val.

Bendradarbiavimas. Krepšinio 
klubas „Jūsų Panevėžys“ po daugiau 
nei metų pertraukos grįžta į krepšinio 
salę ir dalyvaus netrukus prasidėsian-
čiuose čempionatuose. „Karantino 
laikotarpiu 5×5 krepšinio čempiona-
tai nevyko, tad visą dėmesį skyrėme 
3×3 krepšiniui. Džiaugiamės mūsų 
Elito grupės krepšininkų sėkme. Vos 
kelis mėnesius egzistuojanti koman-
da vasarą laimėjo ne vieną turnyrą. O 
svarbiausia pergalė – laimėtas 3×3 Pa-
nevėžio miesto gimtadienio krepšinio 
turnyras. Netrukus pradėsime pasiruo-
šimą ir tikimės spalio mėnesį startuoti 
varžybose“, – sakė BC „Jūsų Panevė-
žys“ vadovas Donatas Šniutė. Prieš 
pradedant pasiruošimą sezonui, „Jūsų 
Panevėžys“ pradėjo bendradarbiavi-
mą su asociacija „Sportas basomis“, 
kurios kineziterapeutas ir asmeninis 
treneris Gedas Sakalauskas rūpinsis 
krepšinio klubo žaidėjų traumų pre-
vencija. BC „Jūsų Panevėžys“ klubas 
artimiausiu metu pristatys ir daugiau 
naujienų iš pasiruošimo sezonui.

Ribojamas eismas. Rugsėjo mė-
nesį dėl šiuo metu vykdomų Panevėžio 
miesto gatvių paprastojo remonto dar-
bų bus ribojamas eismas J. Basanavi-
čiaus gatvės atkarpoje nuo Smėlynės 
iki Aukštaičių g. Vairuotojai kviečiami 
vadovautis laikinaisiais kelio ženklais.

Gražiausia aplinka. Panevė-
žio miesto savivaldybė tęsia tradiciją 
kasmet išrinkti ir pagerbti gražiausiai 
prižiūrinčiuosius aplinką. Nugalėtojais 
daugiabučių gyvenamųjų namų savi-
ninkų bendrijų (DNSB) grupėje tapo 
Kniaudiškių g. 89-ojo ir 91-ojo namų 
savininkų bendrija. Įstaigų grupėje gra-
žiausiai tvarkančiais aplinką pripažinti 
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinė mokykla bei lopšelis-dar-
želis „Vyturėlis“. Privačių valdų grupėje 
nugalėtoju išrinkta Eglyno g. 4A savi-
ninkų namų valda. Konkurso nugalėto-
jai bus apdovanoti Savivaldybės atmi-
nimo dovanomis. Visiems laimėtojams 
bus įteiktos atminimo dovanos ir 300 
eurų dovanų kuponai želdiniams įsigyti.

Suvestinė. Praėjusią savaitę Pa-
nevėžio apskrities policija registravo 
956 įvykius, pradėti 
59 ikiteisminiai tyri-
mai. Į areštinę prista-
tytas 41 asmuo.

Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos direktorius Vaidas Pocius: „Džiaugiuosi, 
kad mūsų pedagogų bendruomenė labai sąmoninga ir atsiliepė jau į pirmuosius 
kvietimus  skiepytis. Buvo likę tik du pedagogai, su kuriais reikėjo individualiai 
kalbėti, motyvuoti, ir per vasarą jie pakeitė savo nuomonę. Rugsėjį sutikom 
100 procentų pasiskiepiję. Tai duoda bendrą žinojimą, kad esame visi atsakingi, 
ir rodo visų mūsų bendrumą, susitelkimą. Kartu rodom pavyzdį ir tėvams, ir 
mokiniams“.
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savaitės 
interviu

Rimvydo Ančerevičiaus nuotraukos

– Kuo šios Linų dienos bus ki-
tokios nei ankstesnės? 

– Linų dienos, vyksiančios jau sep-
tintą kartą, tampa gražia tradicija Pane-
vėžio krašto žmonėms. Renginių ciklas 
„Linų dienos“ vyksta tris dienas. Pirma 
diena skirta lininkystės istorijai. Tą die-
ną kviečiame nemokamai lankyti Linų 
muziejaus ekspoziciją ir susipažinti su 
lininkystės darbais. Antra diena vyksta 
Upytės amatų centre. Į renginį subu-
riami amatininkai ne tik iš Panevėžio 
krašto. Savo darbus amatininkų turguje 
pristato ir amatus demonstruoja ama-
tininkai iš Pasvalio, Rokiškio, Kupiškio, 
Radviliškio, Kėdainių, Ukmergės. Nu-
matyta koncertinė programa, veiklos 
vaikams. Vaikai, amatininkų padedami, 
galės dekoruoti senybinę kraičių skry-
nią. Trečioji diena skirta maldai. Upytės 
šv. Karolio Boromėjaus bažnyčioje bus 
aukojamos šv. Mišios už matininkus ir 
jų šeimas.

– Kas dalyvauja linarovio tal-
koje? Ar gali dalyvauti visi no-
rintieji?

– Talka ir yra talka, kuomet kvie-
čiami visi galintys ir norintys talkinti. 
Linus rauti galės visi norintieji išmė-
ginti šį ūkio darbą. Nereikia bijoti, jei 
nežinote, kaip tai daroma. Upytės 
moterys, kurių rankos prisimena šiuos 
darbus, tikrai pamokys, kaip reikia 
rauti, kaip surišti pėdelius, kaip juos į 
gubas sustatyti.

– Kokios parodos bus pristato-
mos šventėje?

– Šventės metu bus pristatomos 
trys parodos. Tai Respublikinės kon-
kursinės liaudies meno parodos „Aukso 
vainikas“ 2020 m. nugalėtojos Birutės 
Andrijauskienės tautinio kostiumo pa-
roda. Taip pat tęsiamas parodų ciklas 
„Bendruomenių metai Upytės tradicinių 
amatų centre“. Renginyje pristatysime 
Panevėžio rajono Piniavos bendruome-
nės narių darbų parodą. Taip pat Upy-
tės tradicinių amatų centro vykdomo 
projekto „XX a. austinės namų tekstilės 
rinkinio išsaugojimas ir sklaida“ teksti-
lės rinkinio paroda.

Kalbino Samanta ILONYTĖ

Kviečia 
į Linų dienas
Upytės tradicinių amatų 
centre baigia bręsti linai, 
todėl rugsėjo 17–19 dieno-
mis į Panevėžio rajoną vėl 
grįžta Linų dienos. Į linaravio 
talką, parodas bei edukacines 
programas kviečia tradicinių 
amatų centro vadovė AUŠRA 
SIDOROVIENĖ.

Samanta ILONYTĖ

Veislininkystė Lietuvoje turi gi-
lias tradicijas ir jos puoselėjamos. 
Parodos – viena iš svarbių veislinin-
kystės grandžių, kur galima parodyti 
ilgamečio darbo rezultatus, pasida-
lyti gerąja patirtimi. Bendrovė „Pa-
nevėžio veislininkystė“ tradiciškai 
rugsėjo 10–11 dienomis kvietė į kas-
metinę parodą „Algirdiškiai 2021“.

KASMETINĖ IR TRADICINĖ
Pasak bendrovės vadovo Nerijaus 

Griciaus, paroda pirmiausia skirta 
veislininkystės specialistams, žem-
dirbių savivaldos organizacijų na-
riams, tvarkantiems gyvūnų kilmės 
knygas, ūkininkams, taip pat jauni-
mui – būsimiesiems gyvulininkys-
tės specialistams, jauniesiems ūki-
ninkams, moksleiviams. Parodoje 
pristatomos veislininkystės naujo-
vės padeda ūkininkams rasti spren-
dimus, kaip išsilaikyti rinkoje esant 
netgi labai mažoms ūkio produkci-
jos pardavimo kainoms. 

Įmonės direktorius tikino, kad 
šiųmetė paroda – įprasta, o tam įta-
kos turėjo pandemija. „Jau kelinta tai 
paroda – nebesuskaičiuojame. Gal ir 
neverta, kadangi veislininkystės pa-
roda – kasmetinė ir tradicinė. Kad 
šių metų paroda ypatinga – negaliu 

teigti. Didelę įtaką tam padarė pan-
demija, nes jau ir pernai buvo abejo-
nių, ar paroda įvyks. Parodos formatas 
– nesikeičia, bet galime pasidžiaugti, 
kad parodoje eksponuojama vis dau-
giau gyvūnų“, – sakė jis. 

Paklaustas, ar dažnai parodoje pa-
sitaiko naujų gyvūnų, direktorius aiš-
kino, kad tokių atveža kasmet. „Kiek-
vienais metais būna demonstruoja-
mi nauji gyvūnai. Tai asiliukas, tai 
avelė ar nauja mėsinė gyvūno veislė 
pristatoma. Tačiau klausimas, ar rei-
kia tų naujovių. Gal tik gražesnio ar 
įspūdingesnio parodos skambesio, o 
šiaip esu už pastovumą. Gyvūnų au-
gintojai dirba su išvestomis veislėmis 
ir jas tobulina, gerina. Augintojams 
tai labai svarbu, o žiūrovams – savai-
me suprantama, reikia egzotikos“, – 
komentavo N. Gricius.

ŠVIETĖjIŠKA VEIKLA
Triušių augintojas iš Ėriškių Edu-

ardas Kubilius parodose dalyvau-
ja jau nuo 1997 m. „Mano tikslas 
parodose – švietėjiškas, kad žmonės 
pažintų, domėtųsi triušiais. Juk vie-
nas lauke – ne karys. Kadaise, 1996 
m., važinėjau Prancūzijoje, Latvijo-
je, grožėjausi, kiek ten visko daug, o 
pas mus Lietuvoje nieko nebuvo. Tad 
pradėjau triušininkystės veiklą. 1997 
m. dalyvavau pirmoje parodoje ir lai-

mėjau prizą už triušininkystės atgai-
vinimo verslą. Dabar dirbame kartu 
su žmona“, – pasakojo verslininkas.

Paklaustas, ar dar gali suskaičiuo-
ti, kiek turi triušių, vyras šyptelė-
jo. „Kiekis – ne esmė. Mes dirbame 
ties veislininkyste. Kažkada, senais 
laikais, turėjome 400 triušiavedžių 
patelių, o dabar – apie septyniasde-
šimt“, – sakė jis.

Balandžius auginantis Ramūnas 
Naruševičius iš Kauno rajono tikino, 
jog tai – hobis. „Vištas, žąsis auginti 
atrodo priimtina, nes iš jų yra mate-
riali nauda, o balandžiai daugeliui – 
nesuprantama. Man tai – visiškas ho-
bis. Nuo seno Lietuvoje buvo tokių 
balandžių augintojų, o dabar euro-
piniu mastu įteisinome 14 lietuviškų 
balandžių veislių. Šios veislės dabar – 
tautinis paveldas. Skatiname juos au-
ginti, kad žmonės pamatytų, jog yra 

ne tik gatvės balandžiai, bet jų yra la-
bai daug rūšių. Pats turiu 15 skirtingų 
veislių“, – pasakojo R. Naruševičius.

ATEINA PASIGROŽĖTI
Paroda įdomi ir naudinga ne tik 

gyvūnų augintojams, bet ir lankyto-
jams. „Jau ketvirtus metus iš eilės su 
vaikais atvykstame į parodą. Jiems 
ypač patinka pasigrožėti tokiais kai-
mo gyvūnais, nes patys gyvename 
Kaune, todėl tokių aplink nėra. Vaikų 
seneliai gyvena čia netoliese, Perekš-
lių kaime, todėl labai patogu atvyk-
ti“, – teigė parodos lankytoja Vaida.

„Pati laikau kelių veislių vištas, to-
dėl įdomu parodoje pamatyti, kokių 
grožybių laiko kiti. Pasisemiu idėjų, 
gaunu kitų paukščių augintojų kon-
taktus, o vėliau galiu įsigyti nematy-
tų veislių vištų“, – atskleidė kita pa-
rodos lankytoja Genutė.

„ALGIRDIŠKIAI 2021“: 

Naujos veislės, augintojų patirtys ir egzotika

Veislininkystės parodoje buvo galima sutikti ne tik įvairių, nematytų gyvūnų 
veislių, tačiau ir susipažinti su retus vardus turinčiais augintiniais. Nuotraukoje – 
kalakutė Ramunėlė.

Ėriškių kaime gyvenantis Eduardas Kubilius yra laikomas vienu iš triušininkystės 
pradininkų jau laisvoje Lietuvoje. Šią veiklą jis pradėjo dar 1996–1997 metais. 
Yra gavęs prizą už triušininkystės atgaivinimo verslą.
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NUOMONė

Rimvydo Ančerevičiaus nuotraukos

„Pavyzdžiui, Jonavos rajono sa-
vivaldybėje taikome įvairias skati-
nimo priemones. Kasmet švenčiame 
Savivaldos dieną, šios šventės metu 
padėkomis, vardinėmis dovanomis 
bei piniginėmis išmokomis apdo-
vanojame per metus labiausiai pa-
sižymėjusius savivaldos darbuotojus 
ir tuos, kurie švenčia tarnybinius ju-
biliejus. Be to, pasižymėję darbuo-
tojai skatinami ir kitomis priemo-
nėmis: įvairiais mokymais, papil-
domomis atostogų dienomis, jie 
įtraukiami į didesnės svarbos klau-
simus sprendžiančias darbo grupes, 
komandiruočių komandas ir pa-
našiai. Jonavos rajono savivaldybė-
je jau nusistovėjusi ir visų pamėgta 
praktika švęsti metų palydas, orga-
nizuoti darbuotojų vaikų kalėdines 
šventes, darbuotojų žygius baidarė-
mis, laisvalaikiu žaidžiant boulingą. 
Panašiai skatina savo darbuotojus ir 
visos šalies savivaldybės. Skatinimo 
dydžiai ir galimybės priklauso nuo 
savivaldybės biudžeto bei nustatytų 
motyvavimo priemonių taisyklių.“

Kalbino Raimonda MIKUČIONYTĖ

Darbuotojų 
skatinimą 
apibrėžia 
Valstybės 
tarnybos 
įstatymas
Lietuvos savivaldybių aso-
ciacijos prezidentas, jonavos 
rajono savivaldybės meras 
MINDAUGAS SINKEVIČIUS 
aiškina, kad savivaldybių 
darbuotojų skatinimą iš 
dalies apibrėžia Valstybės 
tarnybos įstatymas.

Prekių kiekis ribotas.

0.99 € 

Deformuotų sūrelių masė, 1 kg 
 

Atsidarome rugsėjo 17 d.!

Raimonda MIKUČIONYTĖ

Lietuvos verslo įmonės skatina 
savo darbuotojus už pasiektus pui-
kius rezultatus ir skiria įvairių pas-
katų. Skatinimo priemonių paketą 
turi ir Panevėžio miesto bei rajono 
savivaldybės. 

ATSKIRO FONDO NETURI
Panevėžio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus pava-
duotojas Antanas Kaminskas aiški-
no, kad darbuotojai skatinami iš at-
lyginimo fondo.

„Atskiro skatinimo fondo neturi-
me. Savivaldybės darbuotojai skati-
nami iš atlygio fondo. Yra nustaty-
tos taisyklės, kurios patvirtintos Dar-
bo tvarkos taisyklėse. Ten nurodytos 
septynios pozicijos, pagal kurias gali-
me skatinti specialistus. Tai gali būti 
mero padėka, vardinė dovana, kurios 
vertė gali siekti iki penkių bazinių 
išmokų“, – pasakojo A. Kaminskas. 

Pasak administracijos direkto-
riaus pavaduotojo, valstybės tarnau-
tojai gali būti skatinami ir piniginė-
mis išmokomis.

„Piniginė išmoka skiriama nuo 
vienos iki dviejų pareiginių algų dy-
džio už asmeninį išskirtinį indėlį 
įgyvendinant įstaigai nustatytus tiks-
lus. Tai gali būti ir ne pinigai, galima 
suteikti papildomas apmokamas po-
ilsio dienas, galima finansuoti kva-
lifikacijos tobulinimo kursus. Be-
je, konkrečias skatinimo priemones, 
vienkartinės piniginės išmokos ar 
premijos dydį nustato Savivaldybės 
administracijos direktorius Eugeni-
jus Lunskis“, – sakė A. Kaminskas.

PASKATINIMAI 
UŽ NUOPELNUS

Panevėžio miesto savivaldy-
bės administracijos Komunikacijos 
skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma 
Kučytė teigė, kad už nuopelnus Sa-
vivaldybės specialistai apdovanojami 
padėkos raštais.

„Panevėžio administracijos direk-
torius gali teikti Savivaldybės merui 
apdovanoti valstybės tarnautoją ar 
darbuotoją Savivaldybės mero pa-
dėkos raštais. Taip pat už ypatingus 
nuopelnus valstybės tarnybai vals-
tybės tarnautojai gali būti teikiami 
valstybės apdovanojimui gauti“, – 
pasakojo V. Kučytė.

Komunikacijos skyriaus vedė-
jo pavaduotoja teigė, kad darbuo-
tojai skatinami ir vienkartinėmis iš-
mokomis.

„Savivaldybės darbuotojai daž-
niausiai skatinami išmokant vien-
kartines išmokas gyvenimo ir dar-
bo jubiliejinių sukakčių progomis, 
Kalėdų proga, rečiau – išmoka už 
asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendi-
nant įstaigai nustatytus tikslus arba 
pasiektus rezultatus, įgyvendinant 
uždavinius. Taip pat darbuotojai 
skatinami padėkomis. 2020 metais 
Savivaldybė išleido kiek daugiau 
nei 102 tūkstančius eurų darbuo-
tojų skatinimo priemonėms“, – tei-
gė V. Kučytė.

SVEIKINS PROFESINĖS 
ŠVENTĖS PROGA

Panevėžio apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato (VPK) virši-

ninkas Rimantas Bobinas aiškino, 
kad specialaus piniginio fondo ap-
dovanojimams nėra numatyta.

„Panevėžio apskrities VPK va-
dovaujasi pareigūnų statutu ir juo 
vadovaudamiesi skatiname darbuo-
tojus. Atskiro fondo nėra, bet įstai-
gos biudžete yra atskira eilutė, ku-
rioje numatytos lėšos darbuotojams 
skatinti – perkami garbės ženklai 
ir spausdinamos padėkos. Per pro-
fesines šventes nusipelnę pareigū-
nai apdovanojami vardiniais gar-
bės ženklais. Kadangi artėja Ange-
lų sargų diena, tai jos metu ir bus 
pagerbti patys geriausieji policijos 
darbuotojai“, – pasakojo R. Bobi-
nas ir teigė, kad policijos pareigū-
nus apdovanoja ne tik jie, bet ir Po-
licijos departamentas.

Pasak Panevėžio apskrities VPK 
vadovo, yra numatytos ir vardinės 
dovanos.

„Pagal galimybę galimos ir vien-
kartinės išmokos. Tačiau tai daro-
ma tik tuomet, jei biudžete yra lė-
šų. Vienkartinė išmoka nėra didelė 
– atlyginimo dydžio. Tai yra viena 
iš darbuotojų skatinimo formų. Dėl 
darbuotojų sveikinimų jubiliejų pro-
ga esame patvirtinę tvarką ir sveiki-
name keturiasdešimties, penkiasde-

šimties ir šešiasdešimties metų su-
kakčių proga. Tiems sveikinimams 
skiriamos atitinkamos pinigų sumos, 
nors jos nedidelės, bet taip pagerbia-
mas žmogus“, – aiškino R. Bobinas 
ir teigė, kad jau ruošiasi profesinei 
šventei – Angelų sargų dienai.

TEIKIA PADĖKAS
Panevėžio rajono savivaldybės 

priešgaisrinės tarnybos viršininkas 
Arūnas Blaževičius laikraščiui „Tė-
vynė“ pasakojo, kad specialaus fondo 
darbuotojų skatinimui neturi.

„Turime lėšas, skirtas tik dar-
buotojų algoms mokėti. Tiesa, kar-
tais per metus sutaupome lėšų, ku-
riomis galime paskatinti darbuoto-
jus, o kartais turime galimybę skirti 
vienkartinę išmoką už atliktus pa-
pildomus darbus. Profesinėje šven-
tėje – Florijono dieną – teikiame 
ugniagesiams padėkas. Taip pat pa-
dėkas teikia Panevėžio rajono savi-
valdybė ir paprašome, kad geriausius 
darbuotojus pagerbtų Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamen-
tas. Be to, padėkas teikia ir Panevė-
žio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. 
Tik bėda, kad jau antrus metus dėl 
pandemijos nebuvo Florijono šven-
tės“, – sakė A. Blaževičius.

Savivaldybių tarnautojams skatinimo 
priemonės – mero padėkos, vardinės dovanos

Panevėžio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas Arūnas 
Blaževičius sako, kad darbuotojų skatinimui fondo neturi.

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Antanas 
Kaminskas teigia, kad darbuotojai skatinami iš atlyginimo fondo.
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7 dienoS

Rimvydo Ančerevičiaus nuotraukos

Rugsėjo 10 dieną Naujamiesčio 
kultūros centre-dailės galerijoje 
atidaryta jubiliejinė tautodailinin-
kės, meno kūrėjos, sertifikuotos 
tautinių amatų meistrės, Upytės 
tradicinių amatų centro edukato-
rės Irenos Onos Vilienės (nuotrau-
koje) paroda „Aštuoniasdešimt gy-
venimo juostų“. Už ilgametį liau-
dies meno tradicijų puoselėjimą, 
patirties perdavimą jaunajai kar-
tai, meilę ir pagarbą liaudies kul-
tūrai parodos autorė apdovano-
ta Panevėžio rajono mero Povilo 
Žagunio padėkos raštu. Dar viena 
svari padėka tautodailininkei atke-
liavo iš Lietuvos nacionalinio kul-
tūros centro.

Jubiliejinė paroda Naujamiesty-
je surengta neatsitiktinai – I. O. 

Vilienė 1941 metų rugsėjo 11 dieną 
gimė Nociagalos kaime, lankė Gus-
tonių pradinę mokyklą. Pažinties su 
juostų pynimu pradžia tautodailinin-
kė laiko mokyklos pradžios metus, 
kai „Darbščiųjų rankų“ būrelį lan-
kančias mergaites mokytoja pamo-
kė pinti rinktines juosteles. Rimtai į 
juostų kūrimą tautodailininkė pasi-
nėrė dirbdama „Ekrano“ gamykloje, 
kai susikūrusio dainų ir šokių ansam-
blio nariams reikėjo pintinių juostų 
ir kostiumus sukūręs tekstilininkas 

Jubiliejaus proga padėkota 
tautodailės tradicijų puoselėtojai

Juozas Balčikonis pagalbos kreipėsi 
į I. O. Vilienę. Keturis dešimtmečius 
juostas kurianti I.O. Vilienė jau pen-
kiasdešimt metų yra Lietuvos tauto-
dailininkų sąjungos narė, respubliki-
nių audėjų kūrybinių seminarų daly-
vė, respublikinių ir tarptautinių pa-
rodų dalyvė. 2005 metais jai suteik-
tas meno kūrėjo statusas. 

Audimo amatą I. O. Vilienė de-
monstruoja dainų švenčių metu, 
Upytės tradicinių amatų centre ve-
da edukacinę programą „Audimo 
raštų kalba“, nuolat moko audimo 
amatu susidomėjusius žmones. Šie-
met Upytėje vykusiame Valstybės 
dienos minėjime I. O. Vilienė kū-

rybinių dirbtuvių metu visus norin-
čiuosius mokė nusipinti juostą. Ši 
iniciatyva buvo tarptautinio projek-
to „Amatininkystė – turizmo pro-
duktas be sienų“ dalis. 2018 metais 
Panevėžio rajono savivaldybėje bu-
vo surengta Vilių – Irenos Onos ir 
jos sūnaus Gvido – paroda „Šimtas 
juostų Lietuvai“. Audėjos darbų yra 
įsigijęs Lietuvos nacionalinis ir Pa-
nevėžio kraštotyros muziejai. 

Parodoje „Aštuoniasdešimt gy-
venimo juostų“ eksponuojama 160 
pintinių, kaišytinių, rinktinių, vyti-
nių, proginių juostų – parodos lan-
kytojai gali susipažinti su devynio-
mis technologijomis sukurtais I. O. 

Vilienės darbais. Apie juostų kūrimo 
technologijas, jų paskirties tradici-
jas, spalvines gamas pagal regionus 
pasakojo kūrėjos mokinys, jos sūnus 
Gvidas Vilys, ekspozicijos pristaty-
mas palydėtas jo ir žmonos, etnomu-
zikologės Linos Vilienės dainomis.

Parodos atidarymo ir asmeninio 
jubiliejaus progomis I. O. Vilie-

nę sveikino Panevėžio rajono savi-
valdybės vicemeras Antanas Pocius, 
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 
vyr. specialistė Ramunė Buterlevičie-
nė, Investicių ir užsienio ryšių sky-
riaus vedėja Miglė Bražėnienė, Lie-
tuvos tautodailininkų sąjungos, Nau-
jamiesčio kultūros centro-dailės ga-
lerijos, Ėriškių, Krekenavos, Smil-
gių kultūros centrų atstovai, audė-
jos mokiniai, šeimos nariai, jos ta-
lento gerbėjai. 

Gausių sveikinimimų ir padė-
kų sulaukusi parodos autorė žada 
ir toliau, kiek sveikata leis, darbuo-
tis saugant ir puoselėjant tradicines 
liaudies meno vertybes. Šie metai I. 
O. Vilienei neeiliniai ir dėl asmeni-
nio jubiliejaus, ir dėl to, kad pintinių 
juostų pynimo tradicija įrašyta į Ne-
materialaus kultūros paveldo verty-
bių sąvadą.

Rajono savivaldybės informacija 
ir nuotrauka

Samanta ILONYTĖ

Piniavos bendruomenė pagaliau 
baigė Panevėžio rajono savivaldybės 
inicijuotą projektą „Gyvenimo koky-
bės ir aplinkos gerinimas Piniavoje, 
Panevėžio rajone“. Jis buvo įgyvendi-
namas pagal 2014–2020 m. Europos 
Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
programos priemonę „Kaimo gyve-
namųjų vietovių atnaujinimas“. 

PINIAVOjE GYVENTI GERA
„Pandemija – laikas, kai reikėjo 

vengti švenčių, todėl Piniavoje mažai 
jų organizavome. Vis dėlto šio pro-
jekto užbaigimas – labai svarbi pro-

ga, kurią būtina paminėti. Štai todėl 
ir surengėme renginį „Piniavoje gy-
venti gera“. Norime projekto pabai-
ga pasidžiaugti su visais“, – sakė Pi-
niavos bendruomenės pirmininkas 
Zigmantas Babilas.

Projektas, pasak bendruomenės 
pirmininko, labai ambicingas. „Jam 
buvo skirta daugiau kaipo vienas mi-
lijonas eurų. Tai – labai reikšminga 
suma. Visgi, manau, didžiausias iššū-
kis bus išlaikyti ir prižiūrėti šias at-
naujintas erdves. Būtent dabar ir pa-
matysime žmonių norą savanoriau-
ti, nes vienas iš projekto tikslų bu-
vo skatinti piniaviečių savanorystę“, 
– atskleidė jis.

IR AKCENTAS, 
IR PAVĖSINĖ, IR SCENA
Renginys – išskirtinis ir nema-

žas. Jis buvo rengiamas šalia metalo 
ir medžio konstrukcijos „Pynė“. Čia 
įrengta speciali aikštė renginiams 
ir poilsiui. Tai 73 metrų ilgio ir še-
šių metrų aukščio metalo ir medžio 
konstrukcija su užrašu „Piniava“, tar-
nausianti ir kaip Piniavos išskirtinu-
mo akcentas, ir atliksianti pavėsinės 
bei scenos vaidmenį.

„Labai džiaugiamės, kad į šven-
tę atvyko įvairūs amatininkai. Buvo 
prekiaujama tautodailės ir kitais dir-
biniais“, – sakė Z. Babilas.

Piniaviečiai triukšmingai atšventė milijoninio projekto pabaigą

jAUNUOLIŲ 
ĮSITRAUKIMAS

Išskirtinis šventės akcentas – ka-
ručių varžybos. „Šiomis varžybomis 
norėjome paskatinti į bendruomenės 
veiklą įsitraukti jaunuosius piniavie-
čius. Varžybos išties buvo labai sma-
gios! Jas sugalvojo viena mūsų ben-
druomenės narė. Ji visuomet suge-
ba kūrybiškai į viską žvelgti“, – pa-
sakojo vyras.

Šventė sulaukė ir rėmėjų paramos, 
todėl varžybų dalyviai namo grįžo su 
įspūdingais prizais. Na, o vakaro kul-
minacija – kinas po atviru dangumi 
„Ir visi jų vyrai“.

Akimirkos iš renginio „Piniavoje gyventi gera“.

Galimybių pasas. Įsigaliojo rei-
kalavimas turėti galimybių pasą norint 
patekti į didesnius prekybos ir pramogų 
centrus, kavines, kirpyklas ir kitas vie-
tas, kur teikiamos nebūtinosios paslau-
gos. Prekybos vietose dokumento pati-
kra vyksta sklandžiai, verslas į naujus 
reikalavimus žiūri su nerimu dėl galimo 
klientų sumažėjimo.

Apdovanojimai. Lietuvos preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų aso-
ciacija įteikė kasmetinius „Lietuvos 
eksporto prizo“, „Lietuvos metų vers-
lininkės-vadovės“ ir „Darbo žvaigždės“ 
apdovanojimus. Daugelį laureatų lė-
mė investicijos į naujus gamybinius 
pajėgumus, tvariuosius sprendimus 
ir aktyvią naujų rinkų paiešką. Pane-
vėžio regione geriausia eksportuotoja 
pripažinta plastmasės gaminių liejimo 
įmonė „Stigma“, pernai investavusi į 
metalo dažymo liniją, cechą ir metalo 
apdirbimo įrenginius. Tradiciškai ren-
ginyje įteiktas ir „Darbo žvaigždės“ 
apdovanojimas. Šis dar nuo 1939 m. 
skiriamas garbės ženklas šiemet atite-
ko ir Panevėžio kredito unijos vadovui 
Kazimierui Antanynui (nuotraukoje).

Protrūkiai. Nacionalinis visuome-
nės sveikatos centras pranešė, kad pra-
ėjusią savaitę, palyginti su ankstesne, 
aktyvių COVID-19 protrūkių skaičius 
išaugo pusantro karto.

Projektas. Trakų rajone prasidėjo 
bandomasis projektas, kai kartu su mo-
biliuoju laiškininku pas senjorus lanko-
si ir slaugytoja, kuri suteikia galimybę 
senjorams pasiskiepyti nuo COVID-19. 
Jeigu projektas pasiteisins, jį planuoja-
ma plėsti ir į kitas savivaldybes.

JAV palaikymas. JAV prezidento 
nacionalinio saugumo patarėjas Jake'as 
Sullivanas telefonu kalbėjosi su prem-
jere Ingrida Šimonyte. Jis tvirtino, kad 
Amerika palaiko Lietuvą diplomatinia-
me ginče su Kinija, kuri bando „taikyti 
prievartą“. 

Prieglobstis. Šią savaitę pasienyje 
su Baltarusija sulaikyti penki migrantai 
iš Afganistano galės pasiprašyti prie-
globsčio Lietuvoje, trečiadienį pranešė 
pasieniečių vadas. Pasak jo, pasienie-
čiai, sulaikę migrantus, atliko papildo-
mą patikrinimą ir nustatė vietą, kur jie 
kirto sieną. Nustatyta, kad jie į Lietuvą 
prieš sulaikymą atėjo iš Baltarusijos.

KET pakeitimai. Susisiekimo mi-
nistras ir Vilniaus meras pristatė siūlo-
mus Kelių eismo taisyklių pakeitimus. 
Tarp jų – dviračiams skirtos gatvės, 
draudimai paspirtukams ir kiti pasiūly-
mai. Jie turėtų įsigalioti kitais metais.

Opozicijos nesutarimai. Dėl 
opozicinių partijų nesutarimų Seime 
stringa derybos dėl opozicijos lyderio. 
Kelią tam užkirto Darbo partija, ne-
pritarusi bendrai koalicijai su Regionų 
frakcija Seime.

Mokesčių peržiūra. Su finansų 
ministre ir Seimo frakcijų vadovais su-
sitikęs prezidentas Gitanas Nausėda 
paragino politikus dar Seimo rudens 
sesijoje apsispręsti dėl pagrindinių mo-
kestinių pokyčių. Tiek jis, tiek finansų 
ministrė Gintarė Skaistė tvirtino, kad 
neapmokestinamasis 
pajamų dydis gali didėti 
nuo kitų metų pradžios.
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6.02 Vartotojų kontrolė 
(subtitruota, kart.).
6.55 Svajoja vaikai 
(kart.).
7.20 „Sakalai“. Komedija. 
Islandija. 2018 m. 
9.00 Labas rytas, 
Lietuva. Žinios. Orai.
12.00 Pasaulio 
dokumentika. „Pilys: 
paslaptys, mįslės, 
legendos“. 3 d. „Ispanija“ 
(subtitruota).
13.05 Pasaulio 
dokumentika. „Koks 
spalvingas tas pasaulis“. 
Dokumentinis filmas. 
Austrija. 2020 m. 
(subtitruota).
14.00 „Hadsonas ir 
Reksas“. 15,16 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.
19.30 Stilius. 
20.30 Panorama. 
Sportas. Orai.
21.00 Maestro. 
22.10 „Vienintelė 
galimybė“. Komiška 
drama. Didžioji britanija, 
jAV. 2013 m. (N-14, 
subtitruota).
23.50 „Didžioji siena“. 
Fantastinis nuotykių 
filmas. jAV, Kinija. 2016 
m. (N-14, kart.).
1.30 „Tu gyvendamas 
džiaukis“. Komiška 
drama. Švedija, Vokietija, 
Prancūzija. 2007 m. 
(N-14, kart.).
3.05 „Pilys: paslaptys, 
mįslės, legendos“. 3 d. 
„Ispanija“ (subtitruota, 
kart.).
4.05 Langas į valdžią 
(kart.).
4.30 „Hadsonas ir 
Reksas“. 15, 16 s. (kart.).

6.30 „broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai“. 45, 
46 s.
7.00 „bunikula“. 12 s.
7.30 „Neramūs ir 
triukšmingi“. 16 s. 
8.00 „Kikumba. Kovos 
dėl karūnos“. 1, 2, 3 s. 
8.30 Sveikas!
9.00 Mes pačios. 
10.00 „Tomas ir Džeris 
lobių saloje“. Animacinis 
filmas. jAV. 2006 m. 
11.20 „Užsispyrusi 
blondinė“. Komedija. 
jAV. 2001 m. (N-7).
13.15 „Vagis 
policininkas“. Veiksmo 
komedija. Vokietija, jAV. 
1999 m. (N-7).
15.10 „Didžiosios 
motušės namai. Obuolys 
nuo obels“. Veiksmo 
komedija. jAV. 2011 m. 
(N-7).
17.25 Noriu likti 
Lietuvoje. 
17.55 Gyvūnų pasaulis. 

18.30 Žinios. Sportas. 
Orai. 
19.30 „Emodži filmas“. 
Animacinis filmas. jAV. 
2017 m.
21.10 „Kaip bosė“. 
Komedija. jAV. 2020 m. 
(N-14).
22.55 „Mergų balius“. 
Komedija. jAV. 2017 m. 
(N-14).
1.00 „Ekvalaizeris 2“ 
(kart.).

6.35 „Madagaskaro 
pingvinai“. 124 s. (kart.).
7.00 „bakuganas. Šarvų 
sąjunga“. 51 s. 
7.30 „Žuvėliokai“. 47 s.
8.00 „Madagaskaro 
pingvinai“. 125 s. (kart.).
8.30 „Simpsonai“. 5 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 „Gyvenimas“. 5 s.
12.40 Loterija „Kenoloto“. 
12.45 „Ralfas Griovėjas 
2“. Animacinis filmas. 
jAV. 2018 m. (N-7).
14.55 „Džekas milžinų 
žudikas“. Nuotykių f. jAV. 
2013 m. (N-7).
16.45 Ekstrasensų 
mūšis.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
17.22 Ekstrasensų mūšis 
(tęsinys).
18.30 TV3 žinios, 
sportas, orai.
19.30 Žaidimas „galvOK“.
19.40 Eurojackpot. 
19.45 Žaidimas „galvOK“ 
(tęsinys).
21.30 „Geri ketinimai“. 
Drama. Argentina. 
2019 m. (N-14).
22.45 Loterijos „jėga ir 
Kenoloto“.
22.48 „Geri ketinimai“ 
(tęsinys).
23.15 „Septynios 
seserys“. Veiksmo filmas. 
belgija, Prancūzija. 
2017 m. (N-14).
1.45 „Keršytojai. 
begalybės karas“ (kart.).
4.40 „Havajai 5.0“. 307 s. 
(kart.). 
5.35 „Gyvenimo 
išdaigos“. 10 s. (kart.).

6.00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (kart.).
7.00 „Pričiupom!“. 4 s. 
(kart.). 
7.30 „Negyvenamose 
salose su beru Grilsu“. 
4 s. (kart.). 
8.30 Miško atspalviai. 
9.00 Sveikatos kodas. 
9.30 Sveikatos kodas 
televitrina. 
10.05 „Neįtikėtini 
gyvūnai“. 3 s.
11.15 „Negyvenamose 
salose su beru Grilsu“. 
5 s. 
12.30 „Atranka. Išlieka 
stipriausi“. 8 s. 
13.35 Ekstrasensai tiria.
15.50 „Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai“. 3 s. 

17.00 betsafe–
LKL čempionatas. 
„Lietkabelis“ – 
„Neptūnas“. Tiesioginė 
transliacija.
19.30 Nekenčiu 
žvaigždės. 
20.30 „Pričiupom!“. 5 s. 
(kart.). 
21.00 „Įkalinti laike“. 
Veiksmo trileris. jAV. 
2011 m. (N-7).
23.15 „Kryžminė ugnis“. 
Veiksmo filmas. jAV. 
2017 m. (N-14).
1.20 „Piktas vairuotojas“ 
(kart.).

6.00 Info diena (kart.). 
8.30 @rimvydasvalatka 
(kart.). 
10.00 Info diena (kart.). 
12.30 @rimvydasvalatka 
(kart.). 
14.00 Gyvūnų pasaulis 
(kart.). 
14.30 Mes pačios (kart.). 
15.30 Sveikas! (kart.). 
16.00 Priešaušrio 
Lietuva. 
17.00 KK2 penktadienis 
(kart.). 
18.30 Nuo... Iki... (kart.). 
19.30 bus visko (kart.). 
20.30 Šeškinės 20. 
Giedriaus ir Džiugo šou 
(kart.). 
21.30 Gyvūnų pasaulis 
(kart.). 
22.00 Žinios. 
23.00 bus visko (kart.). 
0.00 Dabar pasaulyje. 
Išvados. 
0.30 „Senovės 
atradimai“. 4, 5, 6 s.
3.10 VIDO VIDeO. 
4.00 bus visko (kart.). 
4.45 Tauro ragas (kart.). 
5.10 Apie žūklę (kart.). 
5.35 Autopilotas. 

6.59 Programa.
7.00 „Žiedas su rubinu“. 
1/35 s. 
8.00 Gyvenimas. 
9.00 bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„bUSHIDO KOK 2021“. 
(N-7).
9.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Deutsche Welle 
pristato: Keliautojo 
dienoraštis. 
11.00 Švarūs miestai. 
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Teisingumo 
agentai“. 1/9, 1/10 s. 
14.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
5/39, 5/40 s. 
16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Žinios. Orai.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas. 
18.30 Koncertas 
„Laumės juosta“. 2021 m.
20.30 „Krepšinio 
evangelija pagal Šarą“. 
Dokumentika. Lietuva. 
2021 m.
23.00, 4.20 Laikykitės 
ten. Pokalbiai. 
0.00 „Teisingumo 
agentai“. 1/9, 1/10 s. 

2.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. 5/39, 5/40 s. 
3.35 Lietuvos miestai.
5.00 Gyvenimas. 
5.40 Vantos lapas. 
6.00 „Žiedas su rubinu“. 
1/36 s. 

6.05 Auksinis protas. 
Vasara. 
7.20 „Pasakojimai iš 
japonijos“. 5/9, 5/10 d.
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 „Kelionių 
atvirukai“. 51 d. „Versalio 
įtaka Švedijoje“.
14.20 „Sakalai“. 
Komedija. Islandija. 
2018 m. (kart.).
16.00 „Atėnė“. 5, 6 s.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos. 
Šiandien ir visados. 
18.30 Skambantys 
pasauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias – 
menininkas, dizaineris 
Irakli Nasidze 
(Prancūzija, Sakartvelas).
19.25 Vizionieriai. 
Mindaugas Navakas.
19.30 „Nuostabios 
mintys“. 3 d. „Šiuolaikinio 
meno kūrėjas Antony 
Gormley“.
19.55 FIFA pasaulio 
salės futbolo 
čempionatas. A grupė. 
Kosta Rika – Lietuva. 
Tiesioginė transliacija iš 
Kauno.
21.40 Kino žvaigždžių 
alėja. „Ledo žmogus“. 
Fantastinė drama. 
jAV. 1984 m. (N-7, 
subtitruota).
23.20 justino jaručio 
koncertas festivalyje 
„Midsummer Vilnius 
2020“.
0.30 Dabar pasaulyje. 
0.55 „Smurto slėnyje“. 
Vesternas. jAV. 2016 m. 
(S, kart.).
2.35 Smalsumo genas 
(kart.).
3.05 „Pasakojimai iš 
japonijos“. 5/11 d.
3.10 Euromaxx (kart.).
3.40 Skambantys 
pasauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias – 
menininkas, dizaineris 
Irakli Nasidze 
(Prancūzija, Sakartvelas) 
(kart.).
4.35 Legendos. Šiandien 
ir visados (kart.).
5.30 Pusryčiai pas 
kaimyną (kart.).

Redakcijaužprogramų
netikslumusir
pakeitimusneatsako.
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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. 
9.00 Gyventi kaime 
gera. 
9.30 Svajoja vaikai. 
10.00 Gustavo 
enciklopedija 
(subtitruota).
10.30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00, 2.40 Pasaulio 
dokumentika. 
„Nuostabiausi pasaulio 
gamtos stebuklai“. 
2 d. „Ugnikalniai“ 
(subtitruota).
12.55 Pasaulio 
dokumentika. „Salų 
gamtos slėpiniai“. 2/5 d. 
„Folklandas. Pingvinų 
rojus“ (subtitruota).
13.50, 4.15 „Puaro“. 
7/1 s.
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. 
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
Sportas. Orai.
21.00 „Viktorija“. 3/4 s.
21.50 „Vairavimo 
pamokos“. Romantinė 
komedija. D. britanija, 
jAV. 2014 m. (N-14).
23.20 „Ledo žmogus“. 
Fantastinė drama. 
jAV. 1984 m. (N-7, 
subtitruota, kart.).
1.00 „Vienintelė 
galimybė“. Komiška 
drama. Didžioji britanija, 
jAV. 2013 m. (N-14, 
subtitruota, kart.).
3.30 Istorijos detektyvai 
(subtitruota, kart.).

6.35 „broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai“. 47, 
48 s. 
7.05 „Šaunusis Skūbis-
Dū“. 1 s. 
7.35 „Neramūs ir 
triukšmingi“. 17 s.
8.05 „Kikumba. Kovos 
dėl karūnos“. 4, 5, 6 s.
8.35 „Tomas ir Džeris“. 
108, 109, 110 s.
9.05 „Aštuonkojis Dipas“. 
Animacinis filmas. 
Šveicarija, jAV, Kinija, 
belgija, Ispanija. 2017 m. 
10.55 „Užsispyrusi 
blondinė 2“. Komedija. 
jAV. 2003 m. (N-7).
12.50 „Skola tėtušiui“. 
Komedija. jAV. 1994 m. 
15.05 „Kur tu pradingai, 
bernadeta?“. Komedija. 
jAV. 2019 m. (N-7).

17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios. Sportas. 
Orai. 
19.30 Kaukės.
22.00 „bėgantis 
skustuvo ašmenimis 
2049“. Fantastinis trileris. 
jAV, D. britanija, Vengrija, 
Kanada. 2017 m. (N-14).
1.05 „Mobilusis“. 
Veiksmo trileris. jAV. 
2004 m. (N-7).
2.45 „Kaip bosė“ (kart.).

6.35 „Madagaskaro 
pingvinai“. 126 s. (kart.).
7.00 „bakuganas. Šarvų 
sąjunga“. 52 s.
7.30 „Žuvėliokai“. 48 s. 
8.00 „Madagaskaro 
pingvinai“. 201 s. (kart.).
8.30 „Simpsonai“. 6 s.
9.00 Svajonių ūkis. 
9.30 La Maistas. 
10.00 Pasaulis pagal 
moteris. 
11.00 Svajonių sodai. 
12.00 „Gyvenimas“. 6 s.
12.40 Loterija „Kenoloto“. 
12.42 „Gyvenimas“ 
(tęsinys).
13.05 „Auklė 3“. Drama. 
jAV. 2009 m. (N-7).
15.00 „Netikra vienuolė 
2“. Komedija. jAV. 
1993 m. (N-7).
17.15 „Kobra 11“. 2 s. 
17.20 Loterija „Kenoloto“.
17.22 „Kobra 11“ (tęsinys).
18.30 TV3 žinios, 
sportas, orai.
19.30 X Faktorius. 
22.00 „Transporteris 3“. 
Veiksmo f. Prancūzija. 
2008 m. (N-14).
22.45 Loterijos „jėga ir 
Kenoloto“.
22.48 „Transporteris 3“ 
(tęsinys).
0.10 „bermudų 
trikampis 2“. Drama. jAV. 
2005 m. (N-14).
2.00 „Geri ketinimai“ 
(kart.).

6.00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (kart.).
7.00 „Pričiupom!“. 7 s. 
(kart.).
7.30 baltijos galiūnų 
čempionatas. Kražiai, 
Kelmės r., rugpjūčio 21 
d., 2021 m. (kart.).
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų 
čempionato III-iasis 
etapas. Pakruojis, 
rugpjūčio 28 d., 2021 m. 
10.05 „Neįtikėtini 
gyvūnai“. 4 s. 
11.15 „Negyvenamose 
salose su beru Grilsu“. 
6 s.
12.30 „Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi“. 6 s. 
13.40 Ekstrasensai tiria.
15.55 „Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai“. 4 s.
17.00 betsafe–LKL 
čempionatas. „Nevėžis-
Optibet“ – „Labas Gas“. 
Tiesioginė transliacija.
19.30 „Mirtinas ginklas“. 
4 s.
20.30 „Paskutinis laivas“. 
2, 3 s. 

22.30 „Gyvi numirėliai“. 
19 s. 
23.35 „Narkotikų 
prekeiviai“. 4 s.
0.35 „Įkalinti laike“ 
(kart.).
2.35 „Kryžminė ugnis“ 
(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.).
10.00, 15.00 Sveikatos 
kodas (kart.). 
10.30, 15.30 Sveikatos 
kodas televitrina. 
11.00 Nuo... Iki... (kart.). 
12.00 Priešaušrio 
Lietuva (kart.). 
13.00 „Senovės 
atradimai“. 5, 6 s. (kart.).
16.00, 1.30, 4.40 
Gyvūnų pasaulis (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.). 
21.00 Totoriai: iš kartos 
į kartą. 
21.30 Miško atspalviai 
(kart.). 
22.00 Žinios. 
23.00 Lietuvos galiūnų 
čempionato III-iasis 
etapas. Pakruojis, 
rugpjūčio 28 d. 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“. 
1/37 s.
8.00 Švarūs miestai. 
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Senjorų avilys. 
Mankšta. 
9.30 Grilio skanėstai. 
10.00 Krepšinio 
pasaulyje su V.Mačiuliu. 
10.30 Deutsche Welle 
pristato: Greitis.
11.00, 3.35 TV Europa 
pristato. Vyrų šešėlyje. 
julija beniuševičiūtė 
Žymantienė-Žemaitė. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00, 0.00 „Teisingumo 
agentai“. 1/11, 1/12 s. 
14.00, 2.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
5/41, 5/42 s. 
16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Žinios. Orai.
16.30, 21.30 24/7.
17.30 Nauja diena.
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Nemarusis 
prancūzų šansonas. 
Scenos ir užkulisių 
istorijos iš Kauno 
muzikinio teatro. Kauno 
valsybinio muzikinio 
teatro koncertas.
20.30 „Akligatvis“. 
Dokumentinis filmas. 
Lietuva. 2009 m.

23.00, 4.20 Laikykitės 
ten. Pokalbiai.
3.55, 5.00 Kaimo 
akademija. 
5.20 Mažos Mūsų 
Pergalės.

6.05 Duokim garo! 
(kart.).
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 
(kart.).
11.30 7 Kauno dienos. 
12.00 Mokslo sriuba. 
12.30 Šv. Mišios iš 
Vilniaus Šv. vyskupo 
Stanislovo ir Šv. 
Vladislovo arkikatedros 
bazilikos. Tiesioginė 
transliacija.
13.40 Išpažinimai. 
14.05 „Džekas nori 
broliuko“. Nuotykių 
filmas. Nyderlandai. 
2015 m. 
15.30 Svajoja vaikai. 
16.00 „Drakonų princas“. 
3, 4 s.
17.00 Mūsų gyvūnai. 
17.30 Kultūringai su 
Nomeda. 
18.30 Stambiu planu. 
19.30 „Artūras 
Poviliūnas. Sporto 
diplomatas“. 
Dokumentinis filmas. 
2021 m.
20.30 Panorama. 
Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
21.00 „Vox juventus“. 
XIV jaunųjų 
kompozitorių kūrinių 
chorui konkursas. 
Atlieka choras „jauna 
muzika“.
22.15 Fortepijono 
maratonas beethovenui. 
Sonata fortepijonui 
nr. 5 c-moll, op. 10 nr. 
1. Atlieka Robertas 
Lozinskis.
22.35 „Kodėl 
važinėjame dviračiu“. 
Dokumentinis filmas. 
Nyderlandai. 2017 m. 
(kart.).
23.35 Panorama. 
Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k., kart.).
0.05 „Vairavimo 
pamokos“. Romantinė 
komedija. Didžioji 
britanija, jAV. 2014 m. 
(N-14, kart.).
1.35 7 Kauno dienos 
(kart.).
2.05 „Pasakojimai iš 
japonijos“. 5/12 d.
2.15 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).
3.10 Stambiu planu 
(kart.).
4.05 „Džekas nori 
broliuko“. Nuotykių 
filmas. Nyderlandai. 
2015 m. (kart.).
5.30 Pradėk nuo savęs 
(kart.).
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6.02 Labas rytas, 
Lietuva. Žinios. Orai. 
Sportas.
8.55 „Įstatymas ir tvarka“. 
15/11 s.
9.40 „Komisaras Reksas“. 
32 s.
10.30 „Tarnauti ir ginti“. 
269 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.).
16.20 „Kalnų daktaras“. 
12/15 s.
17.10 „Ponių rojus“. 
4/151 s.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 Daiktų istorijos 
(subtitruota).
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 LRT forumas. 
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Paryžiaus policija 
1900“. 3 s.
24.00 „Grančesteris“. 
4/6 s.
0.45 „Kelionių atvirukai“. 
50 d. 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 LRT radijo žinios.
1.05 Daiktų istorijos 
(subtitruota, kart.).
2.05 LRT forumas (kart.).
3.05 Kas ir kodėl? (kart.).
3.30 Dviračio žinios 
(kart.).
4.05 Savaitė (kart.).
5.05 Šoka Lietuva.
5.15 „Ponių rojus“. 
4/151 s. (kart.).

6.00 „balta - meilės 
spalva“. 176, 177 s.
7.00 Nuo... Iki... (kart.).
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. 184, 185 s. 
10.00 „Du gyvenimai“. 
43 s. 
11.10 „Keičiu žmoną“. 
15 s. 
12.10 „būrėja“. 84, 85 s.
13.20 „Turtuolė 
varguolė“. 3 s. 
14.30 „Uždraustas 
vaisius“. 147 s. 
15.30 „Stebuklas“. 76 s.
16.35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18.30 Žinios. Sportas. 
Orai. 
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Monikai reikia 
meilės“. 9 s.
21.30 Žinios. Sportas. 
Orai. 
22.30 „Pagrobimas 
3“. Veiksmo trileris. 
Prancūzija, jAV, Ispanija. 
2014 m. (N-14).
0.45 „begėdis“. 2 s. 
1.55 „bėgantis 
skustuvo ašmenimis 
2049“ (kart.). 

4.30 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. 184, 185 s. 
(kart.). 

6.15 „Vėžliukai nindzės“. 
16 s. 
6.40 „Ančiukų istorijos“. 
24 s. 
7.05 „Madagaskaro 
pingvinai“. 202 s.
7.35 Svajonių sodai 
(kart.).
8.35 „Meilės sūkuryje“. 
3567 s. 
9.45 „Nordkvistų 
paslaptis“. Melodrama. 
Vokietija. 2018 m. (N-7).
11.45 „Midsomerio 
žmogžudystės“. 1401 s. 
12.40 Loterija 
„Kenoloto“.
12.42 „Midsomerio 
žmogžudystės“. 1401 s. 
(tęsinys).
14.00 „Gyvenimo 
išdaigos“. 11, 12 s. 
15.00 „Simpsonai“. 19, 
20 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 „Moterys meluoja 
geriau“. 13 s.
21.30 TV3 vakaro žinios, 
sportas, orai.
22.30 „Ledo kariai“. 
Veiksmo filmas. Kanada. 
2013 m. (N-14).
22.45 Loterijos „jėga ir 
Kenoloto“.
22.48 „Ledo kariai“ 
(tęsinys).
0.20 „Kaulai“. 12 s. 
1.25 „Havajai 5.0“. 308 s. 
2.25 „Majų baikerių 
klubas“. 8 s. 
3.35 „Vieniši tėvai“. 16 s.
4.05 „Kaulai“. 12 s. (kart.).
5.05 „Saldainiukas“. 13 s.

6.15 „CSI. Majamis“. 19 
s. (kart.). 
7.15 „Mano virtuvė 
geriausia“. 38 s. (kart.).
8.35 „Teisingumo 
agentai“. 17 s. (kart.).
9.40 „Pėdsakas“. 76 s. 
(kart.). 
10.35 „Neįtikėtini 
gyvūnai“. 4 s. (kart.).
11.35 „jūrų pėstininkai“. 
5 s. (kart.).
12.30 „CSI. Majamis“. 
20 s.
13.30 „Mano virtuvė 
geriausia“. 39 s.
14.50 „Teisingumo 
agentai“. 18 s. 
16.00 „Pėdsakas“. 77 s.
17.00 Info diena. 
17.30 „jūrų pėstininkai“. 
6 s. 
18.30 betsafe–LKL 
čempionatas. „jonavos 
Cbet“ – „Žalgiris“. 
Tiesioginė transliacija.
21.00 „Anonimė“. Trileris. 
Vokietija, jAV, Kanada. 
2018 m. (N-14).

22.55 „Mirtinas ginklas“. 
4 s. (kart.).
23.55 „Gyvi numirėliai“. 
19 s. (kart.). 
1.00 „Narkotikų 
prekeiviai“. 4 s. (kart.).

6.00 Apie žūklę.
6.30 Labas vakaras, 
Lietuva (kart.). 
8.30 Nuo... Iki... (kart.).
9.30 Gyvūnų pasaulis 
(kart.). 
10.00 Mes pačios (kart.). 
11.00 KK2 (kart.). 
12.00 bučiuoju. Rūta 
(kart.). 
13.00 KK2 penktadienis 
(kart.). 
14.30 Žinios (kart.). 
15.30 Gyvūnų pasaulis 
(kart.). 
16.00 „Iššifruoti lobiai“. 5 
s. (kart.).
17.00 Info diena. 
19.30 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu. 
20.00 Info diena. 
21.00 „Iššifruoti lobiai“. 
6 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.). 

5.30 Vantos lapas. 
6.00 bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„bUSHIDO KOK 2020“. 
(N-7).
6.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
7.00 „Netikėtas 
teisingumas“. 3/36 s. 
8.00 Senjorų avilys. 
Mankšta. 
8.30 Inovacijų DNR . 
9.00 24/7. 
10.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
4/28 s. 
11.00 „Daktarė 
Kovalčiuk“. 2/29 s.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mažos Mūsų 
Pergalės. 
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“. 1/20 s.
15.00 „Reali mistika“. 
4/55 s. 
16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Reporteris. 
Sportas. Orai.
16.30 Laisvės TV 
valanda.
17.30 TV Europa 
pristato. „baltijos 
slapukė“. Dokumentinis 
filmas. Lietuva. 2014 m.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
4/29 s. 
20.30 „Reali mistika“. 
3/1 s.
21.30, 2.30 „Daktarė 
Kovalčiuk“. 2/30 s.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV 
valanda.

0.30 „Pėdsakas“. 1/20 s. 
1.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. 4/29 s.
3.20 Alfa taškas. 
3.40 Laisvės TV valanda.
4.20 TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Emilija 
Pliaterytė. 
4.50 „Reali mistika“. 
3/1 s.

6.05 beatos virtuvė 
(subtitruota).
7.00 „Stebuklingoji 
boružėlė“. 2/11 s. (kart.).
7.25 „Drakoniukas 
Kokosas“. 2/26 s. (kart.).
7.40 „44 katės“. 2/10 s.
7.55 „Ieškok manęs 
Paryžiuje“. 15 s.
8.25 Skambantys 
pasauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias – 
menininkas, dizaineris 
Irakli Nasidze 
(Prancūzija, Sakartvelas) 
(kart.).
9.25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11.50 Kas geresnio, 
kaimyne? (subtitruota, 
kart.).
12.20 Pusryčiai pas 
kaimyną (kart.).
12.50 Kultūros diena 
(kart.).
13.40 Duokim garo! 
15.00 Istorijos 
detektyvai (subtitruota).
15.45 „Drakoniukas 
Kokosas“. 2/27 s.
16.00 „44 katės“. 2/11 s.
16.15 „Stebuklingoji 
boružėlė“. 2/12 s.
16.40 Svajoja vaikai. 
17.10 „Tarnauti ir ginti“. 
269 s. (kart.).
18.15 „Čikagos policija“. 
4/13 s.
19.00 Išpažinimai.
19.30 „Pašokim“. 4 d. 
„Visi į sceną“.
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 Žmogiškasis 
mastelis. „Gimę nardyti. 
Vandens ritualai“. 
Dokumentinis filmas. 
Islandija. 2019 m. 
22.30 „Kino istorija“. 
4 s. „Septintasis 
dešimtmetis“. 2 d.
23.15 „Kino istorija“. 
5 s. „Aštuntasis 
dešimtmetis“. 1 d.
24.00 DW naujienos 
rusų kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Žagarės vyšnių 
festivalis 2015. 
Koncertuoja Saulius 
Prūsaitis ir grupė.
1.30 Maestro (kart.).
2.30 Euromaxx (kart.).
3.00 Panorama (su 
vertimu į gestų k., kart.).
3.30 Dienos tema (su 
vertimu į gestų k., kart.).
3.50 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
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6.02 Labas rytas, 
Lietuva. Žinios. Orai. 
Sportas.
8.55 „Įstatymas ir tvarka“. 
15/12 s.
9.40 „Komisaras Reksas“. 
33 s.
10.30 „Tarnauti ir ginti“. 
270 s.
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 Maestro (kart.).
13.00 Klauskite daktaro 
(kart.).
14.00 Žinios. Orai. Laba 
diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
16.20 „Kalnų daktaras“. 
12/16 s.
17.10 „Ponių rojus“. 
4/152 s.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 (Ne)emigrantai 
(subtitruota).
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Triumfo 
kelias. jonas Karolis 
Chodkevičius. 
Dokumentinis filmas. 4 
d. 2021 m.
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Paryžiaus policija 
1900“. 4 s.
24.00 „Grančesteris“. 
5/1 s.
0.45 „Kelionių atvirukai“. 
51 d. „Versalio įtaka 
Švedijoje“.
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 LRT radijo žinios.
1.05 (Ne)emigrantai 
(subtitruota, kart.).
2.05 Triumfo 
kelias. jonas Karolis 
Chodkevičius. 
Dokumentinis filmas. 4 
d. 2021 m. (kart.).
3.05 Kas ir kodėl? (kart.).
3.30 Dviračio žinios 
(kart.).
4.05 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite (kart.).
4.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (kart.).
5.05 Dizaino 
dokumentika. 
Industrinis dizainas. 
5.15 „Ponių rojus“. 4/152 
s. (kart.).

6.00 „balta - meilės 
spalva“. 178, 179 s. 
7.00 KK2 (kart.).
7.30 „Monikai reikia 
meilės“. 9 s. (kart.).
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. 186, 187 s.
10.00 „Du gyvenimai“. 
44 s.
11.10 „Keičiu žmoną“. 
1 s. 
12.10 „būrėja“. 86, 87 s. 
13.20 „Turtuolė 
varguolė“. 4 s.
14.30 „Uždraustas 
vaisius“. 148 s. 
15.30 „Stebuklas“. 77 s. 
16.35 Labas vakaras, 
Lietuva.
18.30 Žinios. Sportas. 
Orai. 
19.30 KK2. 

20.00 bus visko. 
21.00 „Monikai reikia 
meilės“. 10 s.
21.30 Žinios. Sportas. 
Orai. 
22.30 „Operacija 
„Finalas“. Istorinė drama. 
jAV. 2018 m. (N-14).
0.55 „begėdis“. 3 s. 
2.05 „Pagrobimas 3“ 
(kart.).
3.55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. 186, 187 s. 
(kart.).

6.15 „Vėžliukai nindzės“. 
17 s.
6.40 „Ančiukų istorijos“. 
25 s.
7.05 „Madagaskaro 
pingvinai“. 203 s.
7.35 Aktualijų laida 
„Karštai su tv3.lt“ (kart.).
8.35 „Meilės sūkuryje“. 
3568 s. 
9.45 „Kur gyvena tavo 
širdis“. Melodrama. 
Vokietija. 2019 m. (N-7).
11.45 „Midsomerio 
žmogžudystės“. 1402 s. 
12.40 Loterija „Kenoloto“. 
12.42 „Midsomerio 
žmogžudystės“. 1402 s. 
(tęsinys).
14.00 „Gyvenimo 
išdaigos“. 13, 14 s.
15.00 „Simpsonai“. 21, 
22 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 „Moterys meluoja 
geriau“. 14 s.
21.30 TV3 vakaro žinios, 
sportas, orai.
22.30 „Greičio įkaitai“. 
Veiksmo filmas. belgija, 
Prancūzija, jAV. 2017 m. 
(N-7).
22.45 Loterijos „jėga ir 
Kenoloto“. 
22.48 „Greičio įkaitai“ 
(tęsinys).
0.15, 3.55 
„Pasirodymas“. 1 s. 
1.15 „Havajai 5.0“. 309 s. 
2.15 „Majų baikerių 
klubas“. 9 s. 
3.25 „Vieniši tėvai“. 17 s. 
4.55 „Saldainiukas“. 14 s.

6.15 „CSI. Majamis“. 
20 s. (kart.). 
7.15 „Mano virtuvė 
geriausia“. 39 s. (kart.).
8.35 „Teisingumo 
agentai“. 18 s. (kart.).
9.40 „Pėdsakas“. 77 s. 
(kart.). 
10.35 „Apuokas“. 5 s. 
(kart.).
11.35 „jūrų pėstininkai“. 
6 s. (kart.).
12.30 „CSI. Majamis“. 
21 s. 
13.30 „Mano virtuvė 
geriausia“. 40 s. 
14.50 „Teisingumo 
agentai“. 19 s. 
16.00 „Pėdsakas“. 78 s. 
17.00 Info diena. 

17.30 „jūrų pėstininkai“. 
7 s.
18.30 „Apuokas“. 6 s. 
19.30, 1.50 „Snaiperis“. 
7 s.
20.30 „Pričiupom!“. 8 s.
21.00 „Skiriamoji juosta“. 
Veiksmo trileris. jAV. 
2002 m. (N-7).
23.05 „Anonimė“ (kart.).
1.00 „Iš visų jėgų“. 11, 
12 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 Nuo... Iki... (kart.). 
14.30 Žinios. 
15.30 KK2 (kart.).
16.00 „Iššifruoti lobiai“. 
6 s. (kart.). 
17.00 Info diena. 
19.30 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu. 
20.00 Info diena. 
21.00 „Iššifruoti lobiai“. 
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.). 

5.30 Nauja diena. 
6.30 Inovacijų DNR.
7.00 „Netikėtas 
teisingumas“. 3/37 s. 
8.00 „Žiedas su rubinu“. 
1/38 s. 
9.00 „Teisingumo 
agentai“. 1/9 s. 
10.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
4/29 s.
11.00 „Daktarė 
Kovalčiuk“. 2/30 s. 
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“. 1/21 s. 
15.00 „Reali mistika“. 
4/56 s. 
16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Reporteris. 
Sportas. Orai.
16.30 #NeSpaudai. 
17.30 „Zoologijos 
sodas“. 1/1 s. 
18.25, 22.55 Rubrika 
„Europa - tai aš“. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
4/30 s. 
20.30, 4.50 „Reali 
mistika“. 3/2 s.
21.30, 2.30 „Daktarė 
Kovalčiuk“. 2/31 s. 
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai. 
0.30 „Pėdsakas“. 1/21 s.
1.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. 4/30 s.
3.20 Alfa taškas.
3.40 #NeSpaudai. 
4.20 TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Rašytoja 
Gabrielė Petkevičaitė-
bitė. 

6.05 Daiktų istorijos 
(subtitruota).
7.00 „Stebuklingoji 
boružėlė“. 2/12 s. (kart.).
7.25 „Drakoniukas 
Kokosas“. 2/27 s. (kart.).
7.40 „44 katės“. 2/11 s.
7.55 „Ieškok manęs 
Paryžiuje“. 16 s.
8.25 Legendos. Šiandien 
ir visados (kart.).
9.25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11.50 Vilniaus sąsiuvinis 
(subtitruota, kart.).
12.20 Smalsumo genas 
(kart.).
12.50 Legendos. 
Šiandien ir visados 
(kart.).
13.45 7 Kauno dienos 
(kart.).
14.15 Mokslo sriuba 
(kart.).
14.45 „Pašokim“. 4 d. 
„Visi į sceną“ (kart.).
15.45 „Drakoniukas 
Kokosas“. 2/28 s.
16.00 „44 katės“. 2/12 s.
16.15 „Stebuklingoji 
boružėlė“. 2/13 s.
16.40 Gustavo 
enciklopedija 
(subtitruota).
17.10 „Tarnauti ir ginti“. 
270 s. (kart.).
18.15 „Čikagos policija“. 
4/14 s.
19.00 Gyvenk kaip 
galima švariau (kart.).
19.30 „Gyvenimas 
po Stounhendžo“. 
Dokumentinis filmas. 
D. britanija, Prancūzija, 
Danija. 2016 m. 
20.30 Panorama. Dienos 
tema. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
21.30 „Vienui vieni“. 
Vaidybinis filmas. 2003 
m. (N-7, su garsiniu 
vaizdavimu).
23.00 Vartotojų 
kontrolė (su vertimu į 
gestų k.). 
23.50 Dizaino 
dokumentika. judanti 
grafika. 
24.00 DW naujienos 
rusų kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Žagarės vyšnių 
festivalis 2015. 
Koncertuoja grupė 
„Makchu Pikchu“.
1.40 „Vox juventus“. XIV 
jaunųjų kompozitorių 
kūrinių chorui 
konkursas. Atlieka 
choras „jauna muzika“ 
(kart.).
3.00 Panorama (su 
vertimu į gestų k., kart.).
3.30 Dienos tema (su 
vertimu į gestų k., kart.).
3.50 Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k., kart.).
4.05 Kelias (kart.).
4.35 Triumfo 
kelias. jonas Karolis 
Chodkevičius. 
Dokumentinis filmas. 
4 d. 2021 m. (kart.).
5.30 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
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6.02 Labas rytas, 
Lietuva. Žinios. Orai. 
Sportas.
8.55 „Įstatymas ir tvarka“. 
15/13 s.
9.40 „Komisaras Reksas“. 
34 s.
10.30 „Tarnauti ir ginti“. 
271 s.
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 Triumfo 
kelias. jonas Karolis 
Chodkevičius. 
Dokumentinis filmas. 
4 d. 2021 m. (kart.).
13.00 Daiktų istorijos 
(subtitruota, kart.).
14.00 Žinios. Orai. Laba 
diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
16.20 „Kalnų daktaras“. 
13/1 s.
17.10 „Ponių rojus“. 
4/153 s.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 Kitą kartą Afrikoje.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Lietuva kalba. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Paryžiaus policija 
1900“. 5 s.
24.00 „Grančesteris“. 
5/2 s.
0.45 „Kelionių atvirukai“. 
52 d. „Pasakiškasis 
balthuso Morvanas“.
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 LRT radijo žinios.
1.05 Kitą kartą Afrikoje 
(kart.).
2.05 Lietuva kalba 
(kart.).
3.05 Kas ir kodėl? (kart.).
3.30 Dviračio žinios 
(kart.).
4.05 Stilius (kart.).
5.05 Šoka Lietuva.
5.15 „Ponių rojus“. 
4/153 s. (kart.).

6.00 „balta - meilės 
spalva“. 180, 181 s. 
7.00 KK2 (kart.).
7.30 „Monikai reikia 
meilės“. 10 s. (kart.).
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. 188, 189 s.
10.00 „Du gyvenimai“. 
45 s.
11.10 „Keičiu žmoną“. 
2 s.
12.10 „būrėja“. 88, 89 s. 
13.20 „Turtuolė 
varguolė“. 5 s. 
14.30 „Uždraustas 
vaisius“. 149 s. 
15.30 „Stebuklas“. 78 s.
16.35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18.30 Žinios. Sportas. 
Orai. 
19.30 KK2. 
20.00 Šeškinės 20. 
Giedriaus ir Džiugo šou. 
21.00 „Monikai reikia 
meilės“. 11 s.
21.30 Žinios. Sportas. 
Orai. 
22.30 „Absoliutus blogis. 
Pabaiga“. Fantastinis 
siaubo trileris. jAV, 

Vokietija, Prancūzija, 
Kanada, Pietų Afrika. 
2016 m. (N-14).
0.40 „begėdis“. 4 s. 
1.50 „Operacija „Finalas“ 
(kart.).
3.55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. 188, 189 s. 
(kart.).

6.15 „Vėžliukai nindzės“. 
18 s. 
6.40 „Ančiukų istorijos“. 
26 s. 
7.05 „Madagaskaro 
pingvinai“. 204 s.
7.35 Prieš srovę (kart.).
8.35 „Meilės sūkuryje“. 
3569 s. 
9.45 „Nakvynė su 
pusryčiais. Kur aplanko 
meilė“. Melodrama. 
Kanada, jAV. 2017 m. 
(N-7).
11.45 „Midsomerio 
žmogžudystės“. 1403 s. 
12.40 Loterija 
„Kenoloto“.
12.42 „Midsomerio 
žmogžudystės“. 1403 s. 
(tęsinys).
14.00 „Gyvenimo 
išdaigos“. 15, 16 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 „Moterys meluoja 
geriau“. 15 s.
21.30 TV3 vakaro žinios, 
sportas, orai.
22.30 „Žmonijos biuras“. 
Veiksmo filmas. Kanada. 
2017 m. (N-14).
22.45 Vikinglotto. 
22.50 „Žmonijos biuras“ 
(tęsinys).
23.15 Loterijos „jėga ir 
Kenoloto“. 
23.18 „Žmonijos biuras“ 
(tęsinys).
0.25 „Pasirodymas“. 2 s.
1.25 „Havajai 5.0“. 310 s.
2.25 „Majų baikerių 
klubas“. 10 s. 
3.55 „Vieniši tėvai“. 18 s.
4.25 „Pasirodymas“. 2 s. 
(kart.). 
5.15 „Saldainiukas“. 15 s.

6.15 „CSI. Majamis“. 
21 s. (kart.).
7.15 „Mano virtuvė 
geriausia“. 40 s. (kart.).
8.35 „Teisingumo 
agentai“. 19 s. (kart.). 
9.40 „Pėdsakas“. 78 s. 
(kart.). 
10.35 „Apuokas“. 6 s. 
(kart.).
11.35 „jūrų pėstininkai“. 
7 s. (kart.).
12.30 „CSI. Majamis“. 
22 s. 
13.30 „Mano virtuvė 
geriausia“. 41 s.
14.50 „Teisingumo 
agentai“. 20 s.
16.00 „Pėdsakas“. 79 s. 
17.00 Info diena. 

17.30 „jūrų pėstininkai“. 
8 s. 
18.30 betsafe–
LKL čempionatas. 
„Šiauliai-7bet“ – „Pieno 
žvaigždės“. Tiesioginė 
transliacija.
21.00 „Sukilimas“. 
Fantastinis veiksmo 
filmas. Didžioji britanija. 
2017 m. (N-14).
22.45 „Skiriamoji juosta“ 
(kart.).
0.50 „Iš visų jėgų“. 13, 
14 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 bus visko (kart.). 
14.30 Žinios. 
15.30 KK2 (kart.). 
16.00 „Iššifruoti lobiai“. 1 
s. (kart.). 
17.00 Info diena. 
19.30 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu. 
20.00 Info diena. 
21.00 „Iššifruoti lobiai“. 
2 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.). 

5.29 Programa.
5.30 Nauja diena. 
6.30 Mūsų gyvūnai. 
7.00 „Netikėtas 
teisingumas“. 3/38 s. 
8.00 „Žiedas su rubinu“. 
1/39 s. 
9.00 „Teisingumo 
agentai“. 1/10 s. 
10.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
4/30 s. 
11.00 „Daktarė 
Kovalčiuk“. 2/31 s.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“. 1/22 s.
15.00 „Reali mistika“. 
4/57 s. 
16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Reporteris. 
Sportas. Orai.
16.30 Laikykitės ten. 
17.30 „Zoologijos 
sodas“. 1/2 s. 
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
4/31 s. 
20.30 „Reali mistika“. 
3/3 s. 
21.30 „Daktarė 
Kovalčiuk“. 2/32 s. 
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten. 
0.30 „Pėdsakas“. 1/22 s. 
1.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. 4/31 s.
2.30 „Daktarė Kovalčiuk“. 
2/32 s.
3.20 Alfa taškas. 

3.40 Laikykitės ten.
4.20 TV Europa 
pristato. Vyrų šešėlyje. 
Marija Pečkauskaitė-
Šatrijos Ragana. 
4.50 „Reali mistika“. 
3/3 s. 

6.00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
6.05 (Ne)emigrantai 
(subtitruota).
7.00 „Stebuklingoji 
boružėlė“. 2/13 s. (kart.).
7.25 „Drakoniukas 
Kokosas“. 2/28 s. (kart.).
7.40 „44 katės“. 2/12 s.
7.55 „Ieškok manęs 
Paryžiuje“. 17 s.
8.25 Širdyje lietuvis 
(kart.).
9.25 Labas rytas, 
Lietuva (kart.).
11.50 Menora 
(subtitruota, kart.).
12.20 Į sveikatą! (kart.).
12.50 Širdyje lietuvis 
(kart.).
13.45 Euromaxx (kart.).
14.15 Veranda (kart.).
14.45 „Gyvenimas 
po Stounhendžo“. 
Dokumentinis filmas. 
Didžioji britanija, 
Prancūzija, Danija. 
2016 m. (kart.).
15.45 „Drakoniukas 
Kokosas“. 2/29 s.
16.00 „44 katės“. 2/13 s.
16.15 „Stebuklingoji 
boružėlė“. 2/14 s.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“. 
271 s. (kart.).
18.15 „Čikagos policija“. 
4/15 s.
19.00 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija 
(kart.).
19.30 „Architektas 
Alvaras Aaltas“. 
Dokumentinis filmas. 
Suomija. 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 Praeitis ateičiai 
(subtitruota).
22.30 Mūšio laukas 
(kart.).
23.00 Į sveikatą! (kart.).
23.30 Pradėk nuo 
savęs (kart.).
24.00 DW naujienos 
rusų kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Žagarės vyšnių 
festivalis 2014. Renkasi 
geriausieji. Electronic 
I, MC Mesijus, G&G 
Sindikatas.
1.30 Auksinis protas. 
Vasara (kart.).
2.45 „Kelionių atvirukai“. 
51 d. „Versalio įtaka 
Švedijoje“ (kart.).
3.00 Panorama (su 
vertimu į gestų k., kart.).
3.30 Dienos tema (su 
vertimu į gestų k., kart.).
3.50 Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k., kart.).
4.05 Išpažinimai (kart.).
4.35 Lietuva kalba 
(kart.).
5.30 Euromaxx (kart.).

Redakcijaužprogramų
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6.02 Labas rytas, 
Lietuva. Žinios. Orai. 
Sportas.
8.55 „Įstatymas ir tvarka“. 
15/14 s.
9.40 „Komisaras Reksas“. 
35 s.
10.30 „Tarnauti ir ginti“. 
272 s.
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 Kitą kartą Afrikoje 
(kart.).
13.00 (Ne)emigrantai 
(subtitruota, kart.).
14.00 Žinios. Orai. Laba 
diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
16.20 „Kalnų daktaras“. 
13/2 s.
17.10 „Ponių rojus“. 
4/154 s.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 Vartotojų kontrolė 
(subtitruota).
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Gimę tą pačią 
dieną (subtitruota).
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Paryžiaus policija 
1900“. 6 s.
23.50 „Grančesteris“. 
5/3 s.
0.35 „Skonio pasaka“. 5 
d. „Dešrelė. Pasakojimas 
su dviem galais“.
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vartotojų kontrolė 
(subtitruota, kart.).
2.05 Gimę tą pačią 
dieną (subtitruota, kart.).
3.05 Kas ir kodėl? (kart.).
3.30 Dviračio žinios. 
(kart.).
4.05 Klauskite daktaro 
(kart.).
5.05 Dizaino 
dokumentika. Interjeras. 
5.15 „Ponių rojus“. 
4/154 s. (kart.).

6.00 „balta - meilės 
spalva“. 182, 183 s. 
7.00 KK2 (kart.).
7.30 „Monikai reikia 
meilės“. 11 s. (kart.).
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. 190, 191 s.
10.00 „Du gyvenimai“. 
46 s.
11.10 „Keičiu žmoną“. 
3 s.
12.10 „būrėja“. 90, 91 s.
13.20 „Turtuolė 
varguolė“. 6 s. 
14.30 „Uždraustas 
vaisius“. 150 s. 
15.30 „Stebuklas“. 79 s.
16.35 Labas vakaras, 
Lietuva.
18.30 Žinios. Sportas. 
Orai. 
19.30 KK2.
20.00 bučiuoju. Rūta. 
21.00 „Monikai reikia 
meilės“. 12 s.
21.30 Žinios. Sportas. 
Orai. 
22.30 „Pasmerktas mirti“. 
Veiksmo trileris. jAV. 
2013 m. (N-14).

0.45 „begėdis“. 5 s.
2.00 „Absoliutus blogis. 
Pabaiga“ (kart.). 
3.40 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. 190 s. (kart.). 
4.25 Alchemija. 
4.50 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų 
portretai“.

6.15 „Vėžliukai nindzės“. 
19 s.
6.40 „Ančiukų istorijos“. 
27 s.
7.05 „Madagaskaro 
pingvinai“. 205 s.
7.35 Gero vakaro šou 
(kart.).
8.35 „Meilės sūkuryje“. 
3570 s. 
9.45 „Iš visos širdies. 
Vestuvės“. Melodrama. 
jAV. 2018 m. (N-7).
11.45 „Midsomerio 
žmogžudystės“. 1404 s. 
12.40 Loterija „Kenoloto“.
12.42 „Midsomerio 
žmogžudystės“. 1404 s. 
(tęsinys).
14.00 „Gyvenimo 
išdaigos“. 17, 18 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 „Moterys meluoja 
geriau“. 16 s. 
21.30 TV3 vakaro žinios, 
sportas, orai.
22.30 „jūrų pėstininkas. 
Užnugaris“. Trileris. jAV. 
2013 m. (N-14).
22.45 Loterijos „jėga ir 
Kenoloto“. 2020. 382 s.
22.48 „jūrų pėstininkas. 
Užnugaris“ (tęsinys).
0.10, 3.40 
„Pasirodymas“. 3 s.
1.10 „Havajai 5.0“. 311 s.
2.10 „X failai“. 1 s. 
3.10 „Vieniši tėvai“. 19 s.
4.40 „Saldainiukas“. 16 s.
5.40 „Gyvenimo 
išdaigos“. 16 s. (kart.).

6.15 „CSI. Majamis“. 
22 s. (kart.). 
7.15 „Mano virtuvė 
geriausia“. 41 s. (kart.).
8.35 „Teisingumo 
agentai“. 20 s. (kart.). 
9.40 „Pėdsakas“. 79 s. 
(kart.).
10.35 Ekstrasensai tiria 
(kart.).
11.35 „jūrų pėstininkai“. 
8 s. (kart.). 
12.30 „CSI. Majamis“. 
23 s. 
13.30 „Mano virtuvė 
geriausia“. 42 s. 
14.50 „Teisingumo 
agentai“. 21 s.
16.00 „Pėdsakas“. 80 s.
17.00 Info diena. 
17.30 „jūrų pėstininkai“. 
9 s. 
18.30 betsafe–LKL 
čempionatas. „jonavos 
Cbet“ – „Neptūnas“. 
Tiesioginė transliacija.

21.00 „2.22“. Trileris. 
Australija, jAV. 2017 m. 
(N-14).
22.55 „Sukilimas“ (kart.).
0.40 „Iš visų jėgų“. 15, 
16 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 Šeškinės 20. 
Giedriaus ir Džiugo šou 
(kart.). 
14.30 Žinios. 
15.30 KK2 (kart.). 
N-7. Infošou. 
16.00 „Iššifruoti lobiai“. 
2 s. (kart.).
17.00 Info diena. 
19.30 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu. 
20.00 Info diena. 
21.00 „Iššifruoti lobiai“. 
3 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.). 

5.30 Nauja diena. 
6.30 Deutsche Welle 
pristato: Keliautojo 
dienoraštis.
7.00 „Netikėtas 
teisingumas“. 3/39 s. 
8.00 „Žiedas su rubinu“. 
1/40 s. 
9.00 „Teisingumo 
agentai“. 1/11 s.
10.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
4/31 s. 
11.00 „Daktarė 
Kovalčiuk“. 2/32 s.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“. 
1/23 s. 
15.00 „Reali mistika“. 
4/58 s. 
16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Reporteris. 
Sportas. Orai.
16.30 Oponentai. 
17.30 „Zoologijos 
sodas“. 1/3 s. 
18.25, 22.55 Rubrika 
„Europa - tai aš“. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
4/32 s.
20.30, 4.50 „Reali 
mistika“. 3/4 s. 
21.30, 2.30 „Daktarė 
Kovalčiuk“. 2/33 s. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
0.30 „Pėdsakas“. 1/23 s.
1.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. 4/32 s. 
3.20 Alfa taškas.
3.40 Oponentai. 
4.20 TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Lazdynų 
Pelėda. 

 

6.05 Kitą kartą Afrikoje.
7.00 „Stebuklingoji 
boružėlė“. 2/14 s. (kart.).
7.25 „Drakoniukas 
Kokosas“. 2/29 s. (kart.).
7.40 „44 katės“. 2/13 s.
7.55 „Ieškok manęs 
Paryžiuje“. 18 s.
8.25 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).
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 – 
menininkas, dizaineris 
Irakli Nasidze 
(Prancūzija, Sakartvelas) 
(kart.).
14.45 „Architektas 
Alvaras Aaltas“. 
Dokumentinis filmas. 
Suomija. 2020 m. (kart.).
15.45 „Drakoniukas 
Kokosas“. 2/30 s.
16.00 „44 katės“. 2/14 s.
16.15 „Stebuklingoji 
boružėlė“. 2/15 s.
16.40 „Kaip atsiranda 
daiktai“. 11/15 s.
17.10 „Tarnauti ir ginti“. 
272 s. (kart.).
18.15 „Čikagos policija“. 
4/16 s.
19.00 Simfonija iš 
Šiaurės jeruzalės. 
Holokausto 80-mečio 
paminėjimui skirtas 
koncertas. Tiesioginė 
transliacija iš LR 
Prezidentūros kiemo.
20.30 Panorama. Dienos 
tema. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
21.30 3 minutės iki 
kino. Vokiečių filmą 
„Lara“ pristato operos 
dainininkė, laidų vedėja 
Nomeda Kazlaus.
21.33 Elito kinas. „Lara“. 
Drama. Vokietija. 2019 
m. (N-14, subtitruota).
23.15 „Nuostabios 
mintys“. 3 d. „Šiuolaikinio 
meno kūrėjas Antony 
Gormley“ (kart.).
23.40 Vizionieriai. 
Mindaugas Navakas 
(kart.).
23.45 „Kelionių 
atvirukai“. 56 d. „Upsala, 
švediškasis Oksfordas“.
24.00 DW naujienos 
rusų kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Lietuvos šimtmečio 
dainų šventė „Vardan 
tos…“. Ansamblių 
vakaras „Tėvyne mūsų“.
3.35 Panorama (su 
vertimu į gestų k., kart.).
4.05 Dienos tema (su 
vertimu į gestų k., kart.).
4.25 Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k., kart.).
4.35 Gimę tą pačią 
dieną (subtitruota, kart.).
5.30 Mūšio laukas 
(kart.).
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6.02 Labas rytas, 
Lietuva. Žinios. Orai. 
Sportas.
8.55 „Įstatymas ir 
tvarka“. 15/15 s.
9.40 „Komisaras 
Reksas“. 36 s.
10.30 „Tarnauti ir ginti“. 
273 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.).
16.20 „Kalnų daktaras“. 
13/3 s.
17.10 „Ponių rojus“. 
4/155 s.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 beatos virtuvė 
(subtitruota).
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Auksinis protas. 
22.55 „baris Sylas – 
Amerikos sukčius“. 
Trileris. jAV. 2017 m. 
(N-14).
0.45 „Valandėlės“. 
Komedija. Kanada, jAV. 
2017 m. (S).
2.15 Istorijos 
detektyvai (subtitruota, 
kart.).
3.00, 4.00, 5.00 LRT 
radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl? (kart.).
3.30 Mūsų gyvūnai 
(kart.).
4.05 Išpažinimai (kart.).
4.30 Šventadienio 
mintys (kart.).
5.05 Šoka Lietuva.
5.15 „Ponių rojus“. 
4/155 s. (kart.).

6.15 „balta - meilės 
spalva“. 184, 185 s.
7.00 KK2 (kart.).
7.30 „Monikai reikia 
meilės“. 12 s. (kart.).
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. 192, 193 s.
10.00 „Du gyvenimai“. 
47 s. 
11.10 „Keičiu žmoną“. 
4 s. 
12.10 „būrėja“. 92, 93 s. 
13.20 „Turtuolė 
varguolė“. 7 s. 
14.30 „Uždraustas 
vaisius“. 151 s. 
15.30 „Stebuklas“. 80 s.
16.35 Labas vakaras, 
Lietuva.
18.30 Žinios. Sportas. 
Orai. 
19.30 KK2 
penktadienis. 
21.00 „Midvėjaus 
mūšis“. Istorinis 
veiksmo filmas. Kinija, 
Honkongas, Kanada, 
jAV. 2019 m. (N-14).
23.50 „Artėjant 
prie nežinomybės“. 
Fantastinis trileris. jAV. 
2016 m. (N-14).

1.35 „Pasmerktas mirti“ 
(kart.). 
3.35 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. 192, 193 s. 
(kart.).

6.15 „Vėžliukai 
nindzės“. 20 s.
6.40 „Ančiukų istorijos“. 
28 s. 
7.05 „Madagaskaro 
pingvinai“. 206 s.
7.35 Farai (kart.). 
8.35 „Meilės sūkuryje“. 
3571 s. 
9.45 „Meilės 
skambutis“. 
Melodrama. jAV. 2020 
m. (N-7).
11.45 „Midsomerio 
žmogžudystės“. 1405 s.
12.40 Loterija 
„Kenoloto“. 
12.42 „Midsomerio 
žmogžudystės“. 1405 s. 
(tęsinys).
14.00 „Gyvenimo 
išdaigos“. 19, 20 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 „Ledo šalis 2“. 
Animacinis filmas. jAV. 
2019 m. 
21.25 „Keršytojai. 
Pabaiga“. Drama. jAV. 
2019 m. (N-14).
22.45 Loterijos „jėga ir 
Kenoloto“.
22.48 „Keršytojai. 
Pabaiga“ (tęsinys).
1.10 „Aligatorių alėja“. 
Komedija. jAV. 2000 
m. (S).
3.00 „Ledo kariai“ 
(kart.).
4.50 „Havajai 5.0“. 
310 s. 
5.40 „Gyvenimo 
išdaigos“. 17 s. (kart.).

6.15 „CSI. Majamis“. 
23 s. (kart.).
7.15 „Mano virtuvė 
geriausia“. 42 s. (kart.).
8.35 „Teisingumo 
agentai“. 21 s. (kart.).
9.40 „Pėdsakas“. 80 s. 
(kart.).
10.35 Ekstrasensai tiria 
(kart.).
11.35 „jūrų 
pėstininkai“. 9 s. (kart.). 
12.30 „CSI. Majamis“. 
24 s. 
13.30 „Mano virtuvė 
geriausia“. 43 s. 
14.50 „Teisingumo 
agentai“. 22 s.
16.00 „Pėdsakas“. 81 s.
17.00 Info diena. 
17.30 „jūrų 
pėstininkai“. 10 s. 
18.30 „Apuokas“. 7 s.
19.30 Amerikietiškos 
imtynės.
21.30 „Susišaudymas“. 
Veiksmo filmas. jAV. 
2007 m. (N-14).

23.15 „2.22“ (kart.). 
1.10 „Iš visų jėgų“. 17, 
18 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 bučiuoju. Rūta 
(kart.). 
14.30 Žinios. 
15.30 KK2 (kart.). 
16.00 „Iššifruoti lobiai“. 
3 s. (kart.). 
17.00 Info diena. 
19.30 @
rimvydasvalatka. 
20.00 Info diena. 
21.00 „Iššifruoti lobiai“. 
4 s. 
22.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena (kart.). 
3.05 @rimvydasvalatka 
(kart.). 
4.00 Info diena (kart.). 
5.30 @rimvydasvalatka 
(kart.). 

5.30 Nauja diena. 
6.30 Deutsche Welle 
pristato: Greitis. 
7.00 „Netikėtas 
teisingumas“. 3/40 s.
8.00 „Žiedas su rubinu“. 
1/41 s.
9.00 „Teisingumo 
agentai“. 1/12 s. 
10.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
4/32 s.
11.00 „Daktarė 
Kovalčiuk“. 2/33 s.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“. 
1/24 s.
15.00 „Reali mistika“. 
4/59 s. 
16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Reporteris. 
Sportas. Orai.
16.30 Laisvės TV 
valanda.
17.30 „Zoologijos 
sodas“. 1/4 s.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“. 
4/33 s.
20.30 „Reali mistika“. 
3/5 s.
21.30 „Daktarė 
Kovalčiuk“. 2/34 s. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laisvės TV 
valanda. 
0.30 „Pėdsakas“. 1/24 s. 
1.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. 4/33 s. 
2.30 „Daktarė 
Kovalčiuk“. 2/34 s. 
3.20 Alfa taškas. 
3.40 Laisvės TV 
valanda.
4.20 TV Europa 
pristato. Vyrų šešėlyje. 
Elza - žvalgybininkė 
Marcelė Kubiliūtė. 
4.50 „Reali mistika“. 
3/5 s.

5.29 Kaimo akademija.
6.00 „Žiedas su rubinu“. 
1/38 s.

6.05 Klauskite daktaro. 
7.00 „Stebuklingoji 
boružėlė“. 2/15 s. (kart.).
7.25 „Drakoniukas 
Kokosas“. 2/30 s. (kart.).
7.40 „44 katės“. 2/14 s.
7.55 „Ieškok manęs 
Paryžiuje“. 19 s.
8.25 Stambiu planu 
(kart.).
9.25 Labas rytas, 
Lietuva (kart.).
11.50 Rusų gatvė 
(subtitruota, kart.).
12.20 Mūšio laukas 
(kart.).
12.50 Stambiu planu 
(kart.).
13.45 Praeitis ateičiai 
(subtitruota, kart.).
14.45 „Artūras 
Poviliūnas. Sporto 
diplomatas“. 
Dokumentinis filmas. 
2021 m. (kart.).
15.45 „Drakoniukas 
Kokosas“. 2/31 s.
16.00 „44 katės“. 2/15 s.
16.15 „Stebuklingoji 
boružėlė“. 2/16 s.
16.40 „Kaip atsiranda 
daiktai“. 11/16 s.
17.10 „Tarnauti ir ginti“. 
273 s. (kart.).
18.05 Dizaino 
dokumentika. Vizualinis 
identitetas. 
18.15 „Čikagos 
policija“. 4/17 s.
19.00 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
19.30 Kultūros diena. 
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. 
„balandis tupėjo ant 
šakos ir mąstė apie 
būtį“. Komiška drama. 
Švedija, Vokietija. 
2014 m. (N-14).
23.10 Subtilu-Z. 
Albumo „Play Life“ 
pristatymo koncertas.
0.20 DW naujienos 
rusų kalba.
0.35 Dabar pasaulyje. 
1.00 „Lara“. Drama. 
Vokietija. 2019 m. 
(N-14, subtitruota, 
kart.).
2.40 Muzikinis 
intarpas.
3.00 Panorama (su 
vertimu į gestų k., 
kart.).
3.30 Dienos tema 
(su vertimu į gestų k., 
kart.).
3.50 Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k., 
kart.).
4.05 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija 
(kart.).
4.35 Kultūros diena 
(kart.).
5.30 Mokslo sriuba 
(kart.).

Redakcijaužprogramų
netikslumusir
pakeitimusneatsako.
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Rimvydo Ančerevičiaus nuotr.

Samanta ILONYTĖ

Šių metų gruodį UAB „Bičiulis“ švęs 30-ąjį 
gimtadienį. Ta proga nuo birželio 18 d. iki rug-
sėjo 16 d. vyko atnaujinimo darbai ir kapitali-
nis remontas. Šiandien, penktadienį, atsinau-
jinusios parduotuvės atidarymas, kurio metu 
siūlomos išskirtinės akcijos, vaikai vaišinami 
nemokamais ledais, šokoladukais, javainiais ir 
kitomis staigmenomis.

TVARUMAS IR APLINKOSAUGA
Jau šešerius metus „Bičiulis“ naudoja tik ža-

liąją energiją, o remonto metu buvo atnaujinta 
ir visa apšvietimo bei šaldymo sistema, kuri – 
mažiau kenksminga aplinkai. „Mes labai rūpi-
namės aplinka“, – pabrėžė įmonės marketingo 
direktorė Asta Gvazdauskienė.

Be šių techninių dalykų, taip pat buvo at-

naujintas parduotuvės asorti-
mentas, prekių skyriai. „Kadan-
gi žmonės labai mėgsta šviežius 
gaminius, pradėsime čia, vietoje, 
juos kepti tiek saldžius, tiek nesal-
džius. Mūsų klientai labai giria čia 
parduodamą mėsą. Mums labai 
svarbi kokybė, todėl atidžiai atsi-
renkame, iš kokių Lietuvos ūki-
ninkų pirkti mėsą. Atnaujinome 
ir jos išpjaustymo cechą, supir-
kome visą naują įrangą. Kulina-
rijos ceche taip pat vykdėme at-
naujinimą“, – pasakojo A. Gvaz-
dauskienė.

PATOGUS IŠDĖSTYMAS
Generalinis įmonės direktorius Nerijus 

Gvazdauskas taip pat pabrėžė, jog „Bičiu-
lis“ klientus pasitiks itin patogiu išplanavimu. 
„Mes labai stengiamės, kad parduotuvė bū-
tų patogi. Kiti prekybos centrai linkę padary-
ti daug labirintų, kad pirkėjas kuo ilgiau užsi-
būtų parduotuvėje, o mes norime patogumo, 
jog lankytojai nesiblaškytų ir nestresuotų kaž-
ko ieškodami“, – sakė jis.

„Mes siūlome ir daug kitokių prekių, kurių 
nėra kitose parduotuvėse. Tą pabrėžia ir mū-
sų klientai, todėl turime daug lojalių lanky-
tojų. Stengiamės pasiūlyti kitokį asortimentą 
už patrauklią kainą. Taigi, suderėjome su vie-
tiniais tiekėjais, ūkininkais, gamintojais, kad 
tiektų mums prekes. Viskas dėl mūsų klientų 
gerovės“, – pasakojo N. Gvazdauskas.

Panevėžyje duris atveria 
atsinaujinusi parduotuvė „Bičiulis“

Raimundo Sargūno taurės turnyro finale 
Panevėžio „Lietkabelio“ ekipa 82:71 (18:21, 
20:20, 23:14, 21:16) nugalėjo Nur Sultano 
„Astana“ krepšininkus ir pergalinga nata bai-
gė pasirengimą naujajam sezonui.

Dvikovos lūžis įvyko trečiajame kėlinyje, 
kadangi po pirmos mačo dalies Kazachstano 
klubas pirmavo 41:38, bet atkarpą 14:2 laimė-
jęs „Lietkabelis“ perėmė iniciatyvą ir sužaidus 
tris ketvirčius jau buvo priekyje – 61:55. An-
troje ketvirtojo kėlinio dalyje panevėžiečiai su-
sikrovė ir dviženklį atotrūkį, kuris leido ramiai 
užbaigti rungtynes.

Nenadas Čanakas šiose rungtynėse, kaip ir 
visame pasirengimo cikle, neturėjo traumuotų 

Nikola Radičevičiaus bei Karolio Giedraičio.
Nugalėtojams Panagiotis Kalaitzakis ir Ge-

diminas Orelikas (4/10 tritaškiai) pelnė po 
15 taškų, Kristupas Žemaitis – 13 (4/8 tritaš-
kiai), Kasparas Bėrzinis – 9 (7 atk. kam.), Vy-
tenis Lipkevičius ir Gabrielius Maldūnas (6 
atk. kam.) – po 8, Džordže Gagičius – 7 (6 
atk. kam.).

Pralaimėjusiems Anthony Hickey įmetė 18 
taškų, Jaylenas Barfordas – 17 (3/7 tritaškiai, 
6 atk. kam.), Dmitrijus Gavrilovas surinko 8.

Pirmąjį „Betsafe-LKL“ sezono mačą „Liet-
kabelis“ žais šeštadienį namuose su Klaipėdos 
„Neptūnu“.

jP.lt

„Lietkabelis“ nugalėjo „Astana“ ekipą 
ir pergalingai baigė pasiruošimą sezonui

KK „Lietkabelis“ nuotr.
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Svarbiausia dantų funkcija – ge-
rai sukramtyti maistą. Dėl įvai-

riausių priežasčių, net ir jauname 
amžiuje, žmogus gali netekti vieno, 
kelių ar net visų dantų. Šiuo metu 
visame pasaulyje ir Lietuvoje po-
puliariausias būdas atstatyti dantis 
yra implantai. Į žandikaulio kau-
lą įsriegiamas implantas (ir tai vi-
sai neskausminga bei pakankamai 
trumpa procedūra) ir 3–4 mėnesius 
leidžiama jam sugyti, po gijimo ter-
mino vyksta protezavimas, kai ant 
implanto yra pritvirtinama cirkonio 
keramikos karūnėlė (kitaip dar vadi-
nama – vainikėlis). Cirkonio kera-
mikos vainikėliai – labai kokybiški, 
ilgaamžiai ir labai natūraliai atrodo. 
Gydytojas protezuotojas parenka 
dirbtinio danties spalvą – tokią pat 
kaip paciento tikrųjų dantų, todėl 
kartais sunku atskirti, kuris dantis 
yra netikras. Siekiant atstatyti pra-
rastus dantis, labai svarbu pasitikė-
ti gydytojų komanda, kadangi daž-
niausiai prie jūsų šypsenos dirba ke-
li specialistai.

Panevėžyje įsikūrusi Aukštaitijos 
implantologijos klinika švenčia jau 
7-ąjį savo gimtadienį ir didžiuoja-
si turėdama per 12 tūkstančių paci-
entų. Šis skaičius rodo, kad žmonės 
pasitiki šia klinika ir ją rekomen-
duoja kitiems. Čia, vienoje vieto-
je, atliekamos visos odontologijos 
procedūros bei tyrimai, todėl paci-
entams labai patogu, kai čia pat gy-
dytojas pasikonsultuoja su kitos sri-
ties odontologu, kad rastų pacientui 
patį tinkamiausią gydymo būdą. Itin 

Kramtymo funkciją visiškai 
atkuria gydymas implantais

daug dėmesio skiriama aptarnavimo 
kokybei, čia pacientas visada laukia-
mas, išklausomas ir, kiek tik leidžia 
galimybės, visi darbuotojai stengiasi, 
kad iš klinikos pacientas išeitų paten-
kintas bei rekomenduotų šią kliniką 
draugams. Klinika be galo dėkoja vi-
siems už nuoširdžius atsiliepimus bei 
padėkas mūsų gydytojams.

Klinikos, įsikūrusios Stoties g. 1, 
savininkė ir vyr. gydytoja periodon-
tologė Aistė Navikienė (nuotraukoje) 
specializuojasi implantacijos srityse, 
naudoja inovatyvius gydymo implan-
tais metodus: momentinė implanta-
cija, implantacija naudojant PRGF 
(t. y. kraujo plazma, kuri skatina im-
plantų prigijimą) ir kt. Vienas iš eko-
nomiškiausių metodų, vadinamasis 
„visi-ant-keturių“ (arba „all-on-4“), 
taikomas, kai žmogus nebeturi dan-
tų. Pacientui įsriegiami keturi im-
plantai ir ant jų prisukamas neišima-

mas dantų protezas. Visas gydymas 
užtrunka dvi–tris dienas, ir pacientas 
jau turi naujus dantis. Žinoma, visa-
da pirmiausia reikalinga konsultaci-
ja ir išsamus ištyrimas, koks tinka-
miausias gydymo būdas konkrečiu 
atveju. Jei žinote, kad jums reikalin-
ga implantacija, bet vis dar atidėlio-
jate, dabar yra pats tinkamiausias lai-
kas konsultacijai.

Tik rugsėjį miesto gimtadienio 
proga Aukštaitijos implantologijos 
klinika ir gyd. Aistė Navikienė, su 
kodu Panevėžiui518, taiko išskirtinę 
akciją Neodent (Straumann group) 
implantams – tik 399 Eur. Kviečia-
me pasinaudoti puikia galimybe ir 
savo šypseną susigrąžinti už patrau-
klią kainą.

***
Mus rasite Stoties g. 1, Panevėžys, 

el. p. info@aik.lt, tel. (8-45) 509509, 
www.aik.lt.

jolanta MIKŠYTĖ
Upytės bibliotekos vyresn. bibliotekininkė, 
projekto vadovė 

Startuoja Panevėžio rajono visuo-
menės sveikatos rėmimo specialiosios 
programos projektas „Visuomenės svei-
katos gerinimas Upytėje 2021 m.“, kurį 
įgyvendina Upytės biblioteka.

Upytėje yra įrengtas laisvai prieina-
mas lauko treniruoklių kompleksas. Kaip 
jais taisyklingai sportuoti? Koks turi būti 
sportavimo intensyvumas bei eilišku-
mas? Kokį treniruočių planą susidaryti? 
Kuo pradėti ir kuo baigti? 

Rudeniškai šiltą ir saulėtą rytmetį 
upytiečiai aktyviai rinkosi prie lauko tre-
niruoklių, kur vyko nemokamas prakti-
nis užsiėmimas su profesionale trenere 
Taisa Balčiūnienė visai Upytės bendruo-
menei, visiems norintiesiems. Po apši-
limo mankštelės trenerė Taisa užkrėtė 

savo pavyzdžiu ir upytiečius, kurie jos 
teiravosi, kaip taisyklingai treniruotis 
su lauko treniruokliais, kokį raumenį 
aktyvina, kokiai kūno vietai mankštinti 
skirtas vienas ar kitas treniruoklis. Užsi-
ėmimų pabaigoje upytiečiai jau drąsiai 
ir noriai bandė visą treniruoklių kom-
pleksą, net išsirinko mėgstamiausius. 

Gyvybinė energija aplink mus eg-
zistuoja įvairiomis formomis, tačiau 
žmogui ne visuomet yra lengva ją 
pritraukti į save ir įsisavinti. Sportas 
sukuria tam tikrą terpę, kuri padeda 
iš aplinkos pritraukti žmogui reikalin-
gą energiją ir taip padėti stiprinti savo 
energinį potencialą, greičiau sveikti ir 
būti atsparesniam bet kokiam užkratui. 
Sporto dėka galime normalizuoti svo-
rį... Visi norime būti sveiki ir to linkim 
aplinkiniams. Su ta tendencija ir prade-
dame projektą „Visuomenės sveikatos 
gerinimas Upytėje“.

Jolantos Mikšytės nuotr.

Praktiniai užsiėmimai 
su lauko treniruokliais

Raimonda MIKUČIONYTĖ

Nuo rugsėjo 7 dienos sustipri-
nančiąja trečiąja vakcinos doze kvie-
čiami skiepytis sveikatos sistemos, 
globos įstaigų, socialinės sistemos 
darbuotojai, vyresni nei 65 metų 
amžiaus ir kiti asmenys.

Trečioji sustiprinančioji dozė 
– „Comirnaty“ (gam. „BionTech“ 
ir „Pfizer“) arba „Spikevax“ (gam. 
„Moderna“) vakcinos.

Sveikatos apsaugos ministras 
Arūnas Dulkys sako, kad rugsėjį 
sustiprinančiąja vakcinos nuo koro-
naviruso doze bus pradėta skiepyti 
ne tik 65 metų bei vyresnių žmonių 
grupė, bet bus skiepijami ir sveika-

tos apsaugos sistemos ir globos įstai-
gų darbuotojai. 

Respublikinės Panevėžio ligoni-
nės direktorius Arvydas Skorupskas 
teigė, kad šiuo metu tikslinami me-
dikų sąrašai. 

„Kai sąrašai bus sutikslinti ir peržiū-
rėti, revakcinacija prasidės artimiausiu 
metu. Tai gali įvykti antroje rugsėjo mė-
nesio pusėje“, – aiškino A. Skorupskas.

Panevėžio palaikomojo gydymo 
ir slaugos ligoninės direktorė Violeta 
Grigienė teigė, kad jau pradėjo vak-
cinuoti darbuotojus trečiąja vakcinos 
doze. „Darbas jau parsidėjo ir užsisa-
kėme 13 flakonų – 78 dozes – vakci-
nos. Kadangi vakcinuoti darbuotojus 
pradėjome nuo sausio 5 dienos, atė-

jo laikas trečiajai vakcinos dozei ir 78 
ligoninės darbuotojai revakcinuojami. 
Stengiamės, kad ligoninė būtų saugi – 
prižiūrime 250 ligonių. Beje, ir ligo-
nius, jei reikia,  skiepijame. Jaučiame 
pareigą ir stengiamės dirbti atsakin-
gai“, – aiškino V. Grigienė.

Gyventojų revakcinacija pradeda-
ma atlikus mokslinius tyrimus, paro-
džiusius, kad po pusmečio po skiepi-
jimosi koronaviruso antikūnų kiekis 
organizme smarkiai sumažėja. Svei-
katos apsaugos ministerija teigia, kad 
ilgainiui visi skiepytis galintys gyven-
tojai bus revakcinuojami.

Vakcinavimas trečiąja doze taiko-
mas praėjus 180 dienų (6 mėn.) po 
dviejų vakcinacijų kurso. 

Prasidėjo skiepijimas trečiąja vakcinos doze
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kraštO šviesUOliai

Rimvydo Ančerevičiaus nuotr.

Prekių kiekis ribotas.

4.99 € 

Malta kava PELLINI TOP 250g 

Atsidarome rugsėjo 17 d.!

Samanta ILONYTĖ

Reda Ona Manikienė Bernato-
niuose, ir ne tik ten, gerai žinoma 
aktyvi senjorė, krašto šviesuolė, visą 
save atiduodanti darbui dėl kaimo 
bendruomenės gerovės. Tą pripa-
žįsta ir pati: „Man gera padėti žmo-
nėms“. Taip ji dirba jau nuo 2002-
ųjų, kai buvo išrinkta Bernatonių 
kaimo bendruomenės pirmininke.

ATEIS, KOL GYVA bUS
„Aš čia daug metų gyvenu ir dir-

bu. Pradėjau dirbti keturiolikos me-
tų, tik, žinoma, pareigų būta įvairių. 
Taip ir pasenau Bernatoniuose. Pir-
mininke dirbu nuo 2002 m., kai su-
sikūrė bendruomenė. Aš ją įkūriau, 
prikėliau iš griuvėsių ir ateisiu čia tol, 
kol gyva esu“, – drąsiai sakė šviesuolė.

Praėjusiais metais mirus jos bran-
giam vyrui, R. O. Manikienė tikino 
bendruomenės namuose randanti 
prieglobstį. „Esu našlė, todėl ben-
druomenės veiklos mane gelbsti nuo 
buvimo vienumoje. Aš nuo ryto iki 
vakaro galiu būti čia, bendrauti, pa-
dėti žmonėms, kažką organizuoti ir 
t. t. Dirbu tam, kad susitikčiau su 
žmonėmis, kurie man mieli“, – pa-
sakojo moteris.

DIDŽIAUSIA KLAIDA
Tiesa, ji pripažino, jog nors ben-

druomenėje pirmininkauja nuo 2002 
m., buvo padariusi šešerių metų per-
trauką, dėl kurios labai gailisi. „Parei-
gas buvau atidavusi dviem kadenci-
joms, tačiau tai buvo didžiausia ma-
no padaryta klaida. Tada buvo patys 
didžiausi europiniai pinigai, kurių 

tuometiniai pirmininkai nepaėmė. 
O būtume galėję tiek daug už juos 
nuveikti, sutvarkyti kaime“, – apgai-
lestavo pirmininkė.

„Žinoma, ir dabar turime daug 
projektų. Turiu labai gerą septynių 
žmonių komandą. Mes su ja daug 
visko organizuojame: pėsčiųjų žy-
gius, talkas, šventes, baidarių ke-
liones ir t. t.“, – suburta komanda 
džiaugėsi R. O. Manikienė.

Šiemet Bernatoniuose buvo rin-
kiminiai metai. Moteris pripažino, 

jog norėjo pareigas perleisti, tačiau 
bendruomenės nariai primygtinai 
prašė pasilikti paskutinei kadencijai. 

„Norėjau pareigas perleisti, ta-
čiau bendruomenė įkalbinėjo pa-
silikti. Būtų smagiau, jei vadovau-
tų koks jaunas žmogus, tačiau jiems 
rūpi užsidirbti, jie turi šeimas, kurias 

reikia išlaikyti, pabūti su jomis ir t. t., 
todėl bendruomenei laiko tiek nėra. 

VISAIP KAIP PADEDANTI
Be pirmininkavimo bendruome-

nei, pensininkė užsiima ir kita ge-
ranoriška veikla. „Jau dešimt me-
tų dirbu su „Maisto banku“. Trečia-

dieniais atvežu maisto ir išdaliju 36 
senjorams. Nėra taip, kad jie sunkiai 
gyvena, tačiau geriau jau tegul lieka 
daugiau pinigėlių kokiems vitami-
nams, žuvų taukams. Mano tikslas 
– kaip galima iš visų pusių padėti: ir 
„Maisto banku“, ir sportu, ir šventė-
mis, ir dar visokiais kitokiais būdais 
stengiuosi kurti šviesesnį rytojų“, – 
atskleidė šviesuolė.

SŪRIO ŠVENTEI REIKIA 
KAŽKO NAUjO 

Prakalbus apie šventes, brangiau-
sia jai – Sūrio šventė. „Ją man prieš 
dvidešimt metų padiktavo dukra. 
Tuo metu mes mąstėme, ką čia gero 
suorganizuoti kaimo žmonėms. Du-
kra sako „Mama, pažiūrėk kiek žmo-
nių laiko karves! Daryk sūrių šven-
tę!“. Taip ir pradėjome... 

Pirmojoje šventėje tebuvo šeši sū-
riai, o štai 2019 m. – jau 54! Tuomet 
būdavo linksmos šventės... Atvežda-
vome gyvulių, kad vaikai matytų, iš 
kur atsiranda tas pienas. Žemės ūkio 
bendrovė atveždavo du–tris veršiu-
kus. Būdavo labai gražu. Na, o da-
bar – Sūrio šventė išsigimsta. Praė-
jus dvidešimčiai metų jau reikia gal-
voti kažką kitą, nes Bernatoniuose 
tik vienas kiemas laiko tris ar ketu-
rias karves. Tad ir pienas sūriams jau 
nebe toks kaip seniau“, – atviravo R. 
O. Manikienė.

bE bENDRUOMENĖS – 
SUNKU 

Šiuo metu Bernatonių kaimo 
bendruomenei priklauso apie 120 
narių. Vidutinis narių amžius 55–
60 metų. 

„Jaunimas neturi laiko eiti į ben-
druomenę, nes jie nori dirbti, statyti 
namus, kurti šeimas, vaikus augin-
ti ir t. t. Nėra laiko visuomeniniam 
darbui. Man be bendruomenės bū-
tų labai sunku. Man gera bendrauti 
su žmonėmis. Smagu, kad manimi 
pasitiki, gyventojai ateina pasikon-
sultuoti įvairiais klausimais“, – sa-
kė moteris.

REDA ONA MANIKIENĖ: 

„Man be bendruomenės būtų labai sunku“

Reda Ona Manikienė iš Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos yra gavusi Kaimo šviesuolės apdovanojimą. Tai žymi jos 
atsidavimą bendruomenei.
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Skirmantė bUbELYTĖ

RINKTA DVIDEŠIMT 
METŲ

Muziejaus ir galerijos lanky-
tojai gali susipažinti su įspūdin-
giausiais Vakarų Europos, Kini-
jos, Japonijos ir kitų manufaktūrų 
porceliano gaminiais nuo XVIII 
a. iki šių dienų. Galerijos įkūrėjai 
ir mecenatai – Virmantas ir Ire-
na Puidokai.

„Atveriame dvidešimt metų 
šeimos rinktas meno vertybes Lie-
tuvos gyventojams ir svečiams. Ti-
kime, kad ši galerija taps dar vienu 
turistų traukos tašku ir nauja er-
dve diskusijoms apie meną, grožį 
ir estetiką“, – sako vienas iš gale-
rijos įkūrėjų Virmantas Puidokas.

Anot jo, idėja įkurti pirmąją 
porceliano galeriją Lietuvoje išsi-
kristalizavo pandemijos metu. „Pa-
saulinė pandemija aiškiai parodė, 
kad negalima į žmogaus poreikius 
žiūrėti primityviai – esą jam reikia 
tik maisto, šilumos ir miego. Aiš-
kiai pamatėme, kad egzistuoja kul-
tūrinis alkis, todėl nusprendėme at-
verti savo kolekciją visuomenei“, – 
teigia V. Puidokas.

bUS ĮDOMU MOTERIMS, 
VYRAMS IR VAIKAMS
Be porceliano, ekspozicijoje de-

monstruojami XIX a. Napoleono 
III laikų stiliaus baldai, piešiniais 
tapytos vitrinos, rankų darbo ąžuo-
liniai kabinetiniai baldai ir gausi 
XIX–XX a. klasikinės dailės kūri-
nių paroda. Galerijos steigėjų teigi-
mu, bilieto kaina aplankyti galeriją 
bus simbolinė, tinkama ir gauses-
nėms šeimoms. Dėl šių priežasčių 
porceliano galerija turėtų tapti pa-
traukli po Lietuvą keliaujantiems 
turistams.

„Žmonės turi skirtingų porei-
kių, todėl norėjome vienoje vietoje 
suderinti tai, kas būtų įdomu ir vy-
rams, ir moterims, ir vaikams. Ša-
lia esantis aviacijos muziejus labiau 
patiktų tiems, kas domisi technika 
ir inovacijomis, o porceliano gale-
rija – grožio, meno, estetikos ger-
bėjams“, – teigia viena iš galerijos 
įkūrėjų Irena Puidokienė.

Anot kolekcionierės, polinkį 
trapiam menui ji atsinešė iš vaikys-
tės – iš tėvų namų atkeliavusi pir-

moji porcelianinė figūrėlė jai kolek-
cijoje ir yra pati brangiausia.

„Šis hobis užvaldė mane, iš pra-
džių pirkdavau figūrėles blusų tur-
guose Lietuvoje, vėliau kelionių po 
užsienį metu, o dabar – interneti-
niuose aukcionuose“, – prisipažįsta 
kolekcininkė. Jos noras įsigyti Lie-
tuvos ir Lenkijos valdovo, Meiso-
no manufaktūros įkūrėjo Augusto 
II (Stipriojo) porceliano figūrėlę 
ant žirgo, kuri kolekcionierių lai-
koma retenybe. Pasak I. Puidokie-
nės, kiekvienas porceliano gaminys 
turi savo istoriją, neretai kelis šim-
tus metų gyvuojantys meno kūriniai 
perima ir buvusių savininkų dvasią.

„Tiems, kas domisi porceliano 
gamyba ir istorija, ketiname orga-
nizuoti ekskursijas po parodą su gi-
du, galinčiu supažindinti su trapaus 
ir estetiško porceliano meno paslap-
timis“, – teigia I. Puidokienė.

„bALTOjO AUKSO“ KELIAS
Manoma, kad „baltuoju auksu“ 

vadinamas porcelianas pirmiausia 
buvo pradėtas gaminti Kinijoje. Da-
lis istorikų mano, kad porcelianas at-

sirado Šangų dinastijos metais XVI–
XI a. pr. m. e., kiti – kad VI mūsų 
eros amžiuje ar Mingų dinastijos val-
dymo laikotarpiu (1368–1644 m.).

Nors porceliano gamybos paslap-
tys buvo akylai saugotos, vis dėl-
to manoma, kad jos buvo pavogtos, 
ir tai lėmė, kad kietasis porcelianas 
paplito kitose šalyse – XV a. jis pra-
dėtas gaminti Japonijoje, kiek vė-
liau Korėjoje.

Į Europą porcelianą atvežė ke-
liautojas Marco Polo (1254–1324). 
Jis 1295 m. į Europą atvežė mažą 
baltą vazelę, kuri saugoma Šv. Mor-
kaus katedros lobyne Venecijoje. Be-
je, M. Polo yra ir žodžio „porcelia-
nas“ sumanytojas – itališkai „porcel-
la“ – kriauklė.

Panevėžio rajone duris atvėrė 
vienintelė Lietuvoje porceliano galerija
Panevėžio rajone, Įstros 
lėktuvų muziejaus pa-
talpose, duris lankyto-
jams atveria porceliano 
galerija. Daugiau kaip 250 
kvadratinių metrų patalpo-
je eksponuojama daugiau 
kaip tūkstantis porceliano 
meno dirbinių.

Organizatorių nuotr.

Galerijos įkūrėjai Virmantas ir Irena Puidokai.

Skirmantė bUbELYTĖ

Rugsėjo pradžioje prie įvažiavimo 
į Dembavą buvo įrengtas Dembavos 
kaimo riboženklis bei suoliukas ša-
lia pėsčiųjų-dviračių tako. Bendruo-
menės pirmininkas Valentinas Gy-
lys tikisi, kad pastatytas riboženklis 
sustiprins gyventojų asociacijas su 
gyvenamąja vieta ir skatins jungtis į 
bendruomenės veiklas. 

„Įrengdami riboženklį siekėme 
parodyti, kad čia veikia aktyvi ben-
druomenė bei suteikti teigiamas 
emocijas namo grįžtantiems gyven-
tojams. Jau dabar pastebiu, kad prie 
riboženklio įrengtas suoliukas yra 
naudojamas poilsiui, o šalia esantis 
riboženklis tikrai padės asocijuotis 
su pačia Dembava. Tikime, kad šis 
objektas bus nauja pradžia tiek mū-
sų bendruomenei, tiek visai Dem-
bavos gyvenvietei ir suteiks impulsą 
didesniems pokyčiams“, – įsitikinęs 
Dembavos bendruomenės vadovas.

Dembavos bendruomenė ilga lai-
ką buvo mažai pastebima, tačiau Vel-

žio seniūnas Andrius Viržaitis – 
taip pat dembaviškis – pastebi, kad 
jau porą metų vietos bendruome-
nė atsigauna, ypač naujuoju pirmi-
ninku išrinkus V. Gylį – jauną, išra-
dingą ir gebantį kaimynus suburti 
bendram tikslui žmogų. „Šventė-
se dalyvauja vis daugiau ir daugiau 
žmonių, pritraukiamos jaunos šei-
mos, kurios ir yra bendruomenės 
variklis bei ateitis“, – pastebi Vel-
žio seniūnas. 

Paskutinis Dembavos bendruo-
menės įgyvendintas projektas – 
stilizuotas riboženklis su suoliuku 
finansuotas pagal 2021 m. nacio-
nalinės paramos kaimo bendruo-
menių programą rodo, kad dem-
baviškiai didžiuojasi savo kaimu, 
mielai sveikina visus čia apsilan-
kančius ir maloniai išlydi išvyks-
tančius. Sporto srityje Dembavos 
bendruomenė taip pat aktyviai 
dalyvauja – įkurtas futbolo klu-
bas „Dembava“, kuris šiais metais 
tapo Lietuvos paplūdimio futbo-
lo turnyro laureatu. 

Dembavos bendruomenės nariai pastatė naują Dembavos kaimo riboženklį.

Bendruomenės nuotr.

Dembavos bendruomenė 
atidengė naują riboženklį 
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Druskininkuose vykusiame Lie-
tuvos pasakotojų konkurse pui-
kiai pasirodė Panevėžio rajono 
pasakotojai. Nė vienas jų neliko 
nepastebėtas publikos ir garbios 
komisijos, o Miežiškių kultūros 
centrui atstovavusi Jolanta Kara-
liūnienė nuskynė vieną iš pagrin-
dinių renginio apdovanojimų.

Druskininkų kultūros centro ir 
Lietuvos nacionalinio kultūros cen-
tro organizuojamas tradicinis pa-
sakotojų konkursas „Žodzis žodzį 
gena“ – didžiausias tokio pobūdžio 
renginys šalyje. Konkurso dalyviai 
į finalinį etapą patenka perėję po-
rą atrankos turų, todėl dėl „Glau-
niausio pasakoriaus“ vardo varžosi 
tik išties stiprūs, vertingus tautosa-
kos kūrinius pasirinkę pasakotojai.

Šiemet pasakotojai buvo su-
skirstyti į kategorijas pagal pasa-
kojimų žanrus: vaizdingomis tar-
mėmis, patarmėmis, šnektomis ir 
pašnektėmis dešimt žmonių se-
kė pasakas, kitas dešimtukas po-
rino sakmes ir padavimus, trečias 
linksmino smagiais tautosakos 
kūriniais. Panevėžio rajono atsto-
vai pasirodė visose grupėse: Jolan-
ta Karaliūnienė iš Miežiškių kul-
tūros centro sekė mūsų krašte už-
rašytą pasaką apie Motiejūtę, Do-
vydas Butkus iš Vadoklių kultūros 
centro porino sakmę apie Juodžio 
ežerą, Jurga Švagždienė iš Miežiš-

kių kultūros centro dalijosi juokin-
gais savo šeimos žmonių pasakoji-
mais apie burtus.

Pasakotojus vertinusi solidi ne-
materialaus kultūros paveldo, fol-
kloro specialistų komisija pabrėžė, 
jog konkursas puikiai pagerbė žo-
dinės liaudies kūrybos tradiciją, nu-
džiugino išaugusiu pasakotojų lygiu. 
Komisijos pirmininkė Vida Šatkaus-
kienė sakė, jog šiemet konkursantų 
nebuvo už ką kritikuoti, kone kiek-
vieną galima pagirti už kūrybiškumą, 
puikų pasirengimą, po apdovanojimą 
norisi įteikti kone visiems. 

Gerų komisijos žodžių ir puikios 
publikos reakcijos nusipelnė visi mū-
sų rajono pasakotojai. Dažnai kon-
kursuose, varžytuvėse dalyvaujan-
tis Dovydas juokais pavadintas pa-
sakotojų suėjimų simboliu, pagirtas 
už nuotaikingumą, įtaigumą. Jurgai 
pažerta komplimentų už gebėjimą 
palaikyti ryšį su publika, turtingą 
žodyną. Abiem pasakotojams įteik-
ta po dovaną.

O Jolanta buvo išgirta už archa-
jiško, savito kūrinio pasirinkimą ir 
mokėjimą jį ypač vaizdingai perteik-
ti. Už puikų pasirodymą Miežiškių 
kultūros centro darbuotoja sulau-
kė aukšto įvertinimo – ji pripažinta 
pasakų sekėjų kategorijos pirmosios 
vietos laimėtoja!

Miežiškių kultūros centro 
informacija ir nuotrauka

Skirmantė bUbELYTĖ

Improvizuotas ringas Daukniūnų 
kultūros įstaigos kieme, kurio kam-
puose – molbertai. Aštuoni kūrėjai 
sekmadienio popietę iškėlė teptu-
kus, kad unikalioje kovoje išsiaiš-
kintų, kuris iš jų, žiūrovų nuomone, 
tądien buvo pranašiausias. 

„Panašaus formato renginyje teko 
dalyvauti viešint Kanadoje. Lietuvoje 
tokio dar niekur nemačiau, todėl no-
rėjosi tokią patirtį sukurti ir čia, pa-
tikrinti, ar gimtoje šalyje kam nors 
būtų įdomu“, – sako renginio idėjos 
autorius Simonas Spaičys. 

UNIKALAUS FORMATO 
RENGINYS

„Meno ringe“ dalyvauti nuspren-
dę kūrėjai turėjo 20 minučių, per ku-
rias ant organizatorių paruoštų dro-
bių akriliniais dažais turėjo sukurti 
geriausią savo kūrinį. Už labiausiai 
patikusius darbus balsavo žiūrovai, 
kurie ir lėmė, kas pateko į finalą. 

„Buvo įdomu pamatyti ne tik re-
zultatą, bet ir patį kūrybos procesą. 
Organizatoriai parūpino drobes, da-
žų, teptukų, tačiau kūrėjai galėjo at-
sinešti ir savų kūrybos priemonių, tad 
darbuose galima matyti ir medžių la-
pų, lauko gėlių atspaudų, potėpių, pa-
darytų plastikiniais šaukšteliais ar au-

Įkvepiantis renginio 
„Meno ringas“ rezultatas

Panevėžio rajonui Druskininkuose vykusiame pasakotojų konkurse atstovavo (iš 
kairės): Dovydas Butkus, Jolanta Karaliūnienė ir Jurga Švagždienė.

Rajono pasakotojai – 
vieni geriausių Lietuvoje!

Arnetos Matuzevičiūtės nuotr.

sų krapštukais“, – pastebi S. Spaičys. 
Į finalą pateko keturi kūrėjai iš aš-

tuonių dalyvavusių. Po žiūrovų bal-
savimo paaiškėjo, kad ketvirtoji vieta 
teko Ingai Vasiliauskienei, kuriančiai 
mėgėjiškai, trečioji – Kristinai Ko-
gan, kuri dažniausiai tapo intuity-
viai, be eskizų, yra dalyvavusi paro-
dose bei turi kūrybos studiją. Antroji 
vieta – Rūtai Grybienei, kuri jau ke-
letą metų tapo šviesiomis spalvomis 
ir dažniausiai vaizduoja angelus, gė-
les, kurdama vadovaujasi vidine in-
tuicija. Pirmąją vietą lėmusią žiūro-
vų balsų gausą susižėrė daukniūnie-
tė Vytautė Atstupėnaitė. 

„Dailės mokausi mokykloje. Dau-
guma mano piešinių mokytoja iš-
siunčia į įvairiausius konkursus. Esu 
daugelyje konkursų užėmusi prizines 
vietas. Taip pat mano keletas pie-
šinių buvo išspausdinti žurnaluose 
„National Geographic Kids“, „Lutu-
tė“, „Laimiukas“. Dažniausiai mano 
piešiniai piešiami guašu, tačiau man 
labiausiai patinka grafika. Mėgsta-
miausia spalva – juoda“, – atvirau-
ja „Meno ringą“ laimėjusi Vytautė. 

Pirmasis jos kūrinys „Meno rin-
ge“ ir buvo juodame fone atspaus-
tos baltos gėlės. Finale jai sėkmę at-
nešė jaukiame fone įkurdinta gaivių 
spalvų gėlė. 

Visas kūryba persmelktos popie-

tės rezultatas – dvylika spalvingų 
drobių. Renginio-konkurso „Meno 
ringas“ ekspoziciją galima pamatyti 
Paįstrio kultūros centro Daukniū-
nų padalinio salėje. 

KŪRYbOS POPIETĖ 
VISIEMS

„Visas sekmadienis Daukniū-
nuose buvo kupinas kūrybinio po-
lėkio, drąsių idėjų įgyvendinimo ir 
naujų atradimų, nes dar iki praside-
dant „Meno ringui“ visi norintieji 
buvo kviečiami į kūrybines dirbtu-
ves“, – sako Paįstrio kultūros cen-
tro Daukniūnų padalinio vadovė 
Arneta Matuzevičiūtė. 

Gyventojų bendruomenės 
„Daukniūnai“ ir Paįstrio kultūros 
centro Daukniūnų padalinio ini-
ciatyva tądien dar vyko „Kūrybi-
nė popietė“, kurioje laukė linoleu-
mo raižymas bei atspaudų gamyba. 
Buvo galima pasigaminti raktų pa-
kabuką iš odos, bandyti daryti ta-
tuiruotes bei piešti ant medžiaginių 
maišelių. Vaikai įkvėpimą liejo er-
dvinėje instaliacijoje, kur ant plas-
tikinės pievelės nugulė įvairiaspal-
viai jų piešiniai. Panevėžio rajono 
savivaldybės finansavimo projektui 
„Meno kovos“ dėka dalyviai rezul-
tatus galėjo parsinešti namo ir taip 
ilgiau džiaugtis savo rankų darbu.

Petras jUKNEVIČIUS

Pirmos žinios apie viensėdį randamos tik XX amžiuje: 1903 
m. Naujamiesčio valsčiuje buvo Variklos užusienis su 4 gyven-
tojais. 1923 m. Naujamiesčio valsčiaus Varyklos viensėdyje bu-
vo 1 sodyba su 10 gyventojų. 

Po Antrojo pasaulinio karo Varyklos vienkiemis priklausė 
Panevėžio rajono Upytės, o nuo 1974 m. – Petriškių apylinkei. 
1988 m. panaikinus Petriškių apylinkę, viensėdis priskirtas Kre-
kenavos apylinkei (seniūnijai). 

1989 m. viensėdyje dar buvo 21 gyventojas, o 2001 m. jau 
negyvenama.

iš kUr Mes atėjOMe...

Varyklos

Kiekvienam šių piešinių sukurti renginio - konkurso „Meno ringas“ dalyviai turėjo vos 20 minučių. Nepaisant įtemptų 
aplinkybių, kūrėjai džiaugėsi nauja patirtimi bei mintis nuo rūpesčių atitraukiančiomis veiklomis.
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KELIONIŲ ORGANIZATORIUS 
„AUTREGA“ KVIEČIA KELIAUTI

Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį keliau-
kite į Palangą vos už 15 Eur! Kiekvieną šeštadie-
nį ir sekmadienį keliaukite į Jūrmalą vos už 10 Eur! Rugsėjo 18 d. Latgalos kraštas: 
Daugpilis – Agluona – Preili lėlių muziejus! Kelionės kaina 25 Eur, papildomai reikės 
apie 17–19 Eur. Rugsėjo 18 d. Lietuviškasis Provansas Dzūkijoje, aukštapelkė ir 
kulinariniai pietūs! Kelionės kaina 25 Eur, papildomai reikės apie 14 Eur. Rugsėjo 
19 d. Dzūkijos lobis: Merkinės piramidė – Grūto parkas – Druskininkai! Kelionės 
kaina 25 Eur, papildomai reikės apie 10–15 Eur. Rugsėjo 19 d. Pasienio gyvento-
jų paslaptys: Kybartų požemiai ir Vištyčio regioninis parkas! Kelionės kaina 25 Eur, 
papildomai reikės apie 17 Eur. Rugsėjo 19 d. Neatrastoji Latvija: Kuoknesės pilis 
ir plaukimas vikingų laivu! Kelionės kaina 25 Eur, papildomai reikės apie 15–18 Eur. 
Rugsėjo 25 d. Lietuvos Venecija: Mingė, Rusnė, Kintai, Ventės ragas! Kelionės kaina 
25 Eur, papildomai reikės apie 19 Eur. Rugsėjo 25 d. Baltų kelias, baroko vaišės ir 
saldi „Rūtos“ šokolado pasaka! Kelionės kaina 19 Eur, papildomai reikės apie 18–31 
Eur. Rugsėjo 25 d. Vaizdingasis Panemunės kelias, gardūs sūriai ir pieno šampanas! 
Kelionės kaina 23 Eur, papildomai reikės apie 18–21 Eur. Rugsėjo 25 d. Po Kupiškio 
kraštą: dvarai ir gardžios vienuolių vaišės! Kelionės kaina 19 Eur, papildomai reikės 
apie 14–30 Eur. Rugsėjo 26 d. Sekmadienis Klaipėdoje su delfinais ir nemokamas 
Jūrų muziejus! Kelionės kaina 25 Eur, papildomai reikės apie 4–7 Eur. Rugsėjo 26 
d. Trakų kraštas, plaukimas laivu, kibinai ir nemokami muziejai! Kelionės kaina 22 
Eur, papildomai reikės apie 15 Eur. Rugsėjo 26 d. Pažintis su visata Molėtuose, 
Dubingiai ir Radvilų troškinys! Kelionės kaina 22 Eur, papildomai reikės apie 11–23 
Eur. Rugsėjo 26 d. Laikinoji Lietuvos sostinė – Kaunas ir nemokami muziejai! Ke-
lionės kaina 22 Eur. Spalio 2 d. Vaizdingasis Vidžemės kraštas: Vėjinių urvai – Cė-
sys – Lygatnė! Kelionės kaina 25 Eur, papildomai reikės apie 12–15 Eur. Spalio 2 
d. Lazdijų kraštas: Žuvintas, Veisiejai ir dzūkiškos bandos! Kelionės kaina 25 Eur, 
papildomai reikės apie 12 Eur. Spalio 2 d. Ukmergės krašto dvarai, gardus kugelis 
ir firminis dvaro pyragas! Kelionės kaina 25 Eur, papildomai reikės apie 27–33 Eur. 
Spalio 3 d. Gaujos nacionalinis parkas. Latvijos Šveicarija – Sigulda! Kelionės kaina 
25 Eur, papildomai reikės apie 20–26 Eur. Spalio 3 d. Suvalkijos gamtos stebuklai 
ir kulinarinis paveldas! Kelionės kaina 23 Eur, papildomai reikės apie 15 Eur. Spalio 
3 d. Kaišiadorių kraštas: Žiežmariai, Guronys ir sūrių degustacija! Kelionės kaina 23 
Eur, papildomai reikės apie 16 Eur. Spalio 9 d. Kuršių nerija: Gintaro galerija, Par-
nidžio kopa ir Nidos švyturys! Kelionės kaina 29 Eur, papildomai reikės apie 11–13 
Eur. Spalio 9 d. Latvijos Venecija – Kuldyga, Riežupės urvai ir saldi degustacija! 
Kelionės kaina 25 Eur, papildomai reikės apie 9 Eur. Spalio 9 d. Po neregėtą Vil-
niaus – Medininkų kraštą! Kelionės kaina 24 Eur, papildomai reikės apie 8–11 Eur. 
Spalio 10 d. Prabanga dvelkianti Ryga: mada, likeris ir šokoladas! Kelionės kaina 
23 Eur, papildomai reikės apie 23 Eur. Spalio 10 d. Po Jonavos kraštą: Šveicarija, 
Paryžius ir Londonas! Kelionės kaina 22 Eur, papildomai reikės apie 16 Eur. Spalio 
16 d. Istorinės atminties paieškos Ukmergės krašte ir gardžios vaišės! Kelionės kai-
na 22 Eur, papildomai reikės apie 15–17 Eur. Spalio 17 d. Ryga, zoologijos sodas 
ir kruizas Rygos kanalu! Kelionės kaina 23 Eur, papildomai reikės apie 10–17 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.

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

Ginta,
Kas išmatuos, darbų kiek padaryta,
Skrynias, kur lobiai šitie sukrauti?
Mes linkim jums gimtadienio šį rytą
Išlikti kaip lig šiolei – savimi.

GINTĄ ČESEVIČIENĘ gražaus 
gimtadienio proga sveikina stiklinio 

pastato trečiojo aukšto kolegos

UAB „Stigma“ įmonei reikalingi me-
talo apdirbimo darbuotojai. Reikala-
vimai: pareigingumas, noras tobulėti. 
Įmonė siūlo: stabilų atlyginimą, 
priklausantį nuo rezultatų, geras 
darbo sąlygas. Darbas I-V, 2 pamaino-
mis po 8 val. Atlyginimas nuo 700 iki 
800 eurų į rankas. Kreiptis: tel. +370 
694 34332, (8-45) 508558.

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.

Parduodamas 2 kambarių butas reno-
vuotame name Tulpių g., Panevėžyje. 
1a./5a., šarvo durys, įstiklintas balko-
nas, rūsys. Galimi mainai. Kaina 40400 
Eur. Tel. 8643 23889.        

Pa r d u o d a m a s  p e r s p e k t y v u s 
komercinės paskirties pastatas 
berniūnų k., 10 km iki Panevėžio 
centro. Pastatas mūrinis, pradėtas 
rekonstruoti. Aptvertas 54 a sklypas, 
patogus privažiavimas. Kaina 88888 
Eur. Tel. 8643 23889.

PASLAUGOS
Sulčių spaudykla Panevėžyje 
(Molainių k., Vytauto g. 26). Mo-
dernia įranga spaudžiame, pas-
terizuojame sultis, išpilstome į 3–5 
l pakuotes. Tel. 8676 22408.

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

Pjaunu statybinę medieną. Tel. 8656 
65785.

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.

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

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. 

Ieškome darbingo amžiaus moterų 
ir vyrų darbui Norvegijoje, žuvies 
perdirbimo fabrike 3–6 mėn., su 
galimybe vėliau grįžti į darbo vietą. 
Užsienio kalbos mokėti nereikia. 
Patirtis nebūtina. Pasirūpiname 
kelione ir apgyvendinimu. Darbo 
užmokestis 3000 Eur/mėn. Tel. 
+370 618 19800, el. paštas hr@
sunsea.no.

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.

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

PERKAME ĮVAIRŲ NEKILNOjAMĄjĮ 
TURTĄ – MIŠKĄ, SODYbĄ, NAMĄ, 
bUTĄ, ŽEMĘ. SUTVARKOME DO-
KUMENTUS. ATVYKSTAME Į VIETĄ. 
NEMOKAMAI KONSULTUOjAME. 
PADEDAME PARDUOTI. TEL. 8610 
13937.
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savaitės HOrOskOpas
AVINAS. Pirmadienį ir antradienį – mažiau kalbų, daugiau darbų. Nė nesiti-

kėkite, kad jūsų darbus už jus nudirbs kas nors kitas. Savaitės viduryje veikiausiai 
nieko doro nebenuveiksite, užtat sužinosite įdomių dalykų, labai praversiančių 
ateityje. Tinkamas laikas imti paskolą ar šiaip skolintis pinigų. Savaitgalį turėsite 
puikią progą pasižymėti, o gal net išgarsėti.

JAUTIS. Tvirtai tikėdamas savo jėgomis, įkvėpsite pasitikėjimą ir aplinkiniams. 
Ne tiek svarbu, ar iš tiesų esate kompetentingas – ryžtingi veiksmai pirmoje 
savaitės pusėje neabejotinai atneš sėkmę. Ketvirtadienį ir penktadienį daugiau 
laiko skirkite analizei ir savianalizei. Savaitgalį veikiausiai teks rinktis iš dviejų ar 
daugiau dalykų, bet buvusio ryžto jau nebeturėsite...

DVYNIAI. Nedidelė sėkmė savaitės pradžioje labai pakels nuotaiką, bet gali 
ir apakinti – nepastebėsite čia pat tykančių pavojų. Visame kame stenkitės iš-
laikyti pusiausvyrą. Jei vien tik linksminsitės ar atvirkščiai, labai sunkiai dirbsite, 
rezultatai gali būti apverktini. Gera savaitė kūrybos, meno žmonėms.

VĖŽYS. Pirmoje savaitės pusėje tiek darbe, tiek namuose galite turėti su pini-
gais susijusių rūpesčių. Nepatingėkite dar kartą susiskaičiuoti pajamas ir išlaidas. 
Antroje savaitės pusėje labai tikėtini įvairiausi nesusipratimai, nesusikalbėjimas. 
Net su artimiausiais žmonėmis tą patį dalyką vadinsite visiškai skirtingais vardais.

LIŪTAS. Pirmomis savaitės dienomis leiskite pasireikšti kitiems - tegu jie 
mano, kad yra ne mažiau nei jūs svarbūs ir įtakingi. Pasistenkite būti kantrus ir 
tolerantiškas. Jūsų valanda išmuš trečiadienį ar ketvirtadienį. Šią savaitę verčiau 
planuoti, generuoti idėjas, realius veiksmus atidedant vėlesniam laikui. Tai ypač 
taikytina menininkams ir verslininkams.

MERGELĖ. Esate tik keleivis. Šią savaitę nuo jūsų niekas nepriklauso. Pail-
sėkite nuo atsakomybės, bet kartu nepraraskite budrumo, kad nepatektumėte į 
kokią bėdą. Padėtis gali bet kurią dieną pasikeisti, ypač į savaitės pabaigą. Gali 
tekti įsijungti į pašėlusias lenktynes visiškai neturint laiko įsibėgėti. Savaitgalį 
nevenkite išvykos, ypač trumpos ir netolimos.

SVARSTYKLĖS. Šią savaitę saugokitės galutinai palaužti jau ir taip šlubuojan-
čią sveikatą. Svarstyklėms derėtų daugiau dėmesio skirti savo kūno poreikiams. 
Jei jaučiatės prastai – nedelskite kreiptis į gydytoją, jei savijauta nesiskundžia-
te – pagalvokite apie kasdienius fizinius pratimus ir vėsų dušą kaip prevencinę 
priemonę. Nesitikėkite per daug iš šio savaitgalio – kuo didesni troškimai, tuo 
mažesnė tikimybė, kad jie išsipildys.

SKORPIONAS. Jau nuo pirmųjų savaitės dienų gali kankinti prasta savijauta 
ir nuolatinis susierzinimas, nebūtinai dėl konkrečių dalykų. Geriausia, ką tokiu 
atveju galite padaryti – tai bent jau negadinti nuotaikos aplinkiniams. Nesivelkite 
į ginčus ir neatsisakinėkite taikytis, net jei ir visa jūsų esybė tam prieštarautų.

ŠAULYS. Savaitės pradžioje galite būti skatinamas veikti remiantis pasenusia 
informacija. Tokiu atveju vilkinkite laiką – nedarykite šiandien to, ko rytoj jau 
niekam nebereikės. Apskritai šią savaitę gerai pagalvokite prieš imdamasis ak-
tyvių veiksmų – didelė tikimybė nuolat atsidurti aklavietėje. Vienintelis išėjimas 
iš labirinto tikrai nebus akivaizdus.

OŽIARAGIS. Kuo daugiau bendraukite su vyriausiais šeimos nariais ar ko-
legomis. Šiandieninių jūsų problemų sprendimas – praeityje. Apskritai stenkitės 
kuo daugiau laiko praleisti tarp žmonių, ypač dar nepažįstamų. Būkite aktyvus, 
bet ne įkyrus. Reikalingi žmonės jus susiras patys, turite tik nežiopsoti ir nepra-
leisti pasitaikiusios progos.

VANDENIS. Pirmadienį jus kamuojančios problemos neišspręsite, jei skirsi-
te jai tik pusę savo laiko ir jėgų. Savaitės viduryje palypėsite karjeros laiptais ar 
šiaip sulauksite profesinės sėkmės. Jei turite progą išvažiuoti į seminarą ar ko-
kius nors mokymo kursus, būtinai ja pasinaudokite. Visą savaitę teks skaičiuoti 
pinigus, nes išlaidos bus nemažos.

ŽUVYS. Šią savaitę kalnus nuversite, jei dirbdamas rečiau dirsčiosite į laikrodį 
ar į kolegas. Nieko nedarykite tik todėl, kad „visi taip daro“. Netikėkite pažadais, 
kuriuos išgirsite ketvirtadienį ir penktadienį – tai tik tuščios kalbos. Savaitgalį visą 
savo dėmesį ir jėgas skirkite namų ūkiui. Laukia generalinė ruoša.
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DOVANA! Kvietimas į Ovidijaus Vyšniausko 
koncertą Panevėžio 
bendruomenių rūmuose.

Rimvydo Ančerevičiaus nuotr.

LINŲ SĖMENYS
Nėra tradicijos maistui vartoti linų sėme-

nis ar aliejų. Tai jis neskanus, dažnai kar-
tus. Bet reikia prisiversti jį vartoti, vėliau tai 
taps būtinybe, nes pajusite jo naudą. Alie-
jų, kol šviežias, pilame į salotas su kitais 
pagardais, dedame į grūdų košes ir tada jo 
skonio nesijaučia. Tik kepti nereikia jame.

Sėmenų aliejus labai greitai apkarsta. 
Tokio aliejaus vartoti nebegalima, todėl 
labai gerai yra vartoti ir sėmenis. Sėmenys 
neapkarsta labai ilgai, keletą metų. Juos 
sumalame prieš pat vartojimą ir tokiu bū-
du gauname ne tik linų sėmenų aliejaus 

naudą, bet ir jų apvalkalėlyje esančias 
skaidulas (ketvirtadalis svorio, niekur tiek 
nėra), gleivines medžiagas.

Kiekvieną rytą valgome mamos pus-
ryčius su maltais linų sėmenimis ir mūsų 
sveikata ima taisytis. Sumažėja choleste-
rolio kiekis kraujyje, apgyja opos, palais-
vėja viduriai, mažėja svoris.

Skaidulos duoda sotumo jausmą, glei-
vinės medžiagos sustiprina plaučių audi-
nį, pagreitėja sąnarių gijimas, moterims 
susitvarko hormonų pusiausvyra, vyrams 
– prostata.

Sėmenų aliejuje daugiau omega-3 rūgš-

čių nei žuvų taukuose, o augalinės kilmės 
hormono lignano – 700 kartų daugiau nei 
kituose dažnai vartojamuose produktuose. 
Jis slopina vėžinių ląstelių vešėjimą.
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