
ISSN 1648 - 0171

2020 m.  
sausio 4 d.,  

šeštadienis,  
Nr. 1 (1916)

Kaina 0,49 €

Švenčionių  
rajono  

laikraštis 

Verslo liudijimų išdavimo pokyčiai  
nuo 2020 m. liepos 1 d.

Nuo 2020 metų liepos 1 
d. gyventojai, nuomojantys 
gyvenamosios paskirties patal-
pas, kiekvienam nuomojamam 
objektui turės įsigyti atskirą 
verslo liudijimą ir už jį sumokėti 
fiksuoto dydžio pajamų mokestį. 
Taip pat kitąmet, nuo liepos 1 
d., panaikinama galimybė su 
verslo liudijimu vykdyti pastatų 
ar statinių apdailos ir remonto, 
automobilių remonto, vaikų 
priežiūros, vandentiekio, šil-
dymo, oro kondicionavimo bei 
elektros sistemų, įtaisų įrengimo 
bei remonto veiklas.

Verslo liudijimus šioms vei-
kloms bus galima įsigyti iki 
2020 m. birželio 30 d. Po šio 
termino, norėdami ir toliau teikti 
minėtas paslaugas, gyventojai 
galės įregistruoti individualią 
veiklą pagal pažymą arba rinktis 
kitą veiklos vykdymo formą.

Individualios veiklos 
pagal pažymą  

apmokestinimas

Šiuo metu gyventojų pajamų 
mokesčio dydis vykdantiems 
individualią veiklą pagal pa-
žymą yra kintantis, priklauso 
nuo uždirbtų apmokestinamųjų 

pajamų. Kai apmokestinamosios 
pajamos neviršija 20 tūkst. eurų 
per metus, taikomas 5 proc. 
tarifas, o viršijus minėtą sumą 
tarifas didėja ir apskaičiuojamas 
pagal atitinkamas formules. Ap-
mokestinamosioms pajamoms 
pasiekus 35 tūkst. eurų per metus 
taikomas nekintantis 15 proc. 
pajamų mokesčio tarifas. 

Gyventojas, vykdantis indi-
vidualią veiklą pagal pažymą, 
taip pat turi pildyti Pajamų ir 
išlaidų apskaitos žurnalą, o 
prekių ar paslaugų pirkėjams 
privalo išduoti vieną iš apskaitos 
dokumentų: sąskaitą faktūrą, 
PVM sąskaitą faktūrą arba kasos 
aparato kvitą.

Individualią veiklą  
vykdantiems  

gyventojams –  
virtualus  

buhalteris i.APS 

Individualią veiklą pagal 
pažymą ar įsigijus verslo liu-
dijimus vykdantys gyventojai 
Pajamų ir išlaidų apskaitos žur-
nalą gali pildyti e.būdu – VMI 
sukurtu virtualiu buhalteriu 
i.APS. Savarankiškai dirban-
tiems gyventojams skirta bu-

halterinės apskaitos programa 
padeda paprasčiau tvarkyti vei-
klos pajamas ir išlaidas. Tiesio-
giai programoje galima išrašyti 
PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitą 
faktūrą ar prekių (paslaugų) 
pirkimo-pardavimo kvitą, duo-
menys automatiškai perkeliami 
į e.žurnalą. Pagal i.APS vedamo 
Pajamų ir išlaidų žurnalo bei tre-
čiųjų asmenų pateiktus duome-
nis VMI gyventojams parengs 
preliminarias pajamų deklaraci-
jas, kurias beliks tik pasitikrinti 
ir pateikti. Apskaitą vesti VMI 
sistemoje galima pradėti bet kurį 
metų mėnesį, tiesiog programoje 
reikia suvesti pajamų ir išlaidų 
sumas už mėnesius, kuriais 
apskaita buvo vedama ne i.APS. 
Virtualiu buhalteriu i.APS ga-
lima naudotis prisijungus prie 
VMI informacinės sistemos 
i.MAS per e. bankininkystę ar su 
VMI priemonėmis. Visi norintys 
išmokti naudotis programa kvie-
čiami atvykti į mokymus.   

Mokymai vyksta visuose 
Vilniaus AVMI aptarnavimo 
padaliniuose kiekvieną ketvir-
tadienį, 9 val. ir 15 val.

Vilniaus AVMI inf.

Vanduo brangsta nuo vasario
Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo įstatymas numa-
to pareigą savivaldybių taryboms 
per 30 kalendorinių dienų terminą 
patvirtinti Tarybos suderintas ge-
riamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų kainas. To nepa-
darius, Taryba gali kainas nustatyti 
vienašališkai. Švenčionių ir Vilniaus 
tarybos savo pareigų neatliko, tad 
Valstybinė energetikos reguliavimo 
taryba (VERT) vienašališkai nustatė 
bendrovės „Vilniaus vandenys“ ge-
riamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų kainas.

Švenčionių rajono savivaldybės 
taryba nepritarė suderintoms kai-
nos, o Vilniaus miesto savivaldybė 
informavo, kad klausimas nebus 
svarstomas.

„Vilniaus vandenys“ praneša, 
kad naujos geriamojo vandens tie-
kimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainos, kurios įsigalios nuo 2020 

metų vasario 1 dienos, yra atsta-
tomos į 2018 metų bazinių kainų 
lygį. Kaip skelbiama pranešime, 
pagrindinė priežastis, kodėl „Vil-
niaus vandenų“ paslaugų kainos 
buvo mažintos ir dabar atstatomos 
į ankstesnį lygį, yra 2017 metais 
bendrovės gautas viršpelnis, kuris 
nuo 2019 metų vasario 1 iki 2020 
metų vasario 1 dienos grąžinamas 
klientams mažesnių kainų pavidalu.

Daugiabučiuose namuose gy-
venantiems privatiems klientams 
paslaugų kaina padidės 17 proc., iki 
1,36 euro (su PVM) už kubinį me-
trą. Gyvenantiems individualiuose 
namuose – 17 proc., iki 1,28 euro 
(su PVM). Įmonėms geriamojo van-
dens ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
kaina taip pat didės – iki 1,33 euro 
(su PVM) už kubinį metrą. Kainos 
galios „Vilniaus vandenų“ klientams 
Vilniaus mieste, Vilniaus, Švenčio-
nių bei Šalčininkų rajonuose.

Nuo sausio griežtėja dujų balionų 
naudojimo tvarka

Nuo sausio 1 d. dienos įsigalioja griežtesnė suskystintų naftos dujų ba-
lionų naudojimo tvarka. Tokie balionai turės būti naudojami su apsauginiais 
vožtuvais, apsaugančiais balioną nuo sprogimo gaisro metu.

Šie pakeitimai buvo pasiūlyti atsižvelgiant į nelaimingus atvejus, kurie 
kyla eksploatuojant balionus. Gyventojams, kurie naudoja dujų balionus, 
patiems rūpintis šio reikalavimo įgyvendinimu nereikės. Už vožtuvų įrengimą 
balionuose yra atsakingi suskystintų naftos dujų pardavėjai.

Paaiškėjo 
geriausi regiono 
bibliotekininkai

Baigiantis metams paaiškėjo geriausio 
metų Vilniaus regiono bibliotekininko kon-
kurso „Riešutas“ laimėtojai. Jau ketvirtą kartą 
rengiamas konkursas apžvelgia Vilniaus ir 
Alytaus regionų metų bibliotekininkų darbus 
ir įvertina geriausiuosius.

Pagal Lietuvos respublikos Bibliotekų 
įstatymą Vilniaus regionui priskiriama 13 
bibliotekų – 5 Alytaus apskrities savivaldybių 
viešosios bibliotekos ir 8 Vilniaus apskrities 
savivaldybių viešosios bibliotekos.

Švenčionių rajono savivaldybės viešajai 
bibliotekai, užėmusiai II-ąją vietą Vilniaus 
regione, įteikta padėka. Iš viso švenčioniškiai  
į „Vasara su knyga“ iššūkį pritraukė 438 skai-
tymo iššūkio dalyvius.

Vilniaus regiono bibliotekininko konkurse 
„Riešutas“ 2019   „Riešuto“ apdovanojimą 
geriausiam Vilniaus regiono bibliotekininkui 
pelnė Gražina Dargytė, Švenčionių rajono 
savivaldybės viešosios bibliotekos Pabradės 
miesto bibliotekos-filialo vedėja.

Mūsų inf.

Irena PAULIUKEVIČIENĖ

Pabradės socialinės globos namuose 
lankėsi Turkijos ambasados nepapras-
tasis įgaliotasis ambasadorius Gökham 
Turan ir Tautinių mažumų departamento 
direktorė Vida Montvydaitė. Sėkmingai ir 
šiltai praėjęs šių dviejų institucijų vadovų 
ir Pabradės socialinės globos namų direk-
toriaus Vytauto Vigelio susitikimas tapo 
gera įžanga tolesniam bendradarbiavimui. 
Šiais metais sukanka 90 metų, kai Lietuva 
ir Turkija užmezgė tarptautinius ryšius. 
Be abejo, ši sukaktis šalyje bus pažymėta 
reikšmingais renginiais. Šiame kontekste 
gimė idėja Pabradės socialinės globos 
namams užmegzti bendradarbiavimą su 
analogiška įstaiga Turkijoje.

Susitikimo pradžioje Tautinių mažumų 
departamento direktorė Vida Montvydaitė 
pabrėžė, kad materialinės paramos įstaiga 
neprašo – ji nieko nestokoja, tikimasi tik 
kultūrinio bendradarbiavimo, dalinimosi 
patirtimi ir, svarbiausia, išplėsti globos 

Pabradės socialinės  
globos namuose lankėsi Turkijos ambasadorius

įstaigos gyventojų galimybes bendrauti 
su Turkijoje analogiškose įstaigose 
gyvenančiais bendraamžiais, galbūt 

pamatyti tolimą šalį ir sulaukti svečių.
Turkijos ambasados nepapras-

tasis įgaliotasis ambasadorius 

Pabradės socialinės globos namų direktorius Vytautas Vigelis (centre) pasitiko 
svečius - Tautinių mažumų departamento direktorę Vidą Montvydaitę ir Turkijos 
ambasados nepaprastąjį įgaliotąjį ambasadorių Gökham Turan.
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„Potvynis“ Milkuškų kaime
O sukėlė „potvynį“ Pabradės komuna-

linio ūkio vandens tvarkytojų padalinys, 
niekaip nesugebantis sutvarkyti trūkusio 
vandentiekio. Gal kad vadovybė toli – net 
Pabradėje, – todėl taip atsainiai dirbama. 
Visą mėnesį trūkęs vandentiekis plūsta, 
bet niekam nė motais, kad už upeliais 
šniokščiantį vandenį kažkam teks sumokėti. 
Tris kartus vyrai kasinėjo, bet nieko taip ir 
nepadarė. Paskutinį kartą – prieš Kūčias – 
paliko vandenį burbuliuojantį ir nepasirodė. 
Dviem namams jau rūsius semia. 

…Po mėnesį tekėjusio vandens, nauja-

metė dovana – stop vandeniui ir… prava-
žiavimui! 

Vandenį kaimo vietovėse tiekia rajono 
savivaldybės įmonė. Ar rajono „galvos“ 
bent pasidomi, kas darosi jų valdose? 
Suprantama, ponai batų neteps, jų neprisi-
šauksi, bet yra gi jų „vietininkai“ - seniūnai, 
kaip sako, arčiausiai žmogaus. Taip arti, kad 
niekam galvos neskauda nei dėl užlieto kai-
mo, nei dėl savivaldybės įmonės nuostolių.

Milkuškų kaimo gyventojai  
(pavardės redakcijai žinomos)

Ar galime sutaupyti ekonomiškai važiuodami? Galime
Henrikas VoITECHoVIČIUS 
Vairavimo mokyklos savininkas

Ar dažnai vairuodami automobilį pa-
mąstome apie tai, kaip čia vieną kitą litrą 
kuro sutaupius? Važiuoti lėčiau? Bet lėtas 
važiavimas ne visada yra ekonomiškas, 
kartais rezultatas būna atvirkštinis. Beje, 
dabar kaip tik daug kalbama ne tik apie 
ekonomišką vairavimą, bet ir ekologiją. 
Manau, kad šie du dalykai vienas su kitu 
glaudžiai susiję, nes, logiškai galvojant, 
mažiau kuro sunaudoji, mažiau ir gamtą 
terši. Pabandysiu pasidalinti patirtimi, 
kurią stengsiuosi aiškinti būsimiems vai-
ruotojams bei, žinoma, kai ir pats vairuoju 
transporto priemonę. Tai kas gi yra tas 
ekonomiškas ir ekologiškas vairavimas?

Ekonomiškas ir ekologiškas vairavimas 
apima ekonomišką, ekologišką ir saugų 
transporto priemonės vairavimą. Ekono-
miškas ir ekologiškas vairavimas yra vienas 
iš būdų taupyti degalus, tausoti transporto 
priemonę, mažiau kenkti gamtai ir pasiekti 
kelionės tikslą greitai ir svarbiausia saugiai.

Šiais laikais degalai yra brangūs, o 
jų vartojimas sukelia neigiamą poveikį 
aplinkai dėl išmetamųjų dujų (CO2 ir kt.) 
kenksmingumo. Važiuojant transporto prie-
mone, esant didelėms variklio apsukoms, 
ypač didėja degalų sąnaudos. Vengiant 
nereikalingo greitėjimo ir stabdymo, tin-
kamai naudojant oro kondicionavimo ir 
elektroninę įrangą būtų galima padidinti 
degalų naudojimo efektyvumą. Jeigu vai-
ruodami atsižvelgsite į šiuos patarimus, 
galėsite efektyviau naudoti degalus, taip 
pat bus mažiau teršiama aplinka. Norėčiau 
priminti, kad vairuojant automobilį ne tik 
rankos ir kojos dirbtų, bet ir galvotumėte 
apie pasirinktą maršrutą, eismo sąlygų 

pokyčius. Tai svarbu ne tik saugumui, bet 
tuo pačiu ekonomiškam ir ekologiškam 
vairavimui.

Prognozavimas, žinoma, svarbus veiks-
nys, bet reikšmingas ir vairavimo stilius.

Visada galite padidinti savo būsimų 
veiksmų pasirinkimo apimtį, jei laikysitės 
tinkamo atstumo iki kitų transporto prie-
monių (padidintas saugus atstumas, lygus 
~ 3-4 sekundėms iki priešais važiuojančios 
transporto priemonės, optimizuoja gali-
mų veiksmų pasirinkimą ir subalansuoja 
greičio pasikeitimus transporto sraute, 
suteikia galimybę važiuoti tolygiai pastoviu 
greičiu).

Laikykitės didesnio atstumo iki priešais 
važiuojančios transporto priemonės, kad 
galėtumėte pagal galimybes maksimaliai 
išnaudoti transporto priemonės inercijos 
jėgas.

Palaikykite pastovų ir tinkamą transpor-
to priemonės greitį esant mažoms variklio 
apsukoms: vairuokite tolygiai ir švelniai, 
pagal galimybes naudokite kiek įmanoma 
aukštesnę pavarą esant mažoms variklio 
apsukoms (variklis turi netrūkčioti ir neges-
ti); prisiminkite, kad važiavimas dideliais 
greičiais (daugiau kaip ~ 90 km/h) ar esant 
didelėms variklio apsukoms gerokai padi-
dina degalų sąnauda.

Stenkitės kuo anksčiau įjungti aukštesnę 
pavarą: pagal galimybes stenkitės perjungti 
pavarą, kai variklio apsukos nedidelės (~ 2 
000 aps./min., priklausomai nuo transporto 
priemonės techninių specifikacijų); apgal-
vokite eismo situaciją, saugos poreikius ir 
transporto priemonės valdymo specifiką.

Reguliariai tikrinkite oro slėgį padan-
gose (nors kartą per mėnesį ir prieš ilgas 
keliones ar važiavimą dideliais greičiais, 

pvz., automagistralėmis ar greitkeliais) 
(tinkamas padangų slėgis, atsižvelgiant 
į transporto priemonės pakrovimą, turi 
būti nurodytas automobilio eksploatavimo 
vadove ir gali būti nurodytas degalų bako 
dangtelio vidinėje pusėje, ant transporto 
priemonės kėbulo, atidarius vairuotojo du-
reles ir pan.). Padangos turi būti tinkamai 
pripūstos, kadangi per mažas oro slėgis 
padangose gali kelti pavojų eismo saugai, 
taip pat eikvojama daugiau degalų.

Turėkite omenyje, kad papildomai 
energijai išgauti reikia daugiau degalų ir 
pinigų: naudokite oro kondicionierių ir 
elektros įrenginius protingai ir išjunkite 
juos, jei nereikia, nes papildomos energijos 
reikalaujantys elektros prietaisai padidina 
degalų sąnaudas, taip pat išlaidas degalams 
(elektros energija gaunama iš papildomų 
degalų, kurie sudeginami vidaus degimo 
variklyje, taigi elektros prietaisai neveikia 
„nemokamai“); nesivežiokite nereikalingų 
daiktų ir venkite nereikalingos oro varžos 
(pvz., bagažinė ant stogo, nenuvalytas 
sniegas ir pan.).

Kas dar svarbaus, kalbant apie ekono-
mišką vairavimą? Matyt, neatrasiu Ameri-
kos sakydamas, kad važiuodami trumpais 
atstumais sunaudojate daugiau degalų, tad 
kiek įmanoma venkite trumpų kelionių. Šal-
tas variklis naudoja daug daugiau degalų nei 
variklis, kuris įšilo iki darbinės (80-90°C) 
temperatūros, taip pat šaltas variklis labiau 
teršia aplinką. Trumpų kelionių metu vari-
klis nepasiekia optimalios darbinės tempe-
ratūros. Tai padidina variklio susidėvėjimą 
ir sumažina jo ilgaamžiškumą.

Dar viena klaida – automobilio šildymas 
užvedus variklį. Pradėkite važiuoti iš karto 
užvedę variklį, nereikia šildyti variklio jam 

veikiant tuščiąja eiga (jei automobilio lan-
gai užšalę ar aprasoję, savaime aišku, visų 
pirma reikėtų pasirūpinti geru matomumu, 
ir tik atšilus ar atrasojus langams, pradėkite 
kelionę). 

Išjunkite variklį sustoję ilgesniam laikui 
(arba naudokite automatinę Start/Stop sis-
temą (šiuolaikiškuose automobiliuose), jei 
tokia įrengta). Priimta manyti, kad variklį 
išjungti apsimoka tada, kai tikimasi, kad 
sustojimas truks ilgiau kaip 20 sekundžių 
(degimas turi būti įjungtas). Uždarykite 
langus važiuodami dideliais greičiais, nes 
atidaryti langai padidina aerodinaminę 
varžą ir tai padidina degalų sąnaudas. Nau-
dokite tinkamas ir kokybiškas alyvas, taip 
pat padangas, kurių riedėjimo varža maža. 
Reguliariai tikrinkite automobilio techninę 
būklę. Rinkitės automobilius, kurie eko-
nomiškai naudoja degalus ir mažiau teršia 
aplinką. Naujesnėse dyzelinėse transporto 
priemonėse turėtų būti įrengti kietųjų da-
lelių filtrai. Atkreipkite dėmesį į prietaisų 
skydelyje pateikiamą informaciją apie 
degalų sąnaudas (jei tokia yra) ir stenkitės 
taupyti degalus. Apsvarstykite galimybes 
pasinaudoti ne asmeniniu automobiliu, o 
alternatyviomis transporto rūšimis, nes apie 
25 % visų kelionių automobiliu sudaro ke-
lionės iki 2 kilometrų, 50 % kelionių – iki 5 
kilometrų kelionės.Važinėjimas dviračiu ir 
vaikščiojimas pėsčiomis ne tik turi teigiamą 
poveikį aplinkai, bet ir Jūsų sveikatai ir 
biudžetui. Viešojo transporto naudojimas 
taip pat padeda taupyti pinigus ir mažinti 
aplinkos teršimą. Apsvarstykite galimybes 
pakaitomis pavežti draugus ar kolegas ar 
naudotis automobilių dalijimosi paslauga. 
Tai padės taupyti degalus ir mažinti kelionių 
išlaidas.

Milkuškų kaime visą mėnesį plūsta trūkęs vandentiekis, jau rūsius semia.

Prieš Kūčias darbininkai pakapstė ir paliko burbuliuojantį vandenį. Naujametė dovana – stop vandeniui ir… pravažiavimui!
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Gökham Turan lan-
kėsi Pabradės soci-

alinės globos namuose 
prieš pat Kalėdas. Ir taip 
nepaprastai gražūs, išpuo-
selėti namai ir jų aplinka 
pasitiko svečius šventišku 
spindesiu ir džiugia nuo-
taika – susidarė įspūdis, 
kad patekai į kalėdinę pa-
saką... Socialinės globos 
namų direktorius Vytautas 
Vigelis surengė ekskursiją 
po visus namų pastatus, 
kuriuose, kaip visada, 
vyko aktyvus gyvenimas 
– kūryba pagal pomėgius, 
sveikatinimas, relaksacija. 
Vėliau svečių laukė globos 
namų gyventojų parengtas 

Pabradės socialinės globos namuose lankėsi Turkijos ambasadorius

relaksacijos 
kambaryje.

Turkijos ambasadorius Gökham Turan  susidomėjo 
lauko instrumentais, kuriais šių namų gyventojais gali 

groti kada panorėję.

Žvakių liejimas – vienas 
mėgstamiausių ugdytinių 
užsiėmimų.

Algio Jakšto nuotr.

koncertas.
Didelės ir turtingos 

šalies, taip pat turinčios 
socialinės globos namus, 
ambasadorius susižavė-
jo tuo, ką pamatė, ir net 
nustebo. Jis tikėjęsis ku-
klesnio vaizdo, o čia, pa-
sirodo, ir jo šaliai yra ko 

pasimokyti. Tikimasi, kad 
pažintis peraugs į abipu-
siai naudingą tarptautinį 
bendradarbiavimą. „Norisi 
suteikti mūsų gyventojams 
daugiau galimybių pake-
liauti, pailsėti prie jūros, 
susirasti draugų, padaryti 
jų gyvenimą kuo įdomesnį 
ir įspūdingesnį“, - trumpai 
apibūdino bendradarbia-
vimo su Turkija tikslus 
direktorius Vytautas Vi-
gelis. Tai jau nėra pirmas 

bandymas žengti į tarp-
tautinį bendradarbiavimą. 
Grupė Pabradės socialinės 
globos namų gyventojų 
pernai viešėjo Vokietijoje, 
užpernai lankėsi Prancūzi-
joje. Ne tik viešėjo – pan-
tomimos teatro trupė rodė 
savo spektaklius. 

Pabradės socialinės 
globos namai aktyviai 
dalyvauja įvairiuose pro-
jektuose. Apie vieną to-
kių plačiau – 4 psl.

Metų pabaigoje – 
„liūtukų“ pergalės ir 

medaliai
Gruodžio mėnuo buvo ne tik gausus šventinių, bet ir 

sporto renginių. Gražiai ir viltingai 2019-uosius užbaigė 
Švenčionių sporto klubo „Liūto narvas“ sportininkai. Gruo-
džio 14 d. Kaune vyko Lietuvos graplingo čempionatas, 
kuriame dalyvavo stipriausi „Liūto narvo“ sportininkai.

Geriausiai sekėsi U-11 amžiaus grupėje kovojusiam 

Po paskutinių metų varžybų Jonavoje.

Adrijui Kirilovui, kuris savo svorio kategorijoje (48 kg) 
tapo čempionu. Amžiaus grupėje U-17 72 kg svorio katego-
rijoje Justas Stvolas užėmė 2-ąją vietą, Lukas Kirka – 3-ąją 
vietą, o Dominykas Sakovičius liko ketvirtas. Po patirtos 
traumos nemažą laiką negalėjęs kovoti tituluočiausias klu-
bo sportininkas Natas Burokas šį kartą kovojo suaugusiųjų 
grupėje 80 kg svorio kategorijoje ir užėmė trečiąją vietą.

Varžybų teisėjų darbui vadovavo sporto klubo „Liūto 
narvas“ treneris Dainius Burokas, teisėjavo Justas Stvolas 
ir Eugenijus Grigonis, o teisėjų pagalbininkėmis buvo 
Karina ir Ingrida.

2019 metų sportinį sezoną „Liūto narvo“ sportininkai 

užbaigė Jonavoje gruodžio 21 dieną vykusiomis varžy-
bomis. U-10 amžiaus grupėje, svorio kategorijoje iki 27 
kg Rokas Kirkutis užėmė 3-ąją vietą, o Donatas Žilėnas 
– 4-ąją, svorio kategorijoje iki 42 kg Ugnius Chronovas 
iškovojo 1-ąją vietą, o Martynas Basys – 2-ąją, svorio ka-
tegorijoje iki 48 kg Dominykas Mamiūnas iškovojo 1-ąją 
vietą, o svorio kategorijoje virš 48 kg tas pats Dominykas 
Mamiūnas buvo antras. U-17 amžiaus grupėje, svorio ka-
tegorijoje iki 72 kg Justas Stvolas tapo nugalėtoju.

Graži metų pabaiga – tai paraiška kitų metų pergalėms.

Mūsų inf.

„Liūto narvo“ komanda Kaune.
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Projekto baigiamajame renginyje – pasiektų tikslų aptarimas ir šventė

Nuoširdžiai užjaučiame Ivaną TRAVKINĄ dėl 
motinos mirties.

Švenčionių PGT kolektyvas

Ne viskas miršta, ką mirtis paliečia, prisiminimas 
lieka gyvas amžinai.

Mirus mylimai mamai ir seseriai Anai TRAVKI-
NAI, nuoširdžiai užjaučiame vaikus su šeimomis ir 
seseris Kirą MASTENICĄ ir Tatjaną BELOBO-
RODOVĄ.

M.Travkina, A.Čebrukienė, V. ir J.Černiauskai,  
A. ir M.Strakšiai

Danutė GrIGELEVIČIENĖ 
Pabradės socialinės globos 
namų direktoriaus pavaduo-
toja socialinėms paslaugoms 

2019 metais gruodžio 
27 dieną 14 val. Pabradėje 
dienos centro ,,Kultūrų įkal-
nė“ patalpose vyko Vilniaus 
arkivyskupijos „Carito“ 
užsieniečių integracijos 
programos ir Pabradės so-
cialinės globos namų pro-
jekto „Bendradarbiavimas 
ir pasidalinimas patirtimi“ 
baigiamasis renginys. 

Projekto iniciatorė ir va-
dovė – Pabradės socialinės 
globos namų direktoriaus 

pavaduotoja socialinėms 
paslaugoms Danutė Gri-
gelevičienė baigiamajame 
renginyje apžvelgė viso 
projekto metu vykusias 
veiklas bei pasiektus rezul-
tatus. Kadangi daugiau nei 
pusė renginio dalyvių buvo 
dienos centro lankytojai - 
Užsieniečių registracijos 
centro prieglobsčio pra-
šytojai, nemokantys lietu-
vių kalbos, dienos centro 
„Kultūrų įkalnė“ darbuotoja 
Violeta Mickevič pagelbėjo 
vertimu į rusų kalbą, o soci-
alinis darbuotojas Leonard 
Lipskij rodė paties sumon-

tuotus filmukus bei nuotrau-
kas, prisimenant projekto 
metu vykusias veiklas.

Šio projekto tikslas 
buvo pasidalinti gerąja te-
orine bei praktine darbo 
patirtimi, organizuojant 
bendras veiklas jaunuo-
liams, turintiems negalę ir 
prieglobsčio prašytojams.

Projekto uždaviniai: 
skatinti projekto dalyvių 
emocinį bendravimą, kū-
rybinį bendradarbiavimą, 
socialinį kontaktą; ugdyti 
jaunuolių, turinčių negalę 
bei prieglobsčio prašytojų 
meninius, saviraiškos bei 

sportinius įgūdžius; lavinti 
kūrybiškumą, vaizduotę, 
ugdyti pasitikėjimą savo 
jėgomis, gebėjimą džiaugtis 
nauja patirtimi.

Projekto trukmė: nuo 
2018 m. lapkričio mėn. iki 
2019 metų gruodžio mėn. 
pabaigos.

Visos suplanuotos pro-
jekto veiklos buvo įgyven-
dintos. Projekto metu vyko 
daug sportinių varžybų, 
tokių kaip bočia (rutulių 
sportas), stalo tenisas, tin-
klinis, badmintonas, kurias 
pravedė socialinės globos 
namų užimtumo specia-
listas Česlovas Šerėjus ir 
abejose įstaigose dirbantis 
socialinis darbuotojas Leo-
nard Lipskij. 

Vyko susipažinimas su 
Pabradės socialinės globos 
įstaiga ne tik per sportinę, 
bet ir meninę veiklą - vilnos 
vėlimą bei žvakių liejimą ir 
dekoravimą. Socialinės glo-
bos namų padalinio vadovė 
užimtumui Ona Raguckienė 
bei užimtumo specialistės 
Renata Saveljeva ir Olga 
Samoroščenko, pasidali-
nant gerąja darbo patirtimi, 
pravedė seminarą-praktiku-
mą dienos centro „Kultūrų 
įkalnė“ darbuotojams bei 
lankytojams, išlydėdami 
juos su savo rankomis pa-
sigamintais meniniais dir-
biniais.

Taip pat vyko bendros 
diskotekos ir dainų vakarai, 
šaškių varžybos, pirografija 
ir fotografija. Šias veiklas 
vykdė užimtumo speci-
alistas Robert Ingelevič, 
socialiniai darbuotojai Ma-
rina Silickienė ir Leonard 
Lipskij. 

Baigiamajame rengi-
nyje vyko įvairių tautų tra-
dicinių valgių diena, visi 
projekto dalyviai vaišinosi 
tradiciniais patiekalais, ste-
bėjo socialinės globos namų 
gyventojų pantomimos gru-
pės pasirodymą, džiaugėsi 
pasiektais projekto tikslais. 
Bendrą projekto dalyvių 

darbą vainikavo Pabradės 
socialinės globos namų 
direktoriaus Vytauto Vige-
lio pasirašytos ir įteiktos 
padėkos. 

Už projekto tikslų pa-
siekimą, veiklų įgyvendi-
namą nuoširdžiai dėkoja-
me visiems projekte daly-

vavusiems globos namų 
darbuotojams ir Vilniaus 
arkivyskupijos „Carito“ 
užsieniečių integracijos 
programos dienos centro 
„Kultūrų įkalnė“ darbuoto-
jams Ievai Čičelytei, Mar-
garitai Lipskajai ir Leonar-
dui Lipskij.
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Aidas DoLoToVAS

Jeigu mes švenčiame taip smarkiai lai-
ke nutolusio Asmens gimtadienį, vardan 
savišvietos sužinokime apie Jį daugiau.

Klajojantys pamokslininkai antikos 
laikų Izraelyje nebuvo kas tai neįprasta. 
Todėl nereikėtų galvoti, kad Jėzui virš 
galvos švytėjo nimbas ir visi į Jį žiūrėjo 
kaip į nebūtą reiškinį. Priešingai, daugelis 
žvelgė abejingai, kaip į vieną iš daugelio 
klajojančių mokytojų. Laikraščių nei 
radijo tuo metu nebuvo, turintys ką pa-
sakyti dievotumo propaguotojai reiškėsi 
kaip kuo natūraliausia gyvenimo dalis. 
Juos dažniausiai lydėdavo būrys moki-
nių, tarp jų ryškėjo būrelis pastoviausių 
ir ištikimiausių. Jėzus iš Nazareto savo 
tarnystę pradėjo sulaukęs Izraelyje pri-
imtos pilnametystės, - trisdešimties metų. 
Jo tėvas Juozapas dirbo statybininku 
(graikiškas žodis „tekton“), galbūt to 
meto inžinieriumi. Ar jaunuolis Jėzus jam 
padėjo nėra aišku, bet pagal gan griežtus 
papročius darbuose vaikai padėdavo tė-
vams. Jėzaus motinos Marijos giminaitis 
buvo kunigas Zacharija, todėl panašu, 
Marija augo Šventyklos aplinkoje. Mo-
kėsi laikytis ritualinės švaros ir patarnauti 
rankdarbiais. Sužadėtuvėms didelę įtaką 
darė tėvai, vargu ar Juozapas buvo Marijos 
išsvajotasis. O Juozapas patyrė didelių 
moralinių – psichologinių prieštaravimų, 
nes turėjo vesti nėščią moterį.

Vardas Jėzus Izraelyje buvo dažnas ir 
įprastas. Kadangi vardai buvo su prasme, 
ne vien garsų skambesys, Jėzus – he-
braiškai Ješua, - reiškė „Jahvė gelbėja“. 
Taigi Jėzaus gimimas įvyko tuo metu, 

Leopoldas STANEVIČIUS

Gruodžio 14 d. senieji  Švenčionijos 
klubo lankytojai rinkosi Vilniaus karininkų 
ramovėje, kur prisiminėme savo mielą kraš-
tietį – kompozitorių Valentiną Bagdoną, 
mirusį 2009 m. liepos 11 d. Rugsėjį būtu-
me šventę šio lietuviškos muzikos kūrėjo 
80-mečio jubiliejų. Mat jis gimęs 1929 m. 
rugsėjo 29 d. Sriūbų kaime, Mielagėnų 
valsčiuje (buv. Švenčionių apskr.).

Po Mielagėnų vid. mokyklos jis mokėsi 
Kauno muzikos mokykloje, o kompozicijos 
studijas baigė 1965 m. valstybinėje konser-
vatorijoje (dab. Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija), Antano Račiūno klasėje. Jau 
mokydamasis jis dėstė Vilniaus kultūros ir 
švietimo mokykloje (1957-1967). Vėliau 
net tris dešimtmečius (1967-1997) dėstė 
teorines disciplinas M.K.Čiurlionio menų 
mokykloje. Be to, kompozitorius aktyviai 
užsiėmė ir publicistine veikla – dalyvavo 
radijo ir televizijos laidose, rašė spaudoje 
apie lietuvių muziką, o vėliau ėjo žinomos 
dainininkės Beatričės Grincevičiūtės me-
morialinio muziejaus vedėjo pareigas.

Valentino Bagdono palikimą sudaro 
daugiau kaip 800 įvairių muzikos kūrinių. 
Jis pirmasis lietuvių muzikoje parašė kon-
certus anglų ragui, birbynei, trimitui. Bū-

Švenčionijos klubas paminėjo kraštietį 
kompozitorių Valentiną Bagdoną

dingas šio kūrėjo muzikinis baras – muzika 
vaikams (apie 100 vokalinių kūrinių, per 
150 įvairių instrumentinių pjesių, sonatų, 
ciklų fortepijonui, akordeonui, birbynei, 
kanklėms, fleitai bei kt. instrumentams. 
Be to, jis daug muzikos parašė liaudies 
instrumentų ansambliams ir orkestrams. Už 
vokalinę ir instrumentinę kūrybą Valentinas 
Bagdonas gavo 13 premijų, tarp jų – pir-
mąją premiją už choreografinį paveikslą 
„Pelenų lopšinė“ (1967), Stasio Šimkaus 
(1979), Juozo Gruodžio (1984), Jono Švedo 
(1985), Franco Šuberto (1998) premijas.

Į ryškesnius V.Bagdono kūrybos pusla-
pius dar įrašytos dvi simfonijos: „Jaunimo 
simfonija“ (1961) ir „Taikos simfonija“ 
(1978). Prie V.Bagdono kūrybos puslapių 
dar derėtų pridėti nemažai jo harmonizuotų 
liaudies dainų bei pagal mūsų poetų eilė-
raščius parašytas melodijas.

Nemažai prisiminimų, įspūdžių apie šį 
pagarsėjusį mūsų kraštietį, muzikos kūrėją 
papasakojo Švenčionijos klubo pirmininkė 
Gražina Dalgedaitė-Banevičienė, „Dieme-
džio“ leidyklos vadovas Danas Kaukėnas 
(buv. gretimo kaimo gyventojas), savo 
kanklėmis paskambino ir padainavo kelias 
liaudies dainas mūsų kraštietis, „Nalšios“ 
ansamblio įkūrėjas Rimantas Klimas.

Kaip žinoma, šis iškilus mūsų kraštietis 
palaidotas Antakalnio kapinėse.

Kiek istoriškas Jėzus iš Nazareto?
kai sutuoktiniai buvo kelionėje. Spręsti 
administracinių klausimų prireikė vykti 
į Juozapo tėvoniją, Betliejaus miestelį. 
Romos imperatorius Augustas buvo su-
manęs surašyti imperijos gyventojus. Tuo 
metu didžioji dalis moterų gimdydavo 
buitinėmis sąlygomis, tad sąrėmiai kartais 
pasitaikydavo nelaiku ir ne vietoje. Gimi-
mo tvarte vaizdinyje ieškoma simbolikos, 
bet tiesiog tai greičiau išradingi veiksmai 
„pagal situaciją“.

Vaikystėje buvo pastebėti dideli pro-
tiniai Jėzaus gabumai. Tėvams lankantis 
Jeruzalėje, dvylikametis Jėzus „nusimui-
lino“ ir atsidūrė šventyklos mokytojų 
draugijoje, kur visus pribloškė savo klausi-
nėjimų branda ir atsakymų intelektualumu. 
Šventykla buvo tik Jeruzalėje, o visame 
krašte išsimėtė susirinkimo namai, vadi-
namosios sinagogos. Sinagogose būdavo 
mokyklos, taipogi savotiškos bibliotekos. 
Tarnavimo metu buvo įprasta pakviesti į 
vidurį, ant pakylos vieną iš bendruomenės 
narių, kad paskaitytų ištrauką iš Šventųjų 
raštų (mūsų terminu – seno testamento). 
Jėzui tai buvo įprasta praktika, Jis jau-
nystėje patarnaudavo sinagogoje raštų 
paskaitymu. Vėliau, kai Jėzus pradėjo 
keliauti ir mokyti savarankiškai, Jis savo 
mokiniams teigė Raštuose esant parašymą 
apie Jį. Žydų šventraščių autorių buvo tei-
giama, jog Dievas kažkuriuo metu atsiųs 
į Izraelį savo Pasiuntinį, žydiškai Mesiją, 
graikiškai Kristų ( kas reiškia Šventąja 
Dvasia pateptąjį). Jėzus nedviprasmiškai 
mokiniams apie tai užsimindavo, kad Jis 
tas ir yra. Vėliau, kai Jėzus tą prisipažino 
oficialiajai religinei viršūnėlei, tai sukėlė 
nuožmų jų įtūžį.

Pyktį ir persekiojimą iš religinių Izrae-

lio mokytojų sukeldavo vien jau tas faktas, 
jog Jėzus sėdėdavo užstalėse su vietiniais 
banditais, taipogi nesibodėjo draugiškų 
pasibuvimų su prostitutėmis. Nieko nuos-
tabaus, nes Jėzus iš Nazareto praktiniu 
būdu realizavo nuostatą, jog Dievas nėra 
šališkas. Jėzus savo aktyviuose visuomeni-
niuose santykiuose neatsižvelgė į asmenis 
nei pagal turtinę padėtį, nei pagal religinį 
statusą ar administracinę priklausomybę.

Kaip hipotetinius istorinius faktus, 
- materialius pasakojimo apie Jėzų vaiz-
dinius kai kurie istorikai lyg ir priima. 
Kalbant apie mokslininkų vengiamus 
antgamtinius Jėzaus veiklos faktus verta 
pažymėti jų specifiką. Mat, kai išalkusį 
Jėzų „neigiama antgamtinė persona“ gun-
dė akmenį paversti duona, Jėzus atsisakė 
atlikti magijos veiksmą. Jei Jėzus ką ir 
„vertė“, tai tik iš duonos – dar daugiau 
duonos, iš žuvų – dar daugiau žuvų. 
Vandenį pavertė vynu... nors vynas ir yra 
vanduo, tik truputį „padažytas“.

Reikia pažymėti, kad Jėzus kiek įma-
noma vengė vadinamųjų „stebuklų“, nes 
kaip viename savo pasakojime sakė, - jei 
žmonės „neklauso Mozės įstatymo ir 
pranašų, tai nepatikės, net jei kas iš nu-
mirusiųjų prisikeltų“. Kitaip tariant, Jėzus 
vadinamųjų stebuklų poveikį laikė visiškai 
bergždžiu. Beprasmišku ir nenaudingu. 
Nukreipiančiu dėmesį į išorinį efektą. Pa-
grindinis dalykas, kurį žinios forma nešė 
Jėzus, tai raginimas pasitikėti Dievu Tėvu. 
Save Jėzus pozicionavo Sūnumi.

Gyvendamas nuostabioje Izraelio kraš-
tovaizdžio apsuptyje jaunasis Mokytojas 
mylėjo supantį pasaulį ir neslėpė savo su-
sižavėjimo. Jis galėdavo sušukti: „Pasižiū-
rėkite į žydinčias lelijas – jos puošnesnės 

už karaliaus Saliamono paradinius dra-
bužius... Mano Tėvas šias gėles numezgė 
slapčiomis“... Žinoma, tada nebuvo galima 
papasakoti apie genetiką ir genetinį kodą, 
kuriame kodais užrašyta gėlės forma ir visi 
vegetaciniai parametrai. „Pasižiūrėkite į 
paukščius... mano Tėvas juos maitina“...

Ar Jėzus buvo populiarus keliaujantis 
pamokslininkas? Taip. Būdavo, kad tekda-
vo slėptis nuo Jo ieškančių minių. Gal ne 
tiek dėl pamokslų troškimo, bet dėl dažnai 
įvykstančių antgamtinių išgijimų. Jie tikrai 
ieškojo pagalbos. Reikia pažymėti, kad to 
meto liaudis buvo nuvarginta alinančios 
gyvenimo naštos ir klaikių neteisybių. 
To meto žydų istorikas Juozapas Flavijus 
duoda suprast, - kartais paprastas žmogelis 
buvo bedalis šuva... Jei įsiutę valdinin-
kai įsiverždavo į prasikaltusių valstiečių 
būrį... neretai užtalžydavo iki mirties. 
Nemanykit, kaltų čia nelikdavo. O bijoti 
reikėjo ir savos, vietinių seniūnų valdžios, 
ir okupantų romėnų administracijos. Kitas 
labai varginantis aspektas buvo žydų aukos 
Šventykloje. Jeigu žmogus nusižengdavo 
Mozės įstatymui (kurio pagrindas – dekalo-
gas), pagal nusikaltimo sunkumą reikdavo 
vesti į šventyklą jautį, avį, nešti karvelį... 
Kunigas skersdavo auką ir aukos kraujas 
turėdavo sutaikinti žmogų su Dievu. Tokiu 
būdu žmonių sąmonėje, turbūt net geneti-
niame lygmenyje buvo įsitvirtinusi reakci-
ja – pažeidei Dievo Visatos dėsnį, - širdy 
kyla nenumaldomas nerimas. Šiuolaikinis 
žmogus, pajutęs sąžinėje kaltės jausmą 
griebiasi psichologinių metodikų, o pajutęs 
nerimą – raminamų vaistų. Taigi, šiuolai-
kiniam žmogui beveik neįmanoma suprasti 
evangelijoje aprašyto išgydymo atvejo. 
Mat atneštam ligoniui Jėzus pirmiausia 
pasakė: „Tavo nuodėmės tau atleistos“. Tik 
tada: „Kelkis (sveikas) ir vaikščiok“. 

rimantas TYLA

Skausmas

Aš ilgesys, aš skausmas,
Aš vakaro migla
Ant žemės nusileidus.
Aš per sunkus, kad nepajausti,
Galbūt ir per brangus,
Kad neatleistum
Už vakarus tylius,
Už neištartus žodžius,
Už tai, kad negaliu priglausti...
Už kančią rudenio nakty,
Rasa sublizgusias akis,
Ir lūpas suglaustas,
Kurios nedrįso pasakyt,
Kodėl liūdžiu, kodėl taip skauda...
Aš negaliu sustot
Ir negaliu išeit,
Aš negaliu išskrist
Lyg mažas paukštis.
Tas skausmas jau
Per daug stiprus,
Bet Tau dėkingas aš esu,
Kad jį galėjau ir galiu
Pajausti...

Algio Jakšto nuotr.
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SAUSIO 4 D. 
ŠEŠTADIENIS

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Mūšio laukas.
7.30 F. „Gipsas“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumen-
tika.
13.50 S. „Džesika Flečer“.
15.28 „Keno Loto“.
15.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų koncer-
tas.
17.30 Žinios.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 S.Prūsaičio koncer-
tas.
22.30 F. „Kiniška dėlionė“.
0.30 F. „Milžinas Halkas“.
2.50 F. „Julija ir karinin-
kas“.
4.30 F. „Gipsas“.

6.25 „Gyvūnijos stebuklai“.
7.30 S. „Muchtaro sugrį-
žimas“.
8.30 „Galiu rytoj“.
9.00 Sveikatos kodas.
10.05 Varom!
10.35 „Diena laukinėje 
gamtoje“.
11.40 „Negyvenamose sa-
lose su Beru Grilsu“.
12.45 „Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos“.
13.45 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.
14.45 S. „Muchtaro sugrį-
žimas“.
15.45 S. „Nusikaltimų ty-
rėjai“.
17.00 Betsafe-LKL.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.00 Dakaras 2020.
22.30 F. „Laukiniai lauki-
niai vakarai“.
0.40 F. „Blogas senelis“.

6.30 Animacija.
9.35 „Mėnulio užkariau-
tojai“.
11.25 F. „Tėčio dienos sto-
vykla“.
13.15 F. „Sugrįžęs iš pra-
eities“.
15.30 F. „Gyvenimo už-
rašai“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 Animac. f. „Misija 
Katmandu. Nelės ir Simono 
nuotykiai“.
21.15 F. „Auksinis kom-
pasas“.
23.30 F. „Žinių vedėjas 2. 
Legenda tęsiasi“.
1.35 F. „Žalioji zona“.

6.30 Animacija.
8.30 Virtuvės istorijos.
9.00 Gardu gardu.
10.00 Būk sveikas!
10.30 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11.00 Mano pinigai.
11.30 „Planeta 51“.
13.05 F. „Johanos paslap-
tis“.
14.45 F. „Asteriksas ir Obe-
liksas. Jos Didenybės tar-
nyboje“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 S. „Uošvių nepasi-
rinksi“.
21.00 F. „Iš meilės Pablui“.
23.20 F. „Deadpool“.
1.25 F. „Toras“.
3.20 F. „Megė“.

7.20 „Vyrų šešėlyje“.
8.30 „Neprijaukinti“.
9.00 Tarptautinis bušido 
turnyras.
9.30 Krepšinio pasaulyje.
10.00 Vantos lapas.
10.30 F. „Kartą po 20 
metų“.
12.00 S. „Detektyvas Lin-
lis“.
14.00 Gyvenimas.
15.00 Laikykitės ten.
16.00 Žinios.
16.30 Kryptys LT.
17.00 „Laikykitės ten“.
18.00 Žinios.
18.30 „Vyrų šešėlyje“.
19.00 S. „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.30 F. „Senos sodybos 
belaisvis“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
24.00 S. „Moterų daktaras“.
1.00 S. „Pagrindinis įtaria-
masis“.
3.00 „Pasaulis iš viršaus“.
3.30 Kryptys LT.
3.50 Laikykitės ten.
4.35 Gyvenimas.
5.20 Kryptys LT.
5.40 F. „Senos sodybos 
belaisvis“.

6.40 „Rinkis gyvenimą“.
6.50 „Jokių kliūčių“.
7.45 „Iš peties“.
8.35 „Simpsonai“.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 Lietuvos mokyklų 
žaidynės.
11.00 „Besikeičianti pla-
neta“.
12.00 „Jokių kliūčių“.
13.00 „Besikeičianti pla-
neta“.
14.00 „Išlikimas“.
15.00 „Pavojingiausi Indi-
jos keliai“.
16.00 „Iš peties“.

17.00 „Sandėlių karai“.
18.00 „Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigž-
dėms“.
18.50 „Amerikos talentai“.
21.00 Žinios.
22.00 NBA Action.
22.30 NBA rungtynės.
1.00 „Nufilmuoti antgamti-
niai reiškiniai“.
1.55 X faktorius 2018.

SAUSIO 5 D. 
SEKMADIENIS

6.00 LR himnas.
6.05 Visi kalba.
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Tėčio reikalai.
8.30 Ryto suktinis.
9.00 Brolių Grimų pasakos.
10.00 Gustavo enciklope-
dija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumen-
tika.
13.45 S. „Puaro“.
15.28 „Keno Loto“.
15.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Gyvenk be skolų.
17.30 Žinios.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
21.30 S. „Bloga mergaitė“.
22.30 F. „Medžiotojas ir 
Ledo karalienė“.
0.30 F. „Sniego traukinys“.
2.35 Pasaulio dokumentika.
3.25 Dainuoju Lietuvą.
3.40 Šventadienio mintys.
4.05 F. „Kiniška dėlionė“.

6.30 Galiūnai.
7.30 S. „Muchtaro sugrį-
žimas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Galiūnai.
10.05 „Varom!“.
10.40 „Diena laukinėje 
gamtoje“.
11.40 „Negyvenamose sa-
lose su Beru Grilsu“.
12.45 „Džeimio ir Džimio 
kulinarinės kelionės“
13.45 „Anthonis Bourdai-
nas. Nepažįstami kraštai“.
14.45 S. „Muchtaro sugrį-
žimas“.
15.45 „Nusikaltimų tyrė-
jai“.
17.00 Betsafe-LKL.
19.30 F. „Fantomas“.
21.35 Dakaras 2020.
22.05 S. „Narkotikų pre-
keiviai“.
23.05 S. „Gyvi numirėliai“.
23.55 F. „Porininkai“.

1.40 F. „Blogas senelis“.

6.50 Animacija.
9.00 Sveikatos namai.
9.55 „Tarzanas“.
11.45 F. „Skūbis Dū 2. 
Monstrai išlaisvinti“.
13.35 F. „Labas rytas“.
15.40 F. „Neteisingai ap-
kaltintas“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
21.45 F. „Ištrūkęs Džango“.
1.00 F. „Švytėjimas“.
3.05 F. „Žinių vedėjas 2. 
Legenda tęsiasi“.

6.30 Animacija.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 „La Maistas“.
10.00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 Animac. f. „Nykštu-
kas Nosis“.
13.45 F. „Sniego drakonas“.
15.40 F. „Dantukų fėja 2“.
17.25 S. „Įrodytas nekal-
tumas“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 F. „Pasmerkti. Kauno 
romanas“.
21.30 F. „Transporteris. 
Visu greičiu“.
23.15 S. „Persekiojama 
daktaro“.
1.00 F. „Iš meilės Pablui“.
3.10 F. „Deadpool“.

7.20 S. „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Pasaulio turgūs“.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Kryptys LT.
11.30 Krepšinio pasaulyje.
12.00 S. „Šelesto bylos“.
14.00 Kitoks pokalbis.
15.00 Skyrybos.
16.00 Žinios.
16.30 24/7.
17.30 Oponentai.
18.00 Žinios.
18.30 „Vyrų šešėlyje“.
19.00 S. „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.30 Laikykitės ten.
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
23.00 „Laikykitės ten“.
24.00 S. „Moterų daktaras“.
1.00 S. „Detektyvas Linlis“.
3.00 „Pasaulis iš viršaus“.
3.30 Oponentai.
3.50 24/7.
4.35 Kitoks pokalbis.
5.20 Mano vieta.

6.30 „Jokių kliūčių“.
7.30 „Iš peties“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 „100 % Dakaro“.

11.00 „Besikeičianti pla-
neta“.
12.00 Jokių kliūčių.
13.00 „Besikeičianti pla-
neta“.
14.00 Išlikimas.
15.00 „Pavojingiausi Indi-
jos keliai“.
16.00 „Iš peties“.
17.00 „Sandėlių karai“.
18.00 „Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigž-
dėms“.
18.55 „Amerikos talentai“.
20.35 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai.
21.00 Žinios.
22.00 F. „Nepageidaujami 
genai“.
23.50 F. „Džonas Karteris“.
2.00 X faktorius 2018.

SAUSIO 6 D. 
PIRMADIENIS

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 S. „Senis“.
10.25 S. „Miuncheno krimi-
nalinė policija“
11.10 S. „Komisaras Rek-
sas“.
12.00 Beatos virtuvė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.45 S. „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 S. „Tikrasis genijus“.
23.45 S. „Komisaras Rek-
sas“
0.30 Klausimėlis.
1.05 Savaitė.
2.05 Klauskite daktaro.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.05 S. „Tikrasis genijus“.
5.10 S. „Ponių rojus“.

6.30 S. „CSI Majamis“.
7.25 „Mano virtuvė ge-
riausia“.
8.35 S. „Stoties policija“.
9.35 S. „Paskutinis faras“.
10.35 S. „Gelbėtojai 112“.
11.30 „Nusikaltimų tyrė-
jai“.
12.35 S. „Įstatymas ir tvar-
ka“.
13.35 „Mano virtuvė ge-
riausia“.
14.55 S. „Stoties policija“.
16.00 S. „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 S. „Gelbėtojai 112“.
18.30 S. „CSI Majamis“.

19.30 S. „Jūrų pėstininkai“.
20.30 Dakaras 2020.
21.00 F. „Neįmanoma misi-
ja. Slaptoji tauta“.
23.40 F. „Laukiniai lauki-
niai vakarai“.
1.35 S. „Narkotikų prekei-
viai“.
2.30 S. „Gyvi numirėliai“.
3.10 S. „Įstatymas ir tvar-
ka“.

7.30 „Tomas ir Džeris“.
7.50 S. „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.45 Gyvūnų pasaulis.
10.15 S. „Rozenhaimo po-
licija“.
11.15 S. „Atsargiai – gi-
minės“.
11.50 S. „Būrėja“.
13.00 S. „Tik tu ir aš“.
14.00 S. „Našlaitės“.
15.00 S. „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lie-
tuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... iki...
21.00 S. „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.28 Telefoninė loterija 
1634.
22.30 F. „Oušeno trylik-
tukas“.
0.55 S. „Akloji zona“.
1.45 F. „Ištrūkęs Džango“.

6.25 Animacija.
7.55 La maistas.
8.55 S. „Meilės sūkuryje“.
10.00 S. „Nuo likimo ne-
pabėgsi“.
12.00 S. „Atsargiai, mer-
ginos“.
13.00 S. „Parduotas gyve-
nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Visi mes žmonės.
20.30 S. „Moterys meluoja 
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 S. „Kobra 11“.
23.00 F. „Ričardas Liūta-
širdis“.
1.05 S. „Makgaiveris“.
1.55 S. „Tėvynė“.
2.55 S. „APB“.
3.50 S. „Kobra 11“.
4.40 S. „Vieniši tėvai“.
5.05 S. „Atsargiai, mergi-
nos“.

6.30 Krepšinio pasaulyje.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 24/7.
9.00 Apie tave.
10.00 S. „Pavojingi jaus-
mai“.
11.00 S. „Gyvybės lange-
lis“.
12.10 TV parduotuvė.
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12.25 S. „Pone Prezidente“.
13.00 Gyvenimas.
14.00 Nauja diena.
15.00 S. „Pavojingi jaus-
mai“.
16.00 Reporteris.
17.00 S. „Gyvybės lange-
lis“.
18.00 Reporteris.
18.30 S. „Vieno nusikalti-
mo istorija“.
19.30 „Delfi“ dėmesio cen-
tre.
20.00 Reporteris.
21.00 S. „Pone Prezidente“.
21.30 Laikykitės ten.
22.30 Reporteris.
23.30 „Delfi“ dėmesio cen-
tre.
24.00 S. „Pavojingi jaus-
mai“.
1.00 Kitoks pokalbis.
2.00 Nauja diena.
3.00 S. „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
4.00 S. „Pone Prezidente“.
4.20 S. „Gyvybės langelis“.
5.20 Laikykitės ten.

7.25 S. „CSI kriminalistai“.
8.20 S. „Kobra 11“.
9.15 S. „Mikė“.
9.40 Autopilotas.
10.05 Kulinarijos meistras.
11.00 „Simpsonai“.
11.50 S. „Saldainiukas“.
12.45 S. „Vedęs ir turi vai-
kų“.
13.40 S. „Mikė“.
14.30 Televitrina.
15.00 S. „Kobra 11“.
16.00 S. „CSI kriminalis-
tai“.
17.00 S. „Saša ir Tania“
18.00 S. „Vedęs ir turi vai-
kų“.
19.00 S. „Saldainiukas“.
20.00 S. „Paskutinis iš Ma-
gikianų“.
20.30 Žinios.
21.00 F. „Žala“.
23.00 F. „Siaubas baubas 
3“.
0.45 S. „Svieto lygintojai“.

SAUSIO 7 D. 
ANTRADIENIS

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 S. „Senis“.
10.25 S. „Miuncheno krimi-
nalinė policija“.
11.10 S. „Komisaras Rek-
sas“.
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.45 S. „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.

20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Nacionalinė ekspe-
dicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 S. „Apgavikai“.
23.45 S. „Komisaras Rek-
sas“.
0.30 Tėčio reikalai.
1.05 Istorijos detektyvai.
2.05 Klauskite daktaro.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.05 S. „Apgavikai“.
5.10 S. „Ponių rojus“.

6.35 S. „CSI Majamis“.
7.30 „Mano virtuvė ge-
riausia“.
8.40 S. „Stoties policija“.
9.40 S. „Paskutinis faras“.
10.35 S. „Gelbėtojai 112“.
11.35 S. „Jūrų pėstininkai“.
12.35 S. „Įstatymas ir tvar-
ka“.
13.35 „Mano virtuvė ge-
riausia“.
14.55 S. „Stoties policija“.
16.00 S. „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 S. „Gelbėtojai 112“.
18.35 S. „CSI Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 Dakaras 2020.
21.00 F. „Paskutinė kulka“.
22.50 F. „Neįmanoma misi-
ja. Slaptoji tauta“.
1.15 S. „Įstatymas ir tvar-
ka“.
2.00 „Nusikaltimų mies-
tas“.

6.25 „Tomas ir Džeris“.
7.50 S. „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.45 S. „Rimti reikalai“.
10.15 S. „Rozenhaimo po-
licija“.
11.15 S. „Atsargiai – gi-
minės“.
11.50 S. „Būrėja“.
12.00 Nuo... iki...
13.00 S. „Tik tu ir aš“.
14.00 S. „Našlaitės“.
15.00 S. „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lie-
tuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 S. „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.30 F. „Gaudynės“.
0.35 S. „Akloji zona“.
1.25 F. „Oušeno tryliktu-
kas“.

6.25 Animacija.
7.55 Visi mes žmonės.
8.55 S. „Meilės sūkuryje“.
10.00 S. „Nuo likimo ne-
pabėgsi“.
12.00 S. „Atsargiai, mer-
ginos“.
13.00 S. „Parduotas gyve-
nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios. 

16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Prieš srovę.
20.30 S. „Moterys meluoja 
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 F. „Dešimt su puse 
balo. Apokalipsė“.
23.45 S. „Skubi pagalba“.
0.35 S. „Makgaiveris“.
1.30 S. „X failai“.
2.20 S. „Tironas“.
3.10 S. „Skubi pagalba“.
4.05 S. „Vieniši tėvai“.
4.55 S. „Atsargiai, mergi-
nos“.

6.30 Kaimo akademija.
7.00 S. „Moterų daktaras“.
8.00 Nauja diena.
9.00 Puikūs pralaimėjimai.
10.00 S. „Pavojingi jaus-
mai“.
11.00 S. „Gyvybės lange-
lis“.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 S. „Pone Prezidente“.
13.00 S. „Vieno nusikalti-
mo istorija“.
14.00 Nauja diena.
15.00 S. „Pavojingi jaus-
mai“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 S. „Gyvybės lange-
lis“.
18.00 Reporteris.
18.30 S. „Vieno nusikalti-
mo istorija“.
19.30 „Delfi“ dėmesio cen-
tre.
20.00 Reporteris.
21.00 S. „Pone Prezidente“.
21.30 Oponentai.
22.30 Reporteris.
23.30 „Delfi“ dėmesio cen-
tre.
24.00 S. „Pavojingi jaus-
mai“.
1.00 Laikykitės ten.
2.00 Nauja diena.
3.00 S. „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
4.00 S. „Pone Prezidente“.
4.20 S. „Gyvybės langelis“.
5.20 Oponentai.

7.25 S. „CSI kriminalistai“.
8.20 S. „Kobra 11“.
8.15 S. „Mikė“.
9.40 Praeities žvalgas.
10.05 Kulinarijos meistras.
11.00 „Simpsonai“.
11.50 S. „Saldainiukas“.
12.40 S. „Vedęs ir turi vai-
kų“.
13.35 S. „Mikė“.
14.30 Televitrina.
15.00 S. „Kobra 11“.
16.00 S. „CSI kriminalis-
tai“.
17.00 S. „Saša ir Tania“.
18.00 S. „Vedęs ir turi vai-
kų“.
19.00 S. „Saldainiukas“.
20.00 S. „Paskutinis iš Ma-
gikianų“.
20.30 Žinios.
21.00 F. „Akis“.
22.40 S. „Rouzvudas“.

23.35 S. „Svieto lyginto-
jai“.
0.25 S. „Greislendas“.
1.15 S. „Grainderis“.

SAUSIO 8 D. 
TREČIADIENIS

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 S. „Senis“.
10.25 S. „Miuncheno krimi-
nalinė policija“.
11.10 S. „Komisaras Rek-
sas“.
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.45 S. „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimo spalvos.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Nepažintas meras.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 S. „Apgavikai“.
23.45 S. „Komisaras Rek-
sas“.
0.30 S. „Bloga mergaitė“.
1.05 Stilius.
2.05 Klauskite daktaro.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.10 S. „Apgavikai“.
5.10 S. „Ponių rojus“.

6.35 S. „CSI Majamis“.
7.30 S. „Mano virtuvė ge-
riausia“.
8.40 S. „Stoties policija“.
9.40 S. „Paskutinis faras“.
10.35 S. „Gelbėtojai 112“.
11.35 S. „Jūrų pėstininkai“.
12.35 S. „Įstatymas ir tvar-
ka“.
13.35 „Mano virtuvė ge-
riausia“.
14.55 S. „Stoties policija“.
16.00 S. „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 S. „Gelbėtojai 112“.
18.30 S. „CSI Majamis“.
19.30 S. „Jūrų pėstininkai“.
20.30 Dakaras 2020.
21.00 F. „Kryžius“.
23.10 F. „Paskutinė kulka“.
1.00 S. „Įstatymas ir tvar-
ka“.
1.45 „Nusikaltimų mies-
tas“.

7.25 „Tomas ir Džeris“.
7.50 S. „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.45 S. „Rimti reikalai“.
10.15 S. „Rozenhaimo po-
licija“.
11.15 S. „Atsargiai – gi-
minės“.
11.50 S. „Būrėja“.

13.00 S. „Tik tu ir aš“.
14.00 S. „Našlaitės“.
15.00 S. „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.25 KK2 vaikai.
19.30 KK2.
20.00 Leo ir Bružo nuoty-
kiai Madagaskare.
21.00 S. „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.30 F. „Įkalinta“.
0.20 S. „Akloji zona“.
1.10 F. „Gaudynės“.

6.25 Animacija.
7.55 Prieš srovę.
8.55 S. „Meilės sūkuryje“.
10.00 S. „Nuo likimo ne-
pabėgsi“.
12.00 S. „Atsargiai, mer-
ginos“.
13.00 S. „Parduotas gyve-
nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 S. „Moterys meluoja 
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 F. „Dronų karai“. 
Pertraukoje –
22.25 Vikinglotto.
23.45 S. „Skubi pagalba“.
0.35 S. „Makgaiveris“.
1.30 S. „X failai“.
2.20 S. „Tironas“.
3.10 S. „Skubi pagalba“.
4.00 S. „Vieniši tėvai“.
4.50 S. „Atsargiai, mergi-
nos“.

6.30 Kryptys LT.
7.00 S. „Moterų daktaras“.
8.00 Nauja diena.
9.00 Sėkmės gylis.
10.00 S. „Pavojingi jaus-
mai“.
11.00 S. „Gyvybės lange-
lis“.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 S. „Pone Prezidente“.
13.00 S. „Vieno nusikalti-
mo istorija“.
14.00 Nauja diena.
15.00 S. „Pavojingi jaus-
mai“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 S. „Gyvybės lange-
lis“.
18.00 Reporteris.
18.30 S. „Vieno nusikalti-
mo istorija“.
19.30 „Delfi“ dėmesio cen-
tre.
20.00 Reporteris.
21.00 S. „Pone Prezidente“.
21.30 Gyvenimas.
22.30 Reporteris.
23.30 „Delfi“ dėmesio cen-
tre.
24.00 S. „Pavojingi jaus-
mai“.
1.00 Oponentai.
2.00 Nauja diena.

3.00 S. „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
4.00 S. „Pone Prezidente“.
4.20 S. „Gyvybės langelis“.
5.20 Gyvenimas.

7.25 S. „CSI kriminalistai“.
8.20 S. „Kobra 11“.
9.15 S. „Mikė“.
9.40 Vienam gale kablys.
10.05 Kulinarijos meistras.
11.00 „Simpsonai“.
11.50 S. „Saldainiukas“.
12.45 S. „Vedęs ir turi vai-
kų“.
13.40 S. „Mikė“.
14.30 Televitrina.
15.00 S. „Kobra 11“.
16.00 S. „CSI kriminalis-
tai“.
17.00 S. „Saša ir Tania“.
18.00 S. „Vedęs ir turi vai-
kų“.
19.00 Europos taurės krep-
šinio rungtynės.
21.00 F. „Mano geriausio 
draugo mergina“.
22.50 S. „Rouzvudas“.
23.40 S. „Svieto lyginto-
jai“.
0.30 S. „Greislendas“.
1.20 S. „Grainderis“.

SAUSIO 9 D. 
KETVIRTADIENIS

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 S. „Senis“.
10.25 S. „Miuncheno krimi-
nalinė policija“
11.10 S. „Komisaras Rek-
sas“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.45 S. „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Gyvenk be skolų.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 S. „Ištikimybė“.
23.45 S. „Komisaras Rek-
sas“.
0.30 S. „Bloga mergaitė“.
1.05 Vakaras su Edita.
2.05 Kas ir kodėl?
3.05 Klauskite daktaro.
3.30 Dviračio šou.
4.05 S. „Ištikimybė“.
5.10 S. „Ponių rojus“.

6.35 S. „CSI Majamis“.
7.30 „Mano virtuvė ge-
riausia“.
8.40 S. „Stoties policija“.
9.40 S. „Paskutinis faras“.
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10.35 S. „Gelbėtojai 112“.
11.35 S. „Jūrų pėstininkai“.
12.35 S. „Įstatymas ir tvar-
ka“.
13.35 „Mano virtuvė ge-
riausia“.
14.55 S. „Stoties policija“.
16.00 S. „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 S. „Gelbėtojai 112“.
18.30 S. „CSI Majamis“.
19.30 S. „Jūrų pėstininkai“.
20.30 Dakaras 2020.
21.00 F. „Apgaulė“.
22.50 F. „Kryžius“.
0.55 S. „Įstatymas ir tvar-
ka“.
1.40 „Nusikaltimų mies-
tas“.

7.25 „Tomas ir Džeris“.
7.50 S. „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.45 S. „Rimti reikalai“.
10.15 S. „Rozenhaimo po-
licija“.
11.15 S. „Atsargiai – gi-
minės“.
11.50 S. „Būrėja“.
13.00 S. „Tik tu ir aš“.
14.00 S. „Našlaitės“.
15.00 S. „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
21.00 S. „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.30 F. „Tamsiausia va-
landa“.
0.15 S. „Akloji zona“.
1.05 F. „Įkalinta“.
2.35 Alchemija.
3.00 Menininkų portretai.

6.25 Animacija.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 S. „Meilės sūkuryje“.
10.00 S. „Nuo likimo ne-
pabėgsi“.
12.00 S. „Atsargiai, mer-
ginos“.
13.00 S. „Parduotas gyve-
nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios. 
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Farai.
20.30 S. „Moterys meluoja 
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 F. „Maksimali baus-
mė“.
24.00 S. „Skubi pagalba“.
0.55 S. „Makgaiveris“.
1.45 S. „X failai“.
2.35 S. „Tironas“.
3.30 S. „Skubi pagalba“.
4.20 S. „Vieniši tėvai“.
4.45 S. „Atsargiai, mergi-
nos“.

6.30 Vantos lapas.
7.00 S. „Moterų daktaras“.
8.00 Nauja diena.
9.00 Visi savi.

10.00 S. „Pavojingi jaus-
mai“.
11.00 S. „Gyvybės lange-
lis“.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 S. „Pone Prezidente“.
13.00 S. „Vieno nusikalti-
mo istorija“.
14.00 Oponentai.
15.00 S. „Pavojingi jaus-
mai“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 S. „Gyvybės lange-
lis“.
18.00 Reporteris.
18.30 S. „Vieno nusikalti-
mo istorija“.
19.30 „Delfi“ dėmesio cen-
tre.
20.00 Reporteris.
21.00 S. „Pone Prezidente“.
21.30 Skyrybos.
22.30 Reporteris.
23.30 „Delfi“ dėmesio cen-
tre.
24.00 S. „Pavojingi jaus-
mai“.
1.00 Gyvenimas.
2.00 Oponentai.
3.00 S. „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
4.00 S. „Pone Prezidente“.
4.20 S. „Gyvybės langelis“.
5.20 Skyrybos.

7.25 S. „CSI kriminalistai“.
8.20 S. „Kobra 11“.
9.20 S. „Mikė“.
9.40 Gyvūnų manija.
10.05 Kulinarijos meistras.
11.00 „Simpsonai“.
12.00 S. „Saša ir Tania“.
12.45 S. „Vedęs ir turi vai-
kų“.
13.35 S. „Mikė“
14.30 Televitrina.
15.00 S. „Kobra 11“.
16.00 S. „CSI kriminalis-
tai“.
17.00 S. „Saša ir Tania“.
18.00 S. „Vedęs ir turi vai-
kų“.
19.00 S. „Saldainiukas“.
20.00 S. „Paskutinis iš Ma-
gikianų“.
20.30 Žinios.
21.00 F. „Už priešo linijos 
2“.
22.50 S. „Rouzvudas“.
23.45 S. „Naša Raša“.
2.15 S. „Greislendas“.
2.40 S. „Grainderis“.

SAUSIO 10 D. 
PENKTADIENIS

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 S. „Senis“.
10.25 S. „Miuncheno krimi-
nalinė policija“
11.10 S. „Komisaras Rek-
sas“.
12.00 Gyvenimo spalvos.
13.00 Nepažintas meras.
13.58 „Keno Loto“.
14.00 Žinios.

14.20 Laba diena, Lietuva.
16.45 S. „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.55 F. „Visuomenės prie-
šai“.
1.05 F. „Klubas“.
2.40 Klausimėlis.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Šventadienio mintys.
4.05 Beatos virtuvė.
5.10 S. „Ponių rojus“.

6.35 S. „CSI Majamis“.
7.30 „Mano virtuvė ge-
riausia“.
8.40 S. „Stoties policija“.
9.40 S. „Paskutinis faras“.
10.35 S. „Gelbėtojai 112“.
11.35 S. „Jūrų pėstininkai“.
12.35 S. „Įstatymas ir tvar-
ka“.
13.35 S. „Mano virtuvė 
geriausia“.
14.55 S. „Stoties policija“.
16.00 S. „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 S. „Gelbėtojai 112“.
18.30 S. „CSI Majamis“.
19.30 Amerikietiškos im-
tynės.
21.30 Dakaras 2020.
22.00 F. „Universalus ka-
rys. Sugrįžimas“.
23.45 F. „Apgaulė“.
1.25 S. „Įstatymas ir tvar-
ka“.
2.10 „Nusikaltimų mies-
tas“.

7.25 „Tomas ir Džeris“.
7.50 S. „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.45 S. „Rimti reikalai“.
10.15 S. „Rozenhaimo po-
licija“.
11.15 S. „Atsargiai – gi-
minės“.
11.50 S. „Būrėja“.
13.00 S. „Tik tu ir aš“.
14.00 S. „Našlaitės“.
15.00 S. „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lie-
tuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 Penktadienis.
21.00 F. „Snaiperis“.
23.30 F. „Stebėtojų lyga“.
2.30 F. „Tamsiausia va-
landa“.

6.25 Animacija.
7.55 Farai.
8.55 S. „Meilės sūkuryje“.
10.00 S. „Nuo likimo ne-
pabėgsi“.
12.00 S. „Atsargiai, mer-
ginos“.
13.00 S. „Parduotas gyve-
nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.

16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Animac. f. „Miegan-
čioji gražuolė“.
21.00 F. „Keršytojai “.
23.50 F. „Kaip mylėtis an-
gliškai?“.
1.35 F. „Maksimali baus-
mė“.
3.20 F. „Dešimt su puse 
balo. Apokalipsė“.
4.50 S. „Makgaiveris“.

6.30 „Pasaulis iš viršaus“.
7.00 Laikykitės ten.
8.00 Oponentai.
9.00 Greiti pietūs.
10.00 S. „Pavojingi jaus-
mai“.
11.00 S. „Gyvybės lange-
lis“.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 S. „Pone Prezidente“.
13.00 S. „Vieno nusikalti-
mo istorija“.
14.00 Nauja diena.
14.30 Kryptys LT.
15.00 S. „Pavojingi jaus-
mai“.
16.00 Reporteris.
17.00 S. „Gyvybės lange-
lis“.
18.00 Reporteris.
18.30 S. „Vieno nusikalti-
mo istorija“.
19.30 Nauja diena.
20.00 Reporteris.
21.00 S. „Pone Prezidente“.
21.30 Kitoks pokalbis.
22.30 Reporteris.
23.00 Tarptautinis bušido 
turnyras.
23.30 Vantos lapas.
24.00 S. „Pavojingi jaus-
mai“.
1.00 Skyrybos.
2.00 Kitoks pokalbis.
3.00 S. „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
4.00 S. „Pone Prezidente“.

7.25 S. „CSI kriminalistai“.
8.20 S. „Kobra 11“.
9.15 S. „Mikė“.
9.00 Statybų gidas.
10.05 Kulinarijos meistras.
11.00 „Simpsonai“.
11.50 S. „Saldainiukas“.
12.45 S. „Vedęs ir turi vai-
kų“.
13.40 S. „Mikė“.
14.30 Televitrina.
15.00 S. „Kobra 11“.
16.00 S. „CSI kriminalis-
tai“.
17.00 S. „Saša ir Tania“.
18.00 S. „Vedęs ir turi vai-
kų“.
19.00 S. „Fizrukas“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
22.00 F. „Kieti bičai“.
24.00 F. „Žala“.
2.00 S. „Greislendas“.

***
Televizijos pasilieka teisę 
keisti TV programas be 
išankstinio įspėjimo. Re-
dakcija už TV pakeitimus 
neatsako.

Kiek istoriškas 
Jėzus iš Nazareto?

Šiuolaikinis žmogus nėra sąmonėje susiejęs dviejų 
dalykų, kad liga yra Visatos harmonijos dėsnio (mo-

ralinio įstatymo) peržengimo pasekmė. Todėl nelengva 
suprasti Jėzaus gydymo logiką, - gydo ne kokie nors rankų 
magijos judesiai, bet nuodėmės atleidimas. Nuėmimas 
kliūties, kuri skyrė pacientą su Dievu Tėvu. Sutaikymas.

Šiandieninis susimbolinimas „nuodėmių atleidimo“ 
yra pagimdęs mąstymą – „tikėjimas – tai graži tradicija“. 
Jėzaus laikais tikėjimas buvo gyvas praktinis interesas. 
Jeigu to meto žmonės nebūtų patyrę realių kaltės prany-
kimų, realių išgijimų, niekas religijos pusėn net nebūtų 
žiūrėjęs. Žmonės buvo tiesmuki, nesiduodantys mulkinti, 
- išgyvenimas buvo toks sunkus, kad tušti pažadai, bever-
tis simboliškumas ten tiesiog negalėjo būti pakenčiamas. 
Žmonės buvo tikri, nesiduodantys mulkinami iliuzijos.

Antikos laikų Izraelio religinė taryba (sinedrionas) 
visgi nusprendė Jėzumi nusikratyti. Ir ne vien todėl, kad 
juos piktino Jėzaus religinės pretenzijos. Įtampa tarp žydų 
visuomenės ir romėnų administracijos buvo be galo didelė. 
Reikėjo mažo stumtelėjimo, maišto... ir romėnų kariuome-
nė žydų tautos kūnais būtų nuklojusi visus laukus. (Tai ir 
atsitiko mūsų eros 66 – 71 metais).Vyriausiasis kunigas nu-
sprendė, kad paaukojus tokią ryškią asmenybę kaip Jėzus, 
jie tokiu būdu „nuleis garą“ visuomenėje. Jau nekalbant, 
kad atsikratys religinio konkurento, turinčio didelę įtaką. 
Kai Romos paskirtas valdytojas Poncijus Pilotas mėgino 
suprasti, kuo kaltinamas Jėzus iš Nazareto, patyrė jo teisė-
jišką asmenybę sutrikdžiusias keistas Jėzaus reakcijas. Ko 
gero, teisėjas patyrė jam niekad nebūdingą kaltės jausmą. 
Todėl perklausė išėjęs susirinkusios minios, ar tikrai jie 
apsisprendę pasmerkti Jėzų. Klausimas, kodėl minia gai-
vališkai reikalavo griežčiausios bausmės, gan aiškus. Aukš-
tieji kunigai, seniūnai, - tai jie yra liaudžiai „arčiau kūno“. 
Arčiau, praktiškiau, nei keliaujantis pamokslininkas, kuris 
tik kelia dvasinio tobulėjimo reikalavimus. Jėzus kalbėjo 
jiems pagal tradiciją nesuprantamus dalykus. Šventuose 
žydų raštuose nebuvo pažado apie „sielos išgelbėjimą“. 
Tai revoliucinė Jėzaus teologija, prabilusio apie „bendrą 
amžinybę danguje“ – „kartu su Dievu“. Mokiniams Jis 
sakė – greit nuo jūsų išeisiu, - „einu jums vietos paruošti, 
- mano Tėvo namuose daug buveinių“.

Nukryžiavimas tais laikais buvo iki banalumo įprasta 
romėnų bausmė visiems recidyvistams bei politiniams 
maištininkams, besikėsinantiems į imperatoriaus valdžią. 
Jėzus gi, šiuose epizoduose demonstravo savanorišką 
pasidavimą, - traktuodamas save kaip aukos „avinėlį“.

Būtina pažymėti, kad Jėzus iš Nazareto savo pasisa-
kymuose demonstravo meilę išimtinai Izraeliui ir dekla-
ravo savo tarnystę tik šiai tautai. Kartais net rodydamas 
emocijas ir apmaudaudamas dėl kritinės dvasine prasme 
miestų būklės. Po prisikėlimo, mokinių atpažintas Jėzus 
jau ragino „eiti į visą pasaulį ir skelbti gerąją naujieną 
visai kūrinijai“ (visoms tautoms). Iš Jėzaus aukos ir pri-
sikėlimo istorijos eruditas žydas Paulius parašė ištisą teo-
logiją, steigdamas krikščioniškas bažnyčias kitose tautose 
ir rašydamas joms (kai kuriuos išlikusius) ugdomuosius 
laiškus. Kai kurie intelektualai piktinasi, girdi jeigu tie 
įvykiai būtų realus istorinis faktas, - apie tai būtų plačiai 
parašę Romos istorikai. Yra tokie, - romėnų istorikai Ta-
citas ir Svetonojus trumpai užsimena. Bet... vis tiek lieka 
klausimas, - jeigu Žemės ir Dangaus Kūrėjas siunčia savo 
Sūnų, - kodėl nepasirūpina Jo komfortu ir reklama??? 
Reikalas tas, kad jeigu Jėzus iš Nazareto tikrai yra TIE-
SA, - kuo Jis save ir pristato, tai keičia visą reikalą. Tiesa 
yra savaime tokia, kokia yra. Jos nereikia reklamuoti, - ją 
reikia atpažinti. Mes logiškai galime išvesti visuomenės 
kritinį apibūdinimą: žmonės nėra pasiruošę tiesai. Tiesa 
yra per sunki, - jos skverbianti šviesa žmogui neatlaikoma. 
Tiesai reikia pasiruošti, - nepasiruošęs tiesiog dengiasi 
nuo tos ryškios šviesos, slepiasi, vengia bėga. Nuo Tiesos, 
rodančios pilną žmogaus vaizdą .Vaizdą, kuris nėra vien 
gražus, ten visko yra. Visko. Todėl vienu istoriniu metu 
atėjusi pati Tiesa pasirodė būdu, kuris nėra kultūrinis. 
Telpantis į kultūrinę logiką. Tiesa atėjo prieinamu būdu 
tik tiems kuriems jos tikrai reikia.
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Tarpušvenčiu – dvasingas ir jaukus 

susibūrimas Pašaminėje
Irena PoŽĖLIENĖ

Kūčios ir Kalėdos – šeimos šventės, 
kai susitinka giminės, sugrįžta užsienyje 
dirbantys lietuviai, suaugę vaikai ilgėliau 
svečiuojasi pas tėvus, o anūkai džiaugiasi 
senelių meile. Tačiau poilsio dienų ne-

mažai, tad laiko pakanka ne tik šeimai, 
namuose rengiamoms vaišėms, bet norisi 
ir kažkur išeiti, plačiau pasidalinti Kalėdų 
dvasia ir nuotaika...

Daug kur tarpušvenčiu rengiami įvairūs 
koncertai, susitikimai, šventės. Štai ir Pa-
šaminės kaimo klubo renginių organizatorė 

Tradicinė Kalėdų šventė Milkuškose
Kalėdų šventės Mil-

kuškų kaimo bendruome-
nėje, nuo pat jos įsikūri-
mo, tapo gražia tradicija. 
Šiemet šventė įvyko antrą 
šv. Kalėdų dieną. Didelis 
džiaugsmas ir sveikinimas 
šv. Kalėdų proga - tai gau-
sus sniego iškritimas, kuris 

papuošė laukus, medžius, 
stogus. Tad Kalėdų Seneliui 
lengviau buvo atitempti 
roges su maišais dovanų 
vaikams.

Kaip ir kiekvienais me-
tais, taip ir šiemet į šventę 
susirinko didelis būrys tė-
velių su vaikais – salė vos 

sutalpino. Kaip gi šventė 
be programos, be palinkė-
jimų? Su šv. Kalėdom ir 
Naujaisiais metais visus 
pasveikino bendruomenės 
pirmininkas Antanas Pet-
kūnas. Jis trumpai apžvelgė 
praėjusių metų darbus, pro-
jektus, padėkojo rėmėjams 

Kunigas Vitalij Kisel ir Pašaminės kaimo klubo renginių organizatorė Dalė Basiūnienė.

Dalė Basiūnienė tarpušvenčiu sukvietė 
pašaminiškius ir kaimynus reškutėniškius 
pabūti drauge, pabendrauti ir pasidžiaugti, 
kad laimingai sulaukta šv. Kalėdų.

Suėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Paša-
minės bendruomenės koplyčioje, kurias 
aukojo kunigas Vitalij Kisel.

Po to visi persikėlė į bendruomenės salę, 
kur dainavo Pašaminės kaimo ir Reškutėnų 
kaimo vokaliniai ansambliai.

Visus pradžiugino ir Kalėdų Senelis 

su svita, atnešęs dovanų ir mažiems, ir 
dideliems. Norintieji galėjo apžiūrėti 
čia veikiančias kalėdinių kompozicijų 
bei tapybos būrelio parodas, susitikti su 
seniau matytais kaimynais, pasivaišinti ir 
pabendrauti. Ne vienas iš renginio dalyvių, 
žiūrėdamas į tarsi vijurkas besisukančią 
energingąją Dalę, džiaugėsi, kad jos dėka 
kaimo kultūrinis ir visuomeninis gyveni-
mas verda, kad ji suburia visus ir neleidžia 
šiam židiniui užgesti.

Kalėdų senelis su svita ir Pašaminės bei reškutėnų kaimų vokaliniai ansambliai.

už pagalbą. Po to vaikučių 
kvietimu, atliekant gra-
žią dainą, atvyko Kalėdų 
Senelis su svita ir maišais 
dovanų. Prieš dovanėlių 
dalybas stebėjome gražią 
pasaką-vaidinimą „Ledinu-
kai‘‘, kurią suvaidino ben-
druomenės vaikai. Kalėdų 
Senelis su vaikais bendra-
vo, šoko, žaidė žaidimus, 
klausė vaikų deklamuojamų 

eilėraščių ir dainelių. Per-
traukėlėse tarp pasirodymų 
Kalėdų Senelis vaikams 
dovanojo saldžias dovanas 
ir minkštus žaislus bei visus 
renginio dalyvius pavaišino 
saldainiais. Renginys baigė-
si gražia kalėdine daina. Po 
renginio vaikai nusifotogra-
favo su Kalėdų Seneliu prie 
eglutės. Visi, gavę dovanų, 
su šypsenomis veide išsku-

bėjo į namus.
Dėkojame 2019 m rė-

mėjams, prisidėjusiems 
vykdant projektus, šventes: 
R. ir A. Dambrauskams, J. 
ir J. Verikams, R.Mikštaitei-
Čičiurkienei, pervedusiems 
2 proc. paramą asmenims ir 
visiems švenčių rėmėjams 
bei dalyviams.

Milkuškų kaimo bendruomenė
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Laiko dulkes nužėrus

Ernestas Galvanauskas – Lietuvos ūkio kūrėjas 
(1882 – 1967)

Turėjo perimti ūkį, bet pasirinko mokslus

Ernestas Galvanauskas gimė Zizonių kaime, netoli 
Vabalninko ūkininkų Jurgio ir Onos Žukauskaitės šeimo-
je 1882 m. lapkričio 7 (19) d. Porą žiemų pasimokęs pas 
daraktorių ir ne ką teišmokęs, pradžios mokslus 1894 m. 
baigė Vabalninko liaudies mokykloje. Pagal nerašytą tra-
diciją kaip vyriausias sūnus privalėjo perimti ūkį, bet tėvai 
Ernestą ryžosi leisti į mokslus. Ernestas ruošėsi privačiai 
ir du kartus nesėkmingai bandė stoti į Panevėžio realinę 
mokyklą. Dar metus privačiai pasimokęs, 1897 m. įstojo 
į Mintaujos (Jelgavos) realinės mokyklos trečiąją klasę. 
Baigęs šią mokyklą, 1902 m. išvažiavo į Sankt Peterburgą 
ir ten iškart įstojo į tris aukštąsias mokyklas: be stojamųjų 
egzaminų buvo priimtas į Miškininkystės institutą, išlaikė 
stojamuosius egzaminus į Kalnakasybos bei į Elektrotech-
nikos institutus. 1905 m. gimtinės apylinkėse kūrė Valstie-
čių sąjungos ratelius, buvo pasiųstas į Vilniaus Didįjį Sei-
mą, susipažino su daugeliu Lietuvos politikų. Jam politikai 
paliko nekokį įspūdį: „Beveik visi iš lietuviško kaimo kilę, 
visi demokratai, visi laisvės tautai siekė, bet nesutarė, lyg 
būtų didžiausi priešai“. Buvo suimtas. Po trumpo kalinimo 
Panevėžyje, pradėjo nelegalo gyvenimą. Rudenį nuvyko 
vėl į Sankt Peterburgą, bet ir ten buvo nesaugu. Persikėlė į 
Suomijos miestą Mustamekį, buvusį prie pat Rusijos sienos. 
Bandė toliau studijuoti. 1908 m. emigravo ir apsigyveno 
Belgijoje. Studijavo Lježo technikos universitete ir po trejų 
metų 1912 m. gavo kalnakasybos inžinieriaus diplomą. 
Po to ten pat tęsė studijas Elektrotechnikos institute ir po 
poros metų gavo inžinieriaus elektrotechniko diplomą. 
Sesers Pranciškos materialiai remiamas mokslus baigė 
turėdamas per 30 metų.

Darbas užsienyje

Nei Belgijoje, nei Prancūzijoje gauti darbo negalėjo. 
Į Rusiją grįžti nerizikavo. Tad 1913 m. nuvyko į Serbiją, 
kur įsidarbino prancūzų – serbų bendrovėje, kuri tiesė ge-
ležinkelius. Susirgo vidurių šiltine. Vos išliko gyvas. 1916 
m. pasiekė Paryžių, įsidarbino bendrovėje, kuri gamino 
elektrotechnikos įrengimus. Dirbdamas mokėsi, kaupė 
žinias ir patirtį.

Paryžiuje sulaukė karo pabaigos. Čia sužinojo apie 
besikuriančią Lietuvos valstybę. Netrukus Prancūzijos 
spaudoje susidūrė su aktyvia lenkų propagandos kampanija, 
kuri neigė Lietuvos valstybę ir jos nepriklausomybę. Jis 
pamatė, kaip Paryžiaus oficialūs sluoksniai pradėjo pamažu 
orientuotis į didžiąją Lenkiją. E.Galvanauskas susipažino 
su Prancūzijos užsienio reikalų ministerijoje dirbusiu 
Oskaru Milašiumi. 1918 m. E.Galvanauską susirado kun. 
Adomas Vilimavičius, Vyriausybės siųstą, rengti dirvą 
Lietuvos delegacijai būsimojoje Taikos konferencijoje.

Lietuvių informacinis biuras Paryžiuje

E.Galvanausko siūlymu ir rūpesčiu Paryžiuje buvo įkur-
tas Lietuvių informacinis biuras. Prancūzijos spaudoje buvo 
paskelbta keletas straipsnių, ginančių Lietuvos valstybės 
interesus. Lietuva nebuvo pakviesta į Taikos konferenciją, 
teko tenkintis už durų pasilikusiųjų dalia. Rusų politiniai 
emigrantai ir lenkai ėjo išvien – siekdami sužlugdyti 
Lietuvos valstybę ar bent neleisti jos į Europą. Lietuvai 
buvo ypač pavojingas Antantės valstybių aklas tikėjimas, 
kad bus atkurta senoji carinė Rusija. Ir vis dėlto Lietuvos 
delegacijos informacinė veikla Paryžiuje buvo pastebėta.

1919 m. Liucernoje vyko Europos socialistų suvažia-
vimas. Taikos konferencijoje nariai įkalbėjo Galvanauską 
vadovauti delegacijai, vietoj socialdemokratų paskirto 
vadovu Petro Klimo. Po suvažiavimo E.Galvanauskas į 
Paryžių nebegrįžo. Iš Liucernos išvažiavo į Berlyną susi-
tikti su Jono Vileišio vadovaujama Lietuvos delegacija, kuri 
derėjosi su Vokietijos Vyriausybe dėl antrosios paskolos. 
Politine prasme Lietuvai netgi finansinės derybos su Vo-
kietija buvo pavojingos. Antantės valstybės dėl Lenkijos 
propagandos buvo susidariusios nuomonę, kad Lietuva 
yra pasidavusi Vokietijos įtakai. E.Galvanauskas Berlyne 
J.Vileišiui aiškino, koks nepopuliarus ir netgi pavojingas 

žingsnis Vokietijoj ieškoti finansinės paramos, patardamas 
nedelsiant nutraukti derybas ir grįžti į Kauną. Jonas Vileišis 
E.Galvanauskui siūlė kartu su juo vykti į Lietuvą ir žodžiu 
informuoti Vyriausybę apie delegacijos Paryžiuje veiklą.

Vėl Lietuvoje: politinių verpetų sūkuryje

Taip E.Galvanauskas po 13 m. pertraukos vėl atsidūrė 
Lietuvoje. Kaune aplankė Prezidentą A.Smetoną ir mi-
nistrą pirmininką M.Šleževičių. Įvykių raida rodė, kad 
M.Sleževičiaus vadovaujamą Ministrų kabinetą reikia 
keisti kitu. Rugsėjo 30 d. A.Smetona dėl naujos vyriausybės 
sukvietė pasitarti įvairių partijų atstovus. Karšti ginčai buvo 
bevaisiai. Paaiškėjo, kad sudaryti koalicinės Vyriausybės 
nepavyks. Naktį A.Smetona sukvietė dar vieną posėdį.

M.Sleževičiaus vadovaujamas kabinetas atsistatydino. 
Atsistatydinimas buvo priimtas tą pačią spalio 2-ąją. Kai-
rieji akivaizdžiai siekė sužlugdyti E.Galvanausko bandy-
mus sudaryti Vyriausybę. 1919 m. spalio 7 d. Prezidentas 
patvirtino penktąją Vyriausybę. Kaip ir anksčiau Lietuvą 
tebespaudė Lenkijos kariuomenė. Tik ką buvo likviduotas 
POW sąmokslas – siekta perversmu užgrobti Lietuvoje 
valdžią ir, su Lenkijos pagalba likviduoti Lietuvos valstybę. 
Šiaurėje prie Lietuvos sienų į Lietuvą kėsinosi naujas prie-
šas – bermontininkai. Lietuvos politinės jėgos, remiančios 
nepriklausomybę dar nebuvo pakankamai susitelkusios. 
Kunkuliavo politinės aistros, partinės ambicijos trukdė 
vienytis ir ginti valstybę. Valstybės iždas – tuščias. Valsty-
bės tarnautojams ir karininkams jau keli mėnesiai nebuvo 
mokamos algos.

Kaip Galvanauskas išgelbėjo Lietuvą

Neperdedant, daugelio istorikų tvirtinimu, galima 
sakyti, kad tuomet Ernestas Galvanauskas išgelbėjo Lie-
tuvą. Jam buvo pasiūlyta sudaryti vyriausybę. Štai paties 
E.Galvanausko samprotavimai: „Sudarysiu vyriausybę, 
kuri aptvarkys ūkį, ypač valstybės finansus, įstatys į rėmus 
valstybės valdymą, savivaldybes, praves Steigiamojo Sei-
mo rinkimus, o tada su politika atsisveikinsiu“. Svarbiau-
siais uždaviniais E.Galvanauskas laikė:

1. Išstumti iš krašto svetimų valstybių pajėgas
2. Kovoti su vidaus priešais
3. Kovoti dėl Lietuvos etnografinių sienų
4. Siekti valstybės pripažinimo
5. Palaikyti gerus santykius su visomis šalimis
6. Stiprinti valstybės pagrindus
7. Organizuoti Steigiamojo Seimo rinkimus
8. Pasiekti, kad penktasis Ministrų kabinetas būtų pa-

skutinė laikinoji vyriausybė
9. Sutvarkyti krašto ūkį
10. Pats svarbiausias dalykas – skubiai sutvarkyti 

finansus
11. Didžiausia valstybės išlaidų dalis turi būti skirta 

gynybai

Trumpas ir aiškus įstatymas dėl  
bermontininkų

Viename vyriausybės posėdyje buvo svarstomas 
Latvijos prašymas dėl pagalbos prieš bermontininkus. 
E.Galvanauskas siūlė pranešti latviams, kad „kritišku 
atveju padėsime jiems turimomis pajėgomis“. Tuomet buvo 
bijoma galimo Lenkijos puolimo. E.Galvanausko siūlymu 
lapkričio 10 d. buvo priimtas „Įstatymas apie Lietuvos 
piliečius, įstojusius į Bermonto ir Virgoličo ginkluotus 
būrius“. Šis įstatymas panašus į atsišaukimą – trumpas ir 
aiškus: „Lietuvos piliečiai, įstoję į Bermonto ir Virgoličo 
ginkluotus būrius, privalo juos apleisti ir visai pasišalinti iš 
tarnybos ligi šių 1919 m. lapkričio mėn. 30 d. Nusikaltusieji 
šiam įstatymui baudžiami, kaip valstybės išdavikai“. Tik 
neaišku, kodėl Prezidentas A.Smetona taip ilgai delsė pasi-
rašyti šį įstatymą (paskelbtas  lapkričio 18 d. data). Šiaurės 
Lietuvoje atsirado žmonių, kurie stojo savanoriais ir paskui 
pasiliko P.Bermonto dalyse. Įstatymas priimtas prieš pat 
smūgį bermontininkams prie Radviliškio (lapkričio 22 – 
23 d.). Gruodžio 9 d. Ministrų kabinetui E.Galvanauskas 

pranešė, kad bermontininkų evakuacija iš Lietuvos baigta, 
Šiauliuose ir Mažeikiuose jau šeimininkauja Lietuvos 
kariuomenė.

Sukilimo prevencija  
ir kariuomenės stiprinimas

1920 m. vasario 22 – 23 d. buvo numalšintas Kauno 
įgulos Aukštosios Panemunės kareivių sukilimas. Juk tų 
pačių metų pavasarį Suvalkijoje, Vakarų Lietuvoje ir kitur 
buvo intensyviai rengiamas Maskvos inspiruotas sukilimas. 
Buvo siunčiami organizatoriai, vadovai, ginklai. Raudonoji 
armija, susidorojusi su Lenkija, būtų suteikusi „brolišką 
paramą“ Lietuvos sukilėliams.

Vyriausybė jautė, kad artėja sukilimas. A.Merkys 
pabrėžė, kad „pagal žvalgybos skyriaus suteiktas žinias 
kasdien plečiasi bolševikų agitacija Lietuvoje, be to, 
agitaciją varo ir kitos kairiosios partijos, kurios ruošiasi 
nuversti dabartinę valdžią“. Vyriausiam karo Vadui buvo 
įteiktas reikalavimas raštu: pagerinti kareivių maistą, pri-
leisti kariškius prie rinkimų į Steigiamąjį Seimą, pašalinti 
iš kariuomenės visus karininkus, kalbančius rusiškai arba 
lenkiškai... Vyriausybės nariai nutarė politiniais sumetimais 
Kaune karo padėtį panaikinti.

E.Galvanausko vadovaujamas Kabinetas pradėjo dar-
bą nuo kareivių šeimų aprūpinimo. Lapkričio 18 d. buvo 
priimtas Kumečių (ordinarininkų) kareivių šeimų aprūpi-
nimo įstatymas. Pagal jį, kol kareivis tarnaus, jo šeima iš 
dvaro turi nemokamai gauti butą, kurą, pašaro gyvuliams, 
po vieną svarą grūdų kiekvienam šeimos nariui kasdien 
valstybės nustatytomis kainomis.

Tvarkomi valstybės finansai,  
ūkis ir kiti dalykai

1919 m. gruodžio 12 d. buvo priimti pasų įstatai. Pagal 
jį pasus privalo turėti visi piliečiai nuo 17 m. amžiaus. 1920 
m. sausio 30 d. buvo priimtas Įsakymas dėl žmonių vardų, 
pavardžių ir pravardžių, taip pat ir vietų vardų rašymo. 
E.Galvanauskas gana gerai išmanė ūkio reikalus, ypač 
finansus ir prekybą. Tuo metu, kai Lietuvai labai stigo kai 
kurių sričių specialistų, toks žmogus Vyriausybei buvo 
labai reikalingas. Svarbiausia buvo sutvarkyti finansus. 
E.Galvanausko vadovaujama Vyriausybė paveldėjo abso-
liučiai tuščią iždą. Kelius mėnesius nemokėtos algos. Savo 
pinigų nebuvo, tebebuvo vartojamos Oberosto markės. 
Daug anksčiau negu Lietuva įvedė savo valiutą Lenkija, 
Estija, Latvija. Pirmiausia E.Galvanausko vadovaujamas 
kabinetas bandė sustabdyti rusiškų pinigų antplūdį.

Dedami lito pagrindai, stiprinamas ūkis

1920 m. pradžioje E. Galvanauskas lankėsi Paryžiuje ir 
Londone. Su Europos  valstybių atstovais tarėsi politikos ir 
Lietuvos ūkio atkūrimo klausimais. Tuomet Lietuva dau-
giausia prekiavo su Vokietija ir todėl ekonomikos požiūriu 
labai nuo jos priklausė. Vienintelis Lietuvos ūkio išsigel-
bėjimas būtų sava valiuta. Lito pagrindai buvo dedami 
gana ilgai ir kruopščiai. E.Galvanauskas buvo Paryžiuje 
Taikos konferencijos delegacijos nariu. Tuomet delegacija 
buvo įpareigota nupirkti Lietuvai garvežių, vagonų, vaistų, 
maisto bei ginklų. Buvo nupirkta turto už 4,2 mln. dolerių. 
Nupirktą turtą atgabenti į Lietuvą buvo labai sunku. Kažkas 
suklaidino Prancūzijos dokininkus ir įtikino, kad ginklai 
ir maistas siunčiami kovai su Rusijos darbininkais. Tik po 
ilgo aiškinimosi visos nupirktos prekės buvo pakrautos į 
laivus ir atgabentos į Liepoją.

B.d. 
Parengė Bronius Lazaraitis
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Sausio 4 d., šeštadienis 
Pasaulinė Brailio diena.

  8.42 val.,  16.06 val., dienos ilgumas 7.24 val. 
Priešpilnis. Mėnulis – į Jautį 18.14 val.

Sausio 5 d., sekmadienis

  8.41 val.,  16.07 val., dienos ilgumas 7.26 val. 
Priešpilnis. Mėnulis – Jautyje.

Sausio 6 d., pirmadienis 
Trys karaliai.

  8.41 val.,  16.08 val., dienos ilgumas 7.27 val. 
Priešpilnis. Mėnulis – Jautyje.

Sausio 7 d., antradienis

  8.40 val.,  16.09 val., dienos ilgumas 7.29 val. 
Priešpilnis. Mėnulis – į Dvynius 4.11 val.

orAI
Šeštadienis rytiniuose rajonuose prognozuojamas drėgnas 
ir gana šiltas. ir dieną, ir naktį palis, tačiau debesims 
prasisklaidžius, gali pradžiuginti ir saulės spindu-
liai. Naktį bus 0-1 laipsnis šalčio, dieną – 1-2 laipsniai 
šilumos. Vietomis gali susidaryti plikledis, kuris yra 
dažnas tokių permainingų orų palydovas.
Sekmadienį rytiniuose rajonuose dangus giedrės, kritulių 
nenumatoma. Naktį bus 1-2, labiau pragiedrėjus, gali 
nukristi dar vienu kitu laipsniu žemiau, dieną 0-1 laipsnis 
šalčio. Dieną dažniau švies saulė.
Pirmadienį naktį oras dar labiau atšals – iki 5-7 laipsnių 
šalčio, snigs. Dieną vyraus 0-2 laipsniai šilumos, truputį 
pasnigs.
Antradienį rytiniuose rajonuose kritulių nenumatoma, 
dangus bus apsiniaukęs, paros temperatūra bus 0-1 laip-
snis šilumos. Pajūryje savaitgalį ir ateinančios savaitės 
pradžioje vyraus teigiama 5-6 laipsnių temperatūra. Lis, 
išskyrus sekmadienį, kai dangus bus giedresnis, dažniau 
pašvies saulutė.

ŠILUMOS REKORDAI LIETUVOJE

2019 m. Lietuvoje buvo šilčiausi per visą meteorologinių 
stebėjimų laikotarpį. Vidutinė metinė oro temperatūra 
Lietuvoje buvo 8,8 laipsniai Celsijaus, o tai yra net 
1,9 laipsniais daugiau nei vidutinė daugiametė 1981-
2010 m. oro temperatūra. Klimatologų duomenimis, 
iki šio šilčiausi buvo 2015 m., kai vidutinė metinė oro 
temperatūra Lietuvoje buvo 8,3 laipsniai Celsijaus. Vilni-
uje 2019 m. taip pat buvo patys karščiausi per visą beveik 
250 metų (1778−2019 m.) stebėjimų laikotarpį − metų 
vidutinė oro temperatūra buvo 8,8 laipsniai Celsijaus.
Lietuvoje šilčiausių metų penketukas registruotas nuo 
2008 iki 2019 m.

KALENDorIUS

BITININKų žINIAI
• Nuo 2020 m. sausio 2 d. prasideda bičių šeimų dekla-

ravimas.
• Iki sausio 25 d. priimamos paraiškos vaistams bičių 

gydymui.
• Už 2019 metus pradedamos mokėti kompensacijos už 

bičių gydymą.
• Informuojame, kad NMA priima paraiškas bitininkystės 

sektoriui iki vasario 3 d.
Iškilus klausimams kreiptis tel. 8 618 65025.

Draugijos pirmininkas

Socialinės išmokos 2020-aisiais
Praėjusių metų pabai-

goje Vyriausybė pritarė So-
cialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos siūlymui didinti 
socialinių išmokų bazinius 
dydžius. Dėl šio sprendimo 
didėja tikslinės kompensaci-
jos neįgaliesiems su specia-
liaisiais poreikiais, piniginė 
socialinė parama nepasi-
turintiems žmonėms, dau-
gelis socialinių išmokų bei 
šalpos pensijos, mokamos 
neįgaliesiems, našlaičiams 
ar minimalaus socialinio 
draudimo stažo nesukaupu-
siems senjorams.

Nuo 2020 m. sausio 
1 d. įsigaliojo šie Vy-
riausybės patvirtinti 

dydžiai:

BAZINĖS SOCIALI-
NĖS IŠMOKOS DYDIS 
– 39 eurai (2019 m. – 38 
eurai) 

Padidinus šį dydį, ati-
tinkamai padidėja nuo jo 
priklausančių išmokų dy-
džiai: išmoka vaikui, išmo-
ka privalomosios tarnybos 
kario vaikui, išmoka nėščiai 
moteriai, globos išmoka, 
vienkartinė išmoka įsikurti, 
globos išmokos tikslinis 
priedas, išmoka besimokan-
čio ar studijuojančio asmens 
vaiko priežiūrai, išmoka 
gimus vienu metu daugiau 
kaip vienam vaikui, išmoka 
įvaikinus vaiką, vaiko lai-
kinosios priežiūros išmoka, 
laidojimo pašalpa, parama 
palaikams parvežti, artistų 
kompensacinė išmoka, vai-
kų išlaikymo išmoka, socia-
linė parama mokiniams.

Tokias išmokas, kom-
pensacijas ir socialinę pa-
ramą gauna apie 600 tūkst. 
žmonių.

ŠALPOS PENSIIJų 
BAZĖS DYDIS – 140 eurų 
(2019 m. – 132 eurai) 

Šio dydžio padidinimas 
palies apie 60 tūkst. šalpos 
pensijas gaunančiųjų: naš-

laičius, neįgalius vaikus, 
nuo vaikystės neįgalius su-
augusius asmenis, kitus ne-
įgaliuosius ir senatvės pen-
sijos amžiaus sulaukusius 
žmones, kurie nesukaupė 
minimalaus stažo valsty-
binei socialinio draudimo 
pensijai gauti.

Šalpos išmokos užtikrina 
minimalias pajamas neįgalu-
mo ar senatvės atvejais jokių 
pajamų negaunantiems arba 
labai mažas pajamas gau-
nantiems asmenims.

TIKSLINIų KOM-
PENSACIJų BAZĖS DY-
DIS – 117 eurų (2019 m. 
– 114 eurų) 

Padidinus tikslinių kom-
pensacijų bazės dydžius, 
žmonėms, kuriems nustaty-
tas pirmojo lygio specialusis 
nuolatinės priežiūros (pagal-
bos) poreikis, tikslinė kom-
pensacija padidės 3,3 euro, 
o antrojo lygio specialusis 

nuolatinės priežiūros (pa-
galbos) poreikis – 1,8 euro.

Žmonėms, kuriems nu-
statytas pirmojo lygio spe-
cialusis nuolatinės slaugos 
poreikis tikslinė kompensa-
cija didės 7,8 euro, o tiems, 
kuriems nustatytas antrojo 
lygio specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis – 5,7 euro.

Šias kompensacijas gau-
na neįgalieji, kuriems nu-
statyti specialieji poreikiai. 
Tai yra papildoma išmoka, 
mokama kartu su socialinio 
draudimo arba šalpos pen-
sija. Tokias kompensacijas 
šalyje gauna apie 93 tūkst. 
asmenų.

VALSTYBĖS REMIA-
Mų PAJAMų DYDIS – 
125 eurai (2019 m. – 122 
eurai) 

Padidinus valstybės re-
miamų pajamų dydį, vi-
dutinis socialinės pašalpos 
dydis padidės nuo 81,2 iki 

83,2 euro. Tai reiškia, kad su 
valstybės remiamų pajamų 
dydžiu susijusias išmokas, 
socialinę paramą, kompen-
sacijas ir socialines paslau-
gas papildomai gaus dau-
giau nei 16 tūkst. žmonių.

Visiems šiems pakeiti-
mams įgyvendinti papildo-
mai reikės maždaug 27,7 
mln. eurų. Iš jų bazinės so-
cialinės išmokos didinimui 
– 12,3 mln. eurų valstybės 
biudžeto lėšų, šalpos pensijų 
bazės didinimui – 7,9 mln. 
eurų valstybės biudžeto 
lėšų, tikslinių kompensacijų 
bazės didinimui – 4,9 mln. 
eurų valstybės biudžeto lėšų, 
o valstybės remiamų pajamų 
dydžio didinimui – 0,3 mln. 
eurų valstybės biudžeto ir 
2,3 mln. eurų savivaldybių 
biudžetų lėšų.

SADM inf.
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ATKLYDo ŠUNIUKAS
Atklydo meilus, gerai išauklėtas šuniukas. Baltas, gel-
tona nugara ir ausytės. Jį laikinai priglaudę švenčio-
nėliškiai Čeponai (Žeimenos g. 71) laukia atsiliepiant 
šuniuko šeimininkų.
Tel. 8 611 86295.

AUToMoBILIų DIAGNoSTIKA

• Dyzelinių purkštukų patikra STENDU
• AIRBAG sistemų remontas
• ABS sistemų remontas
• Dyzelinių nulaužtų žvakių IŠTRAUKIMAS
• Degimo nustatymas KOMPIUTERIU
• DŪMINGUMO tvarkymas STENDU
• Kondicionierių remontas ir pildymas
• Stiklo ĮDAUŽIMŲ remontas.

Tel. 8 612 40572.

Miško ruošos įmonė  
brangiai perka miškus 

(su žeme ir biržes išsikirtimui).

• Lapuočių, spygliuočių  rąstus  dideliais  kiekiais.
• Lauksime ir tarpininkų pasiūlymų .
• Atsiskaitome, pasirašant sutartį.

Telefonu: 8-611-31937. 

Įmonė perka arklius. 

Moka PVM. Atsiskaito iš karto. Kaina iki 2 Eur už kg.
Tel. (8 5) 2320360, 8 699 92554, 8 685 53045 –  
kasdien nuo 7 iki 22 val. Skelbimai priimami:  

Švenčionyse gėlių parduotuvėje (Vilniaus g. 12a), 
 L.Guobienės vet. vaistinėje (Vilniaus g. 12-2).
Švenčionėliuose redakcijoje (Švenčionių g. 2, pašte.) 
el. paštu: svencioniukrastoredakcija@gmail.com  
ir visuose rajono paštuose.

Tel./faksas: 31796 
Tel.: 8 605 19401

Šaldytuvų ir skalbimo mašinų 
remontas jūsų namuose.

Parduodu naudotas skalbykles „Miele“, „Sie-
mens“ ir kitą buitinę techniką. Atvežimas, prijungimas 
nemokamas, garantija iki 2 m. Galima išsimokėtinai.

Meistras rimas – tel. 8 682 21091.

oDoNToLoGINĖ KLINIKA, 

teikia kvalifikuotų specialistų paslaugas šiuolaikiškiausiais me-
todais ir kokybiškomis medžiagomis. Pacientus priima pagal 
IŠANKSTINĮ REGISTRAVIMĄ dantų gydymo, estetinio plombavi-
mo ir protezavimo paslaugoms. Dirbame valstybės nustatytomis 
kainomis ir su Ligonių kasomis.

Švenčionys, Vilniaus g. 10.  
Tel. 8 640 37824.

UAB „IGNALINoS GIrIoS“

* Perka mišką su žeme arba išsikirsti.
* Atlieka miško iškirtimo ir ištraukimo darbus.
* Teikia miškovežio paslaugas.
* Perka medieną.
* Rengia miškotvarkos projektus  

ir konsultuoja visais miškininkystės klausimais.
Tel.: 8 609 98 021;  8 609 98 022.

UAB „Aldirma“ perka:
• mišką su žeme;
• mišką išsikirsti;
• žemės ūkio paskirties žemę;
• įvairią medieną  

(malkos, popiermedis, rąstai).
Brangiai moka, atsiskaito iš karto.
Įveisiame mišką žemės ūkio žemėje.
Išvalome žemę nuo krūmų ir menkavertės 
medienos.

Tel. 8 698 13566, 8 610 45442;  
el. p. aldaspat@gmail.com.

Vandens ir geoterminiai gręžiniai, 
nuotekų įrenginių montavimas.

Tel. 8 678 87799.

Gydymas nuo alkoholio ir  
kitų priklausomybių. 

Didelę patirtį turinti bioenergetikė-šamanė gydo nuo nemigos, 
depresijos, įvairių nervinių ir kitų ligų.
Energetinis valymas, kuris padeda atsikratyti įvairių problemų, 
sveikatos sutrikimų.

Platesnė informacija tel. 8 684 10271.

Gėlių parduotuvėje 
Vilniaus g. 12A, Švenčionyse, prekiaujame įvairiomis skin-
tomis, dirbtinėmis gėlėmis, puokštėmis, vazonais, suvenyrais, 
laidojimo reikmenimis, vainikais, krepšeliais, žvakėmis, gėlių, 
daržovių sėklomis, trąšomis, gedulingomis gyvų ir dirbtinių gėlių 
puokštėmis.  Priimame išankstinius užsakymus, pristatome 
puokštes į namus. Dirbame kiekvieną dieną. 
Teirautis tel. (8 387) 51580, 8 682 40784.

PErKA
Perka be tarpininkų: AR-
KLIUS, karves iki 1,35 
Eur/kg, bulius iki 1,70 
Eur/kg, telyčias iki 1,50 
Eur/kg.
Tel. 8 622 09326.

Brangiausiai Lietuvoje 
perka MIŠKUS (bran-
džius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sody-
bas.
Tel.8 651 39039.

Viena didžiausių įmonių 
Lietuvoje perka MIŠKUS 
su žeme, gali būti ir iš-
kirsti.
Tel. 8 635 77777.

Skubiai ir brangiai nupirk-
sime MIŠKĄ (mokame 
pasaulinėmis kainomis). 
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 608 44340.

Perkame įvairų MIŠKĄ, 
mokame brangiai.
Tel. 8 602 08992.
Pirks iu SODYBĄ ar 
NAMĄ su žeme, mišku 
ar be jų. Gali būti kaime, 
priemiestyje ar mieste. 
Domina įvairūs variantai. 
Siūlykite. Lauksiu skam-
bučio.
Tel. 8 646 47841.
SUPERKAME VISŲ 
MARKIŲ automobilius, 
visureigius, mikroauto-
busus, motociklus, trak-
torius.
Tel. 8 604 55326.
Perkame įvairias senas 
MONETAS ir BANKNO-
TUS, carinės Rusijos 
ir tarpukario Lietuvos 
BALDUS, INDUS ir kitus 
senus daiktus.
Tel. 8 607 12690.

PASLAUGoS
VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS. 
Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus! Ga-
rantija, aptarnavimas. www.Melkerlita.lt
Tel. 8 686 83265 – rolandas;  
8 616 08020 – Linas.
AUTOMOBILIŲ STIKLŲ keitimas. Partizanų g. 39, 
Švenčionys.
Tel. 8 699 46096.
Aš, Antanas Laurinavičius, PADĖSIU Jums pelningai 
parduoti ar nusipirkti sodybą, namą, butą, paežerę, 
žemės-miško sklypą. Paskambinkite, ir kartu rasime 
tai, kas atitiks Jūsų lūkesčius.
Tel. 8 606 75981.
SAULĖS JĖGAINIŲ MONTAVIMAS, PROJEKTAVI-
MAS, KONSULTAVIMAS, PRIEŽIŪRA BEI REIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ RENGIMAS.
Kontaktai: andrius@elektrenustatyba.lt;  
tel. +370 627 59715; www.elektrenustatyba.lt

PArDUoDA
Gaminame plastikinius 
langus ir duris – nuo-
laidos iki 60 %, vidaus 
ir lauko palangės. Mon-
tuojame ir atliekame ap-
dailos darbus. Balkonų 
stiklinimas aliumini-
nėmis-plastikinėmis 
konstrukcijomis. Preky-
ba visų rūšių žaliuzėmis, 
roletais, tinkleliai nuo 
uodų – nuolaidos iki 20 
%. Atvykstame į namus 
su pavyzdžiais. Ypač 
geros kainos. Garantijos. 
Prekyba išsimokėtinai. 
Švenčionyse, Švenčio-
nėliuose, Pabradėje, 
Ignalinoje.
Tel. 8 615 56130.
Parduodu: naujus KLAU-
SOS APARATUS – 40 
Eur; prietaisus žiurkėms, 
tarakonams naikinti – 12 
Eur.
Tel. 8 678 66028.

Parduoda LIETUVIŠKĄ 
kiaulių skerdieną (pu-
selės 40-75 kg), oda 
svilinta dujomis. Prista-
tome spec. transportu, 
sveriame, pateikiame 
LT kilmę patvirtinančias 
pažymas. Yra riebesnių 
ir liesesnių kiaulių.
Tel. 8 620 70187.
Ūkininkas parduoda svi-
lintą kiaulių SKERDIE-
NĄ, perkant 2 puseles, 
visą kiaulę, kaina 2.80 
Eur. Motininių kiaulių 
skerdiena – 2.20 Eur.
Tel. 8 607 12690.
Parduodame KARVES ir 
telyčias.
Tel. 8 616 77646.
Parduodamos beržinės, 
alksninės, mišrios MAL-
KOS po 30 metrų.
Tel. 8 686 37253,  
8 615 87624.

Naudotų ir naujų  
prekių parduotuvė  
(drabužiai, avalynė ir kt. prekės) Šven-
čionyse Vilniaus g. 12A-5, gėlių parduo-
tuvės patalpose. Kiekvieną penktadienį 

taikoma 50 proc. nuolaida. Yra prekių, skirtų labdarai. 
Darbo laikas: 10.00 – 16.00 val.  
Poilsio dienos – sekmadienis, pirmadienis.

Informuojame, 

kad UAB „ELTIREMA“ pagal rangos sutartį su 
„Litgrid“ AB 2020 m. sausio 6-26 d. vykdys 110 kV 
oro linijos „Neris-Pabradė“ remonto darbus.
Žemės sklypų savininkai ar naudotojai, per kurių žemės 
sklypus yra nutiesta 110 kV OL „Neris-Pabradė“, tu-
rintys klausimų dėl darbų vykdymo, gali kreiptis tel. (8 
5) 278 82 57.


