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Orai
Šiandien orai bus be žymesnio 

lietaus, diena bus graži, nemalo-
nu bus nebent dėl stiproko vėjo. 
Temperatūra dieną pasieks 14–17 
laipsnių šilumos ribą.

Pirmieji požymiai, kad į Lietuvą 
atslenka vėsesni ir ne tokie malo-
nūs orai – sekmadienį. Nors dar 
bus ganėtinai šilta, bet jau ateis 
drėgnesnis oras. Naktį lis šiaurės 
vakariniuose rajonuose, vėliau, 
dienos valandomis lis daugelyje 
Lietuvos rajonų. Temperatūra die-
ną pietryčiuose sieks 15–17 laips-
nių šilumos ribą, didžiojoje šalies 
dalyje bus 12–14 laipsnių.

Naują savaitę pradėsime ryš-
kiomis permainomis. Sekmadienį 
praslinkus šaltajam atmosferos 
frontui staigiai vėsti pradės jau pir-
madienio naktį. Oro temperatūra 
nukris iki 2–7, ir tik pajūryje dar 
išsilaikys apie 10 laipsnių šiluma. 
Vietomis vis dar sulauksime trum-
po lietaus. Dieną protarpiais palis 
daug kur. Įdienojus oras sušils tik 
iki 7–12 laipsnių. 

Kitomis savaitės dienomis vė-
sūs orai tęsis, o su lietumi neturėtų 
stebinti ir pasirodanti viena kita 
šlapia snaigė.

6 psl.

16 psl.

Arnetos Matuzevičiūtės nuotr.

Kotryna po studijų vėl nori į Raguvą

Iš Raguvos kilusi Kotryna 
Juškaitė (nuotraukoje) visai 
neseniai baigė mokyklą, o 
rugsėjį pasitiko kaip Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos 
studentė. Tikslieji mokslai mergi-

nai niekada nesisekė, o groti 
pianinu, akordeonu, armonika, 
altu bei trimitu ji išmoko pati, 
tik su nedidele mamos pagalba. 
Dainuoti jai sekasi iš prigim-
ties. Šis atkaklus noras muzikos 

mokyklos nebaigusią raguvietę 
atvedė prie Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos durų 
slenksčio, kurį ji dabar peržengia 
kiekvieną rytą eidama
į paskaitas.

Šį savaitgalį iš šeštadienio į sekmadienį laikrodžių rody-
kles suksime viena valanda atgal. Žiemos laikas prasideda pa-
skutinį spalio sekmadienį, 4 valandą nakties, ir galioja iki pa-
skutinio kovo sekmadienio, kai vėl įvedamas vasaros laikas.

Tikimasi, kad tai bus vienas paskutinių kartų, kai suksime 
laikrodžių rodykles. Šių metų kovą Europos Parlamentas pri-
tarė pasiūlymui, kad šalys narės laiko nebesukiotų nuo 2021 
metų. Siūloma, kad paskutinį kartą laikrodžiai ES valstybėse, 
pasirinkusiose vasaros laiką, būtų persukti paskutinį 2021 me-
tų kovo sekmadienį, o pageidaujančios pasilikti žiemos laiką, 
tą padarytų 2021-ųjų paskutinį spalio sekmadienį.

„Tėvynės“ informacija

Naujai 
kadencijai 
išrinktiems 
seniūnaičiams 
įteikti 
pažymėjimai 

Savaitgalį vėl suksime 
laikrodžių rodykles

Rajono 
bibliotekose – 
galimybė 
sužinoti 
ir išmokti

Vadoklių vaikų 
dienos centro 
penktasis 
gimtadienis

Naujos veiklos Ramygaloje

Spalio 11 dieną Ramygalos atvirajame jaunimo centre 
įstaigoms ir gyventojams buvo pristatyti du 2019 m. 
vykdyti projektai – „Maximalus užimtumas“ 
bei „Interaktyvi žinutė lange“.

Ramygalos kultūros centro nuotr.
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Projekto „Žalioji žemdirbystė 
abipus sienų“ partneriai kartu 

su ekspertais sukūrė mokymo pro-
gramą, skirtą tiems, kurie svajo-
ja apie ekologinį ūkininkavimą ar 
ekologinio maisto gaminimą, bet 
nežino nuo ko pradėti ar tiesiog 
nesiryžta žengti pirmojo žingsnio. 
Šios programos kūrimas buvo rim-
tas iššūkis, nes projekto tikslinė gru-
pė yra gana įvairiapusė. Dalyvau-
ti projekto veiklose kviečiami tiek 
esami vietiniai ūkininkai ar maisto 
gamintojai, norintys pakreipti savo 
veiklą žaliąja linkme, tiek nedirban-
tys ar ketinantys keisti profesiją as-

menys – potencialūs ekologinės sri-
ties atstovai. Svarbiausia, kad visi jie 
turėtų bendrą tikslą – auginti ar ga-
minti vartotojui draugiškus ekolo-
ginius produktus.

Mokymų programą sudaro trys 
dalys – ekologinės produkcijos rū-
šys ir sertifikavimas, verslumas bei 
produkto vystymas. Per šešias mo-
kymų dienas dalyviai aiškinsis, kas 
yra ekologinis ūkininkavimas, ar 
jis skiriasi nuo žaliojo, organinio... 
Bus atsakyta į klausimus, kaip ser-
tifikuojami ekologiniai produktai ir 
ar ilgas kelias yra link to, kad ant pa-
kuotės puikuotųsi visoje Europoje 
žinomas žalias lapelis. Taip pat bus 
atsakyta į klausimą, ar galima tapti 
ekologinių produktų augintoju tu-
rint tik nedidelį žemės sklypą šalia 
namų ar kolektyvinį sodą. Dalyviai 
bus supažindinti su verslo formų 
pasirinkimo galimybėmis, finansa-
vimo šaltiniais, praktikuosis rašyda-
mi verslo planą, gilinsis į produkto 
paruošimo pardavimui subtilybes.

Projekto partneriai – VšĮ „Pane-
vėžio verslo konsultacinis centras“ 

(Lietuva), Duobelės suaugusiųjų ir 
verslo paramos centras (Latvija), 
Vietinis tvaraus vystymosi fondas 
„Inovacijos regionams“ (Baltarusi-
ja) – bendradarbiauja ne vien mo-
kymų programos rengime. Numa-
tyta suorganizuoti tarptautines pro-
dukto pakuotės paruošimo ir vizua-
linio pateikimo dirbtuves Latvijoje, 
sukurti Latvijos, Lietuvos ir Balta-
rusijos ūkius vienijančią informaci-
nę IT platformą su produkcijos au-
gintojų ar gamintojų profiliais bei 
savarankiško mokymosi medžia-
ga, dalyvauti kiekvieno partnerio 
organizuojamose mugėse bei mo-
komuosiuose vizituose į ekologi-
nius ūkius. 

Šis projektas ne tik skatina au-
ginti ar gaminti ekologiškus pro-
duktus, bet ir stiprina bendradar-
biavimą per sieną. Šių metų spalio 
pradžioje vykęs pirmasis tarptauti-
nis projekto renginys Latvijoje ne-
paliko abejingų. Dalyvių grupės iš 
Lietuvos ir Baltarusijos džiaugėsi 
vietinių bendraminčių latvių drau-
gija, tyrinėjo ūkius, sėmėsi patir-

ties ir nesidrovėjo pasidalinti savą-
ja. Antrąją išvykos dieną vykusioje 
mugėje dalyviai aktyviai bendravo, 
keitėsi kontaktais, ragavo, ką ska-
naus atvežė kaimynai, ir užmezgė 
ryšius tolimesniam bendradarbia-
vimui. Kitų metų rudenį sulauk-
sime svečių Lietuvoje bei vyksime 
pasisemti patirties iš Baltarusijos 
ūkininkų.

Kviečiame Panevėžio regio-
no ūkininkus ar gyventojus, besi-
dominčius žaliąja žemdirbyste ar 
ekologiškų maisto produktų ga-
myba, sekti mūsų naujienas www.
pvkc.lt bei Facebook paskyroje 
„VšĮ Panevėžio verslo konsulta-
cinis centras“ ir dalyvauti veiklo-
se. Artimiausias renginys – šešių 
dienų teoriniai mokymai (2019 

m. lapkričio mėnesio 21, 22, 28, 29 
dienomis ir gruodžio mėnesio 5, 6 
dienomis). Daugiau informacijos 
ir registracija į projekto veiklas el. 
paštu pvkcprojektai@pvkc.lt ir te-
lefonu +370 618 14252.

Veiklos organizuojamos įgyven-
dinant projektą „Green Agricul-
ture without Borders“ Nr. ENI-
LLB-1-117 pagal 2014-2020 m. 
Europos kaimynystės priemonės 
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 
bendradarbiavimo per sieną pro-
gramą, finansuojamą iš Europos 
kaimynystės priemonės, sukur-
tos Europos kaimynystės politikai 
remti. Informacija apie programą: 
http://eni-cbc.eu/llb/en. Projekto 
biudžetas – 331625,68 Eur, ES fi-
nansavimas sudaro 298463,11 Eur.

Žaliosios svajonės link – svajojantiems apie ekologinės 
produkcijos auginimą, gaminimą, pardavimą

Pirmosios projekto tarptautinės mugės dalyviai Latvijoje aktyviai bendravo, 
ragavo kitų šalių skanėstus ir džiaugėsi puikiomis Duobelės Obuolių festivalio 
akimirkomis. Panevėžio verslo konsultaciniame centre pirmoji projekto mokymų dalyvių 

grupė jau išklausė 48 val. teorinių mokymų ciklą, skirtą tiems, kurie domisi 
žaliąja žemdirbyste ar ekologiškų maisto produktų gaminimu. Nesuspėjusius 
sudalyvauti, kviečiame registruotis – formuojame antrąją grupę.

Projekto dalyvių grupės iš Latvijos, 
Lietuvos ir Baltarusijos mokomųjų 
vizitų metu žavėjosi Latvijos 
„Trubenieki“ ūkyje puoselėjamomis 
„Šitake“ grybų auginimo 
tradicijomis.

JP.lt

Vidurio Aukštaitijoje, Kreke-
navoje, ant kalno stūksanti gelto-
nų plytų Šventos Mergelės Mari-
jos ėmimo į dangų šventovė sulau-
kė kapitalinio remonto. Pirmą kartą 
per šimtmetį bažnyčia remontuoja-
ma ir iš vidaus, ir iš išorės.

Pastolių apsupty zujantys staty-
bininkai restauruoja plytą po plytos. 
Naujai tvarkomos išorinės siūlės ir 
rūpinamasi atkurti buvusį origina-
lų dantytą fasado dekorą.

„Kiekvieną plytą apčiupinės, 
kadangi reikia siūles restauruoti, 
nuimti buvusias betonines, kurios 
traukdavo šaltį, drėgmę. Neleisda-
vo pastatui kvėpuoti“, – sako bazili-
kos klebonas Gediminas Jankūnas.

Tačiau didžiausią nuostabą 
miestelėnams kelia įspūdingas ir 
niekur kitur nematytas bažnyčios 
stogas. Jis iš cinkuotos skardos kei-
čiamas į varinį. Beje, lupdami seną-
jį stogą statybininkai aptiko netikė-
tą lobį – trūkstamas senąsias XIX 
amžiaus metrikų knygas: „Darbi-
ninkai rado dėžę su metrikais, se-
nomis bažnyčios knygomis, labai 
apdūlėjęs ypač viršutinis sluoksnis. 
Nuo drėgmės, nuo visko. Kur dalis 
jų buvo, niekas nežinojo, nes viso-
kie karo neramumai.“

Štai ką mano gyventojai: „Jau 
dabar džiugina, saulėj labai spindi 
ir klebonu labai džiaugiamės. Se-
noliai tai sako, kad auksinis. La-
bai stebina.“

„Gražus stogas, man patinka. 
Labai iš tolo blizga.“

„Nu tai gi matom skardinį. 
Neskardinis? Dabar plastmasiniai 
eina visokie. Varinis. Tai, sakau, gal 
nudažė?“

„Mes tą turim todėl, kad Euro-
pos Sąjunga, kuri finansuoja, nori, 
kad būtų laikomasi to laikmečio, 
kuriame buvo pastatytas pastatas, 
medžiagų. Tuo metu, kai bažnyčia 
buvo pastatyta, daugiau kaip prieš 
100 metų, cinkuotos skardos nebu-
vo“, – teigia G. Jankūnas.

Nepamirštas bus ir vidus. Jau da-
bar šventovėje nė kvapo neliko me-
dinių grindų. Lupamas lauk net svei-
katai pavojingas asbestinių plokš-
čių pagrindas. Vietoj to parapijie-
čius žiemą šildys elektra po kojomis.

O svarbiausia, pasak klebono, kad 
bažnyčioje neliks sovietinio paliki-
mo. Restauruotos bazilikos sienos, 
ąžuoliniai sienų puošybos elemen-
tai, net sudarkyti žinomo vitražisto 
Stasio Ušinsko stiklo darbai pagaliau 
atgaus savo seną autentišką veidą.

„Vidus buvo dekoruotas 1960 
m. dekoru, kuris neatitinka nei baž-
nyčios architektūros, nei laikmečio. 
Nei dailės, nei skonio“, – pasakoja 
G. Jankūnas.

Viename iš remontuojamų 
bokštų specialiai keliautojams bus 
įrengta apžvalgos aikštelė. Čia pro 
skliautus atsivers nuostabūs Nevė-
žio pakrantės vaizdai, taip pat bus 
galima pasigrožėti ir XVII a. baž-
nyčios varpais.

Visus Krekenavos šventovės re-
montui reikalingus pinigus, 1,7 mln. 
eurų, šimtu procentų finansavo ES.

Remontuodami Krekenavos bažnyčią 
statybininkai aptiko netikėtą lobį

Bene šimtą metų neremontuota Krekenavos bažnyčia (nuo-
traukoje) sulaukė statybininkų. Iš šventovės kunigas tikisi 
iškuopti sovietinį palikimą ir uždengti bažnyčią dar retai mato-
mu – variniu – stogu. Miestelio maldos namai ne tik nusidažys 
naujomis spalvomis, autentišku dekoru, bet tikimasi, kad taps 
turistų traukos centru – po remonto viename iš bokštų atsiras 
speciali apylinkių apžvalgos aikštelė. Beje, lupdami senąjį 
stogą statybininkai aptiko netikėtą lobį.

JP.lt nuotr.
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7 dienos

Panevėžio rajono savivaldybės 
meras Povilas Žagunis ir mero 

pavaduotojas Antanas Pocius įtei-
kė pažymėjimus 57-iems naujai 
kadencijai išrinktiems Panevėžio 
rajono savivaldybės seniūnijų se-
niūnaitijų seniūnaičiams.

Renginys vyko spalio 18 dieną, 
penktadienį, Savivaldybės didžio-
joje salėje. Jame dalyvavo seniūnai, 
bendruomenių, nevyriausybinių 
organizacijų atstovai.

Meras P. Žagunis pažymė-
jo, kad seniūnaitis, bendradar-
biaudamas su kitomis instituci-
jomis, vietos savivaldoje turi svar-
bią reikšmę.

„Seniūnaitis gali tikrai labai 
daug. Iš arti matydami gyvento-
jų rūpesčius, glaudžiai bendra-
darbiaudami su vietos bendruo-
menėmis jūs galite reikšmingai 
prisidėti prie gyvenimo gerinimo 
ir aktualiausių problemų sprendi-
mo“, – sakė meras.

Savivaldybės vadovas prista-
tė rajono aktualijas – svarbiausius 
gyventojų labui atliekamus darbus 
statybos ir infrastruktūros, viešųjų 
paslaugų, kitose srityse, supažindi-
no su įgyvendinamais projektais 
sėkmingai panaudojant Savivaldy-
bės biudžeto bei Europos Sąjun-
gos fondų lėšas, atnaujinant vie-

Naujai kadencijai išrinktiems 
seniūnaičiams įteikti pažymėjimai 

šąsias erdves, remontuojant kelius, 
vykdant socialinio būsto plėtrą ir kt.

Tačiau gyvenimas pateikia ir 
naujų iššūkių. Meras pažymėjo, kad 
juos sprendžiant didelį indėlį gali 
įnešti ir seniūnaičiai, būdami tar-
pininkais tarp gyventojų ir vietos 
valdžios, ugdydami bendruomenės 
narių sąmoningumą ir pilietiškumą.

Įteikiant pažymėjimus seniū-

Panevėžio rajono meras įteikia pažymėjimus naujai kadencijai išrinktiems seniūnaičiams.

naičiams palinkėta sėkmingo dar-
bo, atstovaujant bendruomenės in-
teresams, aktyviai dalyvaujant pa-
tiems ir kitus skatinant aktyviai da-
lyvauti sprendžiant viešuosius vie-
tos reikalus.

Visų 66 seniūnaitijų seniūnaičių 
rinkimai Panevėžio rajono savival-
dybės seniūnijose vyko spalio 7–9  
ir 11 dienomis. Rinkimai laikomi 

įvykusiais, kai juose dalyvauja ne 
mažiau kaip 5 procentai seniūnai-
tijos gyventojų, turinčių teisę rink-
ti seniūnaitį.

9-iose seniūnijose rinkimai ne-
įvyko ir pakartotinai bus skelbia-
mi ne vėliau kaip per du mėnesius.

Rajono savivaldybės 
informacija ir nuotrauka

Rajono savivaldybės  
informacija

Du Panevėžio rajono savival-
dybės lopšeliai-darželiai pradeda 
įgyvendinti naują maitinimo pro-
gramą – vaikams maistas bus ga-
minamas iš ekologiniuose ūkiuose 
užaugintų produktų. 

Norą dalyvauti Žemės ūkio mi-
nisterijos inicijuotame projekte pa-
reiškė Ramygalos lopšelis-darželis 
„Gandriukas“ ir Krekenavos lopše-
lis-darželis „Sigutė“. Jiems jau pa-
tvirtinta parama, kuri, planuojama, 
pusei metų sieks iki 20,5 tūkst. Eur. 

Ekologišką  ir šviežią maistą 
iš Panevėžio rajono ir aplinkinių 
ekologiškų ūkių gaus per 150 dar-
želinukų.

Pagal kokybės sistemas paga-
minti produktai bus perkami iš vi-
sų maisto grupių – mėsos ir jos pro-
duktų, pieno ir jo produktų, kiau-
šinių, grūdų produktų, duonos bei 
pyrago gaminių, aliejaus ir riebalų, 
vaisių, daržovių, uogų ir jų produk-
tų bei kt. Ekologiški produktai kie-
kvienoje grupėje sudarys ne mažiau 
kaip 20 procentų.

Ekologiškas maistas yra bran-
gesnis, tad susidariusį kainų skir-
tumą dotuos Žemės ūkio minis-
terija pagal patvirtintas Ekologiškų 
ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir 
maisto kokybės sistemą pagamin-
tų maisto produktų vartojimo ska-
tinimo ikimokyklinio ugdymo įs-
taigose paramos taisykles.

Paramos gavimo trukmė – nuo 

šių metų gruodžio iki ateinančių 
metų gegužės mėnesio. Per šį 6 mė-
nesių laikotarpį Ramygalos lopšelis-
darželis „Gandriukas“ planuoja gauti 
iki 10,8 tūkst. Eur, Krekenavos lop-
šelis-darželis „Sigutė“ – iki 9,7 tūkst. 
Eur paramos.  

Maksimalus paramos dydis vie-
nam vaikui per mėnesį yra 20 eurų. 
Šį dydį Žemės ūkio ministerija per-
skaičiuos kiekvienais metais, atsi-
žvelgdama į ekologiškų ir įprastinių 
produktų kainų skirtumus.

Ateityje ekologiškos mitybos idė-
jas, perimant įgytą šių dviejų ikimo-
kyklinio ugdymo įstaigų patirtį, keti-
nama skleisti ir kituose darželiuose.

Panevėžio rajono savivaldybė tu-
ri nemažą patirtį organizuojant svei-
ką darželinukų, priešmokyklinukų ir 
pradinukų maitinimą. 

Ramygalos lopšelis-darželis 
„Gandriukas“, Krekenavos lopše-
lis-darželis „Sigutė“ ir Naujamies-
čio vaikų lopšelis-darželis „Bitu-
tė“ ekologiškai užaugintas daržo-
ves savo vaikams tiekia jau vienuo-
liktus metus.

Ekologiški pieno produktai vi-
siems rajono darželinukams tiekia-
mi nuo 2004 m., vaisiai ir daržovės 
– nuo 2009 m.

Trys Panevėžio rajono moky-
klos taiko švediško stalo maitinimo 
principą, tiekdamos daugiau vaisių ir 
daržovių, kito sveiko maisto bei su-
teikdamos galimybę mokiniams sa-
varankiškai pasirinkti patiekalus. Šį 
principą palaipsniui perima ir dau-
giau rajono mokyklų.

Ant darželinukų stalo atsiras 
daugiau ekologiško maisto 

Išankstinius duomenis paskel-
busi Finansų ministerija teigia, 

kad tokį didelį pajamų augimą, 
palyginti su praėjusiais metais, 
lėmė dalies valstybinio socialinio 
draudimo įmokų tarifo perkėli-
mas į gyventojų pajamų mokestį.

Valstybės biudžeto pajamos 
siekė 6,515 mln. eurų – 26,3 proc. 
(1,355 mlrd. eurų) daugiau nei 
praėjusių metų tą patį laikotarpį 
ir 1,1 proc. (70,9 mln. eurų) dau-
giau nei prognozuota.

Pajamų iš mokesčių į valstybės 
biudžetą gauta 6,008 mlrd. eurų – 
28,5 proc. daugiau nei 2018 metų 
tuo pačiu laikotarpiu ir 0,8 proc. 
daugiau nei prognozuota.

Iš pridėtinės vertės mokesčio 
(PVM) gauta  2,844 mlrd. eurų 
pajamų – 6,2 proc. daugiau nei 
pernai ir 1,3 proc. mažiau nei 
prognozuota. Mažesnes nei pro-
gnozuota pajamas iš PVM lėmė 

didesni PVM permokos grąžini-
mai mokesčių mokėtojams.

Valstybės biudžeto ir savivaldy-
bių biudžetų pajamos iš gyventojų 
pajamų mokesčio (GPM) šiemet 
buvo 2,423 mln. eurų – 85,8 proc. 
daugiau nei pernai ir 4,5 proc. dau-
giau nei prognozuota.

„Pajamų iš GPM augimą lėmė 
valstybinio socialinio draudimo 
įmokų tarifo dalies perkėlimas į 
gyventojų pajamų mokestį – nuo 
šių metų pagrindinis GPM tarifas 
padidėjo nuo 15 proc. iki 20 proc.“, 
– rašoma ministerijos pranešime.

Už visas akcizines prekes gauta 
1,122 mlrd. eurų – 3,9 proc. dau-
giau nei pernai ir 0,8 proc.  mažiau 
nei prognozuota.

Pelno mokesčio gauta 602,9 
mln. eurų – 10,5 proc. daugiau 
nei pernai ir 3,3 proc. daugiau nei 
prognozuota.

Kitų pajamų, materialiojo ir ne-
materialiojo turto realizavimo bei 
finansinio turto sumažėjimo pa-
jamų į valstybės biudžetą gauta 
506,4 mln. eurų – 4,6 proc. dau-
giau nei prieš metus ir 5,1 proc. 
daugiau nei prognozuota.

Patvirtintas 2019 metų valsty-
bės biudžeto pajamų planas (be 
ES lėšų) sudaro 8,668 mlrd. eurų, 
su ES lėšomis – 10,59 mlrd. eurų.

JP.lt informacija

Valstybės ir savivaldybių 
pajamos šiemet 2,4 proc. 
viršijo prognozę
Valstybės ir savivaldybių 
biudžetų pajamos sausio-
rugsėjo mėnesiais siekė 
7,974 mlrd. eurų – 2,4 
proc. (185,8 mln. eurų) 
daugiau nei prognozuota 
ir  22,2 proc. (1,448 mlrd. 
eurų) daugiau nei pernai 
tuo pačiu laikotarpiu.

Škotijoje – Lietuvos 
dienos

Spalio 22–25 dienomis Edinburge ir 
Glazge (Jungtinė Karalystė) buvo orga-
nizuojamos pirmosios Lietuvos dienos 
Škotijoje. Keturias dienas vykusiuose 
renginiuose Škotijos visuomenė ir Ško-
tijos lietuvių bendruomenė galėjo susi-
pažinti su žymiausiais Lietuvos kultūros 
ir akademinio pasaulio atstovais, išgirsti 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sim-
fonines poemas, susipažinti su Lietuvos 
dokumentiniu kinu.

Prezidentas su žmona 
viešėjo Japonijoje

Prezidentas Gitanas Nausėda ir pir-
moji ponia Diana Nausėdienė Japoni-
joje dalyvavo imperatoriaus Naruhito 
žengimo į sostą ceremonijoje ir šventi-
niuose renginiuose. Spalio 21–24 die-
nomis vykusio darbo vizito metu, skel-
bia Prezidentūra, Tokijuje G. Nausėda 
daugiausia dėmesio skyrė dvišalių po-
litinių, ekonominių ir kultūrinių santykių 
su Japonija stiprinimui.

Vyriausybė nutarė 
nesiūlyti L. Pernavo 
antrai kadencijai

Vyriausybė trečiadienį vykusiame 
posėdyje nutarė prezidentui Gitanui 
Nausėdai nesiūlyti Lino Pernavo skirti 
policijos generaliniu komisaru antrai 
kadencijai. Penkerių metų kadenciją 
Linas Pernavas pradėjo 2014 metų lap-
kričio 11 dieną. Policijos generalinį ko-
misarą vidaus reikalų ministro siūlymu 
ir Vyriausybės teikimu skiria ir atleidžia 
šalies prezidentas.

Kas užims policijos vadovo vietą, tu-
rėtų paaiškėti lapkričio viduryje. Trečia-
dienį vidaus reikalų ministrė Rita Tama-
šunienė patvirtino, kad tarp kandidatų į 
šį postą yra Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos vadovas Renatas Požėla.

Koalicijos partneriai 
nutraukė sutartį 
su „tvarkiečiais“

Seime trečiadienį susirinkę valdan-
tieji nusprendė nutraukti koalicijos su-
tartį su partija „Tvarka ir teisingumas“. 
Kaip rašoma koalicijos sutarties proto-
kole, „Tvarka ir teisingumas“ išbraukiami 
„atsižvelgiant į tai, kad partija „Tvarka 
ir teisingumas“ šiurkščiai pažeidė Ko-
alicijos sutartį ir prarado savo frakciją 
Seime“. Koalicijos sutartį liepos 5 d. 
pasirašė Lietuvos socialdemokratų dar-
bo partija, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga, Lenkų rinkimų akcija-Krikščio-
niškų šeimų sąjunga ir partija „Tvarka ir 
teisingumas“.

Atidengta atminimo 
lenta R. ozolui

Vilniuje, Teatro g. 11, trečiadienį 
atidengta atminimo lenta Lietuvos Per-
sitvarkymo Sąjūdžio steigėjui, Nepri-
klausomybės Akto signatarui, atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos Respublikos 
pirmosios Vyriausybės Ministro Pirmi-
ninko pavaduotojui, ilgamečiam Seimo 
nariui, publicistui, filosofui, kultūrologui 
Romualdui Ozolui. Šiemet sausio mėn. 
Seime organizuotais renginiais buvo 
paminėtos R. Ozolo gimimo 80-osios 
metinės.

Gaisrą Alytaus 
gamykloje gesinantiems 
ugniagesiams „Norfa“ 
skirs 10 tūkst. eurų

Bendrovė „Norfos mažmena“ nu-
sprendė skirti 10 tūkst. eurų ugnia-
gesiams, gesinantiems gaisrą Alytaus 
padangų perdirbimo gamykloje. „Nor-
fa“ atiduoda pagarbos duoklę ugniage-
siams, kurie sugebėjo pažaboti gaisrą, 
dirbdami sunkiomis sąlygomis, rizikuo-
dami savo sveikata, o gal ir gyvybėmis, 
ir, sprendžiant iš visko, nesulaukdami 
laiku pagalbos iš tų, kurie tą pagalbą 
turėjo suteikti“, – sakė „Norfos maž-
menos“ valdybos pirmininkas Dainius 
Dundulis.

Alytaus miesto padangų perdirbimo 
įmonėje „Ekologistika“ didžiulis gaisras 
kilo spalio 16-osios naktį.

Parengta pagal Eltos pranešimus
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Ernesta LIUŽINIENĖ 
jaunimo darbuotoja 

Kuo gi išskirtiniai šie projek-
tai? O gi tuo, jog sukūrė galimybes 
visiškai kitokioms veikloms. Jau 
keletą metų vaikai ir suaugusieji 
klausinėjo, ar negali Ramygaloje 
veikti robotikos užsiėmimai. De-
ja, priemonės šiems užsiėmimams 
brangios, o ir žinių niekas neturė-
jo. Todėl galime tik pasidžiaugti, 
kad Panevėžio rajono savivaldybės 
ir UAB „Maxima“ dėka jau gali-
me pasiūlyti ir naujas, interakty-
vias, veiklas. 

Visą vasarą kiekvieną trečiadie-
nį Ramygalos atvirajame jauni-
mo centre rinkosi patys smalsiausi, 
drąsiausi ir kūrybiškiausi jaunuoliai. 
Okupavę jaunimo darbuotojų kabi-
netą naujieji robotikos specialistai 
vykdė ne tik smagias, interaktyvias 
užduotis, bet ir konstravo sudėtin-
gus Lego robotus, kurie buvo pri-
statyti renginio metu. Jaunimo cen-
tro lankytojas Rokas Miliūnas su-
konstravo Lego robotą, kuris geba 
rašyti užprogramuotus žodžius. Tos 
dienos užrašomas žodis – „MAXI-
MA“. Nors Patriko ir Kristupo ro-
botų modeliai buvo skirtingi, bet 
jų pademonstruoti judantys robo-
tai gebėjo privažiavę kliūtį sustoti. 
Tarp augančių robotikos specialistų 
buvo ir mergaičių grupė, kuri įgy-
vendinusi mokymo programą, vė-
liau robotus perkonstruodavo, pri-
dėdamos jiems ne tik tikslingumo, 
bet ir grožio elementų. 

Na, o tiems, kam robotų kons-
travimas pasirodė per sunkus, Ra-
mygalos kultūros centrą ir Atviro-
jo jaunimo centrą lankantys vaikai 
bei jaunuoliai galėjo išmėginti ir 
kitas naujas interaktyvias veiklas. 
Viena iš jų – interaktyvios grin-
dys. Nauja, inovatyvi priemonė, 
kuri yra skirta lavinti vaikų jude-
sių koordinavimą, reakciją bei lo-
ginį mąstymą. Dalyviai gali rink-
tis iš 52 interaktyvių žaidimų, nuo 
susipažinimo su abėcėle, planeto-

Naujos veiklos Ramygaloje

mis, miško gėrybėmis iki smagių 
žaidimų, tokių kaip futbolas ar-
ba boulingas. Kita, jau kiek labiau 
dominanti vyresniuosius Jaunimo 
centro lankytojus veikla – žaidimai 
su virtualiais realybės akiniais. Pa-
sitelkę Sony Playstation 4 ir virtua-
liuosius realybės akinius, jaunuoliai 
gali pasinerti į jūros dugną ir iš ar-
ti pamatyti plaukiojančius ryklius 
ar tiesiog dalyvauti vasaros rogu-
čių sporte ir tapti nugalėtojais. O 
aštresnių pojūčių mėgėjai – pasi-
vaikščioti po virtualų siaubo kam-
barį. Naudodamiesi šiomis prie-
monėmis, galėjome kurti naujas 
edukacines programas, hologra-
mines reklamas. 

Renginio metu prisiminėme, 
kaip Atvirojo jaunimo centro ko-
manda jau pristatė šias naujas ga-
limybes Ramygaloje savo mažie-
siems svečiams iš lopšelio-darže-
lio „Gandriukas“, kurie kartu su 
centro darbuotojomis interakty-
vių medijų pagalba „skrido“ į Af-
riką. Daniūnų bendruomenę jau-
nimo darbuotojos supažindino su 
Lego robotais ir žaidė žaidimus. 
Vasarą jaunuoliai buvo kviečia-

mi kartu su Robotikos mokykla 
pasinerti į hologramų mokymus. 
Lektoriai supažindino ir apmokė, 
kaip sukurti hologramą lange, bei 
patiems turimomis priemonėmis 
nusifilmuoti ir paversti save holo-
grama. O mažieji su planšetiniais 
kompiuteriais spalvino gyvuosius 
3D piešinius. 

Po renginio visi dalyviai ir sve-
čiai pabendravo prie puodelio ar-
batos bei vaišių. Pasidalinę įspū-
džiais ir šiltais padėkos žodžiais 
išlydėjome svečius. Jie jau išmė-
gino mūsų turimą interaktyvią 
mokymo bazę, žadėjo sugrįžti su 
vaikais ir jaunuoliais. Tad kvie-
čiame ir kitus pasinaudoti pui-
kia galimybe mokytis ir pramo-
gauti kitaip.

Jei manote, kad tai viskas, tai 
tikrai ne. Atvirasis jaunimo cen-
tras toliau vykdys šias veiklas, o 
jaunuoliai jau „augina“ naujas 
mintis ir idėjas, kaip dar galim 
naudingai ir šiuolaikiškai pra-
leisti laisvą popietę. Jau vyksta 
pasiruošimas robotų kovoms, o 
kaip mums seksis, sužinosite vi-
sai netrukus. 

Spalio 11 dieną Ramygalos 
atvirajame jaunimo centre 
įstaigoms ir gyventojams 
buvo pristatyti du 2019 m. 
vykdyti projektai – „Maxi-
malus užimtumas“ bei 
„Interaktyvi žinutė lange“.

Ramygalos kultūros centro nuotr.

Aplinkos ministerija 
ketina griežtinti pa-

šaro ir kraiko gyvuliams 
gamyboje panaudotų pa-
kuočių, ypač polietileno, 
tvarkymą. Ūkininkams ir 
žemės ūkio bendrovėms, 
kurios tinkamai nesutvar-
kys tokių pakuočių, tektų 
mokėti mokestį už aplin-
kos teršimą.

Prognozuojama, kad dėl to 
šienainių, šiaudų ir šieno vynioji-
mo plėvelė bei tinklelis pabrang-
tų 2–4 proc., tačiau šias išlaidas 
žemdirbiai susigrąžintų plėvelę 
atiduodami perdirbėjams.

Seimo Kaimo reikalų komite-
tas nori, kad Aplinkos ministerija 
iki Kalėdų pateiktų pataisas, ku-
rios įpareigotų ūkininkus atsa-
kingiau tvarkyti šią pakuotę. Ūki-
ninkai būtų įpareigoti deklaruoti, 
kiek plastiko jie įsigyja savo rei-
kmėms ir kiek panaudoję jo su-
tvarko. Dabar to daryti nereikia.

Aplinkos ministerijos atliekų 
politikos grupės vadovės Agnės 
Bagočiutės teigimu, tokia išim-
tis pačių ūkininkų, kaupiančių 
tokias pakuotes, ir Žemės ūkio 
ministerijos prašymu nustatyta 
2011 metų pabaigoje.

„Ūkininkams tenka rinktis: 
arba savarankiškai susitvarkyti 
tas pakuotes, arba sudaryti sutar-
tis su atliekų tvarkytojais“, – pra-
ėjusią savaitę komitete pabrėžė ji.

Tačiau konservatorius Kazys 
Starkevičius sako, kad šienainių 
pakuočių surinkimo ir sutvarky-
mo sistema dabar neveikia.

„Todėl ūkininkai į konteine-
rius, į atliekų aikšteles, pamiš-
kes veža plėvelę“, – komitete pa-
reiškė jis.

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
pirmininkas Jonas Talman-

tas sutinka, kad šių pakuočių su-
rinkimą reikia griežtinti.

„Dabar, kai šienainių pakuo-
tės mokestis gamintojo atsako-
mybė, niekas neapsiima tvarkyti. 
(…) Reikia, kad kažkas paruoštų, 
kokias pakuotes turi rinkti nemo-
kamai, kokios įmonės jas renka ir 
jeigu mes kviečiam, o neatvažiuo-
ja, kur tada ūkininkui kreiptis?“ – 
kalbėjo ūkininkų atstovas.

K. Starkevičiaus teigimu, šie-
nainio pakuočių mokestis ūki-

Plastiko pakuočių žemės 
ūkyje tvarkymas griežtės

ninkams netaikomas, nes jie kar-
tą jau įrodė, kad tinkamai atsikrato 
šios pakuotės.

„Plėvelė buvo superkama. Bu-
vo rinkoje poreikis. Įmonės, kurios 
vertėsi atliekų tvarkymu, ją pirko, 
buvo jos paklausa, nes ji buvo per-
dirbama ir dar užsidirbti buvo ga-
lima. Dabar, matyt, rinka prapuo-
lė. Patiems reikia, matyt, mokėti už 
utilizavimą“, – po posėdžio aiškino 
parlamentaras.

Pasak jo, plėvelę nustota supirk-
ti maždaug nuo 2015-2016 metų.

K. Starkevičius negalėjo pasa-
kyti, kiek per metus susikaupia to-
kios pakuotės, bet pabrėžė, kad jos 
netvarkymas yra „didelė problema“. 
Parlamentaras abejoja, kad mokes-
tis labai pabrangintų plėvelę ir tin-
klelį. Pasak jo, smulkūs ūkininkai 
didelių išlaidų nepatirtų, nes jie ma-
žiau ir plėvelės sunaudoja.

„Dideli kaštai tikrai nesusida-
rytų. 2 ar 4 proc. kainos – keli eu-
rai. (…) Susimoki tą mokestį ir 
nesimėtys pakampiais tos pakuo-
tės, nebus užkasamos“, – teigė K. 
Starkevičius.

A. Bagočiutė neprognozavo su 
šiais pakeitimais susijusių galimų 
kainų pokyčių.

Atliekų tvarkymo įmonės „Žal-
varis“ marketingo ir komuni-

kacijos vadovė Eglė Berentienė ne-
slėpė, kad atliekų tvarkytojai tokių 
pakuočių kratosi, nes ūkininkai jas 
užteršia šieno likučiais, žemėmis.

„Pati plėvelė tampa nebešvari ir 
nebeįdomi perdirbėjams kaip ža-
liava. Su ja reikia daugiau darbo – 
paruošimo perdirbimui“, – kalbė-
jo E. Berentienė.

Pasak jos, panaudoto plastiko 
rinka dabar yra „ganėtinai per-
pildyta“, todėl menksta ir atliekų 
tvarkytojų interesas paimti iš ūki-
ninkų naudotą plėvelę.

JP.lt informacija

Danguolė ZULUMSKIENĖ

Jotainių bibliotekoje ne tik mylime kny-
gas, dalyvaujame skaitymo iššūkyje „Vasara 
su knyga“, bet ir vykdome kūrybinius prak-
tinius užsiėmimus. Juose mokinamės ir da-
rome įvairius darbelius, kuriame paveikslė-
lius, laviname rankas ir fantaziją. 

Mielais rankų darbeliais pradžiuginame 
širdį ne tik tėveliams, bet ir ateinantiems 
skaitytojams. Džiugu pasigrožėti vaikų kū-
ryba. Darbeliai sukuria bibliotekoje jaukią 
aplinką, šilumą ir meilę. 

Turime daug idėjų, kaip kūrybiškai ir 
įdomiai padaryti paprastus dalykus su turi-

momis priemonėmis. Vaikams labai patin-
ka ką nors kurti savo rankomis. Jie ir mes, 
suaugusieji, džiaugiamės gražiais rezulta-
tais, o dar didesnį džiaugsmą patiriame, jei 
juos kam nors padovanojame. 

Išmoktus darbelius vaikai gali namuose 
daryti kartu su tėveliais, tai puikus bendra-
vimo ir laisvalaikio praleidimo laikas šei-
moje ar draugų rate. Tai leidžia vaikams 
pasijusti svarbiems, ir ugdyti savo suge-
bėjimą kurti.

Kūrybinis ugdymas bibliotekoje

Danguolės Zulumskienės nuotr.

Vaikai Jotainių bibliotekoje.
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7 dienos

Arnetos Matuzevičiūtės nuotr.

Arneta MATUZEVIČIŪTĖ

Iš Raguvos kilusi Kotryna Juš-
kaitė visai neseniai baigė moky-
klą, o rugsėjį pasitiko kaip Lietu-
vos muzikos ir teatro akademijos 
studentė. Tikslieji mokslai mergi-
nai niekada nesisekė, o groti piani-
nu, akordeonu, armonika, altu bei 
trimitu ji išmoko pati, tik su nedi-
dele mamos pagalba. Dainuoti jai 
sekasi iš prigimties. Šis atkaklus 
noras muzikos mokyklos nebaigu-
sią raguvietę atvedė prie Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos durų 
slenksčio, kurį ji dabar peržengia 
kiekvieną rytą eidama į paskaitas. 

„Dabar kartais pavadina mane 
antra Povilioniene, antra Songai-
liene, – juokaudama atvirauja Ko-
tryna. – Na, ką gali žinoti, dar tik 
studijų pradžia.“ 

PASIRINKIMAS 
NENUVYLĖ 

Abitūros egzaminų metu Ko-
tryną siūlymas studijuoti svajonių 
specialybę pasivijo pats. Jos ma-
mos studijų laikų draugė, sociali-
niuose tinkluose pastebėjusi mer-
ginos polinkį liaudies muzikai bei 
kultūrai, paragino išbandyti laimę 
stoti į Muzikos studijų programos 
specializaciją Muzikinį folklorą. 

„Birželio pabaigoje buvo taip: 
sprendžiau, ar laikyti geografijos 
stojamąjį egzaminą, kuris man 
niekur netinka, ar važiuoti į akade-
mijos stojamąjį egzaminą ir ban-
dyti laimę sostinėje. Pasirinkimas 
akivaizdus“, – šypsosi pašnekovė. 

Anot jos, tai ne vienintelis iš-
šūkis, su kuriuo teko susidurti sto-
jant. Dvi konsultacijos, viena kny-
ga pasirengimui, svetimas miestas 
ir daug jaudulio. 

„Reikėjo parašyti referatinį 
darbą, transkribuoti kūrinį – iš-
rašyti natas ir žodžius, paskui bu-
vo motyvacinis pokalbis bei dai-

Kotryna po studijų vėl nori į Raguvą

navimo ir grojimo dalys. Pastaroji 
buvo lengviausia, nes natas paži-
nojau tik iš to, ką buvau išmoku-
si mokyklos muzikos pamokose“, 
– sako raguvietė. 

Stojamųjų egzaminų rezultatai 
nudžiugino. Muzikinį folklorą šiuo 
metu iš viso studijuoja du žmonės 
– Kotryna ir kitas vaikinas. 

„Mūsų paskaitų metu niekur 
nepasislėpsi, kaip visi šneka, kai 
auditorijoje sėdi šimtas žmonių. 
Nepanaršysi nei facebook‘e, nei už-
snūsi per paskaitą ir ruoštis reikia 
atsakingiau. Auditorijoje dažniau-
siai sėdime trise: mes, du studen-
tai, ir dėstytojas. Po pirmo mėne-
sio dėl savo pasirinkimo nesigailiu, 
visada apie tai svajojau“, – atvirau-
ja pašnekovė. 

Į EKSPEDICIJAS 
Studijuojant tenka vykti ir į eks-

pedicijas po Lietuvą, kurių metu 

renkama informacija apie etno-
kultūrą. Pirmoji Kotrynos ekspe-
dicija buvo į Žemaitiją, Platelius. 
Tai praktinis darbas, kurio me-
tu beveik dešimt žmonių išsida-
lija atsakomybėmis, išsisklaido po 
kaimą, kur senų žmonių prašo pa-
pasakoti, padainuoti, atsiminimais 
pasidalyti. Taip pildomas etnokul-
tūrinis archyvas. 

Rugsėjį ji pati Žemaičių Kal-
varijoje su dar keliomis mergino-
mis aplankė bene visas kaimo gie-
dotojas. 

„Pirmoji aplankyta močiutė iš 
baimės vos nuo kėdės nenukrito, 
bet kai mes ją nuraminome, įsi-
kalbėjome, tai ji tiek pripasako-
jo ir dar nurodė, ką tame kaime 
verta aplankyti. O visą savaitgalį 
vainikavo didžiausias pasiekimas 
– išgirdome, kaip gyvai atliekami 
Žemaičių Kalvarijos kalnai. Kaip 
Aukštaitijoje yra einami Kryžiaus 

keliai, tai ten atitikmuo – tie kal-
nai, kuriuos gieda po dvi valandas“, 
– pasakoja pirmakursė. 

Įrašinėja studentai viską, ką 
žmonės pasakoja, ką dainuoja. 
Dažniausiai pokalbiai būna su vy-
resnio amžiaus žmonėmis. 

„Pastebėjau, kad kartais žmonės 
ima dainuoti dainas, kurias girdi 
per televiziją, pavyzdžiui, „Duo-
kim garo“ laidoje. Tokios mums 
jau netinka, mums reikia dar se-
nesnių, tokių, kurioms jau gresia 
išnykimas. Kartais vyresnio am-
žiaus žmonės susipainioja, ką gir-
dėję visai neseniai, o kas jų atmin-
tyje nuo vaikystės išlikę“, – atkrei-
pia dėmesį Kotryna. 

KITOS SVAJONĖS LINK 
Kotryna sako, kad jos norų ir 

siekių sąrašas dar nesibaigė. Jau 
nuo dešimtos klasės ji svajoja apie 
darbą kultūros srityje. 

„Ta svajonė atėjo su noru kada 
nors turėti savo folkloro ansamblį. 
Ir ne bet kur, o Raguvoje, – pripa-
žįsta Kotryna. – Į Vilnių visi ga-
li suvažiuoti, o kas kels miestelių 
gyvenimą?“

Kol kas iš Panevėžio rajono ji 
nesijaučia pabėgusi – kiekvieną 
ketvirtadienį grįžta į gimtą kraš-
tą ir toliau tęsia tai, ką pradėjusi. 
Dainuoja su Raguvos kolektyvais, 
atlieka solo partijas, į rankas no-
riai ima instrumentus. Ji nuolatinė 
įvairių Panevėžio rajono gyvenvie-
čių renginių viešnia. 

„Labai noriu baigusi studijas 
grįžti atgal į Raguvą ir ten žmo-
nes mokyti dainų, šokių, ratelių, su 
kuriais tenka susidurti dabar studi-
juojant. Man „Raguvos gėlių“ savi-
ninkė Jurgita Juškienė net šiokį to-
kį veiksmų planą pasiūlė, – paslap-
tingai šypsosi mergina. – Bet lai-
ko dar turiu. Prieš akis dar ketveri 
metai studijų bei dar daug dalykų, 
kuriuos verta išmokti.“

Eleonora 
BUDZINAUSKIENĖ
eLTa

Nuo 2021 m. sausio 1 d. kiek-
vienas Lietuvos gyventojas turės 
savo oficialų elektroninio pašto 
adresą – elektroninio pristatymo 
dėžutę, skirtą bendrauti su val-
džios institucijomis ir įstaigomis. 
Numatoma, kad taip gyventojai 
galės efektyviau gauti viešąsias, 
administracines ir kitas paslaugas.

Susisiekimo ministerijos siūly-
mu Vyriausybė pritarė teisės aktų 
pakeitimams, įteisinantiems as-
menų susirašinėjimą elektroni-
niu būdu per Nacionalinę elek-
troninių siuntų pristatymo, nau-
dojant pašto tinklą, informaci-
nę sistemą, t. y. per E. pristatymo 
sistemą. Šiems teisės aktų pakei-
timams dar turės pritarti Seimas.

Taip siekiama sukurti teisines 
prielaidas, kad visas viešojo admi-
nistravimo subjektų susirašinėji-

mas su asmenimis pirmiausia būtų 
vykdomas elektroninių ryšių prie-
monėmis, o jei asmuo jomis nesi-
naudoja, t. y. elektroninio pristaty-
mo dėžutė yra neaktyvi, elektroni-
nė siunta būtų atspausdinta ir pri-
statyta kaip pašto siunta.

„Tokia valstybės institucijų ir 
gyventojų bendravimo forma leis 
valstybinėms įstaigoms lengviau 
identifikuoti ir informuoti gyven-
tojus, o gyventojams bus papras-
čiau kreiptis į įstaigas, bus užti-
krintas turinio konfidencialumas 
ir susirašinėjimo slaptumas“, – sa-
ko susisiekimo ministras Jarosla-
vas Narkevičius.

Numatoma, kad fiziniams as-
menims, per E. pristatymo sistemą 
siunčiantiems elektronines siuntas 
viešojo administravimo subjek-
tams, teismams, Lietuvos admi-
nistracinių ginčų komisijai ir jos 
teritoriniams padaliniams, Kons-
tituciniam Teismui, prokuratūrai, 
Seimo kontrolieriams, Lygių gali-

mybių kontrolieriui ar Vaiko teisių 
apsaugos kontrolieriui, elektroni-
nio pristatymo paslaugos būtų tei-
kiamos nemokamai.

Pereiti prie elektroninio valsty-
bės institucijų ir gyventojų susira-
šinėjimo siekiama atsižvelgiant į 
pastaraisiais metais tiek Lietuvo-
je, tiek visame pasaulyje vykstan-
čią sparčią technologijų plėtrą ir su 
tuo susijusias galimybes. Lietuvoje 
vis daugiau gyventojų nuolat nau-
dojasi internetu. Viešojo sekto-
riaus subjektai, teikdami viešąsias 
ir administracines paslaugas, ke-
lerius pastaruosius metus savo tei-
kiamas paslaugas aktyviai perkelia į 
elektroninę erdvę. Gyventojų, kurie 
naudojasi elektroniniu būdu teikia-
momis viešosiomis ir administraci-
nėmis paslaugomis, kasmet daugėja 
(2016 m. – 45 proc., 2017 m. – 48 
proc., 2018 m. – 51 proc.). Tikimasi, 
kad 2020 m. elektroniniu būdu vie-
šosiomis paslaugomis naudosis jau 
60 proc. šalies gyventojų.

Nuo 2021 metų kiekvienas šalies gyventojas per 
e. paštą galės bendrauti su valdžios institucijomis

Seime įregistruotos Šalpos pensijų 
ir Socialinio draudimo pensijų įstatymų 
pataisos, kuriomis siekiama užtikrinti 
oresnį vienišų vyresniojo amžiaus žmo-
nių pragyvenimo lygį. Konservatoriai 
siūlo vienišiems vyresniojo amžiaus 
asmenims mokėti 42 eurų šalpos vie-
nišų asmenų pensiją. Skaičiuojama, 
kad tam 2020 m. biudžete papildomai 
reikėtų apie 45 mln. eurų.

Įstatymų pataisų iniciatorių, kon-
servatorių Gintarės Skaistės ir Laury-
no Kasčiūno teigimu, Lietuvoje išlieka 
aktuali problema, kad vyresniojo am-
žiaus žmonėms orus pragyvenimas bei 
visapusiška priežiūra yra vis dar sun-
kiai prieinama. Pataisos iniciatoriai ak-
centuoja, kad su skurdžia kasdienybe 
dažniausiai susiduria vieniši senjorai, 
neturintys sutuoktinio, kurie galėtų 
jais pasirūpinti.

L. Kasčiūnas teigia, kad dabartinė 
našlių pensijos skyrimo sistema yra ne-
teisinga dėl to, kad nutraukę santuoką 
asmenys nelaikomi sutuoktiniais, nors 
jie su buvusiu sutuoktiniu pragyveno 
didžiąją gyvenimo dalį ir turėjo vaikų.

Įstatymo pataisoje siūloma vieni-
šu pensinio amžiaus asmeniu laikyti 
žmogų, sulaukusį pensinio amžiaus 
ir neturintį sutuoktinio, taip pat našlį 
arba našlę.

ELTA

Įregistruotos įstatymo 
pataisos, siūlančios 
papildomus 42 eurus 
vienišiems pensininkams

Šiuo metu Kotryna Juškaitė dar tik susipažįsta su sostine, jos gyvenimo tempu, 
žmonių bei veiklų gausa. Nors dauguma studijas pradėjusių jaunuolių planuoja 
čia ir pasilikti, mergina iš Panevėžio rajono jau dabar svajoja apie grįžimą 
gyventi į gimtą kraštą.

G. Nausėdai suteiktas 
garbės daktaro vardas

Prezidentui Gitanui Nausėdai su-
teiktas Japonijos Gifu universiteto gar-
bės daktaro laipsnis.

Simboliškai įsiliedamas į šio Japo-
nijos universiteto bendruomenės gre-
tas, Lietuvos vadovas pabrėžė, kad, 
kaip rodo Gifu prefektūroje gimusio ir 
tarpukariu Kaune dirbusio japonų di-
plomato Čiunės Sugiharos pavyzdys, 
net ir 8 tūkstančių kilometrų atstumas 
nėra kliūtis dvasinei ir intelektualinei 
bendrystei.

Prezidentas universitete skaitė pas-
kaitą „Lietuva ir Japonija: kelias pir-
myn“, kurioje pristatė dviejų valstybių 
santykių viziją ir aptarė abiejų šalių po-
litinius saitus, žmonių ryšius, ekonominį 
bendradarbiavimą, saugumo iššūkius, 
Čiunės Sugiharos atminimo įamžinimą 
ir jo humanizmo pamokas.

nuteista buvusi 
Visagino merė 
D. Štraupaitė

Panevėžio apygardos teismas, ke-
tvirtadienį išnagrinėjęs baudžiamąją 
bylą, pripažino buvusią Visagino savi-
valdybės merę Dalią Štraupaitę kalta 
dėl kyšininkavimo, piktnaudžiavimo 
tarnyba ir dokumentų klastojimo ir sky-
rė laisvės atėmimą trejiems metams, 
bausmės vykdymą atidedant trejiems 
metams, bei 15 060 eurų baudą.

Pagal pranešimą, teismas taip pat 
nusprendė konfiskuoti iš D. Štraupaitės 
turto už 12 190 eurų, nes tokią pinigų 
sumą ji gavo kaip kyšius ar materialinę 
naudą. Buvusiai merei taip pat atimta 
teisė trejus metus būti paskirtai į vals-
tybės ar savivaldybės bei jų įstaigų, 
įmonių ar nevalstybinių organizacijų 
skiriamas pareigas.

Iš alimentų nemokančių 
tėvų „Sodra“ 
susigrąžino 5 mln. eurų

„Sodra“ nuo 2018 metų pradžios, 
kai perėmė vaiko išlaikymo išmokų 
mokėjimą, iš alimentų nemokančių tė-
vų susigrąžino 5,3 mln. eurų, dar dėl 
5 mln. eurų sudarytos skolos išdėsty-
mo dalimis sutartys. Vaiko išlaikymo 
išmokas iš „Sodros“ gauna apie 21 
tūkst. vaikų.

„Sodra“ vaiko išlaikymo išmokas 
perveda vienam iš tėvų, auginančiam 
vaiką, ar globėjams (rūpintojams), kai 
vaikas ilgiau kaip mėnesį negauna arba 
gauna tik dalį teismo priteistų alimentų.

D. Grybauskaitė Seime 
svarstomą biudžetą 
prilygino bolševizmui

Prezidentė Dalia Grybauskaitė Sei-
me svarstomą biudžetą ir mokestinius 
siūlymus prilygino bolševizmo laikams, 
o pačių mokesčių didinimas, pasak jos, 
yra klaida. „Biudžetas pristatomas su-
dėtingu laikotarpiu, nes matome ir ži-
nome, kad kitais metais yra vadinama-
sis sinchroninis pasaulio ekonomikos 
sulėtėjimas. Į tą sulėtėjimą patenka ir 
Lietuva, mūsų ekonomika augs lėčiau, 
todėl išsaugoti ir gebėti tame naujame 
biudžete ir atlyginimus, ir pensijas pa-
didinti tikrai nėra lengva. Matėme jau 
Seime, kad dalis mokesčių pasiūlymų 
atmesti, tai reiškia, kad antras biudžeto 
variantas turės būti gerokai keičiamas. 
Tai nėra lengva“, – sakė D. Grybaus-
kaitė. Pasak jos, atsižvelgiant į tai, kad 
ekonomika traukiasi, didinti mokesčius 
yra klaida.

Parengta pagal Eltos pranešimus

Keleivių žiniAi!
Panevėžio rajono priemies-

tiniai autobusai šventinėmis 
dienomis kursuos taip:

2019 m. lapkričio 1 d. – pa-
gal sekmadienio tvarkaraštį;

2019 m. lapkričio 2 d. – pa-
gal šeštadienio tvarkaraštį.

Rajono savivaldybės 
informacija
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Panevėžio rajono savivaLdYbės mero
PoTvarKis

dėL Panevėžio rajono savivaLdYbės TarYbos Posėdžio 
suŠauKimo

2019 m. spalio 24 d. nr. m-39
Panevėžys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 
2 dalies 1 punktu ir Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, 
patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. spren-
dimu Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 
patvirtinimo“, 52 ir 58 punktais:

1. Šaukiu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos posėdį 2019 m. spalio 31 
d. (ketvirtadienį) 10 val. Savivaldybės posėdžių salėje (Vasario 16-osios g. 27, 
Panevėžys).

2. Tvirtinu Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę:
2.1.  Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigy-

bių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo. Pranešėja – savivaldybės gydytoja 
(vyriausioji specialistė) R. Valantinienė.

2.2. Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos stebėtojų tarybos su-
darymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo. Pranešėja – savivaldybės gydytoja 
(vyriausioji specialistė) R. Valantinienė.

2.3. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. spren-
dimo Nr. T-20 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą ir garantijos suteikimo investi-
ciniam projektui finansuoti“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Finansų 
skyriaus vedėja Š. Karalevičienė.

2.4. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Š. 
Karalevičienė.

2.5. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendi-
mo Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ 
pakeitimo. Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Š. Karalevičienė.

2.6. Dėl audito atlikimo ir audito įmonės parinkimo procedūrų organizavimo 
viešojoje įstaigoje Velžio komunaliniame ūkyje. Pranešėja – Ekonomikos ir turto 
valdymo skyriaus vedėja A. Čiegytė.

2.7. Dėl pirčių paslaugų kainų nustatymo. Pranešėja – Ekonomikos ir turto 
valdymo skyriaus vedėja A. Čiegytė.

2.8. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 9 d. spren-
dimo Nr. T-616 ir Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 16 d. 
sprendimo Nr. T-711 pripažinimo netekusiais galios. Pranešėja – Ekonomikos ir 
turto valdymo skyriaus vedėja A. Čiegytė.

2.9. Dėl parduodamų Panevėžio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio 
paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Ekonomikos ir turto valdymo 
skyriaus vedėja A. Čiegytė.

2.10. Dėl turto pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja 
– Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja A. Čiegytė.

2.11. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuo-
mos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo. Pranešėja – Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja A. Čiegytė.

2.12. Dėl leidimo sudaryti nuomos sutartį ir nuompinigių dydžio nustatymo. 
Pranešėja – Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja A. Čiegytė.

2.13. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. 
sprendimo Nr. T-231 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarky-
tojo paskyrimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus 
vedėja A. Čiegytė.

2.14. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos 
tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus 
vedėja A. Čiegytė.

2.15. Dėl Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo. 
Pranešėja – Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė A. Vyšniauskienė.

2.16. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 23 d. spren-
dimo Nr. T-30 „Dėl kai kurių Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių 
pavadinimų keitimo, panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja 
– Informacinių technologijų skyriaus vedėja S. Jerpyliova.

2.17. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo. Pranešėjas – Architektūros skyriaus 
vedėjas S. Glinskis.

2.18. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. spren-
dimo Nr. T-40 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kaimo rėmimo fondo komisijos 
sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Žemės 
ūkio skyriaus vedėja Z. Bakanienė

2.19. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendi-
mo Nr. T-198 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo 
didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Statybos ir infrastruk-
tūros skyriaus vedėjas R. Samkus.

2.20. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos 
lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (re-
monto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2019 metais objektų sąrašo 
patvirtinimo. Pranešėjas – Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas R. Samkus.

2.21. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 3 d. spren-
dimo Nr. T-92 „Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakei-
timo. Pranešėja – Kanceliarijos skyriaus vedėja M. Paipulienė. 

3. Siūlau Savivaldybės tarybai išklausyti informaciją apie gautus prašymus Pa-
nevėžio rajono savivaldybės tarybai. Pranešėjas – Savivaldybės meras P. Žagunis.

4. N u s t a t a u, kad šis potvarkis skelbiamas spaudoje.

Savivaldybės meras Povilas Žagunis

Lietuvos paštas vakar išleido Jolantos 
Mikulskytės kurtą pašto ženklą, skirtą 
pašto ženklų temai „Šiuolaikinis lietuvių 
menas. Teatras“.

Pašto ženklo tiražas – 45 tūkst., no-
minalas – 0,49 euro, jis skirtas korespon-
dencijai siųsti Lietuvoje. Su pašto ženklu 
išleistas ir pirmos dienos vokas. Proginis 
antspaudavimas vakar vyko Vilniuje, Ge-
dimino pr. 7, įsikūrusiame pašte.

Šiais metais šiuolaikinio lietuvių meno 
temai atstovauja teatras, tad ant pašto 
ženklo pavaizduota scena iš Eimunto 
Nekrošiaus spektaklio pagal Aleksandro 
Puškino kūrinį „Borisas Godunovas“, o 
ant pirmos dienos voko – šio spektaklio 
dekoracijų motyvas.

„Borisas Godunovas“ – istorinė dra-
ma, kurios veiksmas vyksta XVI a. pa-

baigos-XVII a. pradžios Rusijoje. Borisas 
Godunovas (1552-1605) – totorių kilmės 
bojarinas, Rusijos caras (1598-1605), 
patekęs į sudėtingas istorines aplinkybes 
ir miręs kovodamas su Dmitrijumi I – ap-
sišaukėliu caro Ivano Rūsčiojo sūnumi. 
Kai kurios dramos scenos vyksta Lietu-
vos pasienyje.

ELTA

Išleistas pašto ženklas su E. Nekrošiaus 
spektaklio „Borisas Godunovas“ motyvu

Edita GRUCIENĖ

Tęsiasi Panevėžio rajono savi-
valdybės Neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo ir tęstinio mokymosi pro-
gramos „Naujos žinios ir gebėjimai 
– naujos galimybės“ (parengė vie-
šoji biblioteka) veiklos.

Pirmasis užsiėmimas vyko 
Liūdynės bibliotekoje. Dalyvės 
visą vakarą komponavo puokštes 
iš gerai žinomų augalų, daržo ir 
sodo gėrybių. Užsiėmimą suau-
gusiesiems vedė ir savo patirtimi 
dalijosi sveikos gyvensenos pro-
paguotoja, floristė iš Kauno Ka-
rolina Samalė. Kaip sakė Karoli-

Rajono bibliotekose – 
galimybė sužinoti ir išmokti

na, ir jai ne viskas pavyko iš karto 
ir ragino dalyves bandyti nuolat. 
Užsiėmimo „Kiekvienas gali būti 
kūrybingas: teatro terapija“ me-
tu dalyviai mokėsi įsijausti į ki-
to žmogaus būseną, koncentruoti 
dėmesį, dirbti grupėje.

Ėriškiuose programos dalyviai 
turėjo galimybę pasimokyti „Su-
mi-e“ tapybos technikos bei suži-
noti daugiau apie japonų arbatos 
gėrimo ceremoniją, patiems pa-
bandyti ją susiplakti. Užsiėmimą 
vedė japonų kultūros žinovė iš Vil-
niaus, projekto „Japoniškas sodas“ 
administratorė Marija Šimanskai-
tė. Į užsiėmimą susirinkęs nema-

Dalijos Zimaitienės nuotr.

žas būrys susidomėjusių ėriškie-
čių susipažino su japonų arbatos 
ceremonija, elgesio taisyklėmis, 
vaišino japoniška Matcha arbata, 
kuri yra viena rečiausių ir praban-
giausių žaliųjų arbatų, taip pat iš-
bandė „Sumi-e“ tapybos techniką.

Spalio 30 d. Krekenavoje vyks 
užsiėmimas su dailininke Sigute 
Ach, „Kūrybingas gali būti kiek-
vienas: akvarelinė popietė“, lap-
kričio 25 d. Piniavos bibliote-
koje – kvapų terapija su biologe, 
aromaterapijos specialiste Aušra 
Taletiene.

Kviečiame gyventojus mokytis 
ir tobulėti kartu. 

Artėjant Visų Šventųjų ir Vė-
linių dienoms Lietuvos auto-

mobilių kelių direkcija prie Susi-
siekimo ministerijos kviečia savi-
valdybes iš anksto ruoštis padidė-
jusiems automobilių srautams: su-
derinti eismo organizavimo sche-
mas ir išsiimti leidimus riboti eis-
mą valstybinės reikšmės keliuo-
se, ties jų teritorijose esančiomis 
kapinėmis. Savivaldybių patogu-
mui Kelių direkcija parengė eismo 
schemos organizavimo pavyzdį.

Informacija apie laikinus eismo 
pokyčius valstybinės reikšmės ke-
liuose, susijusius su Visų Šventų-
jų ir Vėlinių dienų minėjimu, bus 
skelbiama svetainėje eismoinfo.
lt. ir mobiliojoje aplikacijoje EIS-

Savivaldybės kviečiamos iš anksto apgalvoti, kaip bus 
organizuojamas eismas Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis

MOINFO, gavus informaciją iš 
savivaldybių.

„Siekiame, kad būtų užtikrintas 
patogus ir saugus judėjimas keliais. 
Tikimės, kad išankstinis kvietimas 
bendradarbiauti ir pagalba savival-
dybėms padės sukurti kuo patoges-
nį susisiekimą ir eismo organizavi-
mą“, – sako Kelių direkcijos Trans-
porto infrastruktūros planavimo ir 
inovacijų departamento direkto-
rius Aivaras Vilkelis.

Eismo organizavimo schemo-
se turi būti pateiktas kelio nume-
ris, pavadinimas ir ruožas, eismo 
ribojimo data ir laikas, atsakingo 
asmens kontaktiniai duomenys. 
Savivaldybių pateiktuose doku-
mentuose turi būti nurodomi ke-

liai, kuriuose ribojamas eismas, ir 
tie, kuriais nukreipiamas eismas. 
Esmines schemos vietas reko-
menduojama išdidinti, kad būtų 
aiškiai matomas ženklų pastaty-
mo eiliškumas ir vieta.

Aktuali informacija apie eis-
mo pokyčius skelbiama Kelių 

direkcijos svetainėje eismoinfo.lt. 
Šioje svetainėje taip pat skelbiama 
informacija apie apribojimus vals-
tybinės reikšmės keliuose dėl vyk-
domų darbų, eismo sąlygas, infor-
macija iš kelių orų sąlygų stotelių, 
vaizdo kamerų, intensyvumo juti-
klių ir kitų įrenginių, esančių šalia 
valstybinės reikšmės kelių.

JP.lt informacija

Jūratė VALANČIŪTĖ
eLTa

Prezidentas Gitanas Nausėda Šv. 
Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje 
bazilikoje praėjusį šeštadienį dalyvavo 
kardinolo Sigito Tamkevičiaus padėkos 
Mišiose.

Šalies vadovas savo ir visų Lietuvos 
žmonių vardu pasveikino Kauno arki-
vyskupą emeritą S. Tamkevičių tapus 
Katalikų Bažnyčios kardinolu.

„Šis Popiežiaus Pranciškaus suteik-

tas titulas liudija Jūsų išskirtinį gebėji-
mą sekti Viešpaties numatytu gyvenimo 
keliu. Tiek tuomet, kai nepailsdamas 
leidote „Lietuvos katalikų bažnyčios 
kroniką“, tiek Jums kalint sovietiniame 
lageryje, tiek ir nepriklausomos Lie-
tuvos laikais išsaugojote pasitikėjimą 
Dievu, kuris apdovanojo Jus gausiomis 
malonėmis“, – G. Nausėdą cituoja Pre-
zidento komunikacijos grupė.

Valstybės vadovas palinkėjo, kad 
eidamas šias garbingas pareigas S. 
Tamkevičius ir toliau skleistų Gerąją 

Naujieną ir drauge su visais šalies ti-
kinčiaisiais kurtų stiprią, dorą ir pagar-
ba asmens orumui bei tikėjimo laisvei 
grįstą Lietuvą.

Šv. Mišias kartu su kardinolu au-
kojo apaštalinis nuncijus arkivyskupas 
Petaras Rajičius, būrys Lietuvos ir už-
sienio vyskupų.

Padėkos šv. Mišiose lietuviškai pa-
skelbta popiežiaus Pranciškaus bulė 
apie Kauno arkivyskupo emerito S. 
Tamkevičiaus paskyrimą kardinolu.

Kaip jau anksčiau skelbta, S. Tam-
kevičių popiežius Pranciškus spalio 
5-ąją Romoje priėmė į Kardinolų 
kolegiją.

Prezidentas G. Nausėda pasveikino 
S. Tamkevičių tapus kardinolu
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3.40 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi. 
4.40 Gyvenimas. 
5.40 „Šviesoforas“. 
2/22 s.
6.20 „Pasaulis iš 
viršaus“.
6.40 Kitoks pokalbis 
su D.Žeimyte. 
Juozas Ruolia. 

6.05 Klausimėlis.
6.20 Duokim garo! 
(kart.).
7.45 Auksinis 
protas. 
9.00 Auto Moto. 
9.30 Pradėk nuo 
savęs. 
10.00 Į sveikatą!
10.30 Smalsumo 
genas. 
11.00 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus 
albumas. Vilniaus 
sąsiuvinis 
(subtitruota).
12.00 Kultūrų 
kryžkelė. Trembita. 
Rusų gatvė 
(subtitruota).
13.00 ARTS21. 
13.30 „Virsmas“. 
Animacinis filmas. 
13.40 „Kaukai“. 
Animacinis filmas. 
2017 m.
13.52 „Pono 
Nakties 
laisvadienis“. 
Animacinis filmas. 
13.55 „Šviesa“. 
Animacinis filmas. 
14.03 „OO“. 
Animacinis filmas.
14.10 „Grybų 
karas“. Animacinis 
filmas. 
14.20 Naktis 
Manhatane. 
Česlovas Gabalis 
ir instrumentinis 
ansamblis „Vilniaus 
divertismentas“.
15.25 Klasikinė 
kontrabanda. 
Solistai Jeronimas 
Milius ir Ieva 
Prudnikovaitė-
Pitrėnė.
15.50 „Šešėlių 
frontas. Lietuvos 
žvalgyba 
1918–1940“. 
Dokumentinis 
filmas.
16.30 Mūšio laukas. 
17.00 Klauskite 
daktaro (su vertimu 
į gestų k.). 
18.00 Stambiu 
planu. 
18.55 Pasaulio 
teisuoliai. 
19.40 „Dauntono 
abatija“. 6/5 s.
20.30 Panorama. 
Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
21.00 „Į dienos 
šviesą“. Veiksmo 
trileris. Didžioji 
Britanija, JAV. 
1987 m. (N-14).
23.05 Lilo ir 
Innomine koncertas.
0.35 Dabar 
pasaulyje.
1.05 Europos kinas. 
„Dar ne viskas 
baigta“. Drama. 
Vokietija. 2011 m. 
(N-14, kart.).
2.35 Pasaulio 
teisuoliai (kart.).
3.20 Domanto 
Razausko ir 
Sauliaus Petreikio 
koncertas.
4.05 Klausimėlis 
(kart.).
4.20 Kelias (kart.).
4.46 Domanto 
Razausko ir Sauliaus 
Petreikio koncertas.
4.50 Auksinis 
protas (kart.).

19.30 „Žvėrelių 
maištas“. Nuotykių 
komedija. JAV. 
2010 m. (N-7).
21.20 „Taip, mes 
juodi“. Siaubo 
komedija. JAV. 
2016 m. (N-14).
23.10 „Diktorius“. 
Komedija. JAV. 
2004 m. (N-14).
1.00 „Pabėgimo 
planas 2“ (kart.).

6.30 „Ančiukų 
istorijos“. 1 s. 
(kart.). 
7.00 „Vėžliukai 
nindzės“. 6 s. 
7.30 „Aladinas“. 
132 s.
8.00 „Ančiukų 
istorijos“. 2 s.
8.30 Virtuvės 
istorijos.
9.00 Gardu Gardu. 
10.00 Būk sveikas!
10.30 Penkių 
žvaigždučių būstas. 
11.00 Misija. 
dirbame sau.
11.30 „Magiškoji 
nosis“. Komedija. 
Čekijos Respublika, 
Slovakija. 2016 m. 
(N-7).
13.55 „Armijoje“. 
Komedija. JAV. 
1994 m. (N-7).
15.45 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis. 
17.25 Aplink 
Lietuvą. Žmonės.
18.30 TV3 žinios, 
sportas, orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 „Turtuolis 
vargšas“. 8 s. 
21.00 „Katvės 
karalienė“. Drama. 
JAV. 2016 m. (N-7).
23.40 „Žudikės 
maniakės užrašai“. 
Drama. Kanada. 
2016 m. (N-14).
1.25 „Baudžiamasis 
būrys“ (kart.).
3.15 „Išbadėjusių 
žaidynės“ (kart.).
4.35 „Rouzvudas“. 
14 s.

6.30 Laba diena 
(kart.).
7.30 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“. 38 s. 
(kart.). 
8.30 Laba diena 
(kart.).
9.00 Baltijos 
galiūnų komandinis 
čempionatas. 
Žagarė. 2019 m. 
10.05 Brydės. 
10.40 „Kalnų 
šventovė. Išgyventi 
Alpėse“. 1 s.
11.55 Ekstremalūs 
išbandymai.
12.25 „Būk 
ekstremalas“. 35 s. 
12.55 „Džeimio ir 
Džimio kulinarinės 
dvikovos“. 3 s.
14.00 „Anthonis 
Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“. 
6 s. 
15.00 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“. 39 s. 
16.00 „Nusikaltimų 
miestas“. 4 s. 
16.30 Laisvės 
karžygiai. 
17.00 Betsafe–
LKL čempionatas. 
„Rytas“ – „Šiauliai“. 
Tiesioginė 
transliacija.
19.30 Muzikinė 
kaukė. 
22.05 „Įkaitas“. 

6.05 Nacionalinė 
ekspedicija 
(subtitruota, kart.).
7.00 Šventadienio 
mintys. 
7.30 Klausimėlis.
8.00 Tėčio reikalai. 
8.30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 
9.00 „Hanso 
Kristiano Anderseno 
pasakos“. 3 s. 
„Undinėlė“.
10.00 Gustavo 
enciklopedija 
(subtitruota).
10.30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 
11.30 Mūsų 
gyvūnai.
12.00 Pasaulio 
dokumentika. 
„Didžiosios 
pasaulio upės“. 
1 d. „Amazonė“ 
(subtitruota).
12.55 Pasaulio 
dokumentika. 
„Gyvūnų dinastijos“. 
5 d. (subtitruota).
13.45 „Puaro“. 1/5, 
1/6 s.
15.28 Loterija „Keno 
Loto“.
15.30 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų 
kalbą).
15.45 „Neužmiršti“. 
Dokumentinis filmas. 
11 d.
16.30 Gyvenk be 
skolų (kart.).
17.30 Žinios. 
Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
18.00 Duokim garo! 
19.30 Savaitė. 
20.25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20.30 Panorama. 
Sportas. Orai.
21.00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“.
21.30 „Bloga 
mergaitė“. 19, 
20 s. (su garsiniu 
vaizdavimu).
22.30 
„Sutvirtinimas“. 
Drama. Kanada. 
2015 m. (N-14).
0.10 „Nusikaltimai 
ir prasižengimai“. 
Komedija. JAV. 
1989 m. (N-14, 
subtitruota).
1.50 Pasaulio 
dokumentika. 
„Didžiosios 
pasaulio upės“. 
1 d. „Amazonė“ 
(subtitruota, kart.).
2.40 Pasaulio 
dokumentika. 
„Gyvūnų dinastijos“. 
5 d. (subtitruota, 
kart.).
3.30 Klausimėlis 
(kart.).
3.45 Šventadienio 
mintys (kart.).
4.15 „Puaro“. 1/5, 
1/6 s. (kart.).

6.45 „Tomo ir Džerio 
šou“. 13 s. (kart.).
7.10 „Broliai 
meškinai. Nuotykių 
ieškotojai“. 43, 44 s. 
7.45 „Šaunusis 
Skūbis-Dū“. 4 s. 
8.10 „Varlių 
karalystė 2. 
Nuotykiai 
užšalusiame ežere“. 
2016 m. Animacinis 
filmas. Kinija. 
9.55 „Laukinių 
žmonių medžioklė“. 
Komedija. Naujoji 
Zelandija. 2016 m. 
(N-7).
12.00 „Roko 

amžius“. Muzikinė 
komedija. JAV. 
2012 m. (N-7).
14.25 „Policijos 
akademija“. 
Komedija. JAV. 
1984 m. (N-7).
16.20 Sveikatos 
namai. 
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios. 
Sportas. Orai. 
19.30 Šokio 
revoliucija. 
21.40 „Visi pasaulio 
pinigai“. Biografinė 
drama. Didžioji 
Britanija, Italija, JAV. 
2017 m. (N-14).
0.20 „Smurto 
istorija“. Kriminalinis 
trileris. JAV, 
Vokietija. 2005 m. 
(N-14).
2.10 „Taip, mes 
juodi“ (kart.).

6.00 Sveikatos 
medis. 
7.00 „Vėžliukai 
nindzės“. 7 s.
7.30 „Aladinas“. 
133 s.
8.00 „Ančiukų 
istorijos“. 3 s.
8.30 Svajonių ūkis. 
9.00 La Maistas. 
10.00 Pasaulis pagal 
moteris. 
11.00 Svajonių 
sodai. 
12.00 „Kumba“. 
Animacinis filmas. 
Pietų Afrika. 2013 m.
13.40 „Maloningasis 
vaiduoklis“. 
Komedija. Čekija. 
2013 m. (N-7).
15.45 „Karštos 
galvos 2“. Komedija. 
JAV. 1993 m. (N-7).
17.30 Visi mes 
žmonės. 
18.30 TV3 žinios, 
sportas, orai.
19.30 X Faktorius.
22.00 „Non-Stop“. 
Veiksmo filmas. 
Kanada, Prancūzija, 
JAV. 2014 m. (N-14).
0.10 „Loganas“ 
(kart.).
2.45 „Katvės 
karalienė“ (kart.).

6.30 Baltijos 
galiūnų komandinis 
čempionatas. Žagarė 
(kart.).
7.30 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“. 39 s. 
(kart.).
8.30 Tauro ragas. 
9.00 Galiūnai. 
Pasaulio rąsto 
kėlimo čempionatas. 
Panevėžys. 2019 m. 
10.05 „Varom!“. 4 s. 
10.40 „Kalnų 
šventovė. Išgyventi 
Alpėse“. 2 s. 
11.55 „Ekstremalūs 
išbandymai“. 9 s. 
12.25 „Būk 
ekstremalas“. 36 s.
12.55 „Džeimio ir 
Džimio kulinarinės 
dvikovos“. 4 s.
14.00 „Anthonis 
Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“. 
7 s. 
15.00 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“. 40 s. 
16.00 „Nusikaltimų 
miestas“. 5 s. 
16.30 Laisvės 
karžygiai. 
17.00 Betsafe–
LKL čempionatas. 
„Lietkabelis“ – 
„Sintek-Dzūkija“. 

Tiesioginė 
transliacija.
19.30 „Tiltas“. 13, 
14 s. 
21.35 „Juodasis 
sąrašas“. 20 s. 
22.30 „Gyvi 
numirėliai“. 3 s. 
23.30 „Trigubas X. 
Aukštesnis lygis“ 
(kart.). 
1.25 „Košmaras 
Guobų gatvėje“ 
(kart.).

6.00 Apie žūklę 
(kart.).
6.30 Valanda su 
Rūta (kart.).
7.30, 21.00 Bus 
visko (kart.). 
8.30, 10.00, 16.00 
KK2 (kart.).
9.00 Sveikatos 
kodas (kart.). 
9.30, 15.30 
Sveikatos kodas 
televitrina.
11.00 Brydės 
(kart.).
11.30 Pažinimo 
klubas (kart.). 
12.00 VIDO VIDeO 
(kart.). 
14.00 Sveikatos 
namai (kart.). 
15.00 Sveikatos 
kodas (kart.).
16.30 Gyvūnų 
policija.
17.30, 2.00 KK2 
penktadienis (kart.). 
19.00, 3.15 Nuo... 
Iki... (kart.). 
20.00 Gyvenu čia.
22.00 Žinios. 
23.00 Galiūnai 
(kart.).
0.00 Dabar 
pasaulyje. Savaitė. 
0.30 Sveikatos 
namai (kart.). 
1.30, 4.40 Gyvūnų 
pasaulis (kart.).
4.10 Autopilotas.
5.05 Apie žūklę 
(kart.).
5.35 Tauro ragas 
(kart.).

7.20 „Gluchariovas“. 
2/48 s.
8.30 Kaimo 
akademija. 
9.00 2019 m. 
„F-1“ čempionato 
Japonijos GP 
apžvalga.
10.00 Šiandien 
kimba.
11.00 Atliekų 
kultūra.
11.30 Nauja diena.
12.00 „Pagrindinis 
įtariamasis“. 4/3 s. 
14.00 Kitoks 
pokalbis su Edvardu 
Žičkumi.
15.00 
Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu.
16.00, 18.00, 
20.00, 22.30 
Žinios. Orai.
16.30 Krepšinio 
pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
17.00 Laikykitės 
ten. Pokalbiai. 
I.Jakštytė. 
18.30 „Pasaulis iš 
viršaus“. 
19.00 „Moterų 
daktaras“. 3/12 s. 
20.30 „Šviesoforas“. 
2/24, 2/25 s. 
21.30 24/7. 
23.00 Laikykitės 
ten. Pokalbiai. 
A.Progrebnojus.
0.00 „Moterų 
daktaras“. 3/12 s. 
1.00 „Loch Neso 
byla“. 5, 6 s. 

3.00 „Šviesoforas“. 
2/24, 2/25 s.
3.40 24/7. 
4.40 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi. 
5.40 „Šviesoforas“. 
2/23 s.

6.05 Lilo ir 
Innomine koncertas 
(kart.).
7.35 Šimtas. 
Trumpos istorijos 
apie dvi Lietuvas 
(kart.).
7.45 Krikščionio 
žodis (subtitruota).
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų 
kryžkelė. Menora 
(subtitruota).
9.00 Pasaulio 
lietuvių žinios. 
9.30 Linija. Spalva. 
Forma. 
10.00 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 
10.30 Literatūros 
pėdsekys.
11.00 Stop juosta. 
11.30 7 Kauno 
dienos. 
12.00 Kelias 
į namus. 
Dokumentinių 
apybraižų ciklas.
12.30 Mokslo 
sriuba. 
13.00 Šok su 
žvaigžde (kart.).
15.00 Šventadienio 
mintys. 
15.30 Brandūs 
pokalbiai.
16.00 Euromaxx.
16.30 Veranda. 
17.00 Stilius (su 
vertimu į gestų k.). 
18.00 Kultūringai 
su Nomeda. 
18.50 Mūsų 
miesteliai. Kriaunos. 
1 d. 
19.40 „Dauntono 
abatija“. 6/6 s.
20.30 Panorama. 
Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
21.00 Skambantys 
pasauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias – 
eufonijos virtuozas 
Steven Mead 
(Jungtinė Karalystė).
22.00 „Nuopuolis“. 
Animacinis filmas. 
2016 m.
22.08 „Miškas“. 
Animacinis filmas. 
2015 m.
22.20 „Po mirties, 
prieš pragarą“. 
Animacinis filmas. 
22.30 „Paskutinė 
stotelė – mėnulis“. 
Animacinis filmas.
22.40 „Gimimas“. 
Animacinis filmas. 
22.45 „Žonglierius“. 
Animacinis filmas.
22.55 „Kaltė“. 
Animacinis filmas.
23.00 „Kaukai“. 
Animacinis filmas. 
2017 m.
23.15 Vilniaus 
festivalis 2019. 
„Synaesthesis“. 
Abipus geležinės 
uždangos.
0.25 „Į dienos 
šviesą“. Veiksmo 
trileris. Didžioji 
Britanija, JAV. 
1987 m. (N-14, 
kart.).
2.30 „Sutvirtinimas“. 
Drama. Kanada. 
2015 m. (N-14, 
kart.).
4.05 Šventadienio 
mintys (kart.).
4.30 Duokim garo!

Veiksmo filmas. JAV. 
2000 m. (N-7).
0.50 „Košmaras 
Guobų gatvėje“. 
Siaubo trileris. JAV. 
2010 m. (N-14).

6.00, 10.00 Info 
diena (kart.). 
9.30, 13.30 @
rimvydasvalatka 
(kart.).
14.00 Gyvūnų 
pasaulis (kart.).
14.30 KK2 (kart.).
16.30 KK2 
penktadienis (kart.).
18.00 Nuo... Iki... 
(kart.). 
19.00 Sveikatos 
namai (kart.). 
20.00 Valanda su 
Rūta (kart.). 
21.00 Šiandien. Po 
metų (kart.).
22.00 Žinios. 
23.00 Bus visko 
(kart.). 
0.00 Dabar 
pasaulyje. Išvados. 
0.30 VIDO VIDeO 
(kart.). 
4.00 Bus visko 
(kart.). 
4.45 Tauro ragas 
(kart.). 
5.10 Apie žūklę. 
5.35 Autopilotas. 

7.20 „TV 
Europa pristato. 
Nepriklausomybės 
kovų verpetuose. 
Kovos su 
bolševikais“. 
Dokumentinių filmų 
ciklas. Lietuva.
7.55 „TV 
Europa pristato. 
Nepriklausomybės 
kovų verpetuose. 
Lietuva XIX - XX 
a. pradžioje“. 
Dokumentinių filmų 
ciklas. Lietuva.
8.30 „Pasaulis iš 
viršaus“. 1/9, 2/1 s.
9.00 „Pasaulis iš 
viršaus“. 
9.30 Vantos lapas.
10.00 Kitoks 
pokalbis su 
D.Žeimyte. Valdas 
Adamkus. 
10.30 „Pone 
prezidente“. 1/1, 
1/2, 1/3 s. 
12.00 „Loch Neso 
byla“. 5, 6 s. 
14.00 Gyvenimas. 
15.00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu. 
16.00, 18.00, 
20.00, 22.30 
Žinios. Orai.
16.30 „TV Europa 
pristato. Lietuvos 
sienų apsauga. 
Pasienio apsauga 
13–15 amžiuje“. 
1 s. Dokumentinis 
serialas. Lietuva. 
2013 m.
17.00 Laikykitės 
ten. Pokalbiai. 
A.Progrebnojus. 
18.30 „Pasaulis iš 
viršaus“. 
19.00 „Moterų 
daktaras“. 3/11 s. 
20.30 „Šviesoforas“. 
2/22, 2/23 s. 
21.30 Kitoks 
pokalbis su Edvardu 
Žičkumi.
23.00 Laikykitės 
ten. Pokalbiai. 
I.Jakštytė.
0.00 „Moterų 
daktaras“. 3/11 s.
1.00 „Pagrindinis 
įtariamasis“. 4/2 s.
3.00 „Šviesoforas“. 
2/22, 2/23 s.

6.05 Daiktų istorijos 
(kart.).
7.00 Klausimėlis. 
7.25 „Rikas, Oskaras 
ir vaiduokliai“. 
Nuotykių komedija. 
Vokietija. 2014 m. 
9.00 Labas rytas, 
Lietuva. Žinios. Orai.
12.00 Pasaulio 
dokumentika. 
„Keisčiausi 
pasaulyje“. 3/4 d. 
„Gyvūnų šėlionės“ 
(subtitruota).
12.55 Pasaulio 
dokumentika. 
„Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės“. 
3/4 d. „Geriausi 
žmogaus draugai“ 
(subtitruota).
13.50 „Džesika 
Flečer“. 9/11, 
9/12 s. 
15.28 Loterija „Keno 
Loto“.
15.30 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų 
kalbą).
15.45 Sveikinimų 
koncertas. 
17.30 Žinios. 
Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
18.00 Euromaxx. 
18.30 Vakaras su 
Edita (jaunesnysis).
19.30 Stilius. 
20.25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20.30 Panorama. 
Sportas. Orai.
21.00 Šok su 
žvaigžde. 
23.10 „Ištekėjusi už 
mafijos“. Komedija. 
JAV. 1988 m. (N-14, 
subtitruota).
0.55 „Krydas. gimęs 
kovoti“. Sportinė 
drama. JAV. 2015 m. 
(N-14, kart.).
3.05 Klausimėlis 
(kart.).
3.20 Domanto 
Razausko ir Sauliaus 
Petreikio koncertas.
4.05 Dainuoju 
Lietuvą.
4.25 „Džesika 
Flečer“. 9/11, 9,12 s. 
(kart.).

6.40 „Tomo ir Džerio 
šou“. 12 s. (kart.). 
7.05 „Broliai 
meškinai. Nuotykių 
ieškotojai“. 41, 42 s.
7.35 „Šaunusis 
Skūbis-Dū“. 3 s. 
8.05 „Berniukas 
Blogiukas“. 8 s.
8.30 Pažinimo 
klubas.
9.00 „Ogis ir 
tarakonai“. 29 s. 
9.10 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“. 6 s.
9.35 „Dingęs 
Drakonas“. 
Animacinis filmas. 
Honkongas, Kinija. 
2015 m. 
11.30 „Denis - 
grėsmė visuomenei. 
Nuotykiai tęsiasi“. 
Nuotykių komedija. 
JAV. 1998 m. 
13.05 „Girtas 
meistras 2“. 
Veiksmo komedija. 
Honkongas. 
1994 m. (N-7).
15.10 „Miss XL“. 
Komedija. JAV. 
2018 m. (N-7).
17.25 Kelionių 
panorama. 
17.55 Gyvūnų 
pasaulis. 
18.30 Žinios. 
Sportas. Orai. 

SPALIO 26 D., ŠEŠTADIENIS SPALIO 27 D., SEKMADIENIS

Redakcijaužprogramų
netikslumusirpakeitimus
neatsako.



8
2019 m. spalio 26 d., šeštadienis, Nr. 43

6.02 Labas rytas, 
Lietuva. Žinios. Orai. 
Sportas.
9.20 „Senis“. 360 s.
10.25 „Štutgarto 
kriminalinė policija“. 
2/18 s. 
11.10 „Komisaras 
Reksas“. 52 s.
12.00 Beatos 
virtuvė (subtitruota, 
kart.).
13.00 Klauskite 
daktaro.
13.58 Loterija „Keno 
Loto“.
14.00 Žinios. 
Sportas. Orai.
14.20 Laba diena, 
Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.15 Laba diena, 
Lietuva.
16.00 Žinios. 
Sportas. Orai.
16.20 Laba diena, 
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“. 
180 s.
17.30 Žinios. 
Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Klauskite 
daktaro. 
19.30 Vartotojų 
kontrolė 
(subtitruota).
20.25 Loterija „Keno 
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija 
„Jėga“.
21.30 LRT forumas. 
22.30 Dviračio 
žinios. 
23.00 „Vokietija 86“. 
8 s.
23.45 „Komisaras 
Reksas“. 52 s. 
(kart.).
0.30 Klausimėlis 
(kart.).
1.00, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 LRT 
radijo žinios.
1.05 Savaitė (kart.).
2.05 Klauskite 
daktaro (kart.).
3.05 Kas ir kodėl? 
(kart.).
3.30 Dviračio žinios 
(kart.).
4.10 „Vokietija 86“. 
8 s. (kart.).
5.10 „Ponių rojus“. 
180 s. (kart.).

6.00 „Mano 
gyvenimo šviesa“. 
1155, 1156 s.
7.30 „Tomo ir Džerio 
šou“. 14 s. 
7.55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“. 
45, 46 s.
9.55 „Rozenheimo 
policija“. 3 s. 
10.55 „Rimti reikalai 
2“. 32 s.
11.25 
„Supermamos“. 12 s.
12.00 „Bjaurusis 
ančiukas Niujorke“. 
65 s. 
13.00 „Paskolinta 
meilė“. 72 s. 
14.00 „Našlaitės“. 
104 s. 
15.00 „Svajoklė“. 
104 s. 
16.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 
17.30 VIDO VIDeO. 
18.30 Žinios. 
Sportas. Orai. 
19.30 KK2. 
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 
2“. 33 s.
21.30 Žinios. 
Sportas. Orai. 

6.00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, 
Lietuva. Žinios. Orai. 
Sportas.
9.20 „Senis“. 361 s.
10.25 „Štutgarto 
kriminalinė policija“. 
2/19 s.
11.10 „Komisaras 
Reksas“. 53 s.
12.00 Stilius 
(kart.).
13.00 Klauskite 
daktaro.
13.58 Loterija 
„Keno Loto“.
14.00 Žinios. 
Sportas. Orai.
14.20 Laba diena, 
Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.15 Laba diena, 
Lietuva.
16.00 Žinios. 
Sportas. Orai.
16.20 Laba diena, 
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“. 
181 s.
17.30 Žinios. 
Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Klauskite 
daktaro. 
19.30 (Ne)
emigrantai 
(subtitruota).
20.25 Loterija 
„Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. 
Orai.
21.29 Loterija 
„Jėga“.
21.30 Nacionalinė 
ekspedicija 
(subtitruota).
22.30 Dviračio 
žinios. 
23.00 
„Užverbuotas“. 8 s.
23.45 „Komisaras 
Reksas“. 53 s. 
(kart.).
0.30 Tėčio reikalai 
(kart.).
1.00, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 LRT 
radijo žinios.
1.10 „Neužmiršti“. 
Dokumentinis 
filmas. 11 d. (kart.).
2.05 Klauskite 
daktaro (kart.).
3.05 Kas ir kodėl? 
(kart.).
3.30 Dviračio žinios 
(kart.).
4.10 „Užverbuotas“. 
8 s. (kart.).
5.10 „Ponių rojus“. 
181 s. (kart.).

6.00 „Mano 
gyvenimo šviesa“. 
1157, 1158, 1159 s. 
7.30 „Tomo ir Džerio 
šou“. 15 s.
7.55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“. 
47, 48 s.
9.55 „Rozenheimo 
policija“. 4 s. 
10.55 „Rimti 
reikalai 2“. 33 s. 
(kart.).
11.25 
„Supermamos“.
13 s.
12.00 „Bjaurusis 
ančiukas Niujorke“. 
66 s. 
13.00 „Paskolinta 
meilė“. 73 s. 
14.00 „Našlaitės“. 
105 s.
15.00 „Svajoklė“. 
105 s.
16.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 
17.30 VIDO VIDeO.

22.28 Telefoninė 
loterija 1634. 
22.30 „Visi nori 
Nikolės“. Trileris. 
Didžioji Britanija, 
JAV. 2018 m. (N-14).
0.45 „Begėdis“. 1 s. 
1.50 „Visi pasaulio 
pinigai“ (kart.). 

6.25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“. 
410 s. 
6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“. 
141 s.
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 231 s.
7.55 Svajonių sodai 
(kart.).
8.55 „Meilės 
sūkuryje“. 3170 s.
10.00 „Meilės 
simfonija“. 68, 69 s. 
12.00 Svotai. 
13.00 „Pažadėtoji“. 
2166, 2167, 2168, 
2169 s. 
15.00 „Simpsonai“. 
21 s. 
16.00 TV3 žinios, 
orai.
16.30 TV Pagalba. 
18.30 TV3 žinios, 
sportas, orai.
19.30 Namas. 
20.30 „Moterys 
meluoja geriau“. 
27 s. 
21.00 TV3 vakaro 
žinios, sportas, orai.
22.00 „Kobra 11“. 
9 s. 
23.00 „Viktoras 
Frankenšteinas“. 
Siaubo filmas. JAV. 
2015 m. (N-14).
1.15 „X mutantai“. 
12 s. 
2.05 „Rouzvudas“. 
16 s. 
3.00 „Amerikiečiai“. 
2 s. 
3.50 „Kobra 11“. 
9 s. (kart.).
4.45 „Kietuoliai“. 
8 s.
5.10 „Svotai“. 11 s. 
(kart.).

6.35 „CSI. Majamis“. 
6 s. (kart.). 
7.30 „Mano virtuvė 
geriausia“. 29 s. 
(kart.). 
8.40 „Stoties 
policija“. 2 s. (kart.).
9.40 „Paskutinis 
faras“. 5 s. (kart.). 
10.35 „Kobra 11“. 
9 s. (kart.). 
11.35 „Anthonis 
Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“. 
7 s. (kart.). 
12.35 „Visa 
menanti“. 28 s.
13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“. 30 s.
14.55 „Stoties 
policija“. 3 s. 
16.00 „Paskutinis 
faras“. 6 s.
17.00 Info diena. 
17.30 „Kobra 11“. 
10 s. 
18.30 „CSI. 
Majamis“. 7 s.
19.30 „Privatus 
detektyvas 
Magnumas“. 6 s. 
20.30 Laba diena. 
21.00 „Moteris-
Katė“. Veiksmo 
filmas. Australija, 
JAV. 2004 m. (N-7).
23.10 „Įkaitas“ 
(kart.). 
1.45 „Juodasis 
sąrašas“. 20 s. 
(kart.). 
2.25 „Gyvi 
numirėliai“. 3 s. 
(kart.). 

18.30 Žinios. 
Sportas. Orai. 
19.30 KK2.
20.00 Bus visko. 
21.00 „Rimti 
reikalai 2“. 34 s.
21.30 Žinios. 
Sportas. Orai. 
22.30 „Kaip diena 
ir naktis“. Veiksmo 
komedija. JAV. 
2010 m. (N-7).
0.45 „Begėdis“. 2 s.
1.50 „Visi nori 
Nikolės“ (kart.). 

6.10 Televitrina.
6.25 
„Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“. 
411 s.
6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“. 
142 s.
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 232 s.
7.55 Namas. 9 s. 
(kart.). 
8.55 „Meilės 
sūkuryje“. 3171 s.
10.00 „Meilės 
simfonija“. 70, 71 s. 
12.00 Svotai. 
13.00 „Pažadėtoji“. 
2170, 2171, 2172, 
2173 s. 
15.00 „Simpsonai“. 
22 s. 
15.30 „Simpsonai“. 
1 s. 
16.00 TV3 žinios, 
orai.
16.30 TV Pagalba. 
18.30 TV3 žinios, 
sportas, orai.
19.30 Prieš srovę. 
20.30 „Moterys 
meluoja geriau“. 
28 s.
21.00 TV3 vakaro 
žinios, sportas, orai.
22.00 „Pašalintieji“. 
Trileris. Kanada. 
2015 m. (N-14).
23.55 „Rezidentas“. 
3 s. 
0.55 „X mutantai“. 
13 s. 
1.45 „Rouzvudas“. 
17 s. 
2.35 „Amerikiečiai“. 
3 s. 
3.25 „Rezidentas“. 
3 s. (kart.). 
4.15 „Kietuoliai“. 
9 s.
4.40 „Svotai“. 12 s. 
(kart.).

6.35 „CSI. 
Majamis“. 7 s. 
(kart.). 
7.30 „Mano virtuvė 
geriausia“. 30 s. 
(kart.).
8.40 „Stoties 
policija“. 3 s. (kart.). 
9.40 „Paskutinis 
faras“. 6 s. (kart.). 
10.35 „Kobra 11“. 
10 s. (kart.). 
11.35 „Privatus 
detektyvas 
Magnumas“. 6 s. 
(kart.).
12.35 „Visa 
menanti“. 29 s.
13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“. 31 s. 
14.55 „Stoties 
policija“. 4 s. 
16.00 „Paskutinis 
faras“. 7 s. 
17.00 Info diena. 
17.30 „Kobra 11“. 
11 s.
18.30 „CSI. 
Majamis“. 8 s.
19.30 „Privatus 
detektyvas 
Magnumas“. 7 s. 
20.30 Laba diena.
21.00 „Karys“. 
Veiksmo trileris. 

3.10 „Visa menanti“. 
28 s. (kart.). 
3.55 „Detektyvų 
istorijos“. 1 s.

6.00 Apie žūklę 
(kart.). 
6.30 Labas vakaras, 
Lietuva (kart.). 
8.00 Valanda su 
Rūta (kart.). 
9.00 Laisvės 
karžygiai (kart.).
10.00 KK2 (kart.). 
12.00 Gyvenu čia 
(kart.). 
13.00 KK2 
penktadienis (kart.). 
14.30 Žinios (kart.). 
15.30 Gyvūnų 
pasaulis (kart.). 
16.00 Bus visko 
(kart.). 
17.00 Info diena. 
21.00, 0.30, 4.00 
Info diena (kart.). 
22.30 Labas 
vakaras, Lietuva.
0.00 Dabar 
pasaulyje. 

6.30 Krepšinio 
pasaulyje su V. 
Mačiuliu.
7.00 Šiandien 
kimba. 
8.00 24/7. 
9.00 Apie tave. 
10.00 Gyvenimas. 
11.05 „Prokurorai“. 
1/10 s. 
12.10 „Bruto ir 
Neto“. 3/45 s. 
12.40 Kitoks 
pokalbis su Edvardu 
Žičkumi. 
13.45 TV 
parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
15.00 „Šviesoforas“. 
2/22, 2/23 s. 
16.00, 18.00, 
20.00, 22.30 
Reporteris. Sportas. 
Orai.
17.00 2019m. „F-1“ 
čempionato Meksikos 
GP apžvalga.
19.00 Nauja diena.
19.30 Delfi dėmesio 
centre. 
20.30 Viralas. 
21.00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu.
22.00 „Pone 
prezidente“. 1/4 s. 
23.30 Delfi dėmesio 
centre. 
0.00 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi. 
1.00 2019m. „F-1“ 
čempionato Meksikos 
GP apžvalga
2.10 „Pone 
prezidente“. 1/1 s. 
2.30 „Prokurorai“. 
1/10 s. 
3.30 Reporteris. 
Sportas. Orai.
4.10 Nauja diena. 
4.50 „Bruto ir Neto“. 
3/48 s.
5.10 „Šviesoforas“. 
2/21, 2/22, 2/23 s. 

6.05 Žagarės 
vyšnių festivalis 
2015. Koncertuoja 
Vidas Bareikis 
(kart.).
7.05 Kultūros diena 
(kart.).
7.30 „Šervudo 
padauža Robinas 
Hudas“. 2/35 s. 
(kart.).
7.40 „Kaimynai 
piratai“. 41 s. 
(kart.).
7.55 „44 katės“. 
39, 40 s.

Didžioji Britanija, 
JAV. 1998 m. 
(N-14).
22.55 „Moteris-
Katė“ (kart.).
1.00 „Visa menanti“. 
29 s. (kart.). 
1.50 „Detektyvų 
istorijos“. 2 s. 

6.00 Info diena 
(kart.). 
10.00 Info diena 
(kart.). 
12.00 Labas 
vakaras, Lietuva 
(kart.). 
13.30 VIDO VIDeO 
(kart.). 
14.30 Žinios. 
15.30 KK2 (kart.). 
16.00 Nuo... Iki... 
(kart.). 
17.00 Info diena. 
21.00 Info diena 
(kart.). 
22.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 
0.00 Dabar 
pasaulyje. 
0.30 Info diena 
(kart.). 
4.00 Info diena 
(kart.). 

6.13 Programa.
6.14 TV 
parduotuvė.
6.30 Kaimo 
akademija. 
7.00 „Moterų 
daktaras“. 3/10 s. 
8.00 Nauja diena. 
9.00 Puikūs 
pralaimėjimai. 
10.00 Kitoks 
pokalbis su Edvardu 
Žičkumi.
11.05 „Prokurorai“. 
1/11 s.
12.10 „Bruto ir 
Neto“. 3/46 s. 
12.40 „Meilė kaip 
mėnulis“. 
1/35, 1/36 s. 
13.45 TV 
parduotuvė.
14.00 Nauja diena.
15.00 
„Šviesoforas“. 
2/24, 2/25 s.
16.00, 18.00, 
20.00, 22.30 
Reporteris. Sportas. 
Orai.
16.30, 20.30 
Lietuva tiesiogiai. 
Orai.
17.00 „Meilė kaip 
mėnulis“. 
1/37, 1/38 s.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio 
centre. 
21.00 Laikykitės 
ten. Pokalbiai. S. 
Prūsaitis.
22.00 „Pone 
prezidente“. 1/5 s. 
23.30 Delfi dėmesio 
centre. 
0.00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu.
1.00 „Meilė kaip 
mėnulis“. 
1/37, 1/38 s. 
2.10 „Pone 
prezidente“. 1/2 s. 
2.30 „Prokurorai“. 
1/11 s. 
3.30 Reporteris. 
Sportas. Orai.
4.10 Nauja diena. 
4.50 „Bruto ir 
Neto“. 3/49 s. 
5.10 „Šviesoforas“. 
2/23, 2/24, 2/25 s. 

.

6.00 Lietuvos 
Respublikos 
himnas.

8.20 Pradėk nuo 
savęs (kart.).
8.50 „Maistas. 
tiesa ar pramanas?“. 
3/1 d. (kart.).
9.15 Labas rytas, 
Lietuva (kart.).
12.00 DW 
naujienos rusų 
kalba.
12.15 Kultūrų 
kryžkelė. 
Vilniaus albumas 
(subtitruota, kart.).
12.40 Linija. 
Spalva. Forma 
(kart.).
13.05 Savaitė. 
14.00 Gimę 
tą pačią dieną. 
Dokumentinė 
apybraiža (kart.).
14.55 Skambantys 
pasauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
- operos legenda 
Montserrat Caballe 
(Ispanija). 
1 d. (kart.).
15.50 „Šervudo 
padauža Robinas 
Hudas“. 2/36 s.
16.00 „Kaimynai 
piratai“. 42 s. 
16.15 „44 katės“. 
41, 42 s.
16.45 „Maistas. 
tiesa ar pramanas?“. 
3/2 d. 
17.10 „Keistuolė“. 
3/17, 3/18 s.
18.00 Kultūros 
diena.
18.30 Gimę 
tą pačią dieną. 
Dokumentinė 
apybraiža.
19.25 „Milžiniški 
nacių statiniai“. 2 d. 
„Povandeninių laivų 
bunkeriai“.
20.10 Mano 
tėviškė. Simonas 
Stanevičius ir 
Simonas Daukantas.
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 „Scenos 
ąžuolas. Jonas 
Stasiūnas“. 
Dokumentinis 
filmas. 
22.25 „Einantis 
Pilies gatve“. 
Dokumentinis 
filmas. 
23.00 Šimtas. 
Įdomioji tarpukario 
istorija. Laidų 
ciklas apie 1919 
metų įvykius, 
reiškinius ir 
fenomenus, į 
kuriuos verta 
atkreipti 
visuomenės dėmesį.
23.10 Istorijos 
detektyvai 
(subtitruota).
24.00 DW 
naujienos rusų 
kalba.
0.15 Dabar 
pasaulyje.
0.45 Kelias 
į namus. 
Dokumentinių 
apybraižų ciklas 
(kart.).
1.15 Šok su 
žvaigžde (kart.).
3.15 „Nusikaltimai 
ir prasižengimai“. 
Komedija. JAV. 
1989 m. (N-14, 
subtitruota, kart.).
4.55 Mano tėviškė. 
Simonas Stanevičius 
ir Simonas 
Daukantas (kart.).
5.10 Mūsų 
miesteliai. Kriaunos. 
1 d. (kart.).

6.05 Daiktų 
istorijos. 
7.00 Kultūros diena 
(kart.).
7.30 „Šervudo 
padauža Robinas 
Hudas“. 2/36 s. 
(kart.).
7.40 „Kaimynai 
piratai“. 42 s. 
(kart.).
7.55 „44 katės“. 
41, 42 s.
8.20 Į sveikatą! 
(kart.).
8.50 „Maistas. 
tiesa ar pramanas?“. 
3/2 d. (kart.).
9.15 Labas rytas, 
Lietuva (kart.).
12.00 DW 
naujienos rusų 
kalba.
12.15 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis 
(subtitruota, kart.).
12.40 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 
Dokumentinių 
apybraižų ciklas 
(kart.).
13.10 Kultūringai 
su Nomeda (kart.).
14.00 Gimę tą 
pačią dieną. 
Dokumentinė 
apybraiža (kart.).
14.55 „Milžiniški 
nacių statiniai“. 2 d. 
„Povandeninių laivų 
bunkeriai“ (kart.).
15.40 Šimtas. 
Įdomioji tarpukario 
istorija. Laidų ciklas 
apie 1919 metų 
įvykius, reiškinius 
ir fenomenus, 
į kuriuos verta 
atkreipti visuomenės 
dėmesį (kart.).
15.50 „Šervudo 
padauža Robinas 
Hudas“. 2/37 s. 
16.00 „Kaimynai 
piratai“. 43 s.
16.15 „44 katės“. 
43, 44 s.
16.45 „Maistas. 
tiesa ar pramanas?“. 
3/3 d. 
17.10 „Keistuolė“. 
3/19, 3/20 s.
18.00 Kultūros 
diena.
18.30 Gimę tą 
pačią dieną. 
Dokumentinė 
apybraiža.
19.25 FIBA 
Čempionų lyga. 
Atėnų PAOK 
- Klaipėdos 
„Neptūnas“. 
Tiesioginė 
transliacija iš 
Ostendės.
21.30 „Medičiai, 
Florencijos 
valdovai“. 7, 8 s.
23.15 „Neužmiršti“. 
Dokumentinis 
filmas. 11 d.
24.00 DW naujienos 
rusų kalba.
0.15 Dabar 
pasaulyje.
0.45 Mokslo sriuba 
(kart.).
1.15 Džiazo 
muzikos vakaras. 
„Al McKay's Earth, 
Wind & Fire 
Experience“ (JAV).
3.00 Kelias (kart.).
3.30 Auksinis protas 
(kart.).
4.40 Auto Moto 
(kart.).
5.05 Skambantys 
pasauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias - 
eufonijos virtuozas 
Steven Mead 
(Jungtinė Karalystė) 
(kart.).
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6.00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, 
Lietuva. Žinios. Orai. 
Sportas.
9.20 „Senis“. 362 s.
10.25 „Štutgarto 
kriminalinė policija“. 
2/20 s.
11.10 „Komisaras 
Reksas“. 54 s.
12.00 Vartotojų 
kontrolė 
(subtitruota, kart.).
13.00 Klauskite 
daktaro. 
13.58 Loterija 
„Keno Loto“.
14.00 Žinios. 
Sportas. Orai.
14.20 Laba diena, 
Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.15 Laba diena, 
Lietuva.
16.00 Žinios. 
Sportas. Orai.
16.20 Laba diena, 
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“. 
182 s.
17.30 Žinios. 
Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Klauskite 
daktaro.
19.30 Gyvenimo 
spalvos 
(subtitruota).
20.25 Loterija 
„Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. 
Orai.
21.29 Loterija 
„Jėga“.
21.30 Ypatingas 
būrys (subtitruota).
22.30 Dviračio 
žinios. 
23.00 „Dingę be 
žinios“. 9 s.
23.45 „Komisaras 
Reksas“. 54 s. 
(kart.).
0.30 „Bloga 
mergaitė“. 19 s. (su 
garsiniu vaizdavimu, 
kart.).
1.00, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 LRT 
radijo žinios.
1.05 Stilius (kart.).
2.05 Klauskite 
daktaro (kart.).
3.05 Kas ir kodėl? 
(kart.).
3.30 Dviračio žinios 
(kart.).
4.10 „Dingę be 
žinios“. 9 s. (kart.).
5.10 „Ponių rojus“. 
182 s. (kart.).

6.00 „Mano 
gyvenimo šviesa“. 
1160, 1161, 1162 s.
7.30 „Tomo ir Džerio 
šou“. 16 s. 
7.55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“. 
49, 50 s. 
9.55 „Rozenheimo 
policija“. 5 s. 
10.55 „Rimti 
reikalai 2“. 34 s. 
(kart.).
11.25 
„Supermamos“. 
14 s. 
12.00 „Bjaurusis 
ančiukas Niujorke“. 
67 s.
13.00 „Paskolinta 
meilė“. 74 s.
14.00 „Našlaitės“. 
106 s.
15.00 „Svajoklė“. 
106 s. 
16.00 Labas 
vakaras, Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO. 

6.02 Labas rytas, 
Lietuva. Žinios. Orai. 
Sportas.
9.20 „Senis“. 363 s.
10.25 „Štutgarto 
kriminalinė policija“. 
2/21 s. 
11.10 „Komisaras 
Reksas“. 55 s.
12.00 (Ne)
emigrantai 
(subtitruota, kart.).
13.00 Klauskite 
daktaro. 
13.58 Loterija „Keno 
Loto“.
14.00 Žinios. 
Sportas. Orai.
14.20 Laba diena, 
Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.15 Laba diena, 
Lietuva.
16.00 Žinios. 
Sportas. Orai.
16.20 Laba diena, 
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“. 
183 s.
17.30 Žinios. 
Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Klauskite 
daktaro. 
19.30 Daiktų 
istorijos. 
20.25 Loterija „Keno 
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija 
„Jėga“.
21.30 Gyvenk be 
skolų. 
22.30 Dviračio 
žinios. 
23.00 „Bankas“. 9 s.
24.00 Mūsų gyvūnai 
(kart.).
0.30 „Bloga 
mergaitė“. 20 s. (su 
garsiniu vaizdavimu, 
kart.).
1.00, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 LRT 
radijo žinios.
1.05 Vakaras su 
Edita (kart.).
2.05 Klauskite 
daktaro (kart.).
3.05 Kas ir kodėl? 
(kart.).
3.30 Dviračio žinios 
(kart.).
4.05 „Bankas“. 9 s. 
(kart.).
5.10 „Ponių rojus“. 
183 s. (kart.).

6.00 „Mano 
gyvenimo šviesa“. 
1163, 1164, 
1165 s. 
7.30 „Tomo ir Džerio 
šou“. 17 s.
7.55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“. 
51, 52 s.
9.55 „Rozenheimo 
policija“. 6 s. 
10.55 „Rimti reikalai 
2“. 35 s. (kart.).
11.25 
„Supermamos“. 
15 s. 
12.00 „Bjaurusis 
ančiukas Niujorke“. 
68 s.
13.00 „Paskolinta 
meilė“. 75 s. 
14.00 „Našlaitės“. 
107 s.
15.00 „Svajoklė“. 
107 s.
16.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios. 
Sportas. Orai. 
19.30 KK2. 
20.00 Valanda su 
Rūta.

18.30 Žinios. 
Sportas. Orai. 
19.30 KK2. 
20.00 Šiandien. 
Po metų. 
21.00 „Rimti 
reikalai 2“. (35 s.. 
21.30 Žinios. 
Sportas. Orai. 
22.30 „Nakties 
šešėliai“. Komedija. 
Australija, JAV. 
2012 m. (N-14).
0.45 „Begėdis“. 3 s.
1.50 „Kaip diena ir 
naktis“ (kart.).

6.10 Televitrina.
6.25 
„Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“. 
412 s. 
6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“. 
143 s.
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 233 s. 
7.55 Prieš srovę 
(kart.).
8.55 „Meilės 
sūkuryje“. 3172 s.
10.00 „Meilės 
simfonija“. 72, 73 s. 
12.00 „Svotai“. 13 
s.
13.00 „Pažadėtoji“. 
2174, 2175, 2176, 
2177 s.
15.00 „Simpsonai“. 
2, 3 s.
16.00 TV3 žinios, 
orai.
16.30 TV Pagalba. 
18.30 TV3 žinios, 
sportas, orai.
19.30 Gero vakaro 
šou.
20.30 „Moterys 
meluoja geriau“. 
29 s.
21.00 TV3 vakaro 
žinios, sportas, orai.
22.00 „Maištas“. 
Veiksmo filmas. JAV. 
2015 m. (N-14).
22.25 Vikinglotto.
23.50 „Rezidentas“. 
4 s.
0.50 „X mutantai“. 
14 s.
1.45 „Rouzvudas“. 
18 s. 
2.35 „Amerikiečiai“. 
4 s. 
3.25 „Rezidentas“. 
4 s. (kart.). 
4.15 „Kietuoliai“. 
10, 11 s. 
5.05 „Svotai“. 13 s. 
(kart.).

6.25 „CSI. 
Majamis“. 8 s. 
(kart.).
7.20 „Mano virtuvė 
geriausia“. 31 s. 
(kart.). 
8.30 „Stoties 
policija“. 4 s. (kart.).
9.30 „Paskutinis 
faras“. 7 s. (kart.).
10.25 „Kobra 11“. 
11 s. (kart.). 
11.25 „Privatus 
detektyvas 
Magnumas“. 7 s. 
(kart.). 
12.25 „Visa 
menanti“. 30 s.
13.25 „Mano virtuvė 
geriausia“. 32 s. 
14.55 „Stoties 
policija“. 5 s. 
16.00 „Paskutinis 
faras“. 8 s.
17.00 Info diena. 
17.30 „Daktaras 
Richteris“. 1 s.
18.35 „CSI. 
Majamis“. 9 s. 
19.30 „Privatus 
detektyvas 
Magnumas“. 8 s.
20.30 Laba diena. 

21.00 „Rimti reikalai 
2“. 36 s. 
21.30 Žinios. 
Sportas. Orai. 
22.30 „Užslėptas 
grožis“. Romantinė 
drama. JAV. 2016 m. 
(N-7).
0.35 „Begėdis“. 4 s. 
1.40 „Nakties 
šešėliai“ (kart.). 
3.30 Alchemija 
I. Kokia turi būti 
kultūros laida?
3.55 
RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų 
portretai“.

6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“. 
413 s.
6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“. 
144 s.
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 234 s. 
7.55 Gero vakaro 
šou (kart.).
8.55 „Meilės 
sūkuryje“. 3173 s.
10.00 „Meilės 
simfonija“. 74, 75 s. 
12.00 „Svotai“. 
14 s.
13.00 „Pažadėtoji“. 
2178, 2179, 2180, 
2181 s. 
15.00 „Simpsonai“. 
4, 5 s.
16.00 TV3 žinios, 
orai.
16.30 TV Pagalba. 
18.30 TV3 žinios, 
sportas, orai.
19.30 Farai. 
20.30 „Moterys 
meluoja geriau“. 
30 s.
21.00 TV3 vakaro 
žinios, sportas, orai.
22.00 „Maikas 
ir Deivas ieško 
pamergių“. 
Komedija. JAV. 2016 
m. (N-14).
0.05 „Mara“. Trileris. 
Didžioji Britanija. 
2017 m. (S).
2.00 „Rouzvudas“. 
19 s.
2.50 „Amerikiečiai“. 
5 s. 
3.45 „X mutantai“. 
14 s. 
4.35 „Kietuoliai“. 
12 s. 
5.00 „Svotai“. 14 s. 
(kart.).

6.00 „CSI. 
Majamis“. 9 s. 
(kart.).
6.55 „Mano virtuvė 
geriausia“. 32 s. 
(kart.).
8.15 „Stoties 
policija“. 5 s. (kart.).
9.15 „Paskutinis 
faras“. 8 s. (kart.).
10.15 „Daktaras 
Richteris“. 1 s. 
(kart.).
11.25 „Privatus 
detektyvas 
Magnumas“. 8 s. 
(kart.). 
12.25 „Visa 
menanti“. 31 s. 
13.25 „Mano virtuvė 
geriausia“. 33 s.
14.55 „Stoties 
policija“. 6 s. 
16.00 „Paskutinis 
faras“. 9 s. 
17.00 Info diena. 
17.30 „Daktaras 
Richteris“. 2 s.
18.35 „CSI. 
Majamis“. 10 s. 
19.30 „Privatus 
detektyvas 
Magnumas“. 9 s.

21.00 „Padangių 
riteriai“. Veiksmo 
filmas. Prancūzija. 
2005 m. (N-14).
23.10 „Karys“ 
(kart.).
1.10 „Visa menanti“. 
30 s. (kart.). 
2.00 „Detektyvų 
istorijos“. 3 s. 

6.00 Info diena 
(kart.). 
10.00 Info diena 
(kart.). 
12.00 Labas 
vakaras, Lietuva 
(kart.).
13.30 VIDO VIDeO 
(kart.). 
14.30 Žinios. 
15.30 KK2 (kart.). 
16.00 Sveikatos 
namai (kart.). 
17.00 Info diena. 
21.00 Info diena 
(kart.). 
22.30 Labas 
vakaras, Lietuva.
0.00 Dabar 
pasaulyje. 
0.30 Info diena 
(kart.). 
4.00 Info diena 
(kart.).

6.30 Atliekų kultūra. 
7.00 „Moterų 
daktaras“. 3/11 s. 
8.00 Nauja diena. 
9.00 Sėkmės gylis.
10.00 Kitoks 
pokalbis su Edvardu 
Žičkumi.
11.05 „Prokurorai“. 
1/12 s. 
12.10 „Pone 
prezidente“. 1/1 s. 
12.40 „Meilė kaip 
mėnulis“. 
1/37, 1/38 s.
13.45 TV 
parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
15.00 „Prokurorai“. 
1/13 s. 
16.00, 18.00, 
20.00, 22.30 
Reporteris. Sportas. 
Orai.
16.30, 20.30 
Lietuva tiesiogiai. 
Orai.
17.00 „Meilė kaip 
mėnulis“. 
1/39, 1/40 s.
18.57, 23.27 
Rubrika „Verslo 
genas“.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio 
centre. 
21.00 Gyvenimas. 
22.00 „Pone 
prezidente“. 1/6 s. 
23.30 Delfi dėmesio 
centre. 
0.00 Laikykitės 
ten. Pokalbiai. S. 
Prūsaitis. 
1.00 „Meilė kaip 
mėnulis“. 
1/39, 1/40 s. 
2.10 „Pone 
prezidente“. 1/3 s.
2.30 „Prokurorai“. 
1/12 s. 
3.30 Reporteris. 
Sportas. Orai.
4.10 Nauja diena. 
4.50 „Prokurorai“. 
1/12 s.
5.50 „Pone 
prezidente“. 1/3 s.

6.00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
6.05 Džiazo 
muzikos vakaras. 
„Al McKay's Earth, 
Wind & Fire 

20.30 Laba diena.
21.00 „Kibernetinė 
zona“. Fantastinis 
veiksmo filmas. JAV. 
1995 m. (N-14).
22.50 „Padangių 
riteriai“ (kart.).
0.55 „Visa menanti“. 
31 s. (kart.). 
1.45 „Detektyvų 
istorijos“. 4 s.

6.00 Info diena 
(kart.). 
10.00 Info diena 
(kart.). 
12.00 Labas 
vakaras, Lietuva 
(kart.). 
13.30 VIDO VIDeO 
(kart.). 
14.30 Žinios. 
15.30 KK2 (kart.). 
16.00 Šiandien. Po 
metų (kart.).
17.00 Info diena. 
21.00 Info diena 
(kart.). 
22.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 
0.00 Dabar 
pasaulyje. 
0.30 Info diena 
(kart.). 
4.00 Info diena 
(kart.).

6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Vantos lapas. 
7.00 „Moterų 
daktaras“. 3/12 s. 
8.00 Nauja diena.
9.00 Visi savi. 
10.00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu.
11.05 „Šviesoforas“. 
2/22, 2/23 s.
12.10 „Pone 
prezidente“. 1/2 s.
12.40 „Meilė kaip 
mėnulis“. 
1/39, 1/40 s.
13.45 TV 
parduotuvė.
14.00 #NeSpaudai. 
15.00 „Prokurorai“. 
1/14 s.
16.00, 18.00, 
20.00, 22.30 
Reporteris. Sportas. 
Orai.
16.30, 20.30 
Lietuva tiesiogiai. 
Orai.
17.00 „Meilė kaip 
mėnulis“. 
1/41, 1/42 s.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio 
centre. 
21.00 #NeSpaudai. 
22.00 „Bruto ir 
Neto“. 3/48 s. 
23.30 Delfi dėmesio 
centre.
0.00 Gyvenimas.
1.00 „Meilė kaip 
mėnulis“. 
1/41, 1/42 s.
2.10 „Bruto ir Neto“. 
3/48 s. 
2.30 „Prokurorai“. 
1/13 s.
3.30 Reporteris. 
Sportas. Orai.
4.10 #NeSpaudai. 
5.10 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu.

6.05 Džiazo muzikos 
vakaras. XVI 
tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius 
Mama Jazz 2017“. 
Jones Jones (Lietuva, 
JAV) (kart.).
7.05 Kultūros diena 
(kart.).
7.30 „Šervudo 
padauža Robinas 

Experience“ (JAV) 
(kart.).
7.45 „Kaimynai 
piratai“. 43 s. 
(kart.).
7.55 „44 katės“. 
43, 44 s.
8.20 Smalsumo 
genas (kart.).
8.50 „Maistas. tiesa 
ar pramanas?“. 
3/3 d. (kart.).
9.15 Labas rytas, 
Lietuva (kart.).
12.00 DW 
naujienos rusų 
kalba.
12.15 Kultūrų 
kryžkelė. Menora 
(subtitruota, kart.).
12.40 Literatūros 
pėdsekys (kart.).
13.05 Stambiu 
planu (kart.).
14.00 Gimę 
tą pačią dieną. 
Dokumentinė 
apybraiža (kart.).
14.50 Ėvė. 
Mažosios 
Lietuvos rašytoja. 
Dokumentinė 
apybraiža, skirta 
rašytojos Ievos 
Simonaitytės 
120-osioms gimimo 
metinėms. 2017 m.
15.50 „Šervudo 
padauža Robinas 
Hudas“. 2/38 s. 
16.00 „Kaimynai 
piratai“. 44 s.
16.15 „44 katės“.. 
45, 46 s. 
16.45 „Maistas. 
tiesa ar 
pramanas?“. 3/4 d.
17.10 „Keistuolė“. 
4/1, 4/2 s.
18.00 Kultūros 
diena.
18.30 Į sveikatą! 
(kart.).
18.55 FIBA 
Čempionų 
lyga. Panevėžio 
„Lietkabelis“ - 
Ankaros „Turk 
Telekom“. 
Tiesioginė 
transliacija iš 
Panevėžio.
21.05 Mano 
tėviškė. Antanas 
Juška ir Kazimieras 
Būga.
21.20 Elito kinas. 
„Sufražistė“. 
Biografinė drama. 
Didžioji Britanija, 
Prancūzija. 2015 m. 
(N-14, subtitruota).
23.05 Nacionalinė 
ekspedicija 
(subtitruota).
24.00 DW 
naujienos rusų 
kalba.
0.15 Dabar 
pasaulyje.
0.45 Brandūs 
pokalbiai (kart.).
1.15 Džiazo 
muzikos vakaras. 
XVI tarptautinis 
džiazo festivalis 
„Vilnius Mama Jazz 
2017“. Jones Jones 
(Lietuva, JAV).
2.10 Klasikinė 
kontrabanda. 
Solistai Jeronimas 
Milius ir Ieva 
Prudnikovaitė-
Pitrėnė (kart.).
2.40 „Scenos 
ąžuolas. Jonas 
Stasiūnas“. 
Dokumentinis 
filmas (kart.).
3.30 Vilniaus 
festivalis 2019. 
„Synaesthesis“. 
Abipus geležinės 
uždangos (kart.).
4.40 Į sveikatą! 
(kart.).
5.05 Klauskite 
daktaro (su vertimu 
į gestų k., kart.).

Hudas“. 2/38 s. 
(kart.).
7.40 „Kaimynai 
piratai“. 44 s. 
(kart.).
7.55 „44 katės“. 
45, 46 s.
8.20 Mūšio laukas 
(kart.).
8.50 „Maistas. tiesa 
ar pramanas?“. 
3/4 d. (kart.).
9.15 Labas rytas, 
Lietuva (kart.).
12.00 DW naujienos 
rusų kalba.
12.15 Kultūrų 
kryžkelė. Trembita 
(subtitruota, kart.).
12.40 Stop juosta 
(kart.).
13.05 Nacionalinė 
ekspedicija 
(subtitruota, kart.).
14.00 Pasaulio 
teisuoliai (kart.).
14.45 Naktis 
Manhatane. 
Česlovas Gabalis 
ir instrumentinis 
ansamblis „Vilniaus 
divertismentas“ 
(kart.).
15.50 „Šervudo 
padauža Robinas 
Hudas“. 2/39 s.
16.00 „Kaimynai 
piratai“. 45 s.
16.15 „44 katės“. 
47, 48 s.
16.45 „Maistas. 
tiesa ar pramanas?“. 
3/5 d. „Pikantiškas 
pavadinimo 
prieskonis“.
17.10 „Keistuolė“. 
4/3, 4/4 s.
18.00 Kultūros 
diena.
18.30 Gimę tą pačią 
dieną. Dokumentinė 
apybraiža.
19.25 Skambantys 
pasauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
- operos legenda 
Montserrat Caballe 
(Ispanija). 2 d.
20.20 Pirmą kartą.
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 „Bitlai. 
Pagaminta 
Mersisaide“. 
Dokumentinis filmas. 
Didžioji Britanija. 
2018 m. 
23.00 Ėvė. Mažosios 
Lietuvos rašytoja. 
Dokumentinė 
apybraiža, skirta 
rašytojos Ievos 
Simonaitytės 
120-osioms gimimo 
metinėms. 2017 m. 
(kart.).
24.00 DW naujienos 
rusų kalba.
0.15 Dabar 
pasaulyje. 
0.45 Euromaxx 
(kart.).
1.15 Mano tėviškė. 
Antanas Juška ir 
Kazimieras Būga 
(kart.).
1.30 Elito kinas. 
„Sufražistė“. 
Biografinė drama. 
Didžioji Britanija, 
Prancūzija. 2015 m. 
(N-14, subtitruota, 
kart.).
3.15 Duokim garo! 
(kart.).
4.40 Stop juosta 
(kart.).
5.05 Stilius (su 
vertimu į gestų k., 
kart.).
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Tv3 21.00 val.
„KATVĖS KARALIENĖ“ (N-7)
Drama. JAV, 2016 m.
Rež. Adam Wingard. Vaidina: Sharni Vinson, Nicholas Tucci, Wendy Glenn, AJ Bowen, Joe Swanberg.
Mergaitė iš Ugandos, išmokusi žaisti šachmatais būdama keturiolikos, pirmą kartą Afrikos istorijoje tapo 

šachmatų meistre moterų kategorijoje, jos gyvenimas pasikeitė kardinaliai. Filmas paremtas tikra istorija.

LnK 21.20 val.
„TAIP, MES JUODI“ (N-14)
Siaubo komedija. JAV, 2016 m.
Rež. Deon Taylor. Vaidina: Mike Epps, Zulay Henao, Mike Tyson.
Karlui Blekui pasitaiko gera proga išgabenti savo šeimą iš Čikagos ir jis viliasi, 

kad jų gyvenimas pagerės. Tačiau į Beverli Hilsą jie atvyksta būtent tą vienintelę 
naktį metuose, kai leidžiama nebaudžiamam įvykdyti bet kokį nusikaltimą. Jaunos šeimos laukia daugybė 
kraupių pavojų ir antpuolių.

LnK 23.10 val.
„DIKTORIUS“ (N-14)
Komedija. JAV, 2004 m.
Rež. Adam McKay. Vaidina: Will Ferrell, Christina Applegate, Paul Rudd.
Ronas – pats populiariausias 6-ojo dešimtmečio žinių vedėjas San Diege. 

Tačiau viskas pradeda keistis, kai žinias vesti pasamdoma ambicinga dama 
Veronika. Kokio triuko griebsis moteris, kad užimtų taip geidžiamą lyderės vietą?

LnK 21.40 val.
„VISI PASAULIO PINIGAI“ (N-14)
Biografinė drama. Didžioji Britanija, Italija, JAV, 2017 m.
Rež. Ridley Scott. Vaidina: Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg.
Kino grandas Ridley Scottas pasakoja kvapą gniaužiančią istoriją apie 16-mečio Džono Polo Gečio 

Trečiojo pagrobimą ir jo motinos desperatiškas pastangas įtikinti berniuko senelį, tuo metu turtingiausią 
pasaulio žmogų, sumokėti išpirką. Pagrobėjai pareikalavo 17 mln. dolerių, bet senelis mokėti atsisakė. Nuo 
šio žmogaus, kurį vaidina legendinis aktorius Christopheris Plummeris, priklauso ne tik pagrobto anūko, 
bet ir visų aplinkinių likimai. 

LrT 22.30 val.
„SUTVIRTINIMAS“ (N-14)
Drama. Kanada, 2015 m.
Rež. Bob Nelson. Vaidina: Clive Owen, Jaeden Lieberher, Maria Bello, Patton 

Oswalt, Stephen Tobolowsky, Spencer Drever, Michael Eklund, Ryan Robbins.
Ironiškos komedijos jaunojo herojaus Entonio tėvai jau seniai išsiskyrę, mama 

visai neseniai ištekėjo antrąkart ir gyvena laimingai su naujuoju vyru, tuo tarpu tėvo Volto gyvenimas eina 
sava vaga. Voltas yra alkoholikas, ir jo nejaudina nei artimiausias, nei tolimas rytojus, jis neturi jokių planų 
ir nesiekia kokių nors tikslų. Skubi Entonio mamos Boni ir patėvio išvyka porai dienų priverčia ją palikti 
berniuką tėvo priežiūrai, ir nors Entonis nėra labai patenkintas tokia perspektyva, su tuo sutinka. Išvykos 
metu tėvas ir sūnus patiria jaudinančius nuotykius, ieškodami pavogtų senų ir retų Voltui priklausančių 
staliaus instrumentų, kurie jam būtini tam, kad galėtų vėl įsidarbinti.

LnK 22.30 val.
„KAIP DIENA IR NAKTIS“ (N-7)
Veiksmo komedija. JAV, 2010 m.
Rež. James Mangold. Vaidina: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard.
Paprasta mergina Džiunė oro uoste prasilenkdama užkliudo nepažįstamą vaikiną. Atsiprašydama ji net 

nenutuokia, kaip smarkiai tas vaikinas pakeis jos gyvenimą. Ir visai ne romantiška prasme, kaip galbūt 
Džiunei, vykstančiai į jaunesnės sesers vestuves, norėtųsi. Jos gyvenimas pasuks tokia vaga, apie kokią 
mergina ne tik kad niekad nesvajojo... Maža to, ji net neįsivaizduoja, kad taip gali būti apskritai. Vaikinas, 
vardu Milneris, prisistato besąs specialusis agentas. Prisistato šiek tiek neįprastomis aplinkybėmis – nušovęs 
lėktuvo, kuriuo skrenda ir Džiunė, abu pilotus ir porą keleivių. Šoko ištikta mergina patiki bendrakeleiviu, 
tačiau jau kitą dieną sesutės vestuvėse Džiunę susiranda grupelė vyrų, taip pat prisistatančių agentais. 
Vargšė mergina visiškai susipainioja, kuomet paaiškėja, kad šie agentai labai norėtų pašalinti Milnerį. O 
netikėtai jos gyvenime vėl atsiradęs Milneris visiškai suglumusią Džiunę priverčia kartu sprukti nuo savo 
medžiotojų. Visoje šioje painiavoje prasideda beprotiškos kvapą gniaužiančios lenktynės per visą pasaulį...

LnK 22.30 val.
„NAKTIES ŠEŠĖLIAI“ (N-14)
Komedija. Australija, JAV, 2012 m.
Rež. Tim Burton. Vaidina: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helen  Bonham Carter, Eva Green.
Pagal mistinį TV serialą „Nakties šešėliai“ išmarginta gotikinė komedija prasideda XVIII amžiaus 

Amerikoje, kur iš Anglijos kilęs turtingas donžuanas Barnabas suvilioja gražuolę Andželiką ir sudaužo jos 
širdį nenutuokdamas, kad kerinčioji blondinė yra visagalė burtininkė. Keršydama už išdavystę ji paverčia 
nedorėlį vampyru ir palaidoja gyvą.

Tv3 22.00 val.
„MAIKAS IR DEIVAS IEŠKO PAMERGIŲ“ (N-14)
Komedija. JAV, 2016 m.
Rež. Jake Szymanski. Vaidina: Zac Efron, Adam Devine, Anna Kendrick, 

Aubrey Plaza, Stephen Root.
Du broliai Maikas ir Deivas Stangle mėgsta organizuoti triukšmingus ir chaotiškus vakarėlius. Kai jų mažoji 

sesutė Džeinė paskelbia apie savo vedybas, tėvai liepia vyrukams su savimi atsivesti merginas, tikėdamiesi, 
kad šios juos sudrausmins. Brolių reklama internete išgarsėja ir patraukia Alisos ir Tatjanos dėmesį, tačiau 
merginoms tai tik proga nemokamai apsilankyti Havajuose. Jos apsimeta paprastomis ir geromis, o iš 
tikrųjų slepia tai, kad yra sekso ištroškusios nepraustaburnės rūkorės. Prasideda linksmybės ir juokai!

bTv 17.20 val.
„TANGO IR KEŠAS“ (N-7)
Veiksmo komedija. JAV, 1989 m.
Rež.: Andrei Konchalovsky, Albert  Magnoli. Vaidina: Kurt Russell, Sylvester 

Stalone.
Narkotikų mafijos vadeiva nori „užkasti“ du geriausius Los Andželo policijos detektyvus Raimondą 

Tango ir Gabrielį Kešą. Nors farai vienas kito nekenčia, o susidorojimo planas tobulas, mafiozas netrukus 
labai to pasigailės. Tango ir Kešas „pakišami“ – apkaltinami žmogžudyste, kurios neįvykdė, ir pasodinami 
už grotų. Kuo skubiau jiems reikia atskleisti nusikaltimus ir susigrąžinti gerą vardą. O tam jie turi žūtbūt 
ištrūkti į laisvę. Bet pirmiausia privalo įsisąmoninti, kad vienas be kito pagalbos neišgyvens, sudėti ginklus 
ir susitaikyti. Na, bent jau nesielgti kaip šuo su kate.

6.05 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai 
(kart.).
7.00 Gustavo 
enciklopedija 
(subtitruota, kart.).
7.30 „Loraksas“. 
Animacinis filmas. 
JAV, Prancūzija. 
2012 m.
9.00 „Akių lygyje“. 
Drama. Vokietija. 
2016 m. (N-7).
10.35 „Ernis - 
šiaurės miškų 
vaiduoklis“. 
Dokumentinis filmas. 
Kanada. 2017 m. 
(subtitruota).
11.30 „Pranciškus 
- popiežius iš 
Naujojo pasaulio“. 
Dokumentinis filmas. 
Argentina, Italija. 
2013 m.
12.25 Gražiausios 
poetų dainos. 
14.00 Gyvenimo 
spalvos 
(subtitruota).
15.00 Visų Šventųjų 
diena. Šv. Mišių 
tiesioginė transliacija 
iš Antakalnio kapinių.
16.15 „100 metų 
kartu“. Dokumentinis 
filmas. 2018 m.
17.25 Loterija „Keno 
Loto“.
17.30 Žinios. 
Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos 
virtuvė (subtitruota).
20.25 Loterija „Keno 
Loto“.
20.30 Panorama. 
Sportas. Orai.
20.59 Loterija 
„Jėga“.
21.00 Auksinis 
protas.
22.25 „Brexitas“. 
Karas be taisyklių“. 
Biografinė drama. 
Didžioji Britanija. 
2019 m. (N-14).
0.05 Daiktų istorijos 
(kart.).
1.00, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 LRT 
radijo žinios.
1.05 Nacionalinė 
ekspedicija 
(subtitruota, kart.).
2.05 Visi kalba 
(kart.).
3.05 Kas ir kodėl? 
(kart.).
3.30 Šventadienio 
mintys (kart.).
4.05 Beatos virtuvė 
(subtitruota, kart.).
5.05 „Ernis - šiaurės 
miškų vaiduoklis“. 
Dokumentinis filmas. 
Kanada. 2017 m. 
(subtitruota, kart.).

6.30 „Broliai 
meškinai. Nuotykių 
ieškotojai“. 43, 44 s. 
(kart.).
7.00 „Šaunusis 
Skūbis-Dū“. 4 s. 
(kart.). 
7.25 „Tomo ir Džerio 
šou“. 18 s. 
7.50 „Princesė 
gulbė. Princesė rytoj, 
piratė – šiandien“. 
Animacinis filmas. 
Indija, JAV. 2016 m. 
9.15 „Peliukas 
Stiuartas Litlis 2“. 
Nuotykių filmas 
šeimai. JAV. 2002 m. 
10.45 „Monstrų 
namai“. Animacinis 
filmas. JAV. 2006 m. 
12.35 „Mano 
blogiausi metai 

mokykloje“. 
Komedija šeimai. 
JAV, Kambodža. 
2016 m. 
14.25 „Septynios 
minutės po 
vidurnakčio“. 
Fantastinė drama. D. 
Britanija, Ispanija, 
JAV. 2016 m. (N-7).
16.35 „Pelenės 
istorija“. Romantinė 
komedija. JAV, 
Kanada. 2004 m. 
18.30 Žinios. 
Sportas. Orai. 
19.30 „Vaiduoklių 
medžiotojai“. 
Veiksmo komedija. 
Australija, JAV. 2016 
m. (N-7).
21.50 „Heraklis“. 
Nuotykių filmas. JAV. 
2014 m. (N-14).
23.45 „Nuo sutemų 
iki aušros. Budelio 
duktė“. Siaubo 
trileris. JAV. 2000 m. 
(N-14).
1.40 „Užslėptas 
grožis“ (kart.).
3.15 „Pažinimo 
klubas“ (kart.).

6.35 „Aladinas“. 
133 s. 
7.05 „Ančiukų 
istorijos“. 2 s.
7.35 „Pokahonta“. 
Drama. JAV. 1995 m. 
(N-7).
9.10 „Šuo, kuris 
išgelbėjo Heloviną“. 
Komedija. JAV. 
2011 m. (N-7).
11.00 „Monstrų 
šeimynėlė“. 
Animacinis filmas. 
Vokietija, Didžioji 
Britanija. 2017 m. 
(N-7).
12.50 „Mažasis 
vampyras“. 
Animacinis 
filmas. Vokietija, 
Nyderlandai, Didžioji 
Britanija. 2017 m. 
(N-7).
14.30 „Ponas 
Bynas“. Komedija. 
Didžioji Britanija, 
JAV. 1997 m. (N-7).
16.10 „Veidrodėli, 
veidrodėli“. 
Komedija. Kanada, 
JAV. 2012 m. (N-7).
18.30 TV3 žinios, 
sportas, orai.
19.30 „Namo 
su laikrodžiais 
paslaptis“. Komedija. 
JAV. 2018 m. (N-7).
21.45 „Egzodas. 
Dievai ir karaliai“. 
Drama. Ispanija, 
JAV. 2014 m. (N-14).
0.50 „Devynioliktasis 
stalas“. Komedija. 
JAV. 2017 m. (N-7).
2.20 „Maištas“ 
(kart.).
3.50 „Pašalintieji“ 
(kart.).

6.30 „Kalnų 
šventovė. Išgyventi 
Alpėse“. 2 s. (kart.).
7.30 „Iš liūtukų - į 
liūtus karalius“. 
Dokumentika. 
Austrija. 2016 m. 
8.40 „Gyvūnijos 
stebuklai“. 1, 2 s. 
11.00 „Gepardas, 
vardu Duma“. 
Nuotykių filmas 
šeimai. JAV. 2005 m. 
13.00 „Dvynys“. 
Komedija. 
Prancūzija. 1984 m. 
15.20 „Fantomas“. 
Veiksmo ir nuotykių 
komedija. Australija, 
JAV. 1996 m. (N-7).

17.20 „Tango ir 
Kešas“. Veiksmo 
komedija. JAV. 
1989 m. (N-7).
19.30 
Amerikietiškos 
imtynės.
21.30 „Visa 
griaunantis“. 
Veiksmo filmas. JAV. 
1993 m. (N-14).
23.50 „Pranašas“. 
Veiksmo filmas. JAV. 
1999 m. (N-14).
1.35 „Detektyvų 
istorijos“. 5 s.

6.00, 10.00 Info 
diena (kart.).
12.00 Labas 
vakaras, Lietuva 
(kart.). 
13.30 VIDO VIDeO 
(kart.).
14.30 Žinios. 
15.30 KK2 (kart.). 
16.00, 21.30 
Valanda su Rūta 
(kart.). 
17.00 KK2 
penktadienis (kart.).
18.30 Bus visko 
(kart.). 
19.30 Nuo... Iki... 
(kart.). 
20.30 Šiandien. Po 
metų (kart.). 
22.30 Gyvenu čia 
(kart.). 
23.30, 5.35 Gyvūnų 
pasaulis (kart.). 
0.00 Dabar 
pasaulyje. 
0.30 VIDO VIDeO 
(kart.). 
3.55 KK2 (kart.).

6.30 TV Europa 
pristato. „Lietuvos 
gelmių istorijos“. 5 s. 
7.00 Laikykitės 
ten. Pokalbiai. S. 
Prūsaitis.
8.00 #NeSpaudai. 
9.00 Greiti pietūs. 
10.00 Atliekų 
kultūra. 
10.30 Kaimo 
akademija. 
11.05 „Šerlokas 
Holmsas ir daktaras 
Vatsonas. Pažintis“. 
1/1 s.
13.00 „Šerlokas 
Holmsas ir daktaras 
Vatsonas. Kruvinas 
užrašas“. 1/2 s. 
14.30 „Šerloko 
Holmso ir daktaro 
Vatsono nuotykiai. 
Šantažo karalius“. 
2/1 s. 
16.00, 18.00, 
20.00, 22.30 
Reporteris. Sportas. 
Orai.
16.30 „Šerloko 
Holmso ir 
daktaro Vatsono 
nuotykiai. Mirtinas 
susirėmimas“. 2/2 s.
18.30 „Šerloko 
Holmso ir daktaro 
Vatsono nuotykiai. 
Tigro medžioklė“. 
2/3 s. 
20.30 Oponentai. 
21.00 Kitoks 
pokalbis su Edvardu 
Žičkumi. 
22.00 „Bruto ir 
Neto“. 3/49 s. 
23.00 Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 
KOK“ 2019 m.
0.00 „Moterų 
daktaras“. 3/12 s. 
1.00 Greiti pietūs. 
2.10 „Bruto ir Neto“. 
3/49 s. 
2.30 „Prokurorai“. 
1/14 s. 
3.30 Reporteris. 
Sportas. Orai.

4.10 Gyvenimas. 
5.10 Atliekų kultūra. 
5.50 Kaimo 
akademija.

6.05 Džiazo muzikos 
vakaras. XVI 
tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius 
Mama Jazz 2017“. 
Vladimir Tarasov 
& Lithuanian Art 
Orchestra feat. 
Vladimir Cheksin.
7.30 „Šervudo 
padauža Robinas 
Hudas“. 2/39 s. 
(kart.).
7.40 „Kaimynai 
piratai“. 45 s. (kart.).
7.55 „44 katės“. 
47, 48 s.
8.20 Pasaulio 
lietuvių žinios 
(kart.).
8.50 „Maistas. tiesa 
ar pramanas?“. 
3/5 d. „Pikantiškas 
pavadinimo 
prieskonis“ (kart.).
9.15 „Vieno 
buto istorija. V. 
Mykolaitis-Putinas“. 
Dokumentinis filmas. 
10.45 „Nėra 
laiko gerumui“. 
Dokumentinis filmas. 
2015 m.
11.55 „Janina 
Miščiukaitė. 
Gyvenimas 
dainoje“. Muzikinis 
dokumentinis filmas. 
2016 m.
12.50 „Veidas už 
balso - Virgilijus 
Kęstutis Noreika“. 
Dokumentinis filmas. 
2012 m.
13.45 „Stotelė“. 
Spektaklis Bohumilo 
Hrabalo kūrinių 
motyvais.
15.15 Dainuoju 
Lietuvą.
15.30 Pasaulio 
dailiojo čiuožimo 
taurės varžybos.
17.05 Klausimėlis.lt.
17.30 Pasaulio 
dailiojo čiuožimo 
taurės varžybos.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.15 Pasaulio 
dailiojo čiuožimo 
taurės varžybos.
20.50 Klausimėlis. 
21.10 Pasaulio 
dailiojo čiuožimo 
taurės varžybos.
22.25 Pirmą kartą 
(kart.).
22.30 „Smaragdo 
miestas“. 6 s. 
23.15 Mūsų 
miesteliai. Kriaunos. 
1 d. (kart.).
24.00 DW naujienos 
rusų kalba.
0.15 Dabar 
pasaulyje.
0.45 Veranda 
(kart.).
1.15 Džiazo 
muzikos vakaras. XV 
tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius 
Mama Jazz 2016“. 
Richardas Banys 
(Lietuva).
1.45 „Bitlai. 
Pagaminta 
Mersisaide“. 
Dokumentinis filmas. 
Didžioji Britanija. 
2018 m. (kart.).
3.10 Lilo ir Innomine 
koncertas (kart.).
4.40 7 Kauno dienos 
(kart.).
5.05 Nacionalinė 
ekspedicija 
(subtitruota, kart.).

LAPKRIČIO 1 D., PENKTADIENIS

penktadienis, lapkričio 1 d.

Redakcijaužprogramų
netikslumusirpakeitimus
neatsako.

ŠeŠtadienis, spalio 26 d.

ketvirtadienis, spalio 31 d.

trečiadienis, spalio 30 d.

sekMadienis, spalio 27 d.

antradienis, spalio 29 d.
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Irena SABALIAUSKIENĖ 
Panevėžio rajono Tau raguvos fakulteto 
dekanė 

Spalio 21 d. Panevėžio rajono 
Trečiojo amžiaus universiteto Ra-
guvos ir Šilų fakultetų klausytojai 
susirinko į mokslo metų atidarymo 
renginį. Smagu, kad užsiėmimus 
panoro tęsti buvę TAU klausytojai 
bei prisijungė nemažai naujų na-
rių. Nuo šių metų Raguvos „Žmo-
gaus ir socialinės aplinkos pažini-
mo fakultetą“ lankys 50 klausyto-
jų, o Šilų – 30.

„Yra pažinimo aistra, lygiai kaip 
aistra muzikai. Be šios aistros ne-
būtų nei matematikos, nei tikslių-
jų mokslų“. Tokiais Alberto Einš-
teino žodžiais seminarą-praktiku-
mą „Muzikiniai receptai ne tik sie-
lai, bet ir sveikatai“ pradėjo mūsų 
lektoriai: gydytoja kardiologė Asta 
Grigaliūnienė ir muzikantas Algis 
Frankonis. 

Gydytoja papasakojo, kaip laiku 
atpažinti širdies ir kraujagyslių ligų 
simptomus, ką gali padaryti gydy-
tojas, o ką – būsimas pacientas. Pa-
gerinti gyvenimo kokybę, lėtinti se-

Muzikiniai receptai ne tik sielai, bet ir sveikatai

nėjimo procesą, atitolinti gresiančias 
ligas tikrai galima. Tinkamas požiū-
ris į sveiką gyvenseną bei reguliarus 
fizinis aktyvumas yra širdies ir krau-
jagyslių ligų prevencijos pagrindas. 

Žinomas dainininkas Algis 

Frankonis dalijosi mintimis apie 
savo sveikatos stiprinimo progra-
mą, kurioje labai svarbi muzikos 
terapija. Lektoriai akcentavo, kad 
širdies ir kraujagyslių sistemą sau-
gantys veiksniai – tai pozityvus po-

žiūris, juokas, muzika, gražios min-
tys ir palinkėjimai. 

Dėkojame lektoriams už kito-
kią bendravimo formą, nuoširdu-
mą, pozityvumą, naudingas žinias 
bei geros nuotaikos dozę. 

Renginys finansuojamas Pane-
vėžio rajono savivaldybės Neforma-
liojo suaugusiųjų švietimo ir tęsti-
nio mokymosi programos „Pažinki-
me, bendraukime ir atraskime save 
iš naujo“ lėšomis.

Rimos žudienės nuotr.
Į mokslo metų atidarymo renginį susirinkę Trečiojo amžiaus universiteto Raguvos ir Šilų fakultetų klausytojai.

Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Panevėžio 
departamento specialistai infor-
muoja, kad šių metų spalio mėne-
sį Panevėžyje registruotas mirties 
atvejis nuo erkinio encefalito. Mi-
rė 79 m. Panevėžio miesto gyven-
tojas. Lietuvoje šiais metais regis-
truoti net 6 mirties atvejai nuo er-
kinio encefalito. 

ŠIAIS METAIS 
PANEVĖŽIO APSKRITYJE 
PADIDĖJO SERGAMUMAS 

ERKINIU ENCEFALITU
2019 m. Panevėžio apskrityje re-

gistruoti 37 erkinio encefalito atve-
jai, 2018 m. – 31 atvejis. Paskuti-
nį kartą erkinio encefalito mirties 
atvejis Panevėžio apskrityje buvo 
registruotas 2012 m., mirė 47 metų 
Panevėžio rajono gyventojas.

SERGAMUMO ERKINIU 
ENCEFALITU SIMPTOMų 

PRADŽIA PANAŠI 
Į GRIPO 

Erkinio encefalito ligos pradžia: 
pakilusi temperatūra, galvos skaus-
mas, silpnumas, šaltkrėtis, pykini-
mas, kartais viduriavimas primena 
gripo ar peršalimo simptomus, to-
dėl juos galima sumaišyti. Žmogus 
šiuos ligos simptomus dažniausiai 
pajaučia po 7–14 dienų. Po to ser-
gančiojo būklė pagerėja, bet daž-
niausiai būna antroji ligos banga. 
Jai būdinga aukšta temperatūra, 
virusas pasiekia smegenis ir suke-
lia jų uždegimą. 

Laimo ligos atveju erkės įkan-
dimo vietoje atsiranda raudona dė-
mė, galinti keisti savo formą ir dydį, 
kuri atsiranda praėjus 1–4 savaitėm 
įkandimo vietoje. Šios ligos atveju 

ligonis skundžiasi sąnarių ir rau-
menų skausmu, o vėlyvu ligos pe-
riodu pažeidžiama centrinė nervų 
sistema. Ligoniai skundžiasi mie-
go sutrikimu, atminties susilpnė-
jimu, galvos svaigimu ir kt.

PAGRINDINĖ 
PROFILAKTIKOS 
PRIEMONĖ NUO 

ERKINIO ENCEFALITO 
YRA SKIEPAI

Primename, kad skiepai nuo er-
kinio encefalito yra mokami. Imu-
noprofilaktikos kainą ir apmokėji-
mo tvarką nustato skiepijimus at-
liekanti įstaiga. Vakcinavimo sche-
mos yra dvi: įprastinė ir pagreitinta. 
Įprastinės skiepijimo schemos pir-
mosios dvi dozės įskiepijamos 1–3  
mėn. intervalu; trečiosios ir susti-
prinančiųjų dozių įskiepijimo in-
tervalai gali būti skirtingi, priklau-
somai nuo vakcinos gamintojo, ir 
nurodomi vakcinos charakteristikų 
santraukoje. Pagreitinta skiepijimų 
nuo EE schema taikoma prieš pat 
erkių aktyvumo sezoną ar jam jau 
prasidėjus. Ši schema įvairių ga-
mintojų vakcinoms gali būti skir-
tinga, ji nurodoma vakcinos infor-
maciniame lapelyje. 

Žmogus tampa visiškai apsau-
gotas nuo EE praėjus dviem sa-
vaitėms nuo antrosios dozės su-
leidimo (tiek taikant įprastinę, 
tiek pagreitintą vakcinacijos sche-
mą). Svarbu atminti, kad EE vak-
cinomis galima skiepyti vyresnius 
nei vienerių metų vaikus. Jaunes-
nio amžiaus vaikai skiepijami tik 
išimtiniais atvejais, esant realiai 
grėsmei užsikrėsti. EE vakcinos 
gali būti skiriamos nėščiosioms ar 
žindyvėms, tik įvertinus vakcina-
cijos naudą ir galimą riziką.

Kodėl svarbu pasiskiepyti 
nuo erkinio encefalito Sigita ZUMERYTĖ

eLTa

Sveikatos apsaugos ministerija 
(SAM), siekdama didinti skiepų 
prieinamumą, siūlo plėsti galin-
čių skiepyti specialistų sąrašą. Siū-
loma, kad gydymo įstaigose skie-
pyti galėtų slaugytojai ir akušeriai, 
o vaistinėse – išplėstinės praktikos 
vaistininkai.

Galimybė skiepyti slaugy-
tojams ir akušeriams numatyta 
ministro įsakyme, kuris įsigalio-
tų nuo kitos savaitės. O galimy-
bė skiepyti vaistinėse numatyta 
įstatyme, kuris teikiamas derin-
ti visuomenei ir suinteresuotoms 
šalims. Jei vaistinės tam bus pa-
siruošusios, išplėstinės praktikos 
vaistininkai galėtų pradėti skie-
pyti 2020 m. spalį.

Sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga tikisi, kad šios 
siūlomos naujovės padės suma-
žinti šeimos gydytojams tenkan-
tį krūvį, o norintiems pasiskiepyti 
tai padaryti bus paprasčiau.

„Šiuo metu norintis pasiskie-
pyti žmogus, net ir būdamas svei-
kas, privalo laukti eilėje pas šei-
mos gydytoją. Tad, jei mūsų siū-
lymai įsigaliotų, pasiskiepyti būtų 
galima greičiau, kartais net neap-
silankius gydymo įstaigoje, pavyz-
džiui, vaistinėje. Tikimės, jog tokiu 
būdu skiepai taptų „patrauklesni“ 
ir eilių gydymo įstaigose besibai-
minantiems piliečiams, o sveikatos 
priežiūros specialistams būtų toly-
giau paskirstomas darbo krūvis“, – 
sako ministras A. Veryga.

Ministro įsakymu numatoma, 
kad slaugytojai ir akušeriai galėtų 
patys įvertinti paciento sveikatos 
būklę, užpildydami specialius klau-
simynus, ir jei pacientai yra sveiki 
(tiek vaikai, tiek suaugusieji), atlik-
ti skiepijimą visomis vakcinomis. 
Pavyzdžiui, jei vaikas yra sveikas, 
jie galėtų juos skiepyti ir vakcino-
mis, kurios numatytos pagal skiepų 
kalendorių. Tuo tarpu šeimos gy-
dytojams liktų tie pacientai, kurie 
serga, t. y. patenka į rizikos grupę. 
Atkreipiame dėmesį, kad kaip ir 
iki šiol, taip ir toliau, skiepyti ga-
lės visų specialybių gydytojai pagal 
kompetenciją, o sprendimus ga-
lima skiepyti ar ne, priims ne tik 
šeimos gydytojas, bet ir slaugyto-
jas bei akušeris.

Siekiant užtikrinti pacientų sau-
gumą, slaugytojams ir akušeriams, 
kuriems siūloma leisti skirti skiepus, 
bus būtinas papildomas profesinės 
kvalifikacijos tobulinimas.

Šiuo metu praktika, kai slaugy-
tojai ir akušeriai gali skirti skiepus 
ir skiepyti, galioja daugelyje Eu-
ropos Sąjungos (ES) šalių, pavyz-
džiui, Jungtinėje Karalystėje, Suo-
mijoje, Norvegijoje, Olandijoje, net 
10 metų – Estijoje. Taip pat ir JAV, 
Japonijoje, Pietų Korėjoje.

Be to, planuojama sudaryti gali-
mybes žmonėms pasiskiepyti vais-
tinėse, įstatyme papildant sveika-
tos priežiūros specialistų sąrašą iš-
plėstinės praktikos vaistininku. Tai 
naujovė, kurios iki šiol nebuvo. Jei 
tokie siūlymai įsigaliotų, šis specia-
listas, įvertinęs suaugusio žmogaus 
sveikatos būklę, galėtų skirti skie-

pus ir paskiepyti jį nuo gripo, tymų 
ar erkinio encefalito.

Pasak SAM, teikti skiepijimo 
paslaugą visoms vaistinėms nebū-
tų privaloma. Pačios vaistinės ap-
sispręstų, ar norėtų ir galėtų teikti 
šią paslaugą, nes esama tam tikrų 
sąlygų. Pirmiausia vaistinių patal-
pos turėtų būti pritaikytos teikti 
kokybišką ir saugią paslaugą. Taip 
pat vaistininkai, nusprendę, kad no-
ri skiepyti, turėtų išklausyti išplėsti-
nės praktikos vaistininko mokymų 
programą bei gauti tai patvirtinan-
tį dokumentą.

Vilniaus universiteto Medicinos 
fakulteto Sveikatos mokslų institu-
to direktorės prof. dr. Nataljos Fat-
kulinos teigimu, išplėstinės prakti-
kos vaistininkas ženkliai prisidėtų 
prie gyventojų sveikatos stiprinimo, 
siekiant Pasaulio sveikatos organi-
zacijos (PSO) rodiklio – 75 proc. 
paskiepytos populiacijos.

„Šiandien net septyniose Euro-
pos šalyse – Airijoje, Portugalijoje, 
Prancūzijoje, Danijoje, Šveicarijoje, 
Norvegijoje ir Didžiojoje Britani-
joje – vaistininkai skiepija pacien-
tus vaistinėse. Pavyzdžiui, Airijos 
vaistinėse paskiepytų žmonių skai-
čius nuo 2011-ųjų kasmet didėjo 
ir dabar sudaro beveik 15 proc. vi-
sų skiepytų nuo gripo atvejų. Be to, 
duomenys rodo, kad vaistinėse skie-
pyti asmenys buvo naujai įtrauk-
ti į skiepijimo programą, nes ben-
dras nuo gripo paskiepytų asmenų 
skaičius išaugo. Reiškia, vaistinin-
kai pasiekė tuos gyventojus, kurie 
iki tol nesiskiepijo“, – teigia prof. 
dr. N. Fatkulina.

Skiepijančių specialistų bus daugiau

Racionalus lėšų naudojimas per 
pastaruosius dvejus metus leido į 
kompensuojamųjų vaistų sąrašą 
įtraukti 66 naujus, iki šiol nekompen-
suotus vaistus. Iš jų beveik pusė – 

31– skirti onkologinėms ligoms gydyti, 
tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija.

2018 m. į kompensuojamųjų vaistų 
sąrašą įtraukti 22 vaistai, skirti onkolo-
ginėms ligoms gydyti, 2019 m. – dar 

9. Be to, artimiausiu metu, įvertinus 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
lėšų sutaupymą, sąrašas, tikėtina, bus 
toliau plečiamas.

ELTA

Sergantiesiems onkologinėmis ligomis kompensuojama daugiau vaistų
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Petras JUKNEVIČIUS

Neatsitiktinai Lietuvos Res-
publikos Seimas 2019-uosius pa-
skelbė vietovardžių metais. Ko-
kie mūsų vietovardžiai išraiškin-
gi, iškalbingi! Jie kurti mūsų pro-
tėvių laiko tėkmėje. Štai važiuo-
jant nuo Ramygalos į Panevėžį 
pakelėje išsidėsto Pašiliai, Šilai-
čiai, Šilagalys... Pavadinimai pa-
tys kalba už save.

Remiantis atsitiktiniais radi-
niais, į Kultūros paminklų sąra-
šą buvo įrašytas Pašilių senkapis 
(AV 843). Nurodyta, kad senka-
pio būta prie Kauno–Panevėžio 
plento, prie A. Čepulio sodybos. 
Kadangi senkapio ribos nebuvo 
aiškios, 1988 m. buvo atlikti ar-
cheologiniai tyrimai (vadovai – 
A. Gedeikis ir šių eilučių auto-
rius). Buvo ištirtas 160 kvadra-
tinių metrų plotas (8 perkasos). 
Senkapio žymių nerasta. Buvo 
prieita išvada, kad jis sunaikin-
tas tiesiant Panevėžio–Ramyga-
los plentą (senasis kelias ėjo kiek 
toliau nuo dabartinio). Remian-
tis archeologinių kasinėjimų duo-
menimis, senkapis buvo išbrauk-
tas iš archeologijos paminklų są-
rašo. Dabar šią vietą užėmė iš-

IŠ KUR MES ATĖJOME
plėstos Panevėžio miesto Šilaičių 
kapinės.

Kaimo istorijos pradžia nėra 
aiški. XVI a. dokumentuose kai-
mas dar neminimas. Čia galimos 
dvi prielaidos: dabartinių Šilaičių 
ir Pašilių vietoje dar tebebuvo miš-
kas arba tuomet čia buvo privačios 
valdos, kurių Valakų reforma ne-
palietė (tuomet ji buvo vykdoma 
valstybinėje valdoje). 

1812 m. Kauno gubernijos pa-
rapijų atlase kaimas pavaizduo-
tas abipus kelio Panevėžys – Ra-
mygalą. 1870 m. duomenimis, po 
baudžiavos panaikinimo buvo su-
daryta Pašilių bendrija. Į ją įėjo 
Pašilių kaimas (buvę Keizerlingo 
baudžiauninkai) ir Barklainių kai-
mas (buvę valstybiniai valstiečiai). 
1892 m. Kauno gubernijos gyve-
namųjų vietų sąraše nurodyta Pa-
šilių gyvenvietė, priklausiusi Pa-
nevėžio valsčiui. Lenkų geografi-
nis žinynas nurodo čia buvus dva-
rą. Bet greičiausiai tai klaida. 1903 
m. Pašiliuose gyveno: gyvenvietė-
je 9 ir kaime 98 žmonės. 1923 m. 
Pašilių kaime buvo 17 sodybų su 
86 gyventojais. 1959 m. adminis-
traciniame žinyne yra Pašilių vien-
kiemis, priklausęs Uliūnų apylin-
kei. Ją panaikinus, kaimas priskir-
tas Velžio apylinkei, o nuo 2012 
m. priklauso Ramygalos seniūnijai.

2018 m. Pašilių II kaime buvo 
62 gyventojai.

Pašiliai II

Į muzikinį spektaklį „Iš-
sipildžiusios svajonės is-

torija“ Bistrampolio dvare 
kviečia duetas „Bella Vita“. 
Džiaugsmingas emocijas 
generuojantis solistų Vy-
tauto Kurnicko (tenoras) 
bei Gražinos Skinderytės-
Kurnickienės (sopranas) 
duetas susitikimui paren-
gė išskirtinį muzikinį pa-
sirodymą, kuriame skamba 
pati gražiausia operečių muzika. 
Spektaklio herojai – kilmingas 
grafas ir paprasta šokėja – yra vi-
siškai tokie pat, kaip ir daugelis iš 
mūsų. Jie svajoja: „Kur rasti laimę 
ir meilę, o suradus, kaip ja pati-
kėti? Kaip sugriauti sienas, kurios 
skiria, ir kaip išgyventi meilę, ku-
ri laužo visas nusistovėjusias vi-
suomenės taisykles?“ Spektakly-
je muzika ir šokiai kuria pakilią 
nuotaiką, o šmaikštūs herojų di-
alogai ne tik dovanoja gerą nuo-
taiką, bet ir pasakoja, kaip išsipil-
do slapčiausios svajonės. 

Vytautas Kurnickas – Lietu-
vos dainininkas (tenoras), kom-
pozitorius. Sukūrė daugiau kaip 
30 muzikinių vaidmenų. Dainavo 
vokalinių simfoninių kūrinių so-
lo partijas. Surengė solinių kon-
certų, dainavo su kameriniais an-
sambliais, kameriniais ir simfo-
niniais orkestrais. Gastroliavo su 
Lietuvos nacionaliniu operos ir 
baleto teatru Europos valstybė-
se, JAV, Kanadoje, Australijoje, 
Taivane. Sukūrė vokalinių ciklų, 
apie 300 dainų ir romansų, išlei-
do rinkinių. 

Gražina Skinderytė-Kurnic-
kienė – Lietuvos dainininkė (so-
pranas), sukūrė muzikinius vai-

dmenis Lietuvos nacionaliniame 
operos ir baleto teatre, dainavo vo-
kalinių simfoninių kūrinių solo par-
tijas. Rengia rečitalius bei įvairių 
menininkų poezijos bei muzikos 
kūrybos vakarus. Su vyru, operos 
solistu Vytautu Kurnicku parengė 
keliolika teatralizuotų programų: 
„Aš myliu jus“, „Gyvenimas yra gra-
žus“, „Meilės žvaigždei“, „Per pa-
saulį nuo Baroko iki XX a.“, „Tau, 
brangioji Mama“ ir kt. Gastroliavo 
Čikagos lietuvių operoje ir kituo-
se Lietuvos ir užsienio miestuose. 

Vytautas Kurnickas gimė Upy-
tėje. „Kai mane, dar mažą berniu-
ką, mama pirmą kartą nusivedė į 
Upytės bažnyčią, prisiglaudęs prie 
medinės bažnyčios sienų jaučiau, 
kaip jos virpa nuo vargonų garsų. 
Tas iškilmingas vargonų gaudesys 
ir atvedė mane į muziką“ (iš Vytau-
to Kurnicko prisiminimų).

vokalinis duetas „Bella vita“ 
lapkričio 8 dieną kviečia į muzi-
kinį spektaklį „išsipildžiusios sva-
jonės istorija“ Bistrampolio dvare. 
Bilietus į koncertą galima užsisa-
kyti tel. 8618 88989. 

Panevėžio rajono gyventojų 
bendruomenės „Upytės 

žemė“ informacija

Muzikinis susitikimas Bistrampolyje

Jolanta MIKŠYTĖ
upytės bibliotekos vyresn. bibliotekininkė 

Upytės seniūnijos garbaus am-
žiaus žmonės ir neįgalieji seniū-
nijos gyventojai lankėsi Sodeliš-
kių dvaro sodyboje. Iš viso į kelio-
nę važiavo 46 žmonės.

Sodeliškių dvaro sodyba yra 
Biržų rajone, netoli Latvijos pasie-
nio. Edukacinės programos „Grū-
do kelias“ metu gidė mus supažin-
dino su autentiška XX a. pradžios 
sodyba. Apžiūrėjome veikiantį 
1924 metų malūną, senovinių mo-
tociklų, automobilių, traktorių, ga-
ro mašinų kolekciją. 

Edukacinės programos „Grūdo 
kelias“ pabaigoje susipažinome su 
duonos kepimo procesu. Grūdai 
duonelei iš šeimininko ūkio, su-
malti vietiniame, senajame ma-
lūne. Visi iš paruoštos tešlos su-
formavome po duonos kepaliu-
ką, pažymėjome jį savo simbo-
liu. Iškeptą duonytę vežėmės na-

Upytės seniūnijos gyventojai 
„Grūdo kelio“ edukacijoje

mo lauktuvių savo artimiesiems. 
Neišdildomą įspūdį paliko iš-

puoselėta aplinka šalia etnografi-
jos muziejaus, stirnų ir elnių ga-
nykla, yra ir kitų gyvūnų (asiliukas, 
alpakos, kalnų ožiai, elniai, paukš-
čiai). Visai netoli technikos muzie-
jus. Šio muziejaus eksponatai mus, 
Upytės seniūnijos gyventojus, su-
grąžino į savo vaikystę, jaunystę. 
Nes pamatėme visus žemės ūkio 
padargus, kuriais naudojosi mū-
sų seneliai, tėvai. Gidei turėjom 
ir klausimų, nes ne viską žinojom 
apie vieną ar kitą įrankį, jų paskirtį, 
kam jie buvo naudojami senovėje. 

Pakeliui į namučius dar aplan-
kėme Kirkilų apžvalgos bokštą, ku-
ris tokį pavadinimą gavęs dėl sa-
vo vietos – šalia yra viena iš Biržų 
krašto įdomybių – Kirkilų karsti-
niai ežerėliai. Lietuvoje netrūksta 
apžvalgos bokštų, tačiau dauguma 
jų panašios formos. Kirkilų apžval-
gos bokštas originalesnis – jo for-
ma primena kanoją arba grimztan-

čią valtį, o kai kam... mėnulį. Ke-
letas iš stipresnių keliautojų bu-
vo užlipę į patį apžvalgos bokšto 
viršų. Iš ten atsiveria nuostabūs 
vaizdai – 30 vandens pilnų smeg-
duobių, vadinamų Kirkilų draus-
tinio ežerėliais, kurių skersmuo – 
apie 35 metrus ir daugiau. Kartais, 
esant tam tikroms sąlygoms, vasa-
ros metu jie nusidažo įvairiomis 
spalvomis. Grožėjomės nuostabia 
rudenėjančia gamta, kuri ežeruo-
se, ežerėliuose atsispindėjo įvai-
riausiomis spalvomis.

Išpuoselėta aplinka byloja, kad 
sukurta tikro entuziasto. Džiau-
gėmės, kad tęsiamos tautinės kul-
tūros tradicijos, kurių dalimi ir 
mes pasijutome. 

Esame dėkingi Panevėžio ra-
jono savivaldybės Socialinės pa-
ramos skyriui, Upytės seniūnijos 
seniūnui Giedriui Koženiauskui, 
socialinei darbuotojai Ramintai 
Stakėnienei, kuri mus lydėjo ir 
globojo visą kelionę.

Irena ŠUKIENĖ 
vyresnioji bibliotekininkė 

KATINŲ BIBLIOTEKOJE

irenos Šukienės nuotraukos

Katinų kaimo bibliotekoje atsi-
rado labai graži tradicija rudeniop 
rengti jurginų parodas. Ji gyvuoja 
jau treti metai. biblioteka pražįsta 
gėlėmis. Visi bendruomenės nariai, 
galintys ir norintys  pasidalinti savo 
kiemo grožio dalele, yra kviečiami 
ir laukiami bibliotekoje. Paprastai 
paroda rengiama rugsėjo pradžioje.  

Parodoje renkame gražiausią 
puokštę. Šiais metais nugalėtoja ta-
po išpuoselėtos sodybos šeiminin-
kės senjoros Palmyros Čiplienės su-
kurta kompozicija.

Ši išsilavinusi moteris domisi ne 
tik gėlėmis, yra aktyvi bibliotekos 
lankytoja, skaitanti jai patinkančią 
dokumentiką, besidominti istorija, 
geografija. Noriu padėkoti ir kartu 
pasidžiaugti tokiais šviesiais kaimo 
žmonėmis, dėkoju, kad esate, kad 
mylite grožį, literatūrą. Taip pat no-
riu paskatinti ir kitus bendruomenės 
narius aplankyti biblioteką, drąsiai 
ateiti ten, kur esate laukiami.

Nors Katinų gyvenvietėje nebėra 
mokyklos, galima pasidžiaugti bi-
blioteką lankančiais vaikais.

Sugrįžę iš mokslo vietų, jie no-
riai dalyvauja bibliotekos veikloje, 
ten rengiamuose įvairiuose jiems 
skirtuose renginiuose. Dažniausiai 

2019-ieji Seimo nutarimu yra 
paskelbti Juozo Tumo-Vaižgan-
to metais. J. Tumas-Vaižgantas yra 
viena ryškiausių XX a. pirmosios 
pusės asmenybių, tautinio atgimi-
mo ir moderniosios kultūros reiš-
kėjas, lietuvių prozos klasikas, kri-
tikas ir literatūros istorikas, kurio 
palikimas yra gausiausias tarp to 
meto rašytojų.

Katinų bibliotekoje vyko filmo 
„Tumo kodeksas“ peržiūra, rengi-
nys skirtas Juozo Tumo-Vaižganto 
metams pažymėti.

Filmo peržiūra 
bibliotekoje

Jurginų savaitė 
2019

Akcija 
„Vasara su knyga“

tai būna popietės, edukaciniai už-
siėmimai, teminės valandėlės.

Šią vasarą vaikai labai aktyviai 
dalyvavo akcijoje „Vasara su kny-
ga“. Šioje akcijoje dalyvavo ir suau-
gusieji, jie jungėsi prie savo kom-
piuterių ir elektroninių paštų.

Džiugu tai, kad visi dalyviai 
įvykdė skirtas užduotis, gavo da-
lyvio diplomus. Vaikams buvo 
surengtas nuotaikingas diplomų 
įteikimas.

Akcijos „Vasara su knyga“ dalyviai.

Filmo „Tumo kodeksas“ peržiūra.
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1. Pastatas – gyvenamasis namas 
(unikalus Nr. 4400-1762-6780, pažy-
mėjimas plane 1A1m, plotas 150,68 
kv. m, pagrindinė naudojimo paskirtis 
– gyvenamoji (vieno buto pastatai), 
pastatas – ūkinis pastatas (unikalus Nr. 
4400-1762-6803, pažymėjimas plane 
2I1p, užstatytas plotas 132,00 kv. m, 
pagrindinė naudojimo paskirtis – pa-
galbinio ūkio), kiti inžineriniai statiniai 
(šulinys) (unikalus Nr. 4400-1762-6814, 
pažymėjimas plane k, pagrindinė nau-
dojimo paskirtis – kiti inžineriniai stati-
niai (kiemo įrenginiai) ir šiam objektui 
priskirtas žemės sklypas (kadastro Nr. 
6679/0001:336, unikalus Nr. 4400-
2336-6542, plotas 0,2926 ha), esan-
tys Bobiniškių k. 14, Krekenavos sen., 
Panevėžio r. sav. 

Pradinė objekto pardavimo kaina 
1557 Eur. Turto apžiūra 2019 m. lapkri-
čio 25–26 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val. 
Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto 
su darbuotoju, atsakingu už turto apžiū-
rą, Krekenavos seniūnijos seniūnu Vaidu 
Kaušakiu, tel. 8 698 59 639, el. paštas 
vaidas.kausakys@panrs.lt.

2. Pastatas – gyvenamasis namas 
(unikalus Nr. 6696-6012-1010, pažy-
mėjimas plane 1A1m, plotas 168,01 kv. 
m, pagrindinė naudojimo paskirtis – gy-
venamoji (trijų ir daugiau butų – dau-
giabučiai pastatai) ir 0,0931 ha žemės 
sklypas (kadastro Nr. 6657/0003:189, 
unikalus Nr. 4400-2336-5820), esantys 
Skaistkalnio k. 6A, Krekenavos sen., 
Panevėžio r. sav.

Pradinė objekto pardavimo kaina 
1071 Eur. Turto apžiūra 2019 m. lapkri-
čio 25–26 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val. 
Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto 
su darbuotoju, atsakingu už turto apžiū-
rą, Krekenavos seniūnijos seniūnu Vaidu 
Kaušakiu, tel. 8 698 59 639, el. paštas 
vaidas.kausakys@panrs.lt.

3. Pastatas – ūkinis pastatas nugrio-
vimui (unikalus Nr. 6693-5000-1029, 
pažymėjimas plane 2I1p, užstatytas 
plotas 16,00 kv. m, pagrindinė naudoji-
mo paskirtis – pagalbinio ūkio), esantis 
Vadoklių g. 4, Ramygalos m., Ramyga-
los sen., Panevėžio r. sav.

Pradinė objekto pardavimo kaina 
183 Eur. Turto apžiūra 2019 m. lapkričio 
25–26 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val. 
Apžiūros laiką būtina suderinti iš anks-
to su darbuotoju, atsakingu už turto 
apžiūrą, Ramygalos seniūnijos seniūnu 
Valdu Chirv, tel. 8 687 70 036, el. paštas 
valdas.chirv@panrs.lt.

4. Butas / patalpa – butas (unikalus 
Nr. 6698-2011-2011:0004, bendras plo-
tas 20,08, kv. m, gyvenamasis plotas 
– 17,76 kv. m, 1 aukštas, 1 kambario, 
pagrindinė naudojimo paskirtis – gyve-
namoji (butų) ir 1/4 kitų inžinerinių sta-
tinių – kiemo statinių (šulinys, lauko tu-
aletas) (unikalus Nr. 6698-2011-2111), 
esantys Puodžiūnų g. 4-4, Puodžiūnų k., 
Paįstrio sen., Panevėžio r. sav.

Pradinė objekto pardavimo kaina 
219 Eur. Turto apžiūra 2019 m. lapkričio 
25–26 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val. 
Apžiūros laiką būtina suderinti iš anks-
to su darbuotoju, atsakingu už turto 

Parduodamas Panevėžio rajono savivaLdYbės 
neKiLnojamasis TurTas vieŠo auKciono būdu

apžiūrą, Paįstrio seniūnijos seniūnu 
Virginijumi Šležu, tel. 8 612 73 952, 
el. paštas virginijus.slezas@panrs.lt. 

5. Butas / patalpa – butas (unika-
lus Nr. 6698-2011-2011:0003, ben-
dras plotas 18,24 kv. m, gyvenama-
sis plotas – 15,92 kv. m, 1 aukštas, 
1 kambario, pagrindinė naudojimo 
paskirtis – gyvenamoji (butų) ir 1/4 
kitų inžinerinių statinių – kiemo sta-
tinių (unikalus Nr. 6698-2011-2111 
(šulinys, lauko tualetas), esantys Puo-
džiūnų g. 4-3, Puodžiūnų k., Paįstrio 
sen., Panevėžio r. sav.

Pradinė objekto pardavimo kaina 
219 Eur. Turto apžiūra 2019 m. lapkri-
čio 25–26 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 
val. Apžiūros laiką būtina suderinti 
iš anksto su darbuotoju, atsakingu 
už turto apžiūrą, Paįstrio seniūnijos 
seniūnu Virginijumi Šležu, tel. 8 612 
73 952, el. paštas virginijus.slezas@
panrs.lt.  

Asmenys, ketinantys dalyvauti 
aukcione, dokumentus registruoti pa-
teikia Panevėžio rajono savivaldybės 
administracijos Ekonomikos ir turto 
valdymo skyriui, Vasario 16-osios g. 
27, Panevėžys, 214 kabinetas. Auk-
cionai vyks Panevėžio rajono savival-
dybės posėdžių salėje, 227 kab., II 
aukštas, Vasario 16-osios g. 27, Pane-
vėžys, tiesiogiai, vadovaujantis Vals-
tybės ir savivaldybių nekilnojamojo 
turto daiktų pardavimo viešo aukciono 
būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės 2014 m. 
spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 (TAR, 
2014, Nr. 2014-15252). 

Aukciono dalyvių registravimo 
pradžia 2019-11-25, 8 val., pabaiga 
2019-07-26, 16 val. (Panevėžio rajo-
no savivaldybės administracijos darbo 
laiku) Panevėžio rajono savivaldybės 
administracijos Ekonomikos ir turto 
valdymo skyriuje, Vasario 16-osios g. 
27, Panevėžys, 214 kabinetas.

Aukciono organizatorė – Panevėžio 
rajono savivaldybės administracija, 
kodas 188774594, buveinė Vasario 
16-osios g. 27, Panevėžys. Aukcio-
no dalyvio registravimo mokestis ir 
garantinis įnašas turi būti sumokėti 
iki dokumentų pateikimo registruoti. 
Atsiskaitomoji sąskaita aukciono da-
lyvio garantiniam įnašui, registravimo 
mokesčiui sumokėti LT95 4010 0412 
0008 0053 Luminor Bank AS Lietu-
vos skyrius. 

Gauti kitą smulkesnę informaciją 
apie aukciono sąlygas bei susipažinti 
su pirkimo–pardavimo sutarčių pro-
jektais galite Panevėžio rajono savi-
valdybės tinklalapyje www.panrs.lt. 
Taip pat informaciją teikia atsakinga 
už programos vykdymą Panevėžio 
rajono savivaldybės administracijos 
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus 
vedėja Aldona Čiegytė, adresu: Pa-
nevėžys, Vasario 16-osios g. 27, 221 
kab., tel. (8 45) 58 29 13, el. paštas 
aldona.ciegyte@panrs.lt.

Panevėžio rajono 
savivaldybė

Paskelbtas konkursas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos 
žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnau-
tojas) pareigybei užimti. 

Pareiginės algos koeficientas – 7,2 (baziniais dydžiais).
Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas 

atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respu-
blikos vidaus reikalų ministerijos.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, dokumentus teikia Valstybės tar-
nybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą 
(VATIS) adresu www.testavimas.vtd.lt; www.vtd.lt.

Dokumentai priimami per VATIS iki 2019 m. spalio 31 d. imtinai.
Išsamesnė informacija www.panrs.lt arba tel. (8 45) 503724.

***
Paskelbti konkursai Panevėžio rajono savivaldybės administraci-

jos Finansų skyriaus vyriausiojo specialisto ir Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojai) 
pareigybėms užimti. 

Pareiginės algos koeficientas – 7,8 (baziniais dydžiais).
Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas 

atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respu-
blikos vidaus reikalų ministerijos.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, dokumentus teikia Valstybės tar-
nybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą 
(VATIS) adresu www.testavimas.vtd.lt; www.vtd.lt.

Dokumentai priimami per VATIS iki 2019 m. lapkričio 7 d. imtinai.
Išsamesnė informacija www.panrs.lt arba tel. (8 45) 503724.

KoNKURSAI

JP.lt

Krekenavos Mykolo Antanai-
čio gimnazijoje vyko krepšinio 3 
prieš 3 varžybos, skirtos moky-
klos šimtmečiui paminėti. Jose 
dalyvavo Panevėžio rajono savi-
valdybės, Panevėžio miesto ir ra-
jono policijos komisariato, Kre-
kenavos bendruomenės ir net trys 
gimnazijos komandos.

Buvo daug emocijų, atkaklių 
rungtynių, įspūdingų asmeni-

Krekenavos gimnazijos 
šimtmečiui – 
krepšinio turnyras

nių pasirodymų. Varžybose nu-
galėjo Krekenavos bendruome-
nės komanda, kurioje žaidė ne-
seniai mokyklą baigę mokiniai: 
Lukas Paškauskas, Ugnius Paš-
kauskas, Mantas Piliponis, Faus-
tas Kaušakys.

Antra vieta atiteko gimnazijos 
antrajai komandai, kurioje žaidė 
Irmantas Brazauskas, Povilas Ma-
čiūnas, Rasvidas Bučinskas, Lu-
kas Samuolis. Trečią vietą iškovo-
jo svečiai iš Policijos komisariato, 

kuriems talkino gimnazijos direk-
torius Vaidas Pocius.

Varžybų dalyviai buvo apdo-
vanoti taurėmis, medaliais, diplo-
mais, kitomis dovanomis.

Varžybų rėmėjai: Panevėžio ra-
jono savivaldybė, Panevėžio mies-
to ir rajono policijos komisariatas. 
Varžybas organizuoti padėjo Kre-
kenavos seniūnijos sporto metodi-
ninkas Evaldas Čiūras, gimnazijos 
fizinio ugdymo mokytojai Sigita 
Rudienė ir Vytas Dulius.

Organizatorių nuotr.Krepšinio 3 prieš 3 varžybų dalyviai.

1. Butas / patalpa – butas (unikalus Nr. 6696-6008-
8018:0003, bendras plotas 39,07, kv. m, 2 kambarių, 1 
aukštas, pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (bu-
tų), esantis Nevėžio g. 12-1, Berniūnų k., Panevėžio sen., 
Panevėžio r. sav.

Pradinė objekto pardavimo kaina 6 750 Eur. Turto apžiūra 
2019 m. lapkričio 18–19 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val. Ap-
žiūros laiką būtina suderinti iš anksto su darbuotoju, atsakin-
gu už turto apžiūrą, Panevėžio seniūnijos seniūnu Sauliumi 
Skrebe, tel. 8 618 08 089, el. paštas saulius.skrebe@panrs.lt. 

2. Negyvenamoji patalpa – kultūros namai (unikalus Nr. 
4400-3884-2956:9206, bendras plotas 957,99 kv. m, pagrin-
dinis plotas 789,02 kv. m, pagrindinė naudojimo paskirtis 
– kultūros), esantys Naujamiesčio g. 1-1, Liberiškio k., Nau-
jamiesčio sen., Panevėžio r. sav., ir 0,3177 ha žemės sklypo 
dalis, esanti 0,4556 ha žemės sklype (kadastro numeris Nr. 
6631/0002:375, unikalus Nr. 4400-4386-9961), esanti Nauja-
miesčio g. 1, Liberiškio k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav.

Pradinė objekto pardavimo kaina 17 134 Eur. Turto apžiūra 
2019 m. lapkričio 18–19 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val. Apžiū-
ros laiką būtina suderinti iš anksto su darbuotoju, atsakingu 
už turto apžiūrą, Naujamiesčio seniūnijos seniūnu Jonu San-
kaičiu, tel. 8 686 61 231, el. paštas jonas.sankaitis@panrs.lt.

3. Pastatas – gyvenamasis namas (unikalus Nr. 6693-
7000-1016, bendras plotas 36,75 kv. m, pažymėjimas plane 
1A1m, pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (vieno 
buto pastatai), pastatas – ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6693-
7000-1027, užstatytas plotas 15,94 kv. m, pažymėjimas pla-
ne 2I1m, pagrindinė naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio), 
pastatas – ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6693-7000-1038, 
užstatytas plotas 10,24 kv. m, pažymėjimas plane 3I1m, 
pagrindinė naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio), pastatas 
– ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6693-7000-1049, užstatytas 
plotas 13,31 kv. m, pažymėjimas plane 4I1 m, pagrindinė 
naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio), kiti inžineriniai statiniai 
– kiemo statiniai (lauko tualetas, tvora) (unikalus Nr. 6693-
7000-1052, pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai 
statiniai) ir 0,0614 ha žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-3880-

0606, kadastro Nr. 6667/0001:24), esantis Krekenavos g. 32, 
Ramygalos m., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav. 

Pradinė objekto pardavimo kaina 2 782 Eur. Turto apžiūra 
2019 m. lapkričio 18–19 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val. Apžiū-
ros laiką būtina suderinti iš anksto su darbuotoju, atsakingu 
už turto apžiūrą, Ramygalos seniūnijos seniūnu Valdu Chirv, 
tel. 8 687 70 036, el. paštas valdas.chirv@panrs.lt.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis 
interneto svetainėje www.evarzytynes.lt, vadovaujantis Vals-
tybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo 
aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 
„Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo 
viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybės ir 
savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vyk-
dymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašo, 
patvirtinto valstybės įmonės Turto banko generalinio direkto-
riaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142.

Aukciono organizatorė – Panevėžio rajono savivaldybės 
administracija, kodas 188774594, buveinė Vasario 16-osios 
g. 27, Panevėžys. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir 
garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo 
registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garanti-
niam įnašui, registravimo mokesčiui sumokėti LT95 4010 0412 
0008 0053 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius. 

Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2019-11-18, 0.00 
val., pabaiga 2019-11-20, 23.59 val. Aukcionų pradžia 2019-
11-25, 9.00 val., pabaiga 2019-11-28, 13.59 val. 

Gauti kitą smulkesnę informaciją apie aukciono sąlygas 
bei susipažinti su pirkimo–pardavimo sutarčių projektais ga-
lite Panevėžio rajono savivaldybės tinklalapyje www.panrs.lt. 
Taip pat informaciją teikia atsakinga už programos vykdymą 
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir 
turto valdymo skyriaus vedėja Aldona Čiegytė, adresu: Pa-
nevėžys, Vasario 16-osios g. 27, 221 kab., tel. (8 45) 58 29 
13, el. paštas aldona.ciegyte@panrs.lt.

Panevėžio rajono savivaldybė

Parduodamas Panevėžio rajono savivaLdYbės neKiLnojamasis 
TurTas vieŠo auKciono būdu

Krepšinio Čempionų lygos an-
trojo turo rungtynėse A grupėje 
trečiadienį Panevėžio „Lietkabelio“ 
komanda svečiuose 70:76 (15:13, 
15:19, 21:24, 19:20) nusileido 

„Lietkabelio“ krepšininkai Čempionų lygoje 
patyrė antrąją nesėkmę

Manresos „Baxi“ (Ispanija) ekipai, 
kuriai atstovauja Deividas Dulkys.

Panevėžio komandai (0 perga-
lių/2 pralaimėjimai) Željko Šakičius 
ir Tomas Lekūnas pelnė po 11 taš-

kų, Kendrickas Brownas ir Martynas 
Sajus (7 atk. kam.) – po 9, Tomas 
Dimša – 8.

Kitas rungtynes „Lietkabelis“ žais 
spalio 30 dieną namuose su Ankaros 
„Turk Telekom“ (Turkija) ekipa.

ELTA
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Subjektyvaus pobūdžio informacija, 
skirta pramogai

Savaitės  horoskopas
avinas. Savaitės pradžioje turbūt teks sukti galvą dėl rei-

kalų, susijusių su alimentais, draudimu, vertybiniais popieriais. 
Apie finansinius reikalus, išlaidas, skolas, numatomus pirkinius 
pasikalbėkite su šeimos nariais, verslo partneriais. Galite gauti 
žinią iš toli arba labai domėsitės studijų, kultūros, politikos 
klausimais. Kai kuriomis naujienomis nepaprastai norėsis pa-
sidalinti su kitais, galbūt tai darysite socialiniuose tinkluose.

jautis. Ši savaitė prasideda kartu su jaunatimi. Įdomūs 
dalykai nusimato santykiuose su dalykiniais ar meilės par-
tneriais bei konkurentais. Su kažkuo iš jų galite tam tikra 
prasme susieti savo likimą. Galimi netikėti kontaktai su ne-
prognozuojamais žmonėmis. Pravartu apsvarstyti, ką ir kaip 
ketinate daryti verslo, finansų srityse. Pasitarkite su reikalą 
gerai išmanančiais žmonėmis.

dvyniai. Šią savaitę, tikėtina, kad užsiversite darbais, 
gausite naujų užsakymų arba netikėtai keisite darbovietę. 
Sukaupkite vertingos informacijos, apgalvokite tolesnes pers-
pektyvas. Jums puikiai seksis, jeigu mokate eiti į kompromi-
sus, toleruoti kitokią nuomonę. Sulauksite daug dėmesio iš 
kitų žmonių. Svarbu atsiriboti nuo senų konfliktų, pamiršti 
nuoskaudas.

vėžys. Šią savaitę būsite linkę žavėtis originaliais pasiūly-
mais bei projektais. Rasite puikų būdą, kaip išspręsti aktualią 
problemą ir ką daryti, jeigu norite kažką pradėti, pataisyti, 
patobulinti. Jeigu mėginsite įsidarbinti, turėtų pasisekti. Re-
gis, labiau suartėsite su žmogumi, kuris jums patinka, buvo 
arba dabar yra jums reikalingas. Galbūt pasiryšite apsilankyti 
grožio salone, kirpykloje, koreguoti išvaizdą.

Liūtas. Šią savaitę jus gali užgriūti aibė keistų rūpesčių. 
Galima neprognozuota situacija darbe arba asmeninių santy-
kių srityje. Saugokitės nelaimingų atsitikimų, traumų. Geriau 
jausitės, jeigu daugiau bendrausite su šeima, mylimais žmo-
nėmis, vaikais. Kartu kurdami jaukumą, komfortą, pasijusite 
artimesni, pagerinsite meilės santykius. Tikriausiai jums seksis 
reikštis viešumoje, scenoje, organizuoti, mokyti.

mergelė. Savaitės pradžioje staiga kils ūpas ko nors naujo 
išmokti, persikvalifikuoti arba vykti į stažuotę ar pan. O jeigu 
tai nėra aktualu, tuomet labiausiai rūpės namai, šeima, pri-
vatus ūkis. Turėtų pavykti sumanymas, susijęs su nekilnoja-
muoju turtu, apdaila, praktiniais reikalais. Galbūt subrandin-
site neblogą kūrybinį sumanymą. Savaitės pabaigoje būsite 
nusiteikę sportuoti, lavinti vaikus arba augintinius. 

svarstyklės. Šią savaitę būsite gana praktiški ir dalykiški, 
įžvalgūs derybose ir pasirašant sutartis. Vis dėlto galite susi-
gundyti ir greita, lengva nauda, kurią mėginsite pasiekti kitų 
sąskaita, naudodamiesi tarnybine padėtimi ar pan. Kiti bus 
linkę pasidalinti jums aktualia informacija. Tikėtinos naujie-
nos, susijusios su kelione, mokslu, žiniasklaida arba darbu.

skorpionas. Ši savaitė gali prasidėti netikėtais įvykiais. 
Galbūt jie palies svarbius jums santykius, susitarimus. Įma-
noma, kad kažkas turės nutrūkti dėl naujo starto, permainos. 
Turbūt sėkmingai tvarkysite reikalus, susijusius su verslu, 
finansais, technika, nuoma. Regis, susitarsite dėl kredito, 
lizingo, gausite vertingą dovaną arba naudingą patarimą.

Šaulys. Savaitės pradžioje jums labiau seksis abstraktūs ir 
meniniai dalykai nei konkretūs ir praktiniai. Galite prisiklausyti 
įvairių gandų, apkalbų arba sunerimti dėl savo ar šeimos nario 
sveikatos. Išties ne viskas švytės rožinėmis spalvomis, tačiau 
situacija skatins gilesnį suvokimą. Regis, pagaliau suprasite, 
ko trūksta, kad pasijustumėte ramesni, dvasingesni. Galite 
išgirsti svarių idėjų, pasiūlymų, prisiimti naują įsipareigojimą. 

ožiaragis. Šią savaitę tikriausiai nepraleisite progų pa-
demonstruoti savo sugebėjimų, išplėsti pažinčių ratą. Iš 
mėgstamos veiklos galimos pajamos, iš gerų draugų – geri 
patarimai. Nebus laiko nuobodžiauti iki pat savaitės galo, ypač 
jeigu užsiimate menu, labdara, mistine arba gydymo veikla. 
Galite gauti arba kažkam pateikti dosnų pasiūlymą. Svarbu 
protingai subalansuoti darbo ir poilsio laiką, kad nepakenk-
tumėte sveikatai.

vandenis. Savaitės pradžioje gana daug dėmesio skirsite 
profesiniams reikalams. Galite pasiryžti rizikingam žingsniui. 
Pasiseks tuo atveju, jeigu „šuolis“ bus pagal galimybes. Sau-
gokitės elektros iškrovos, traumų, konfliktinių situacijų. Po 
darbo malonu bus pabendrauti su draugais ir viskas klostysis 
išties neblogai, jeigu sugebėsite neįsižeisti dėl jų pastabų. 
Savaitės pabaiga netinkama rimtiems reikalams, šurmuliui.

žuvys. Ši savaitė bus aktyvi ir gana palanki, jeigu įtemp-
tai studijuojate, ketinate kurti ar plėsti verslą, ieškoti rėmėjų 
arba išvykti pasitobulinti į užsienį. Darbas, mokslas išeis į 
naudą, nes praplės akiratį, pagilins kompetencijas. Tikėtinas 
reikšmingas susitikimas, galbūt dalykinis vizitas, pokalbis. 
Regis, pavyks pasireikšti visuomeninės organizacijos veikloje. 
Savaitgalis vėl žada įvairius susitikimus.

Šiomis dienomis vardadienius švenčia: 

Spalio 26 d. – Liudginas, Mingintė, Evaristas, Liaudginas, Vita.
27 d. – Ramojus, Tautmilė, Vincentas, Sabina, Vincas.
28 d. – Judas, Tadas, Simonas, Almantė, Gaudrimas, Simas.
29 d. – Ermelinda, Gelgaudas, Tolvydė, Violeta, Narcizas.
30 d. – Liucilė, Volfgangas, Skirgaila, Skirvydė, Edmundas, 
Darata, Volfas.
31 d. – Benignas, Mąstvilas, Tanvilė, Liucilė.
lapkričio 1 d. – Žygaudas, Milvydė, Andrius.

Nepamirškite pasveikinti draugų, kaimynų, bendruomenės narių!

Vardadieniai

KINAS
Kino cenTras „garsas“

(respublikos g. 40, Panevėžys)

spalio 26–31 d. repertuaras

didžioji saLė
Helovino kino naktis 2019
„AUKSINĖ PIRŠTINĖ“, „ZOMBIŲ ŽEMĖ: 
KONTROLINIS ŠŪVIS“ – 31 d. 20 val.
Premjera
„ELNIUKO AILO KELIONĖ PER LAPLANDIJĄ“ 
– 30 d. 15.30 val. 
Premjera
„PLAYMOBIL FILMAS“ – 26 d. 11.45 val., 
27 d. 11.45 val., 28 d. 15.30 val., 29 d. 
13.45 val., 30 d. 13.30 val., 31 d. 13.50 val.
Premjera
„AŠ ESU LEONARDO“ – 27 d. 15.50 val., 
29 d. 15.40 val.
Premjera
„PIKTADARĖS ISTORIJA 2“ – 26 d. 13.45 
val., 27 d. 13.40 val., 28 d. 17.30 val., 31 
d. 15.50 val.
Premjera
„ZOMBIŲ ŽEMĖ: KONTROLINIS ŠŪVIS“ 
– 27 d. 21.40 val., 28 d. 21.40 val., 29 
d. 21.40 val.
„PATS SAU MILIJONIERIUS“ – 26 d. 19.50 
val., 27 d. 17.40 val., 28 d. 19.50 val., 29 d. 
17.30 val., 30 d. 19.30 val., 31 d. 18.10 val.
„NEAPOLIO PIRANIJOS“ – 30 d. 17.15 val.
„DŽOKERIS“ – 26 d. 21.40 val., 27 d. 19.30 
val., 29 d. 19.20 val., 30 d. 21.15 val.
13-asis tarptautinis žmogaus teisių 
dokumentinių filmų festivalis „nepa-
togus kinas“
„PASKUTINĘ AKIMIRKĄ“ – 26 d. 16 val.
„KABULAS, VĖJUOTASIS MIESTAS KABUL“ 
– 26 d. 18 val.

mažoji saLė
animacijos diena 2019 – 27 d. 11.40 
val.
animacijos diena 2019 – 27 d. 12.40 
val.
juozo Tumo-vaižganto 150-osioms 
gimimo metinėms
„TUMO KODEKSAS“ – 29 d. 18 val.
juozo Tumo-vaižganto 150-osioms 
gimimo metinėms
„NEBYLYS“ – 31 d. 17.30 val.
juozo Tumo-vaižganto 150-osioms 
gimimo metinėms
„TAS PRAKEIKTAS NUOLANKUMAS“ – 30 
d. 17.30 val.
Premjera
„ELNIUKO AILO KELIONĖ PER LAPLANDIJĄ“ 
– 26 d. 12.15 val., 28 d. 17.15 val., 29 d. 
14 val., 31 d. 14 val.
Premjera
„AŠ ESU LEONARDO“ – 26 d. 19.45 val., 
28 d. 19.10 val., 31 d. 19 val.
Premjera
„AUKSINĖ PIRŠTINĖ“ – 26 d. 21.30 val., 
27 d. 19.20 val., 28 d. 21 val.
„ŠUNIŠKAS POKŠTAS“ – 26 d. 10.30 val., 
30 d. 14.10 val.
„NEAPOLIO PIRANIJOS“ – 28 d. 15 val., 29 
d. 20.45 val., 31 d. 20.45 val. 
„SALDI DIENOS PABAIGA“ – 26 d. 15.50 
val., 30 d. 21.30 val., 31 d. 15.40 val.
„KITA TYLOS PUSĖ“ – 26 d. 17.40 val., 29 
d. 15.50 val.
„DŽONO F. DONOVANO MIRTIS IR GYVE-
NIMAS“ – 27 d. 21.40 val., 30 d. 19.10 val.
„DAMŲ LAIMĖ“ – 27 d. 17.50 val., 30 d. 
15.50 val.
13-asis tarptautinis žmogaus teisių 
dokumentinių filmų festivalis „nepa-
togus kinas“
„BROLIS“ – 26 d. 14 val.
„ETERIS“ – 27 d. 14 val.
„GERA MIRTIS“ – 27 d. 16 val.

Renginiai:
27 d. 10.30 val. animacijos diena – šeimos 
popietė su specialia programa: atsineškite 
moliūgą ir skaptavimo priemones, skapta-
vimo pamokys profesionalus dailininkas 
Dalius Dirsė. Papuošime aikštę prie kino 
centro „Garsas“. Po kūrybinių moliūgo 
dirbtuvių visi kviečiami į nemokamą 
animacinių kino filmų programą.
29–31 d. specialūs kino seansai, skirti 
Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo 
metinėms. 29 d. 18 val. programos ati-
darymas, filmas „Tumo kodeksas“, Lietuva, 

dalyvauja: režisierius Eimantas Belickas ir 
scenarijaus autorė Liudvika Pociūnienė.
31 d. 20 val. Helovino kino naktis: tik vieną 
naktį metuose kino centras „Garsas“ virsta 
ne moliūgu, o namais, kuriuose vaidenasi! 
Šiurpuliukų mėgėjai kviečiami į šiuos na-
mus pamatyti būtent jiems skirtus filmus: 
„Auksinė pirštinė“, Vokietija; „Zombių žemė: 
kontrolinis šūvis“.

Paroda
Rimgaudo Karvelio teatro režisierių ir aktorių 
portretų galerija. 

Kino centras „Garsas“ pasilieka teisę keisti 
repertuarą.
Daugiau informacijos: tel. (8 45) 468833 
arba www.garsas.lt.

TEATRAI
juoZo miLTinio dramos TeaTras

(Laisvės a. 5, Panevėžys)
27 d. 18 val. T. Šinkariukas. „Kelionė į 
Edeną“, rež. Augustas Gornatkevičius (2 
dalių spektaklis).
30 d. 18 val. V. Šukšin. „Pašnekesiai 
mėnesėtą naktį“, rež. Kotryna Siaurusaitytė 
(linksmai liūdnos istorijos).
31 d. 18 val. V. Šukšin. „Pašnekesiai 
mėnesėtą naktį“, rež. Kotryna Siaurusaitytė 
(linksmai liūdnos istorijos).

LAPKRIČIO MĖNESIO REPERTUARAS
7 d. 18 val. PREMJERA! „Provokatoriai“, rež. 
Rimantas Teresas (2 dalių komedija pagal S. 
Mrožek pjesę „Policija“). 
8 d. 18 val. PREMJERA! „Provokatoriai“, rež. 
Rimantas Teresas (2 dalių komedija pagal S. 
Mrožek pjesę „Policija“). 
9 d. 18 val. PREMJERA! „Provokatoriai“, rež. 
Rimantas Teresas (2 dalių komedija pagal S. 
Mrožek pjesę „Policija“).
10 d. 18 val. „Moterims ir jų vyrams“, rež. 
Ligita Kondrotaitė (2 dalių spektaklis pagal 
W. Russell „Shirley Valentine“).
10 d. 18 val. V. Klimaček. „Sniegas. Moteris. 
Dvikova.“, rež. Uršulė Bartoševičiūtė (2 dalių 
komedija).
13 d. 18 val. M. Vildžius. „Sapiens“, rež. 
Agnija Leonova (1 dalies spektaklis). 
15 d. 18 val. teatro svečiai „Apeirono 
teatras“. „Palikuonis“, rež. Eglė Kazickaitė.
16 d. 18 val. teatro svečiai „Apeirono teat-
ras“. „Stabat mater“, rež. Eglė Kazickaitė.
17 d. 16 val. „Kokio gražumo saulė“, rež. 
Eleonora Matulaitė (1 dalies monospektaklis).
22 d. 18 val. PREMJERA! M. Walczak. 
„Mūsiškiai“, rež. Artūras Areima (2 dalių 
folklorinis siaubo miuziklas, inspiruotas Rūtos 
Vanagaitės knygos „Mūsiškiai“). 
23 d. 18 val. PREMJERA! M. Walczak. 
„Mūsiškiai“, rež. Artūras Areima (2 dalių 
folklorinis siaubo miuziklas, inspiruotas Rūtos 
Vanagaitės knygos „Mūsiškiai“).
24 d. 18 val. PREMJERA! M. Walczak. 
„Mūsiškiai“, rež. Artūras Areima (2 dalių 
folklorinis siaubo miuziklas, inspiruotas Rūtos 
Vanagaitės knygos „Mūsiškiai“).

Bilietus galite įsigyti visose BILIETAI.LT 
prekybos vietose.

Teatro kasos darbo laikas: pirmadienį–
penktadienį nuo 9 iki 21 val., šeštadienį–
sekmadienį nuo 10 iki 21 val.
Pietų pertrauka nuo 14 iki 15 val.

Panevėžio muZiKinis TeaTras
(nepriklausomybės a. 8, Panevėžys)

27 d. 18 val. F. Leharo 2 veiksmų operetė 
„Linksmoji našlė“, rež. N. Petrokas, dirigentas 
J. Mačys.

LAPKRIČIO MĖNESIO REPERTUARAS
7 d. 18 val. Vilniaus tango teatras. Šokio 
spektaklis „Amor. Pasion. Tango“. Daly-
vauja pasaulinės tango žvaigždės: Carla 
Domínquez ir Julio Seffino. Vokalistė E. 
Mačiulytė, pianistė E. Kasteckaitė, režisierius-
choreografas S. H. Repšys.
10 d. 18 val. R. Rodgers 2 dalių miuziklas 
„Muzikos garsai“, rež. N. Petrokas, dirigentas 
V. Kapučinskas.
13 d. 18 val. Lietuvos bardas, teatro, kino 
aktorius bei režisierius Kostas Smoriginas. 
Programa „Trise valtyje, neskaitant šuns“. 
Dalyvauja: M. Kuliava (gitara), A. Balsys 
(klavišiniai).

14 d. 10 ir 12 val. Kauno valstybinis lėlių 
teatras. Spektaklis vaikams nuo 7 metų 
„Molinis sapnas“. 
15 d. VIII Lietuvos moksleivių ir jaunimo 
dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas, 
skirtas poetei Elenai Mezginaitei „Mano senas 
drauge...“. 10 val. konkursinis koncertas, 15 
val. festivalio laureatų koncertas.
gruodžio 7, 8 d. 18 val. numatoma prem-
jera. J. Strauss 2 veiksmų operetė „Vienos 
kraujas“, rež. N. Petrokas, dirigentas V. 
Kapučinskas.

Kasa dirba II–V nuo 10 iki 14 ir nuo 16 iki 18 
val. VI – nuo 11 iki 13 val. bei I, VI, VII – 1 
val. prieš renginį. Tel. (8-45) 584675.

Panevėžio TeaTras „menas“
(vasario 16-osios g. 19, Panevėžys)

26 d. 18 val. Daniel Glattaer. „Virtuali meilė“, 
rež. Peter Stoičev. 
27 d. 12 val. „Pikseliukai arba Kas telefone 
gyvena“, aut. ir rež. Andrius Povilauskas.

Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą. 
Kasos darbo laikas: II–VI nuo 10 iki 18 val. 
pietų pertrauka nuo 14 iki 15 val., VII nuo 
10 iki 15 val. Pirmadienis – poilsio diena. 
Informacija tel. (8-45) 468935.

Panevėžio LėLių vežimo TeaTras
(respublikos g. 30, Panevėžys)

26 d. 12 val. muzikinė komedija „Lietuviški 
perdainavimai“, rež. J. Titarovas.
27 d. 12 val. J. Kazakaitis. „Trys lokiai“, rež. 
A. Markuckis.

LAPKRIČIO MĖNESIO REPERTUARAS
2 d. 12 val. „Mažojo automobiliuko nuotyki-
ai“, rež. J. Titarovas (vaikams nuo 2 metų).
3 d. 12 val. „Mažojo automobiliuko nuotyki-
ai“, rež. J. Titarovas (vaikams nuo 2 metų).
9 d. 12 val. J. Radzevičius. „Skruzdėlė 
atsiskyrėlė“, rež. A. Markuckis (vaikams 
nuo 2 metų).
13 d., 14 d. 11 val. ir 16 val. pojūčių 
spektaklis „Tarkšt Barkšt“, rež. M. Bohomaz 
(kūdikiams, vaikams iki 3 metų).
15 d. 11 val. pojūčių spektaklis „Tarkšt 
Barkšt“, rež. M. Bohomaz (kūdikiams, vai-
kams iki 3 metų).
16 d. 12 val. E. Matulaitė. „Ką jūs iš manęs 
padarėt?“, rež. A. Markuckis (vaikams nuo 
3 metų).
17 d. 12 val. E. Matulaitė. „Ką jūs iš manęs 
padarėt?“, rež. A. Markuckis (vaikams nuo 
3 metų).
23 d. 12 val. H.K. Anderseno pasakos 
motyvais „Sniego Karalienė“, rež. V. Mazūras 
(vaikams nuo 3 metų).
24 d. 12 val. H.K. Anderseno pasakos 
motyvais „Sniego Karalienė“, rež. V. Mazūras 
(vaikams nuo 3 metų).
30 d. 12 val. E. Matulaitė. „Ką jūs iš manęs 
padarėt?“, rež. A. Markuckis (vaikams nuo 
3 metų).

Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą.
Informacija tel.: (8-45) 511236, (8-45) 
460533. www.leliuvezimoteatras.lt.

RENGINIAI
Panevėžio bendruomenių rūmai

(Kranto g. 28, Panevėžys)
26 d. 18 val. didžiojoje salėje Juozo Mil-
tinio dramos teatro spektaklis-komedija 
„Prancūziškos skyrybos“, rež. D. Kazlauskas. 
27 d. 13 val. mažojoje salėje Kaišiadorių 
kultūros centro teatro spektaklis A. Čechovo 
„Jubiliejus“, rež. J. Andriulevičius. IX respub-
likinis mėgėjų teatrų festivalis „Šiaudinė 
skrybėlė“. 
27 d. 17 val. didžiojoje salėje Ryčio Cicino ir 
Astos Pylipaitės koncertas „Lietuvos šlagerių 
karaliai“.
31 d. 18 val. renginių salėje diskoteka 
moksleiviams „Halloween party“ su grupe 
„5 a. m. music“.

Kasa dirba: I–IV nuo 10 iki 13 val. ir nuo 14 
iki 18 val. V nuo 10 iki 13 val. ir nuo 14 iki 
17 val. Į VI–VII renginius papildomai bilietai 
parduodami 1 val. prieš įvyksiantį tos dienos 
renginį. Kasos tel. (8 45) 581373. www.
pankultura.lt.

PARODOS
Panevėžio miesTo daiLės 

gaLerija
(respublikos g. 3, Panevėžys)

iki spalio 31 d. Keramikos paviljone veiks 
XXII Panevėžio tarptautinio keramikos sim-
poziumo paroda.

Panevėžio FoTograFijos 
gaLerija

(vasario 16-osios g. 11, Panevėžys)
iki lapkričio 9 d. veiks Virginijaus Kinčinaičio 
mobilografijos paroda „Sublime 4“.

Panevėžio rajono savivaLdYbės 
vieŠoji bibLioTeKa

(beržų g. 50, Panevėžys)
iki spalio 31 d. eksponuojama J. Vaupšo 
fotografijų paroda „Ustronė – Vaižganto ir 
Knygnešių muziejus“.

Panevėžio aPsKriTies gabrieLės 
PeTKeviČaiTės-biTės vieŠoji 

bibLioTeKa
(respublikos g. 14, Panevėžys)

iki lapkričio 2 d. II a. ekspozicijų erdvėse 
veiks Arvydo Každailio paroda „Heraldika“. 
iki spalio 31 d. konferencijų salėje veiks 
fotografo Vlado Kasperavičiaus (Trakai) 
paroda „Angele sarge…“.
iki lapkričio 11 d. Atrijaus terasoje veiks 
plakatų ir spaudinių paroda „KROATŲ 
GLAGOLICA“. Parengė Kroatijos Respublikos 
ambasada.

Nėra mirties, tik vėjo verksmas
Vidur paklydusių laukų, tik
sutemų šaly pavargę žingsniai,
tik Motinos ranka ant geliančios kaktos,
kuri dabar išlieka tik prisiminimuos...

Dėl Motinos mirties reiškiame nuoširdžią užuojautą gerbiamam JONUI 
KATINUI, buvusiam ilgamečiam Panevėžio rajono tarybos nariui, UAB „Pas 
Katiną“ vadovui. Telydi Jus dvasios stiprybė ir artimųjų paguoda.

Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos taryba 

Nuoširdžiai užjaučiame JONĄ KATINĄ, jo šeimą ir artimuosius, netekus 
mylimos mamos.

Naujienų portalo „Jūsų Panevėžys“ kolektyvas

Nuoširdžiai užjaučiame JONĄ KATINĄ, UAB „Pas Katiną“ vadovą, dėl my-
limos mamytės mirties.

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai
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PERKAME MIŠKUS
Pusamžius, brandžius, 

malkinius, su žeme 
ir išsikirtimui.

Tel. 8672 05341
AUKŠČIAUSIA KAINA, GREITAS 

ATSISKAITYMAS.

SIŪLO DARBĄ
Vadovaujantis Lietuvos Res-

publikos moterų ir vyrų lygių 
galimybių įstatymu, laisvos 

darbo vietos rubrikoje „Siūlo 
darbą“ skelbiamos vyriškosios 

giminės daiktavardžiais, ne-
priklausomai nuo to moteriai ar 

vyrui skirtas darbas.

Nuolatinį darbą statybininkui (gali 
būti apdailininkas) Panevėžyje ir 
Panevėžio apskrityje. Atlyginimas 
nuo 1000 eurų. Tel. 8679 03790.

PARDUODA
Nebrangiai prekiaujame vokiškais 
ir olandiškais naudotais svetainių, 
miegamųjų, virtuvės baldais, sek-
cijomis, lovomis, indaujomis, ko-
modomis bei buitį puošiančiomis 
interjero detalėmis. Paliūniškio g. 4, 
Panevėžys. Tel. 8687 58631. http://
www.naudotibaldai.lt.

Vienadienius buliukus. Tel.: 8686 
95040, 8682 30356.

Malkas: rąsteliais, kaladėmis, skal-
dytas. Turime atraižų. Tel. 8600 
76427. 

Pašarines bulves. Tel. 8615 58908.

1 kambarį mūriniame name su 
patogumais (virtuvė, vonia ir WC) 
Panevėžyje. Kaina 12400 Eur. Tel. 
8643 23889.  

Parduodama prižiūrėta sodyba 
Masiokų k., 2 km iki Ramygalos, 
Panevėžio r. (rąstinis namas, klėtis, 
pirtis, pavėsinė, ūkinis, 63 a). Galima 
pirkti išsimokėtinai, domintų kei-
timas. Kaina 24900 Eur. Tel. 8643 
23889.

Parduodamas t vark ingas  4 
kambarių butas Panevėžyje, 
Molainių g. Kaina sutartinė, 
domintų mainai į mažesnį butą. 
Tel. 8643 23889.

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

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

Nuolat brangiai perka karves, bu-
lius, telyčias. Veršelius auginimui 
iki 2 mėn. Moka priedus, PVM, 
greitai išsiveža. Tel.: 8656 40439, 
8656 40436.

DND AUTOLAUŽYNAS perka 
automobilius: važiuojančius, 
nevažiuojančius, daužtus, atsiskaito 
iš karto, išrašo utilizavimo pažymas. 
Tel. 8604 08492.

Visoje Lietuvoje – mišką su žeme 
ar išsikirtimui. Gali būti su ben-
drasavininkais, malkinis. Kaina 
2000–10000 Eur/ha. Padedame sut-
varkyti dokumentus. Atsiskaitome 
iškart. Tel. 8600 29417.

Perku sodybą, pageidautina netoli 
Panevėžio, gali būti neremontuota. 
Tel. 8670 19303.  

DOVANOJA
Ožį. Tel. (8-45) 588169.

PASLAUGOS
KO K Y B I Š KO S  AU TO R E M O N -
TO PASLAUGOS PANEVĖŽYJE. 
K o m p i u te r i n ė  d i a gn o s t i k a , 
važiuoklės remontas, variklių 
aptar navimas  i r  remontas, 
aušinimo, stabdžių sistemų re-
montas. RUOŠIAME IR ATLIEKAME 
TECHNINĘ APŽIŪRĄ. www.aivas.lt, 
tel. 8666 85444.

2019 m. spalio 31 d. 12 val. paslaugų komplekse „Šermutas“, adresu 
Panevėžio Aplinkkelio 5, Šilagalio k. organizuojamas nemokamas seminaras 
subjektams, siekiantiems gauti ES paramą pagal Lietuvos 2014–2020 m. KP 
priemones:

- Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse, parama 
– iki 17220 eur.

- Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir 
plėtrai, parama – iki 200 000 eur.

Tel. pasiteirauti 8626 99979.

Pranešėjai: 
UAB „Verslo idėjos“: Regina Lisauskienė, Vida Kulionienė; VšĮ „Altervita“: 

Giedrė Vasiliauskienė.
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Arneta MATUZEVIČIŪTĖ

Vadoklių nestacionarių sociali-
nių paslaugų namų Vaikų dienos 
centras mini savo penktąjį gim-
tadienį. Penktadienio vakarą čia 
skambėjo vaikų dainos, pasakorių 

Vadoklių vaikų dienos centro penktasis gimtadienis

pasakojimai, scenoje sukosi šokė-
jai. Gimtadieniui paminėti buvo 
parengta labai įvairių pasirodymų. 

„Penkeri metai – daug kas nu-
veikta, norime padėkoti visiems, 
kurie padėjo augti patiems ir au-
ginti vaikus“, – sako Nestaciona-

rių socialinių paslaugų namų va-
dovė Ilona Benetaitė. 

Įstaiga kasdien, pasibaigus pa-
mokoms, sulaukia vaikų nuo 7 iki 
14 metų. Jaunesnius brolius ar se-
seris turintys vaikai atsiveda ir juos. 

„O mano ir kolegės Tomos Ma-

selienės pareiga – vaikus kuo įdo-
miau užimti, paskatinti daryti namų 
darbus“, – sako pašnekovė. 

DIDŽIAUSIA PASPIRTIS – 
PROJEKTAI 

I. Benetaitė sako, kad maloniau-
sia vykdyti veiklą, kai pasiseka Pa-
nevėžio rajono savivaldybės ar Vi-
suomenės sveikatos biuro projektų 
„loterija“. 

„Tuomet galime vaikams pasiū-
lyti išvykų, įdomesnių užsiėmimų, 
– sako įstaigos vadovė. – Šiais me-
tais įgyvendintas Panevėžio rajono 
savivaldybės 2019 metų visuome-
nės sveikatos rėmimo specialiosios 
programos projektas „Sportuok, ju-
dėk ir tobulėk“ bei Panevėžio rajono 
savivaldybės 2019 metų vaikų va-
saros užimtumo ir poilsio progra-
mų projektas „Pramogauk ir atos-
togauk“. Šie projektai suteikė daug 
nepamirštamų emocijų ir akimir-
kų. Išbandytos įvairios pramogos: 
dažasvydis, boulingas, baidarės, ba-
seinas, kopinėjimas „Lokės pėdoje“, 
Akropolio ledas. Vykome prie jūros. 
Į Palangą.“ 

Moteris priduria, kad puikų 
įspūdį paliko Ėriškiuose organi-
zuotas Drakonų valčių festivalis, 
kur iš dvylikos komandų įstaiga su 
vaikų komanda pasirodė per pa-
tį viduriuką. 

„Dar laukia Helovino naktis. 
Vaikai mėgsta pašėlti iki vėlumos, 
pažaisti įvairius žaidimus, o pats 
smagiausias užsiėmimas – helovino 
kaukių darymas“, – sako ji.

POKYČIAI 
Vaikai į centrą ateina po pamokų: 

piešia, karpo, klijuoja, patys sau ga-
minasi maistą, gali ruošti pamokas. 

„Pamokas dienos centre vaikai 
ruošia rečiausiai, – šypsosi I. Be-
netaitė. – Pritingi jie. Dar kviečia-
me vaikus sportuoti. Sporto erdvėje 
dažniausiai sukinėjasi paaugliai. Iki 
dvyliktos valandos dienos sportuoti 
laukiame ir vyresniųjų Vadoklių gy-
ventojų. Tik jie čia retai pasirodo.“ 

Vos duris atvėręs centras sulauk-
davo 30 vaikų. Vėliau jie paaugo, įs-
taigoje nebesilanko, tad mažųjų lan-

kytojų skaičius susitraukė iki dvide-
šimties. Per penkerius metus pasi-
keitė ne tik skaičiai. 

„Kuo toliau, tuo sunkiau vaikus 
kažkuo sudominti. Vietoje aktyvių 
veiklų jie mieliau sėdi, plepa. Labai 
džiaugiuosi, kad nėra atviros inter-
neto prieigos, nes visai nuo kėdučių 
nepakiltų, – pastebi nuo pat įkūri-
mo centre dirbanti Ilona. – Tai vasa-
rą visą užimtumą vaikams stengia-
mės organizuoti kieme – kvadratas, 
krepšinis, tinklinis. Dabar jau viduje 
vaikus krutiname.“ 

SPALVINGAS METAS 
Penkeri metai buvo kupini labai 

įvairių akimirkų. Dažniausiai tėvai 
džiaugiasi, kad po pamokų vaikai 
turi kur ateiti, produktyviai leisti 
laisvalaikį, būti su draugais. Tai ypač 
aktualu dirbantiems tėvams. 

„Kartą buvo nesusipratimas, kai 
vieno įstaigos gimtadienio metu, 
kol visi fotografavosi, vienas ber-
niukas laiką leido prie kompiuterio. 
Po kiek laiko sulaukėme jo močiu-
tės skambučio su klausimu, kodėl jo 
nėra būryje. Situaciją paaiškinome, 
tuo ir baigėsi. Didesnių nemalonu-
mų nėra tekę turėti“, – prisimena 
nestacionarių socialinių paslaugų 
namų vadovė. 

Dalykas, kurio I. Benetaitė neno-
rėtų išbraukti iš įstaigos šauniausių 
atsiminimų sąrašo – Vadoklių ir Mi-
kėnų gyventojų lankymas. 

„Turime tradiciją, kad prieš Ve-
lykas, prieš Kalėdas su vaikais per-
sirengiame, pasiruošiame atvirukų ir 
einame lankyti žmonių. Labiausiai 
mūsų laukia pagyvenę, labiau vieni-
ši gyventojai. Dažnai, pamatę mū-
sų nemenką sveikintojų būrį, jie ima 
ieškoti saldainių, o mes tokiu atve-
ju stengiamės kuo greičiau pabėgti, 
nes geriausias atlygis – žmonių šyp-
senos“, – pasakoja pašnekovė. 

Anot jos, vaikai į tokius pasi-
vaikščiojimus po gyvenvietes ei-
na noriai – jiems tai tarsi nuotykis.

„Dirbdamos vaikų dienos centre 
– ir aš, ir kolegė Toma – jaučiamės 
savose „vėžiose“. Tikimės, kad veikla 
ir toliau klostysis kūrybiškai, akty-
viai ir su meile“, – sako I. Benetaitė.nuotraukos iš vadoklių vaikų dienos centro archyvo 

Jurgita VAITIEKŪNIENĖ
Projekto koordinatorė Lietuvoje, Švietimo centro direktorė 
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KA3 projekto „MOVE-UP“ tarptautinė konfe-
rencija „Politika, praktika ir kvalifikacija anksty-
vajame vaikų ugdyme“ (angl. „Polices and Qua-
lifications in Early Chilhood Education“).

Konferencijoje dalyvavo 250 švietimo atstovų 
iš įvairių pasaulio šalių: Maltos, Italijos, Kretos, 
Jungtinių Amerikos Valstijų, Airijos, Bulgarijos, 
Turkijos, Rusijos, Lietuvos. Tris dienas buvo da-
lijamasi patirtimi, diskutuojama apie ankstyvo-
jo vaikų ugdymo svarbą, socialinį emocinį ug-
dymą, mokytojų kvalifikaciją.

Dembavos lopšelio-darželio direktorė Daina 
Murauskienė ir mokytoja Inga Širmulienė kon-
ferencijoje skaitė pranešimą „Asmenybę ugdan-
tis darželis“, Švietimo centro direktorė Jurgita 
Vaitiekūnienė ir Naujamiesčio lopšelio-darže-

lio „Bitutė“ direktorė Ramutė Skrickienė vedė 
praktinį užsiėmimą „100 vaiko kalbų“.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 
Algirdas Kęstutis Rimkus su delegacijos atsto-
vais dalyvavo panelinėje diskusijoje, kurioje iš-
sakė mintis apie šio tarptautinio projekto svar-
bą Panevėžio rajone.

Džiaugiamės galimybe skleisti patirtį tarp-
tautiniame kontekste, diskutuoti aktualiomis 
temomis su kitų šalių atstovais. Konferenciją 
organizavo Turkijos privačių mokyklų tinklas 
„Doga School“, kurios šūkis yra „Puikus vaikų 
išsilavinimas pakeis pasaulį!“ (angl. „Well edu-
cated children will change the world!“).

Projektas „MOVE-UP“ (angl. „Early Child-
hood Education – building sustainable mo-
tivation and value paradigm for life“, Nr. 
580339-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-
SOC-IN) finansuojamas remiant Europos Ko-
misijai.

Panevėžio rajono atstovai patirtį 
skleidė tarptautinėje 
konferencijoje Turkijoje

Drakonų valčių varžybose vaikai vasarą dalyvavo kartu su Vadoklių ir Mikėnų bendruomene. Labiausiai nudžiugino ne 
pasiekimai, bet patirti nuotykiai ir geros emocijos.

Vadoklių vaikų dienos centre mažieji ne tik draugiškai leidžia laiką, žaidžia ar ruošia pamokas. Čia „Maisto banko“ 
paramos dėka popietėmis jie patys ruošia maistą, ragauja jį, o gardesnio pyrago gabaliuką ir į namus parsineša.


