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Algis JAKŠTAS

Daug įvairiausių metaforų, palyginimų, posakių yra 
apie laiką, bet laikas nepriklauso nei nuo mūsų įnorių, 
nei nuo savo pačių susigalvotų laiko matavimo vienetų: 
sekundžių, minučių, valandų, metų. Kartais net nepajun-
ti, kaip ne valandos, o metai ima ir prabėga, tiesiog ima 
ir dingsta. Keleri metai prabėgo nuo mano interviu su 
Vytautu Laužadžiu, ir štai aš vėl praveriu ką tik 95-erių 
metų jubiliejų paminėjusio Vytauto Laužadžio buto duris. 
Vytautas pasitinka puikiai nusiteikęs ir beveik nepasikei-
tęs per tuos metus. Pasveikinu jį su gražia sukaktimi ir 
pradedame pokalbį, kuris prasideda nuo Vytauto klausimo 
man: „Kaip sekasi?“. Atsakau, kad normaliai, kol judasi, 
reikia judėti.

- Vytautai, savo gimtadienį atšventei birželio 5 
dieną, per Tėvo dieną. Ar greitai praėjo, prabėgo tie 
95 metai?

- Pasakysiu taip. Kai man buvo 20 metų, sakydavo 
„jaunas žmogus“. Sulaukiau 50. Sakė „nei daug, nei ma-
žai“. Sulaukiau 80, tai sakė „jau daug“, o va dabar sako, 
kad labai daug... Tie metai greitai prabėgo.

- Ką prisimeni dažniausia iš to prabėgusio 

Vytautas Laužadis:                                            
„Esu gimęs po laiminga žvaigžde“

Vytautas Laužadis ne tik treniravo, teisėjavo, bet ir 
pats dalyvavo varžybose. Apie tai primena iškovoti 
medaliai.

Irena PAULIUKEVIČIENĖ

Renovuotas                        
daugiabutis                               
nepriduotas

Prieš dvejus metus renovuo-
tas namas iki šiol nepriduotas. 
Keistai atrodo šis renovacijos 
„bruožas“ Švenčionių rajone 
– po kelerius metus nepriduoti 
renovuotų pastatų. Žmonėms 
tai kelia pagrįstų įtarimų. Jeigu 
viskas tvarkoje, tai kam vilkinti 
procesą? Tiesa, apžiūrėjus vieno 
buto balkoną, neatrodo, kad na-
mas parengtas pridavimui. Nors 
gyventojų turimuose dokumen-

Renovacija virto košmaru: butas suniokotas, balkono turėklas 
siūbuoja nuo vėjo

Stogą remontavo nuo 2019 m. lapkričio iki 2020 m. kovo. 
Tą žiemą nebuvo sniego, ištisai pliaupė lietūs. Stogas 
tekėjo kelis mėnesius, o balkonas mirkte mirko, bėgo 
upeliai ištisai per buto sieną ir kambario bei virtuvės lan-

Švenčionėliuose Lauko g. 37 renovuoto daugiabučio 
gyventoja dvejus metus ieško ir neranda pagalbos dėl 
daugybinio broko, patirtos žalos turtui ir nuo stipresnio 
vėjo judančio 6 metrų ilgio balkono turėklo. Daugiabutį 
renovavo Klipčių numylėtinė UAB „Nimetus“. Valdinin-
kai siuntinėja savininkę vienas nuo kito, o rajono meras 
Rimantas Klipčius, primygtinai prašytas atvykti į vietą, 
pažiūrėjęs nuo kito namo kampo, pareiškė, maždaug, ko 
čia nori, viskas gerai.

gus. Vienu metu buvo pašalę trumpam - tai balkonas 
buvo virtęs čiuožykla. Didysis buto užpylimas (ir ne vie-
ną sykį) buvo lapkričio gale, po to gruodžio pradžioje, 
kai vanduo pratekėjo iki antro aukšto. Tuomet buvo už-
piltas ne tik kambarys, bet ir virtuvė bei prieškambaris.                                                                                                       
Tokius pėdsakus paliko renovacija bute.

tuose aiškiai rašoma, kad bus 
atlikta ir balkonų apdaila, nieko 
panašaus nėra (žiūr. nuotr.). Bet 
jau dvejus metus statybininkai 
čia nesirodo. Administratorius 
– „Švenčionių švara“ – gyven-

tojams atsakė, kad darbai baigti. 
Per tą laiką kai kurie gyventojai 
tikrai neapsikentę patys darbus 
užbaigė. Buto, kuriame lankė-
mės, savininkė principingai rei-
kalauja to, kas teisėtai priklauso 

ir kas, neabejoja, vis tiek bus 
įskaičiuota į bendrą kainą – su-
tvarkyti balkoną. Šiuo konkrečiu 
atveju sutvarkyti – reiškia, atlikti 
darbus iš naujo.
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Ši išdaužta skylė iškalbingai byloja apie apdailos 
medžiagų kokybę.

Ketvirtojo aukšto balkone langai daug mažesni už 
kitus. Su savininke ne tik nebuvo suderinta, ji net 
nebuvo įspėta.

Tame pačiame daugiabutyje yra ir per visą aukš-
tį stiklinių balkomų. Jeigu galima kažkam, kodėl 
draudžiama kitam?

Ar panašu, kad čia renovacija baigta?

Aptrupėjusias balkono 
pertvaras teko aplipdyti 
betonu patiems, kai kur 
net po plytą nebuvo - 
skylės tuščios. Jos ir 
šiandieną tokios pat.

Ką pridirbo                 
„Nimetus“

Daugiabučio Lauko g. 
37 renovaciją atliko rajono 
valdžios numylėtiniai – 
UAB „Nimetus“. Žmonės 
jos nesirinko – parinko 
„Švenčionių švara“, tyliai, 
be jokių viešų konkursų. 
Sutartis buvo pasirašyta 
dar 2018 m., o pradėjo dar-
bus kažkodėl net po metų 
– 2019 m. lapkričio mėn. 
Vėlyvą rudenį pirmiausia 
nuardė stogą. Žiema buvo 
besniegė. Pliaupė lietūs. 
Nesunku įsivaizduoti, kas 
darėsi butuose. Mūsų ap-
lankytas butas yra 4 aukšte 
(paskutiniame), tad stichi-
ja jį užgriuvo visa jėga: 
bute tyvuliavo vanduo, 
išmirko siena, lubos nuė-
jo pūslėmis, lubų kampai 
ir lauko siena supelijo. 
Kliuvo ir žemesnių aukštų 
butams. Atbėgę kaimynės 
iš 3 ir 2 aukštų manė, kad 
trūko vamzdžiai ir todėl 
jas užliejo.

Visa tai užfiksuo-
ta apžiūros akte 2020 
m. vasario 6 d.: „Ap-
žiūros metu nustatyta, 
kad butas užpiltas, ta-
petai atsiklijavę, lubose 
yra pūslių, taip pat buvo 
užpiltas balkonas. BAL-
KONO TURĖKLAS 
NESTABILUS. BAL-
K O N O  R Ė M A S 
U Ž A U K Š T I N TA S , 
K O  P A S E K O J E 
SUMAŽINTI  LAN -
GAI.“

Suformuluotas aiškus 
reikalavimas - rangovai 
turi pašalinti trūkumus. 
Aktą pasirašė „Švenčio-
nių švaros“ renovacijos 
vadybininkas A.Kugauda 
i r  pada l in io  meis t rė 
I.Rutkauskienė, „Nime-
tus“ darbų vykdytojas 
A.Stalionis. 

Didžiosiomis raidėmis 
akto nuoraše išskyriau 
pagrindines problemas, 
kurios, atrodytų, turėjo 
būti pašalintos nedelsiant, 
o praėjo daugiau kaip 
dveji metai. Per tą laiką 
visus tuos trūkumus ir 
dar daugiau surado ir iš-

Renovacija virto košmaru: butas 
suniokotas, balkono turėklas siūbuoja 

nuo vėjo
kviesti BETA atstovai. Jie 
persiuntė medžiagą Sta-
tybų inspekcijai, jos spe-
cialistas pripažino visus 
rastus trūkumus, bet akto 
savininkei nedavė, sakė, 
reikia parengti. „Rengia“ 
iki šiol – praėjo metai.

Prokuratūra net 
žalos nematė
Liūčiai užpylus butą, 

be minėtų sugadinimų 
buvo dar daugiau. Buvo 
sugadintas televizorius ir 
kondicionierius. Savinin-
kė kreipėsi į prokuratūrą, 
bet šioji atsisakė pradėti 
tyrimą dėl to (nustebsite), 
kad padaryta mažesnė 
negu 150 eurų žalą.

Balkonas                        
pavojingas!

Protu nesuvokiama, 
kaip statybininkai gali 
ramiausiai palikti judan-
čią pastato konstrukciją? 
Kadangi diena buvo rami, 
buto savininkė rankomis 
pademonstravo, kaip len-
gvai truktelėjus, siūbuoja 
visas 6 metrų ilgio balko-
no turėklas (išorinė bal-
kono siena). Kas, beje, 
parašyta ir apžiūros akte. 
Nors balkonas yra vidi-
niame kieme, tiesiai po 
juo yra pievelė, kur mėgsta 
žaisti vaikai, čiuožynė ir 
suolelis. 

Tarp projekte numa-
tytų, bet neatliktų visos 
eilės darbų yra ir balkonų 
sienelių remontas. Pir-
miniuose dokumentuo-
se buvo užfiksuota, kad 
balkono 1,5 plytos storio 
pertvaros  yra pažeistos, 
apirusios ir bus remontuo-
jamos. Savininkė negalėjo 
atsakyti už visus butus, bet 
jos bute balkono pertvaros 
paliktos kaip buvę.  Ar tai 
saugu, turėtų galvas sukti 
tie, kuriems savo būstų 
atnaujinimo priežiūrą pati-
kėjo gyventojai – „Švara“, 
„Nimetus“, na, ir rajono 
meras Rimantas Klipčius, 
save jau išdidžiai vadi-
nantis ilgamečiu meru. Tai 
jis paskyrė daugiabučių 
administratorių, „Švaros“ 
vadovą ir jau tikrai ne be 
jo žinios rajone lengvai 

gauna darbus „Nimetus“. 
Kas iš jų atsakytų įvykus 
nelaimei?

Namo vaizdas 
sudarkytas

Laimei namo balkonai 
kiemo pusėje, tad iš gatvės 
nesimato balkonų įvairo-
vės: vienų langai mažesni, 
kitų didesni, dar kiti vien 
iš stiklo – jokio bendro 
standarto. Kas galėjo tokį 
kratinį suprojektuoti? Juk 
renovacija turėjo ne tik 
apšiltinti pastatus, bet ir 
pagerinti estetinį jų vaiz-
dą. Tarkim, kažkas jau iki 
to buvo įsistiklinęs, tiek 
jau to, bet ir tie, kuriuos 
stiklino „Nimetus“, toli 
gražu ne vienodi. Štai 
trečiame aukšte tiesiai po 
mūsų pašnekovės butu 
balkono langai daug dides-
ni. Balkono rėmas buvo 
pažemintas ir langai įdėti 
normaliame aukštyje. Va-
dinasi, galėjo, nors aki-
vaizdu, kad ir privalėjo 
tą padaryti. Matyt, lieka 
vienintelis kelias apginti 
savo teises – teismas.

Balkono                          
langus sudėjo be                         

savininkės
Savininkė buvo davusi 

statybininkams telefoną 
ir prašė, kad praneštų, kai 
dės langus, ji ateisianti. 
Niekas neskambino, o 
atėjusią į butą savininkę 
ištiko šokas. Langai buvo 
sudėti. Kaip vėliau paaiš-
kėjo, iš lauko pusės – nuo 
pastolių. Statybininkai ti-
kina, kad privačios erdvės 
jie nepažeidė – į balkoną 
nebuvo įlipę. Gal todėl 
ir balkono rėmas supasi 
nuo vėjo? Kaip galėjo, 
taip įgrūdo. Apžiūrėjus jų 
darbą tampa aišku, kodėl 
nekvietė savininkės. Kas 
gi leistų taip darkyti savo 
butą? Balkono turėklas 
nepažemintas, kurie turėjo 
būti varstomi langai, tie 
nesivarsto. Oras necirku-
liuoja, butas visiškai nesi-
vėdina. Pasak savininkės, 
vasarą jame praktiškai 
neįmanoma gyventi. Šią 
savaitę net be karščių tuo 
įsitikinome. Nors langai 
buvo atidaryti, trūko oro.

Be to, balkono langai 
labai maži. Apžiūros akte 
tai patvirtinta: „Balkono 
rėmas užaukštintas, ko 
pasekoje sumažinti lan-
gai.“ O šitų nesąmonių 
„pasekoje“ balkono langai 
šiame bute prasideda vos 
ne virš galvos, kad langą 
atidarytum, reikia lipti ant 
kėdutės. Šoniniai langai 
išvis nesivarsto (kaip juos 
išvalyti?) ir padaryti daug 
platesni. Mat, varstomus 
teko bent kiek pasiaurinti, 
kad jie varstytųsi. Atlieka-
mą plotį sukišo į šoninius. 
Vargais negalais varstosi...

Peršasi vienintelė išva-
da – viską reikia perdaryti. 
Iš nevilties buto savininkė 
norėjo įstiklinti balkoną 
pati savo lėšomis, saugiai 
ir estetiškai, bet statybi-
ninkai jai neleidžia. Kas iš 
dabartinio balkono, jeigu 
jame atsisėdęs, matai tik 
betono sieną? Langai juk 
kažkur palubėje.

Kadangi  ba lkonas 
siauras, jau projektuojant 
turėjo būti aišku, kad 1 
metro pločio langas neat-
sidarys. Šeimininkė sako, 
kad buvo prašiusi dėti ne 
6, o siauresnius 7. Niekas 
neklausė – tarsi buto sa-
vininkas neturėtų teisių 
į savo butą. Su parengtu 
projektu mano pašnekovė 
nebuvo supažindinta, pasi-
rašyti niekas nesiūlė. Būtų 
nė už ką nesutikusi. Pasak 
jos, projektą nuo gyven-
tojų slėpė, jį pavyko gauti 
tik pasamdžius advokatą. 
Nors dabar žino viską, 
turi rašytinius įrodymus, 

trūkumų niekas nesutinka 
šalinti. „Švenčionių šva-
ra“, kaip administratorius, 
atsisako padėti, neva pre-
tenzijos – ne jam. Meras 
tuščiažodžiauja brokdarių 
naudai. Brokdariai šildosi 
rajono valdžios meilės 
spinduliuose...

P. S.Kviečiame gyven-
tojus pasidalinti savo 
renovacijos problemo-
mis – gal taip pavyks 
išjudinti rajono pelkę, 
kur niekas už nieką neat-
sako, o nukenčia gyven-
tojai.
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Jau kelintus metus stebiu 
Arnoldo Kairio, mūsų skaity-
tojams geriau pažįstamo kaip 
Samogitas, kūrybinį kelią. 
Kartais tiesiog stebėtis belie-
ka, kai matai, kaip iš kažkokio 
niekam nereikalingo gelžgalio 
gimsta puiki metalo skulptūra. 
Beje, namuose turiu net ke-
letą bičiulio Arnoldo sukurtų 
skulptūrėlių ir vieną solidžią 

Ignalinos krašto muziejuje – antroji Arnoldo Kairio paroda

Šviesios Ignalinos krašto muziejaus erdvės puikiai tinka Ar-
noldo Kairio (Samogito) kūrinių eksponavimui.

Daugiausiai žiūrovų simpa-
tijų sulaukia lakoniškasis 
smuikas.

Arnoldas Kairys (Samogitas) prie parodos eksponatų.

35

katino skulptūrą. Nuoširdžiai 
apsidžiaugiau sužinojęs, kad 
Ignalinos krašto muziejuje ati-
daryta jau antroji Arnoldo Kai-
rio (Samogito) metalo skulptū-
rų paroda. Prie kavos puoduko 
su Arnoldu ir kalbėjomės apie 
parodą ir naujus sumanymus, 
žinoma, ir problemas, kurios 
vienu ar kitu atveju atsiranda 
kiekvienam kuriančiam.

- Arnoldai, praėjus šiek 
tiek daugiau nei metams 
nuo pirmosios personalinės 
parodos atidaryta Ignalinos 
krašto muziejuje jau antroji 
tavo paroda. Ar per tą laiką 
susikaupė naujų darbų?

- Pirmoji paroda buvo pan-
demijos laiku. Žmonės turėjo 
su kaukėmis būti. Tai buvo sa-
votiškas diskomfortas. Naujoj 
parodoj apie pusę darbų – nauji, 
o kiti sukurti anksčiau. Darbas 
su metalu turi savo specifiką ir 
ne visada suplanuotus darbus 
gali padaryti, nes nerandi tin-
kamo metalo. Nemažai mano 
skulptūrų iškeliavo pas žmones, 

kai kurias palikau namuose, nes 
manau, kad ir laisvos erdvės 
apie eksponatus turi būti. Kas iš 
to, kad vieną ant kito sukrausi?..

- Arnoldai, ar daug pasi-
keitė požiūris į kūrybą per 
laikotarpį nuo pirmosios 
parodos?

- Manau, kad niekas nepa-
sikeitė ir jau nepasikeis. Esu 
tokio amžiaus, kai jau neskrai-
dai padebesiais svajodamas, o 
realiai žiūri tiek į gyvenimą, 
tiek į kūrybą, o ir noro kažką 
radikaliai keisti nėra. Gal tik 
norisi kurti daugiau stimpanko 
stiliaus darbų.

- Tavo kūrybinių planų 
įgyvendinimui viena rimčiau-
sių problemų – metalai?

- Kol kas dar nėra tai per 
didelė problema, bet kuo toliau, 
tuo mažiau lieką dar į metalo 
laužą neišvežtų man vertingų 
daiktų. Tikiuosi, kad dar ilgai 
daugiau ar mažiau to seno 
metalo bus. Džiaugiuosi, kad 
turiu metalo supirktuvėse tiek 
Švenčionėliuose, tiek Ignali-
noje draugus, kurie man leidžia 
paieškoti lobių metalo laužo 
krūvose. Dar ir „Robotuko“ 
klubiečiai manęs nepamiršta. 
Tad medžiagos kol kas turiu. 
Žinoma, kartais kažką tinkamo 
randu ir prie šiukšlių dėžių ar 
net miške. Kartais stebiuosi, 
kaip žmonės pinigus mėto, nes 
metalas dabar brangus.

- Kaip gimsta mintis su-
kurti vieną ar kitą darbą?

- Pirmiausia atsiranda min-
tis, kartais žiūrėdamas televi-
zorių pamatau kažką įdomaus, 
kartais internete. Vėliau galvoji, 

kaip padaryti savo interpreta-
ciją.

- Kuo tau imponuoja Igna-
linos krašto muziejaus er-
dvės?

- Pirmiausia – tai šiuolai-
kiškos jaukios erdvės. Labai 
vykusiai padarytos tos erdvės. 
Šviesu, gražu. Prisipažinsiu, 
kad kažkaip nelabai galvojau 
apie parodą, bet paskambinusi 
muziejaus direktorė Renata Ve-
ličkienė pasiūlė padaryti, ir su-
tikau. Kažkaip nelabai yra noro 
ieškoti ekspozicinių erdvių. 
Turiu ką veikti ir be parodų, 
nes man, ko gero, svarbiausias 

yra pats kūrybos procesas, kai 
paėmęs gelžgalį galvoji, kas gi 
iš jo išeis. O parodos... Kažkaip 
mažai dėl to suku galvą.

- O kuris iš parodoj ekspo-
nuojamų darbų tau pačiam 
labiausiai patinka?

- Tai kad visi vienaip ar 
kitaip mieli. Žiūrovams, kiek 
žinau, labiausiai patinka smui-
kas, o man gal kalnų ožys... 
Atrodo toks paprastas, per 
pusvalandį sukurtas, padarytas 
darbas... – baigdamas pokalbį 
sako Arnoldas, o aš jam palin-
kiu ne tik naujų darbų, bet ir 
naujų parodų.
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Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuošir-
džiai užjaučiame Anfisą DERVINIENĘ dėl sesers 
Loros mirties.

Kaimynai

Skausmo ir liūdesio valandą dėl vyro ir tėčio 
Zenono KŪDEVIČIAUS mirties nuoširdžiai už-
jaučiame žmoną Vandą, vaikus ir anūkus.

Marytė ir Stasys Paukštės, Daiva, Joana Paukštė 
ir Stasė su šeima

Birželio 10 d. Nijolės 
Genytės socialinės globos 
namuose vyko projekto 
„Įdarbinimo iniciatyvų 
ska t in imas  Vi ln iaus 
regione“ 2017-2022 m. 
rezultatų apžvalga. 

2017 m. lapkričio 3 d. 
buvo pasirašyta Jungtinės 
veiklos sutartis dėl projek-
to „Įdarbinimo iniciatyvų 
ska t in imas  Vi ln iaus 
regione“ įgyvendinimo. 
Projekto tikslas – sukurti ir 
išmėginti praktikoje nuo-

Nijolės Genytės socialinės globos namai įgyvendino projektą „Įdarbinimo 
iniciatyvų skatinimas Vilniaus regione“

seklią paslaugų grandinę, 
padėsiančią integruotis į 
darbo rinką žmonėms su 
negalia.

Šio projekto pareiškė-
jas – asociacija „Lietuvos 
žmonių su negalia sąjun-
ga“, projektą administruo-
jantis partneris – „Lietu-
vos negalios organizacijų 
forumas“, projekto par-
tneriai: Nijolės Genytės 
socialinės globos namai, 
Jasiuliškių socialinės glo-
bos namai ir VšĮ „Rastis“.

Per 2018-2022 metų 
laikotarpį 62 globos namų 
gyventojai dalyvavo pro-
jekte ir tapo projekto da-
lyviais. 

Įdarbinimo paslaugų 
specialistų pagalba globos 
namų gyventojai tobulino 
socialinius įgūdžius šiose 
srityse: individualaus kon-
sultavimo ir motyvavimo; 
lankė pirkinių planavi-
mo ir maisto gaminimo 
grupinius užsiėmimus, 
bendravimo ir konfliktų 
sprendimo, savipriežiūros, 
patalpų ir aplinkos priežiū-
ros grupinius užsiėmimus; 
dalyvavo individualiuose 
ir grupiniuose orientavimo 
bei tarpininkavimo užsiė-
mimuose. 

Projekto vykdymo 
laikotarpiu 62 projekto 
dalyviams buvo sukur-
ti gyvenimo aprašymai 

(CV), 53 projekto daly-
viai užregistruoti užimto 
tarnyboje, verslo liudijimą 
įgijo 15 projekto dalyvių.

Iki šiol Pabradės mies-
to įstaigose ir įmonėse 
dirba 7 globos namų gy-
ventojai, Vilniaus miesto 

įmonėje buvo įdarbinti 2 
asmenys, kurie šiuo metu 
gyvena savarankiškai ap-
saugotame būste. 

Projektas buvo finan-
suojamas ES struktūrinių 
fondų lėšomis, įgyvendi-
nant priemonę 08.3.1-ES-

FA-K-413 Socialinę at-
skirtį patiriančių asmenų 
integracija į darbo rinką.

Parengė direkto-
riaus pavaduotoja 

socialinėms paslaugoms                    
Svetlana RYLIŠKIENĖ

Nuotraukos                            
Leonardas Lipskij

Selemonas PALTANAVIČIUS

Kitaip dūminės raudonuodegės, strazdams artimo 
paukščio, nepavadinsi: ji yra ilgiausiai čiulbanti rūšis, 
kurios vingrią ir pakankamai garsią giesmelę girdėsime 
nuo kovo iki lapkričio, taigi beveik 8 mėnesius. Išti-
kima žmogaus aplinkai (dažnai – nelabai tvarkingai), 
statyboms, griuvėsiams, ji kitur sutinkama tik per-
skridimų metu. Charakteringa pilka (dūminė) spalva 
ir ryškiai ruda ar tamsiai oranžinė uodega neleidžia 
suklysti atpažįstant rūšį. Tiesa, patinėlis pavasarį yra 
tamsus, juosvas. Ne mažiau charakteringas judrus 
dūminės raudonuodegės būdas, nes paukščiukas retai 
būna ramus, vis straksi, linksi, tūpčioja ir išplečia savo 
gražiąją uodegą.

Dūminė raudonuodegė dabar girdima kiekviename 
mieste, miestelyje, gyvenvietėje, tačiau reta pavie-
niuose ūkiuose, išimtimi gali būti aktyvūs, daugelio 
pastatų (geriau mūrinių) vienkiemiai. Kaip minėta, 
šiai rūšiai labai tinka statybos ar šiokia tokia netvarka, 
nes lizdams reikia nišų sienose, palėpėse. Jos mielai 
skrenda į statomų ar apleistų pastatų vidų ir ten ieško 
vietų lizdams. Patinėlio mėgstama vieta – kuo aukš-
tesnis kaminas, antena, žaibolaidis. Nuo jų viršūnių 
giesmė sklinda geriausiai.

Šiandien nesistebėdami dūmine raudonuodege 
turėtume žinoti, kad dar prieš 100 metų Lietuvoje 
šios rūšies nebuvo. Iš kalnų šiaurės kryptimi plintanti 
raudonuodegė tik apie 1600 m. pasiekė Bavariją 
(Pietų Vokietiją), 1902 m. fiksuota Brandenburge. 
Profesorius T. Ivanauskas rašo, kad 1892 m. ji rasta 
perinti Karaliaučiaus (dab. Kaliningradas) apylinkėse, 
o Lietuvoje randama nuo ketvirtojo praeito amžiaus 
dešimtmečio. Mano pirmasis susitikimas su dūminėm 

Raudonuodegė – 
ilgiausiai čiulbantis 

mūsų paukštis

Dūminė raudonuodegė. Dešinėje - dūminės raudo-
nuodegės jauniklis. Foto autoriaus

raudonuodegėm įvyko 1970 m. Kazlų Rūdoje, prie 
geležinkelio stoties, kur šiems paukščiams perėti buvo 
tikrai tinkamos sąlygos. Ten jos peri ir šiemet.

Daugelio paukščių čiulbėjimas rodo jų aktyvaus 
veisimosi ciklo ženklus; baigę perėti ir auginti jau-
niklius, jie nutyla. Tačiau dūminės raudonuodegės 
elgiasi kitaip - iki 3 vadų išvedanti rūšis čiulba visą 
pavasarį ir vasarą. Kadangi peri tik patelė, patinėlis 
tam turi pakankamai laiko.

Tačiau net išauginusios paskutinę vadą, raudonuo-
degės nenutyla – miestuose, sodų bendrijose, statybose 
jas galima girdėti ir matyti dar visą spalį, o Vilniaus 
centre dūminės raudonuodegės patinėliai suokia net 
lapkritį. Vabzdžialesiui paukščiui užtrukti turėtų būti 
sudėtinga (artima paprastoji raudonuodegė išskrenda 
žiemoti anksti, rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais), tačiau 
tokį vėlavimą galima paaiškinti „kalnine“ prigimtim, 
nes būtent kalnuose gyvenančios įvairios rūšys atlieka 
tik horizontalias migracijas, taigi – nuo sniego ribos 
leidžiasi į slėnius ir žemumas.

Dabar dūminės raudonuodegės melodinga, garsi 
giesmelė skamba visur. O pasklidę jaunikliai bent ke-
letą dienų maitinami tėvų – šiuo metu jie stebina savo 
jaukumu ar negebėjimu tinkamai reaguoti į pavojus. 
Gal todėl daug jų sunaikina neprižiūrimos katės.
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Vytautas Laužadis:                                            

„Esu gimęs po laiminga žvaigžde“
laiko?

- Viską prisimenu ne-
blogai. Ypač praeitį, o 
šių dienų įvykius – jau 
silpniau. Prisimenu savo 
gimtinę, kuri buvo visai 
netoli Rokiškio, iki kurio 
nuo namų buvo 4 kilome-
trai. Rokiškyje ir mokiau-
si. Vaikystėje man neteko 
patirti piemens dalios. 
Tėvas gyvulius rišdavo, 
belikdavo tik perkelti. Iš 
4 vaikų išaugome tik du. 
Mirė nuo difterito 3 metų 
mano broliukas ir sesutė 
Valentina 14 metų, kuri 
jį slaugė. Juk buvo 1944 
metai. Vokiečiai traukė-
si, atėjo rusai. Ligoninė 
buvo, bet gydytojų nebu-
vo. Likau aš ir sesutė, kuri 
šiemet sulaukusi 89 metų 
mirė. Mano mama mirė 
sulaukusi 92, tad mes į 
mamos giminę ilgaamžiai, 
iš tėvo pusės Laužadžiai 
nebuvo ilgaamžiai.

- Kodėl baigęs gim-
naziją pasirinkai fizinio 
mokytojo profesiją?

-  Taip susidėliojo 
aplinkybės. Aš galvoju, 
kad esu gimęs po laiminga 
žvaigžde. Gyvenime buvo 
daug tokių momentų, ku-
rie galėjo baigtis tragiškai, 
bet per kažkokį stebuklą 
aš jų išvengiau. Pirmas 
atvejis: tėvas su arkliu 
kažką vežė, o aš sėdėjau 
ir žaidžiau ant kelio. Man 
gal kokie 2-3 metai buvo. 
Tėvas nepamatė ir su veži-
mu užvažiavo ant manęs, 
bet buvo labai protinga 
kumelė, ir apžergė mane, 
tad likau sveikas. Žino-
ma, tėvui tas įvykis žilų 
plaukų pridėjo... Kitas 
atvejis: vis bėgdavau pas 
kaimynus, pas draugę. 
Tekdavo per griovį pereiti. 
Kaimynka iš tolo pamatė, 
kad aš, bėgdamas šalia 
griovio, staiga pradingau. 
Ji tuoj puolė prie griovio, 
mane ištraukė ir atgaivi-
no, kaip tada sakydavo, 
atsupo. Trečias atvejis: 
grįždamas iš mokyklos iš-
girdau šūvius ir pamačiau 
atvažiuojančius vežimus 
su stribais, kurie šaudė į 
visas puses. Matyt, įkau-
šę buvo. Ilgai nesvarstęs 
įbėgau į miškelį ir laukiau, 
kol šaudydami pravažia-
vo. Laimei nepamatė, kaip 

į miškelį įbėgau, nes ga-
lėjo ir paieškoti, ir tiesiog 
nušauti. Kiek tais laikais 
atsitiktinių mirčių buvo... 
Ketvirtas atsitikimas nu-
tiko jau studentaujant. Bu-
vau pirmo kurso studentas, 
gyvenau bendrabutyje. Per 
Visų šventę su draugais 
nutarėme nueiti pasižiū-
rėti į kapines. Keturiese 
nuėjome ir pataikėme ant 
šurmulio, kuris kilo po 
kapinėse vykusio mitingo 
prieš tuometinę santvarką. 
Žmonės ėjo iš kapinių, 
o mes – į kapines. Tik 
žiūriu, prie manęs priėjo 
jaunas vyras su skrybėle 
ir paėmė už parankės, 
kitus draugus taip pat. 
Klausia manęs: „Ginklą 
turi?“ Tada supratau, kad 
saugumui pakliuvime. 
Nuvežė visus keturis į sau-
gumą Donelaičio gatvėje, 
Kaune. Įėjom, o kampe 
sėdi toks pojaunis vyras 
su ūsais, vėliau supratau, 
kad tai, ko gero, Snieč-
kus buvo. Kitam kabinete 
mus visus keturis pastatė 
prie sienos ir patys išėjo. 
Sėdi už stalo kariškis ir 
kažką rašo. Norėjome kaž-
ko paklausti, tai rusiškai 
burbtelėjo: „Nekalbėti!“. 
Vėliau atėjo toks Glezeris, 
jo žmona institute mums 
dėstė psichologiją. Išsiaiš-
kinę, kad esam studentai ir 
atsitiktinai patekome, mus 
paleido, o galėjo baigtis 
ir liūdnai. Galėjo ir iš 
Kūno kultūros instituto 
išmesti, ir į tolimąjį Sibirą 
ištremti... O dabar penk-
tas atvejis: važiuodavau į 

studijas iš namų traukiniu. 
Traukiniai buvo perpil-
dyti, važiuodavome kaip 
silkės bačkoj susigrūdę. 
Imdavau kaimyną, kuris 
palydėdavo – pats tai kaip 
nors įsibrausi, o čemodaną 
tai reikia įsinešti. Pro lan-
gą kaimynas paduodavo. 
Vieną kartą Radviliškyje, 
vos tris minutes pasto-
vėjęs, traukinys pradėjo 
važiuoti. Aš nepatekau. Ką 
daryti? Suspėjau užšokti 
ant galinės vagono aikšte-
lės. Jaunas, sportuojantis 
gi buvau. Atsisėdau ant 
čemodano ir sėdžiu. Šaltis, 
žiema. Mintiju sėdėdamas, 
kad jei nesušalęs iki kitos 
stoties nuvažiuosiu, gal 
kaip į vagoną įsikapstysiu. 
Laimei, palydovė atidarė 
duris ir įleido į vidų. Ačiū 
jai, nes tikrai galėjau su-
šalti... Kai tokius epizodus 
prisimenu, pagalvoju, kad 
visgi po laiminga žvaigžde 
esu gimęs, - sako mano 
pašnekovas Vytautas Lau-
žadis, neseniai atšventęs 
gražų 95 metų jubiliejų.

- O kodėl pasirinkai 
studijas Kūno kultūros 
institute?

- Nulėmė keli faktoriai. 
Man patiko sportas, spor-
tavau. Kai reikėjo pasi-
rinkti, ką studijuoti, radau 
skelbimą, kad Kauno kūno 
kultūros institute ne tik ap-
rūpinama bendrabučiu, bet 
ir aprangą sportinę duoda. 
O tai buvo labai svarbu 
tais sunkiais 1946 poka-
rio metais. Man tuomet 
ėjo 19-ti metai. Ir žinai, 
neapsirikau pasirinkdamas 

fizinio mokytojo profesiją, 
kuri ir patį priverčia judėti. 
Dirbdamas su jaunimu ir 
pats turi neatsilikti.

- O kaip rokiškėnas 
Švenčionyse atsidūrė?

- Labai paprastai – 
pagal paskyrimą. Kurse 
mūsų buvo virš 100. Pusė 
buvo paskirti į miestą, o 
kita pusė – į kaimo rajo-
nus. Aš ėjau beveik pa-
skutinis į mandatinę ir 
patekau į rajonų grupę. 
Turėjau galimybę rinktis 
iš Švenčionių, Ignalinos, 
Širvintų ir Aukštadvario. 
Apsispręsti turėjau parą. 
Pasirinkau Švenčionis, 
nes ir rajono centras, o 
svarbiausia, sporto salė 
čia buvo mokykloje, o 
tai reiškė geresnes darbo 
sąlygas, nereikės vargti 
lauke. Po manęs baigęs 
Antanas Sidaras Ignalinoj 
žiemą vasarą su mokiniais 
pušyne sportavo...

- Kokius Švenčionis 
pamatei atvažiavęs?

- Atvažiavęs, žinoma, 
pirmiausia nuėjau į mo-
kyklą. Čia mane pasitiko 
mokytojai Dubatovka ir 
Mamiūnas ir pradėjo mane 
globoti. Jie ir butą padėjo 
surasti. O butų tada buvo 
labai mažai, miestas sken-
dėjo griuvėsiuose, visas 
centras buvo išdegintas. 
Išdegintos buvo Švenčio-
nėlių, Lentupių, Vilniaus 
gatvės. Vokiečiai besi-
traukdami viską degino. 
Radom butuką pas tokią 
močiutę Viktoriją, ir aš 
ten apsistojau. Ji man ir 
maistą paruošdavo. Tuo-

met Švenčionyse dar buvo 
ir mokytojų seminarija. 
Čia irgi buvo atvažiavusių 
jaunų mokytojų. Jiems 
irgi reikėjo butų. 1951 
metais pedagoginė mo-
kykla buvo iškelta į ką tik 
pastatytą pastatą Šven-
čionėliuose. 1950 metais 
kai atvažiavau į Švenčio-
nis, čia visa centrinė dalis 
priminė dykynę. Kažkur 
apie 1954-uosius pradėjo 
atstatinėti, o kai dabar 
pasižiūriu, tai net sunku 
patikėti, kad buvo dykynė 
išdeginta. Miestas pasikei-
tė neatpažįstamai. Beje, 
jaunystėje ir mano tėvui 
Švenčionyse teko pabu-
voti. Jis tarnavo Lietuvos 
kariuomenėj ir pro čia ėjo. 
Mano tėvas aktyviai daly-
vavo Širvintų, Giedraičių 
kautynėse. Kai atvažia-
vau, vidurinėje mokykloje 

buvo 317 mokinių.
- Ar prisimeni savo 

pirmuosius mokinius, su 
kuriais pradėjai mokyto-
jo kelią?

- Žinoma, prisimenu. 
Aš ir visus sąrašus išsau-
gojęs turiu. Kiekvienais 
metais vesdavau žurnaliu-
ką su mokinių pavardėmis, 
gimimo metais. Visas ar-
chyvas susikaupė... Mo-
kytoju išdirbau 37 metus 
– iki 1987-ųjų, o peda-
goginis stažas – 50 metų. 
Per tą laiką tarp mano 
auklėtinių buvo ir rimtai 
sportuojančių, kurie rodė 
puikius rezultatus. Buvau 
reiklus ir atlaidus. Visada 
išlaikydavau atstumą tarp 
mokytojo ir mokinio.

- Vytautai, o žmoną 
čia, Švenčionyse, susi-
radai?

Vytautas ir Irena Laužadžiai jaunystėje. Vytauto Laužadžio užrašuose – ištisa istorija.

Vytautas Laužadis su anūke Agne ir sūnumi Šarū-
nu Švenčionių m. viešosios bibliotekos skaitykloje 
(2019 m.).
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- Apsivedžiau anksti. Žmona Irena Munčelytė 
buvo taip pat pedagogė, iš Ignalinos rajono kilimo. Tu-
rėjau pedagoginėj 3 ar 4 jaunus konkurentus, pabijojau, 
kad kuris iš jų gali Irutę nugvelbti, tai nesnaudžiau. 
Anksti sukūrėme šeimą ir laimingai gyvenome. Žmona 
mirė sulaukusi 83 metų. Ji buvo lietuvių kalbos mo-
kytoja. Išauginome du sūnus: Šarūną ir Arvydą. Abu 
jie skirtingi. Šarūnas nesidomėjo sportu, o jaunesnis 
Arvydas sportavo. Abu sūnūs gyvena Vilniuje, abu jau 
pensininkai kaip ir aš, - sako Vytautas Laužadis.

- Vytautai, prisimenu tave ir teisėjaujantį įvairiose 
sporto varžybose...

- O taip. 12 metų aš čia buvau ir teisėjas, ir vyr. 

Vytautas Laužadis: „Esu gimęs po laiminga žvaigžde“
teisėjas, ir komandų treneris. Bet jaunas buvau, visur 
suspėdavau. Žinoma, šeimai mažiau laiko likdavo, nes 
varžybos dažniausia savaitgaliais vykdavo... Patikėkit, 
ir treniruoti, ir teisėjauti reikėjo nemažai ir laiko, ir 
kantrybės.

- Vytautai, tu gyveni Švenčionyse, o sūnūs – Vil-
niuje. Ar dažnai aplanko?

- Laimingas esu turėdamas tokius sūnus. Jie kas sa-
vaitgalį mane tai vienas, tai kitas aplanko. Viena anūkė 
Agnė, Šarūno dukra, yra ekonomikos mokslų daktarė, 
docentė, dirba Vilniaus universitete. Be to, ji ir puikiai 
tapo. Paveikslai jos įdomūs. Ji, ko gero, polinkį į meną 
paveldėjo iš mano žmonos, jos močiutės Irenos, kuri 

taip pat buvo linkusi į menus. Arvydo dukra Daina dirba 
Turto banke, jo sūnus, mano anūkas Povilas, - istorikas. 
Turiu ir du proanūkius. Esu turtingas žmogus ne tik 
nugyventų metų, bet ir gražaus būrio artimų, mylinčių, 
visada pasiruošusių padėti žmonių, - atsakydamas į pa-
skutinį mano klausimą sako Vytautas Laužadis. Paskui 
dar pakalbame apie mėgstamas knygas, rašytojus. Gerb. 
Vytautas apgailestauja, kad dabar jau beveik neskaito, 
nes gydytojo patarimu akis saugo... Per 50 pedagoginio 
darbo metų Vytauto Laužadis buvo apdovanotas ir garbės 
raštais, ir Liaudies švietimo žymūno ženkleliu, 60-mečio 
proga – Respublikinio sporto komiteto medaliu, bet 
didžiausias jo apdovanojimas, kurį padovanojo likimas, 
tai su sūnūs, dvi anūkės ir anūkas, du proanūkiai...

Irena POŽĖLIENĖ

Po dvejų pandemijos 
metų pagaliau įvyko ilgai 
lauktas jaunųjų rajono 
šachmatininkų turnyras. 
Žinoma, šachmatininkai 
visus tuos metus nesėdėjo 
rankų sudėję: treniravosi, 
žaisdavo su artimiausiais 
šeimos nariais, su kom-
piuteriu... Pasak šachma-
tininkų mokytojos Jūratės 
Mažvilienės, šio sporto 
varžybose kontaktas tarp 
žaidėjų tęsiasi ilgai, jie 
būna kartu uždarose pa-
talpose, todėl dėl covid-19 
pandemijos valdymo rei-
kalavimų varžybos ir ne-
galėjo ilgą laiką vykti.

Ir vaikams, ir jų tėve-
liams buvo daug džiaugs-
mo, kai gausiai susirinko į 
Švenčionių Juliaus Siniaus 
meno mokyklą, kur birže-
lio 13 d. buvo surengtas 
Švenčionių rajono vaikų 
šachmatų turnyras. Jame 
dalyvavo 30 Švenčionių 
ir Švenčionėlių šachmati-
ninkų, kurie pagal amžių 
buvo suskirstyti į 5 grupes 
po 6 vaikus. Turnyras 
vyko ratų sistema, kai visi 
dalyviai turėjo sužaisti 
po 5 partijas. Kiekvienai 
partijai buvo skirta po 15 
minučių laiko kiekvienam 
žaidėjui.

Mažiau susipažinu-
siems su šachmatais, at-
rodytų tai ramus, gal net 
nuobodokas užsiėmimas. 
Tačiau azarto, emocijų, 
pergalės džiaugsmų ir pra-
laimėjimo kartėlio šiame 
sporte netrūksta. „Karšta“ 
buvo ir Juliaus Siniaus 
meno mokyklos salėje, kai 
prie lentų palinko jaunieji 
šachmatininkai.

Šachmatų pavadinimas 
yra kilęs iš persų kalbos ir 

Jaunieji rajono šachmatininkai jėgas išbandė ilgai lauktame turnyre

Azartiška mačas vyko tarp Mindaugo (kairėje) ir 
Luko. Jiems teko sužaisti ir papildomą partiją, nes 
iki tol abu buvo surinkę vienodai taškų.

Rajono vaikų šachmatų turnyro dalyviai, laimėtojai, organizatorė Jūratė Mažvilienė ir teisėjas Rimvydas Petrauskas.

reiškia – karalius yra ne-
tikėtai užpultas. Tai strate-
ginis stalo žaidimas ir in-
telektualus sportas. Tiksli 
šachmatų atsiradimo data 
nežinoma, nes panašūs 
žaidimai egzistavo prieš 
5000 metų, tačiau žymiau-
si jų tyrinėtojai laikosi 
nuomonės, kad jie sukurti 
Šiaurės vakarų Indijoje VI 
amžiuje. Žaidimo istori-
ja apipinta legendomis. 
Vienoje iš jų sakoma, kad 
vienas Indijos radža savo 
patarėjams liepęs sukurti 
žaidimą, kurį žaisti reikėtų 
proto, stropumo, įžvalgu-
mo, drąsos ir išminties. 
Taip sukurtas šachmatų 
žaidimas, kur labiausiai 
ir atsiskleidžia minėtosios 
savybės. VI a. pabaigoje 
jis pateko į Persiją, šią 
užkariavus arabams pa-
plito po arabiškąjį pasaulį, 
vėliau į Kiniją, Korėją, 

Japoniją. Į Europą šis žai-
dimas atėjo VII amžiuje, 
arabams užkariavus Ibe-
rijos pusiasalį ir Sicilijos 
salą, toliau plito ir vikingų 
prekybos keliais.

Kad šachmatininkui 
reikalingos tos savybės, 
kuriomis remiantis ir buvo 
sukurtas šis žaidimas, ne-
abejoja ir turnyrui teisė-
javęs Rimvydas Petraus-
kas. Pasak jo, žaisdami 
šachmatais žmonės šias 
savybes ir ugdosi. Teisėjas 
pajuokavo, kad be kita ko 
– šachmatai – užkrečiama 
„liga“, jeigu prilimpa, tai 
niekada nebeatsikratysi...

Na, pažiūrėjus į su-
sikaupusius žaidėjus, 
azartiškas varžybas ir pa-
stangas išplėšti pergalę, 
supranti, kad ir nereikia at-
sikratyti. Šachmatus reikia 
puoselėti, skatinti jais do-
mėtis vaikus nuo mažens, 
nes taip lavinamas protas, 

stropumas, įžvalgumas, 
drąsa ir išmintis.

Pasibaigus turnyrui ir 
suskaičiavus rezultatus 
buvo pasveikinti laimėto-
jai ir visi dalyviai. Pirmoje 
grupėje 1-ąją vietą iško-
vojo jauniausias turnyro 
dalyvis Ignas Lamauskas, 
2-ąją – Robertas Mini-
kovičius, 3-čiąją – Oska-
ras Maksimovič. Antroje 
grupėje 1-oji vieta atiteko 
Maksim Darasevič, 2-oji – 
Redui Lašinskui, 3-čioji – 
Jonui Chaleckiui. Trečioje 
grupėje 1-oji vieta teko 
Matvej Darasevič, 2-oji 
– Mindaugui Petkevičiui, 
3-čioji – Lukui Zubovui. 
Beje, Mindaugas ir Lukas 
dėl galutinio rezultato 
susirungė ir papildomoje 
rungtyje, nes iki tol abu 
buvo surinkę vienodai 
taškų. Ketvirtoje mergai-
čių grupėje 1-ąją vietą 

iškovojo Milana Pokaliuk, 
2-ąją – Skaistė Degesytė, 
3-čiąją – Elzė Semėnaitė. 
Vyriausiųjų vaikų, penk-
toje, grupėje 1-ąją vietą 
iškovojo Agatas Maliavka, 
2-ąją – Dominykas Somo-
roko, 3-čiąją – Simonas 
Bučelis.

Turnyro organizatorė ir 
šachmatininkų mokytoja 

Jūratė Mažvilienė sakė 
esanti dėkinga nuolati-
niam turnyro vyr. teisėjui 
Rimvydui Petrauskui, 
Sporto centrui už bendra-
darbiavimą ir laimėtojams 
skirtas taures, medalius 
bei diplomus dalyviams.

Autorės nuotr.
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BIRŽELIO 18 D. 
ŠEŠTADIENIS

6.00 LR himnas 
6.02 Gyventi kaime gera.
6.30 Praeitis ateičiai.
7.30 Beatos virtuvė.
8.30 Mes iš Ukrainos.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Dokumentika.
13.40 S. „Jaunasis Mon-
talbanas“.
15.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų kon-
certas.
17.30 Praeitis ateičiai.
18.30 Žinios.
19.00 Euromaxx.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Mano daina.
22.25 F. „Beprotiškos ves-
tuvės“.
24.00 F. „Greiti ir įsiutę 3: 
Tokijo lenktynės“.
1.40 F. „Daina Mijai“.
3.15 Dokumentika.
4.10 S. „Jaunasis Montal-
banas“.

6.00 LR himnas.
6.05 Auksinis protas.
7.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.
8.00 Čia mano sodas.
8.30 Gamtininko užrašai.
9.00 Į sveikatą.
9.30 Gyvenk kaip galima 
švariau.
10.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas.
12.00 Smalsumo genas.
12.30 Pasivaikščiojimai.
13.00 „Hokaido skanės-
tai“.
13.30 Euromaxx.
14.00 Mano geriausias 
draugas.
14.30 F. „Mažylio Nikolia 
atostogos“.
16.05 Vilniaus knygų 
mugė 2022.
16.45 Kelionių atvirukai.
17.00 Veranda.
17.30 Dizainas.
18.00 Teatro biografijos.
19.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas.
21.00 F. „Juodasis Lapi-
nas“.
22.30 Ieva Narkutė ir 8 jos 
veidai.
24.00 Kelionių atvirukai.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 F. „Edipas Karalius“.
2.15 Misija Sibiras’19. 
Paliesti tremtį.
3.25 Anykščių kraštas.
3.55 Vilniaus knygų mugė 
2022.

4.35 Teatro biografijos.
5.30 Čia mano sodas.

6.00 „Negyvenamose sa-
lose su Beru Grilsu“.
8.00 Pričiupom!
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 „Gyvūnų būstai. 
Gamtos inžinieriai“.
11.05 „Tropinės Žemės 
salos“.
12.15 „Negyvenamose 
salose su Beru Grilsu“.
13.20 „Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos“.
14.30 „Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal“.
15.30 Ekstrasensų mūšis.
17.30 „Nacionaliniai dar-
bo ypatumai“.
18.30 S. „Iškvietimas“.
19.30 Kaukės.
22.00 F. „Komandosai“.
24.00 Amerikietiškos im-
tynės.
2.00 F. „Išvadavimas“.

6.35 Animacija.
9.25 „Playmobil filmas“.
11.45 F. „Delfinukas Ber-
nis“.
13.35 F. „Didžiosios mo-
tušės namai 2“.
15.35 F. „Indiana Džoun-
sas ir dingusios Sandoros 
skrynios ieškotojai“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 Animac. f. „Monstrų 
viešbutis 3. Atostogos“.
21.20 F. „Holivudo afera“.
23.20 F. „Supergreiti“.
1.20 F. „San Anreas“.

6.00 Animacija.
10.00 Skaniai ir paprastai.
10.30 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11.00 Sveiki atvykę.
11.30 Svajonių sodai.
12.30 „Nuostabūs metų 
laikai“.
13.40 „Delfinai iš arti“.
14.50 F. „Pono Poperio 
pingvinai“.
16.40 F. „Karštos galvos 
2“. 
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Krepšinio rung-
tynės „Broliai. Karjeros 
finalas“. 
21.30 F. „Šešios dienos“.
23.25 F. „Karštasis kubilas 
– laiko mašina“.
1.40 F. „Universalus ka-
rys“.
3.45 S. „Ankstyvas palei-
dimas“.

7.00 S. „Juvelyrų klanas“.
8.00 „Vyrų šešėlyje“.
8.30 Pokalbiai prie jūros.
9.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Klausimėlis.
11.00 Misija - vasara.
12.00 S. „Vieno nusikalti-
mo istorija“.
14.00 „Pėdsakas“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 „Mano karas. Afga-
nistanas“.
21.55 „Kalėjimo pradžia-
mokslis“.
22.30 Žinios.
23.00 S. „Vieno nusikalti-
mo istorija“.
1.00 S. „Pėdsakas“.
2.50 „Reali mistika“.
3.35 Lietuvos dvarai.
4.00 Misija - vasara.
4.20 „Aiškiaregė“.
5.10 Išpažintis su Marija.
5.35 Vantos lapas.

6.10 „Sandėlių karai“.
6.35 „Pragaro kelias“.
7.30 „Aliaskos geležin-
keliai“.
8.30 „Kalnų vyrai“.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 Gazas dugnas.
11.00 Lombardų žvaigž-
dės.
11.30 „Ledynmečio mil-
žinai“.
12.40 „24 valandos že-
mėje“.
13.50 Išlikimas.
14.55 „Pragaro kelias“.
16.00 „Sandėlių karai“.
18.00 „Lombardų žvaigž-
dės“.
19.00 „Krovinių karai“.
20.00 „Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigž-
dėms“.
21.00 Žinios. 
22.00 Iki galo!
23.55 F. „Paskutinį kartą 
Vegase“.
2.00 F. „Prarastasis mies-
tas Z“.

BIRŽELIO 19 D. 
SEKMADIENIS

6.00 LR himnas.
6.07 (Pra)rasta karta.
7.00 Veranda.

7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Išpažinimai.
8.30 Ryto suktinis.
9.00 Čia mano sodas.
9.30 Svajoja vaikai.
10.00 Gustavo enciklo-
pedija.
10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai.
11.30 Mano geriausias 
draugas.
12.00 Dokumentika.
13.50 S. „Mis Marpl“.
15.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.
17.00 XIX Baltijos šalių 
studentų dainų ir šokių 
šventė „Gaudeamus“.
20.00 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 S. „Jaunieji slaugy-
tojai“.
21.45 F. „Viskas dėl Alis“.
23.25 F. „Juodasis Lapi-
nas“.
0.55 F. „Beprotiškos ves-
tuvės“.
2.30 Dokumentika.
4.10 Mokslo ekspresas.
4.25 S. „Mis Marpl“.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Menora.
9.00 Širdyje lietuvis.
10.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Vil-
niaus arkikatedros bazi-
likos.
13.40 „Meškutės Nidos 
nuotykiai“.
14.00 F. „Romi salonas“.
15.30 „Drakonas princas“.
16.00 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai.
17.00 Susipažink su mano 
pasauliu.
17.30 Kultūringai su No-
meda.
18.30 Kultūros diena.
19.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas.
20.30 Panorama.
21.00 Vasarojimas su ope-
ra.
22.00 Richardas Straussas. 
Opera „Elektra“.
24.00 Panorama.

0.30 F. „Viskas dėl Alis“.
2.10 Kultūringai su No-
meda.
3.05 Stambiu planu.
4.00 F. „Romi salonas“.
5.30 Gamtininko užrašai.

6.00 „Gyvūnų būstai. 
Gamtos inžinieriai“.
7.00 Galiūnai.
8.00 Pričiupom!
8.30 Tauro ragas.
9.00 Galiūnai.
10.00 „Smaragdinės Ma-
laizijos salos“.
11.10 „Tropinės Žemės 
salos“.
12.15 Negyvenamose sa-
lose su Beru Grilsu.
13.20 „Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos“.
14.30 „Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal“.
15.30 Ekstrasensų mūšis.
17.00 Pričiupom!
17.30 „Nacionaliniai dar-
bo ypatumai“.
18.30 S. „Iškvietimas“.
19.30 S. „Greitojo reaga-
vimo būrys“.
21.30 S. „Juodasis sąra-
šas“.
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22.30 F. „Karo šunys“.
0.45 S. „Gyvi numirėliai“.
1.50 F. „Komandosai“.

6.20 Animacija.
9.25 „Troliai. Pasaka apie 
uodegą“.
11.10 F. „Kaubojės isto-
rija“.
13.15 F. „Šaolinio futbo-
las“.
15.05 F. „Miss XL“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 F. „Teisingumo 
lyga“.
21.50 F. „Našlės“.
0.20 F. „Holivudo afera“.
2.15 F. „Supergreiti“.

6.00 Animacija.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 „Princesė gulbė. Ka-
rališkosios šeimos pasa-
ka“.
10.40 F. „Slaptasis agentas 
Maksas“.
12.30 „Laukiniai Vaka-
rai“.
13.40 „Delfinai iš arti“.
14.45 F. „Artefaktų me-
džiotojai“.
16.35 F. „Kietas tėtušis“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Metam monetą.
21.00 F. „Non-Stop“.
23.10 F. „Septinta kate-
gorija. Pasaulio pabaiga“.
1.00 F. „Bado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas.  
1 dalis“.
3.15 F. „Svarbus taikinys“.
5.10 S. „Elementaru“.

7.00 S. „Juvelyrų klanas“.
8.00 Grilio skanėstai.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Krepšinio pasaulyje.
10.30 Klausimėlis.
11.00 Bušido ringas.
11.30 Grilio skanėstai.
12.00 S. „Vieno nusikalti-
mo istorija“.
14.00 S. „Pėdsakas“.
16.00 Žinios.
16.30 24/7.
17.30 „Neatrasta Rusija“.
18.00 Žinios.
18.30 Krepšinio pasaulyje.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai.
21.00 24/7.
22.30 Žinios.
23.00 S. „Vieno nusikalti-
mo istorija“.

1.00 S. „Pėdsakas“.
2.50 „Reali mistika“.
3.35 24/7.
4.20 „Aiškiaregė“.
5.10 Mažos mūsų perga-
lės.
5.15 Vantos lapas.
5.45 Bušido ringas.

6.00 „Sandėlių karai“.
6.25 „Pragaro kelias“.
7.30 „Aliaskos geležin-
keliai“.
8.30 „Kalnų vyrai“.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 E-gazas dugnas.
10.30 „Vandenyno kariai“.
11.30 „Laukinė Meksika“.
12.40 „24 valandos Že-
mėje“.
13.50 Išlikimas.
14.55 „Pragaro kelias“.
16.00 „Sandėlių karai“.
17.30 Optibet A lygos 
rungtynės.
20.00 „Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigž-
dėms“.
21.00 Žinios.
22.00 F. „Šeimos susiti-
kimas“.
0.05 NBA Action.
0.35 F. „Slaptasis agen-
tas“.
2.50 Iki galo!
5.40 S. „Havajai 5.0“.

BIRŽELIO 20 D. 
PIRMADIENIS

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 S. „Pagalbos šauks-
mas“.
9.40 S. „Hadsonas ir Rek-
sas“.
10.30 S. „Tarnauti ir gin-
ti“.
11.30 Mes iš Ukrainos.
12.00 Ryto suktinis.
12.30 (Ne)emigrantai
13.30 Mūsų gyvūnai.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.15 S. „Perplaukus 
Atlantą“.
17.15 S. „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Paskutinė stotis.
20.30 Panorama.
21.30 Dviračio žinios.
22.00 S. „Kai nusėda dul-
kės“.
23.05 S. „Grančesteris“.
23.55 S. „Hadsonas ir 
Reksas“.

0.45 „Kelionių atvirukai“.
1.05 Paskutinė stotis.
2.05 S. „Perplaukus Atlan-
tą“.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.05 Savaitė.
4.30 Mes iš Ukrainos.
5.05 Vizionieriai.
5.15 S. „Ponių rojus“.

6.00 LR himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Animacija.
7.50 Euromaxx.
8.20 Dizainas.
8.50 Mokslo sriuba.
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Kas geresnio, kai-
myne?
12.20 Kultūros diena.
12.50 Fokusas.
13.40 Duokim garo!
15.00 Istorijos detektyvai.
15.45 Animacija.
17.10 S. „Tarnauti ir gin-
ti“.
18.10 S. „Detektyvas 
Monkas“.
19.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas.
21.00 Pasivaikščiojimai.
21.30 „Springsteenas ir 
aš“.
22.50 „Ferrari. Lenktynės 
nemirtingumo link“.
0.20 DW naujienos rusų 
kalba.
0.35 Dabar pasaulyje.
1.00 Mano daina.
2.15 Veranda.
2.45 Pusryčiai pas kai-
myną.
3.10 Širdyje lietuvis.
4.05 Krikščionio žodis.
4.35 Gimę tą pačią dieną.
5.30 „Smalsumo genas“.

6.00 S. „FTB“.
7.00 „Mano virtuvė ge-
riausia“.
8.25 S. „Teisingumo agen-
tai“.
9.30 S. „Kalnietis“.
10.35 S. „Čikagos poli-
cija“.
11.35 S. „Mentalistas“.
12.35 S. „FTB“.
13.30 „Mano virtuvė ge-
riausia“.
14.50 S. „Teisingumo 
agentai“.
16.00 S. „Kalnietis“.
17.00 Info diena.
17.30 S. „Mentalistas“.
18.30 S. „Čikagos poli-
cija“.
19.30 F. „Akloji zona“.
20.30 Pričiupom!

21.00 F. „Godzila“.
23.25 S. „Greitojo reaga-
vimo būrys“.
1.25 S. „Gyvi numirėliai“.
2.25 S. „Akloji zona“.
3.10 F. „Karo šunys“.

6.00 S. „Pakvaišusi po-
relė“.
7.00 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
8.00 S. „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
10.00 S. „Rimti reikalai“.
11.00 Keičiu žmoną.
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 „Turtuolė varguo-
lė“.
14.30 S. „Pabelsk į mano 
širdį“.
15.30 S. „Uždraustas vai-
sius“.
16.35 Labas vakaras, Lie-
tuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 „Turtuolė varguo-
lė“.
21.30 Žinios.
22.30 F. „Kaip atsikratyti 
boso 2“.
0.45 S. „Paskutinis lai-
vas“.
1.45 F. „Našlės“.
3.55 S. „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

6.00 Animacija.
8.00 Svajonių sodai.
8.55 S. „Meilės sūkuryje“.
10.00 S. „Mažoji našlė“.
11.00 S. „Aistros spalva“.
12.00 S. „Nuodėminga 
žemė“. 
13.00 S. „Meilės gijos“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios. 
19.30 S. „Jeloustounas“.
20.30 (ne)Viskas įskai-
čiuota.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 F. „Paskutiniai ri-
teriai“. 
0.50 S. „Rezidentas“.
1.50 S. „Elementaru“.
2.50 S. „X mutantai“.
3.50 S. „Naujakuriai“.
4.20 S. „Rezidentas“.
5.15 S. „Moderni šeima.

6.30 Misija - vasara.
7.00 Išpažintis su Marija.
7.30 S. „Aiškiaregė“.
10.05 S. „Triguba apsau-

ga“.
11.10 S. „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 S. „Teisingumo 
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laisvės TV valanda.
17.30 Misija – vasara.
18.00 Reporteris.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 S. „Aiškiaregė“.
21.25 S. „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 24/7.
0.30 S. „Teisingumo agen-
tai“.
1.30 „Reali mistika“.
2.30 Vantos lapas.
3.00 S. „Triguba apsauga“.
3.55 24/7.
4.35 „Reali mistika“.
5.15 Nauja diena.

7.20 S. „Kobra 11“.
8.20 „Sandėlių karai“.
8.50 Gazas dugnas.
9.20 S. „Moderni šeima“.
10.25 „Simpsonai“.
11.20 S. „Vedęs ir turi 
vaikų“.
12.25 S. „Kietuoliai“.
12.55 S. „Gelbėtojai“.
13.55 S. „Kobra 11“.
15.00 S. „CSI krimina-
listai“.
16.00 S. „Havajai 5.0“.
17.55 S. „Moderni šeima“.
19.00 S. „Vedęs ir turi 
vaikų“.
20.00 „Kitas pasaulis. 
Meksika. Kuba“.
21.25 F. „Mačetė žudo“.
23.40 F. „Tūnąs tamsoje. 
Trečia dalis“.
1.25 S. „Gerasis daktaras“.
2.15 S. „Skorpionas“.
3.00 S. „CSI kriminalis-
tai“.
5.40 S. „Havajai 5.0“.

BIRŽELIO 21 D. 
ANTRADIENIS

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 S. „Pagalbos šauks-
mas“.
9.40 S. „Hadsonas ir Rek-
sas“.
10.30 S. „Tarnauti ir gin-
ti“.

11.30 Dviračio žinios.
12.00 Gyventi kaime gera.
12.30 1000 pasaulio ste-
buklų.
13.30 Veranda.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.15 S. „Perplaukus 
Atlantą“.
17.15 S. „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Anapus laiko ir švie-
sos.
20.30 Panorama.
21.00 Tarptautinis para-
mos renginys Ukrainai 
palaikyti.
23.00 Dviračio žinios.
23.30 Euromaxx.
23.55 S. „Hadsonas ir 
Reksas“.
0.45 „Kelionių atvirukai“.
1.05 Anapus laiko ir švie-
sos.
2.05 S. „Perplaukus Atlan-
tą“.
3.05 Kas ir kodėl?
3.35 Dviračio žinios.
4.05 Ryto suktinis.
4.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.
5.05 Vizionieriai.
5.15 S. „Ponių rojus“.

6.00 LR himnas.
6.05 Paskutinė stotis.
7.00 Animacija.
7.50 Lietuvos mokslinin-
kai.
8.25 Teatro biografijos.
9.20 Labas rytas, Lietu-
va“.
11.50 „Vilniaus sąsiuvi-
nis“.
12.20 Smalsumo genas.
12.50 Atspindžiai. Pavel-
do kolekcija.
13.20 Pasivaikščiojimai.
13.45 7 Kauno dienos.
14.15 Mokslo sriuba.
14.45 „Pažinti tėtę“.
15.45 Animacija.
16.40 Gustavo enciklo-
pedija.
17.10 S. „Tarnauti ir gin-
ti“.
18.10 S. „Detektyvas 
Monkas“.
19.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas.
21.10 Smalsumo genas.
21.40 „Laisvės kaina. Sa-
vanoriai“.
22.35 Stilius.
23.30 Gyvenk kaip galima 
švariau.
24.00 DW naujienos rusų 
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 S. „Skyrybų vadovas 
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draugėms“.
1.25 Ieva Narkutė ir 8 jos 
veidai.
2.55 Kultūringai su No-
meda.
3.50 Šoka Lietuva.
4.05 Kelias.
4.35 Gimę tą pačią dieną.
5.30 Pasivaikščiojimai.

6.00 S. „FTB“.
7.00 „Mano virtuvė ge-
riausia“.
8.25 S. „Teisingumo agen-
tai“.
9.30 S. „Kalnietis“.
10.35 S. „Čikagos poli-
cija“.
11.35 S. „Mentalistas“.
12.35 S. „FTB“.
13.30 „Mano virtuvė ge-
riausia“.
14.50 S. „Teisingumo 
agentai“.
16.00 S. „Kalnietis“.
17.00 Info diena.
17.30 S. „Mentalistas“.
18.30 S. „Čikagos poli-
cija“.
19.30 F. „Akloji zona“.
20.30 Pričiupom!
21.00 F. „Netikėta sėkmė“.
22.50 F. „Godzila“.
1.15 S. „Strėlė“.
2.15 S. „Akloji zona“.

6.00 S. „Pakvaišusi po-
relė“.
6.30 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
8.00 S. „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
10.00 S. „Rimti reikalai“.
11.00 „Keičiu žmoną“.
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 „Turtuolė varguo-
lė“.
14.30 S. „Pabelsk į mano 
širdį“.
15.30 S. „Uždraustas vai-
sius“.
16.35 Labas vakaras, Lie-
tuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2
20.00 Nuo... iki...
20.30 „Turtuolė varguo-
lė“.
21.30 Žinios.
22.30 F. „Ties riba į ry-
tojų“.
0.45 S. „Paskutinis lai-
vas“.
1.45 F. „Kaip atsikratyti 
boso 2“.
3.40 S. „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

6.00 Animacija.
7.40 S. „Jeloustounas“.
8.55 S. „Meilės sūkuryje“.
10.00 S. „Mažoji našlė“.
11.00 S. „Aistros spalva“.
12.00 S. „Nuodėminga 
žemė“.
13.00 S. „Meilės gijos“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 S. „Jeloustounas“.
20.30 (ne)Viskas įskai-
čiuota.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 F. „Avangardas“.
0.45 S. „Rezidentas“.
1.45 S. „Elementaru“.
2.45 S. „Perėja“.
3.45 S. „Naujakuriai“.
4.15 S. „Rezidentas“.
5.10 S. „Moderni šeima“.

6.30 Kryptys.
7.00 „Reali mistika“.
8.00 S. „Juvelyrų klanas“.
9.00 S. „Pėdsakas“.
10.05 S. „Triguba apsau-
ga“.
11.10 S. „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Neatrasta Rusija“.
13.00 Nauja diena.
14.00 S. „Teisingumo 
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 #NeSpaudai.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 S. „Aiškiaregė“.
21.25 S. „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 #NeSpaudai.
0.30 S. „Teisingumo agen-
tai“.
1.30 „Reali mistika“.
2.30 Kryptys.
3.00 S. „Triguba apsauga“.
3.55 #NeSpaudai.
4.35 „Reali mistika“.
5.15 Nauja diena.

7.20 S. „Kobra 11“.
8.20 „Sandėlių karai“.
8.50 E-gazas dugnas.
9.20 S. „Moderni šeima“.
10.20 „Simpsonai“.
11.20 S. „Vedęs ir turi 
vaikų“.
12.25 S. „Kietuoliai“.
12.55 S. „Gelbėtojai“.

13.55 S. „Kobra 11“.
15.00 S. „CSI krimina-
listai“.
16.00 S. „Havajai 5.0“.
17.55 S. „Moderni šeima“.
19.00 S. „Vedęs ir turi 
vaikų“.
20.00 „Kitas pasaulis. 
Meksika. Kuba“.
21.20 F. „Komando“.
2315 S. „Pajėgos“.
0.10 S. „Skubi pagalba“.
1.10 S. „Gerasis daktaras“.
2.00 S. „Skorpionas“.
2.50 S. „CSI kriminalis-
tai“.
5.40 S. „Havajai 5.0“.

BIRŽELIO 22 D. 
TREČIADIENIS

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 S. „Pagalbos šauks-
mas“.
9.40 S. „Komisaras Rek-
sas“.
10.30 S. „Tarnauti ir gin-
ti“.
11.30 Dviračio žinios.
12.00 Smalsumo genas.
12.30 Pasaulio puodai.
13.30 Gyvenk kaip galima 
švariau.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.15 S. „Perplaukus 
Atlantą“.
17.15 S. „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Bėgliai.
20.30 Panorama.
21.30 Dviračio žinios.
22.00 S. „Kai nusėda dul-
kės“.
23.05 S. „Grančesteris“
23.55 S. „Hadsonas ir 
Reksas“.
0.45 „Kelionių atvirukai“.
1.05 Bėgliai.
2.05 S. „Perplaukus Atlan-
tą“.
3.05 Kas ir kodėl?
3.35 Dviračio žinios.
4.05 Stilius.
5.05 Vizionieriai.
5.15 S. „Ponių rojus“.

6.00 LR himnas.
6.05 Anapus laiko ir švie-
sos.
7.00 Animacija.
7.50 Lietuvos mokslinin-
kai.
8.25 Širdyje lietuvis.
9.20 Euromaxx.

9.45 „Kelionių atvirukai“.
10.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas.
12.00 Menora.
12.30 Kelias.
13.00 Širdyje lietuvis.
13.55 Čia - kinas.
14.25 Veranda.
14.55 Vilniaus knygų 
mugė 2022.
15.45 Animacija.
16.40 Mano geriausias 
draugas.
17.10 S. „Tarnauti ir gin-
ti“.
18.10 S. „Detektyvas 
Monkas“.
19.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas.
21.10 Gyvenk kaip galima 
švariau.
21.40 Šv. Kristoforo ka-
merinio orkestro koncer-
tas.
23.00 Į sveikatą.
23.30 Gamtininko užrašai.
24.00 DW naujienos rusų 
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Skyrybų vadovas 
draugėms“.
1.25 Auksinis protas.
2.45 Vilniaus knygų mugė 
2022.
3.25 Mokslo sriuba.
3.50 Šoka Lietuva.
4.05 Išpažinimai.
4.35 Gimę tą pačią dieną.
5.30 Euromaxx.

6.00 S. „FTB“.
7.00 „Mano virtuvė ge-
riausia“.
8.25 S. „Teisingumo agen-
tai“.
9.30 S. „Kalnietis“.
10.35 S. „Čikagos poli-
cija“.
11.35 S. „Mentalistas“.
12.35 S. „FTB“.
13.30 „Mano virtuvė ge-
riausia“.
14.50 S. „Teisingumo 
agentai“.
16.00 S. „Kalnietis“.
17.00 Info diena.
17.30 S. „Mentalistas“.
18.30 S. „Čikagos poli-
cija“.
19.30 F. „Akloji zona“.
20.30 Pričiupom!
21.00 F. „Kruvinas sąra-
šas“.
22.50 F. „Netikėta sėkmė“.
0.40 S. „Strėlė“.
1.40 S. „Akloji zona“.

6.00 S. „Pakvaišusi po-
relė“.

7.00 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
8.00 S. „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
10.00 S. „Rimti reikalai“.
11.00 „Keičiu žmoną“.
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 „Turtuolė varguo-
lė“.
14.30 S. „Pabelsk į mano 
širdį“.
15.30 S. „Uždraustas vai-
sius“.
16.35 Labas vakaras, Lie-
tuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... iki...
20.30 „Turtuolė varguo-
lė“.
21.30 Žinios.
22.30 F. „Mažulė Džeksi“.
0.15 S. „Paskutinis lai-
vas“.
1.15 F. „Ties riba į rytojų“.
3.25 S. „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

6.00 Animacija.
8.00 S. „Jeloustounas“.
8.55 S. „Meilės sūkuryje“.
10.00 S. „Mažoji našlė“.
11.00 S. „Aistros spalva“.
12.00 S. „Nuodėminga 
žemė“.
13.00 S. „Meilės gijos“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Vyrų krepšinio kon-
trolinės rungtynės.
21.00 (ne)Viskas įskai-
čiuota.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 F. „Pražūtingos gel-
mės“.
0.55 S. „Rezidentas“.
1.55 S. „Elementaru“.
2.55 S. „X mutantai“.
3.55 S. „Naujakuriai“.
4.25 S. „Rezidentas“.
5.20 S. „Moderni šeima“.

6.30 Grilio skanėstai.
7.00 „Reali mistika“.
8.00 S. „Juvelyrų klanas“.
9.00 S. „Pėdsakas“.
10.05 S. „Triguba apsau-
ga“.
11.10 S. „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Renkuosi studijuoti.
13.00 Nauja diena.
14.00 S. „Teisingumo 
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laikykitės ten.

18.00 Reporteris.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 S. „Aiškiaregė“.
21.25 S. „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 Laikykitės ten.
0.30 S. „Teisingumo agen-
tai“.
1.30 „Reali mistika“.
2.30 Grilio skanėstai. 
3.00 S. „Triguba apsauga“.
3.55 Laikykitės ten.
4.35 „Reali mistika“.
5.15 Nauja diena.

7.20 S. „Kobra 11“.
8.20 „Sandėlių karai“.
8.50 Vienam gale kablys.
9.20 S. „Moderni šeima“.
10.20 „Simpsonai“.
11.20 S. „Vedęs ir turi 
vaikų“.
12.25 S. „Kietuoliai“.
12.55 S. „Gelbėtojai“.
14.00 S. „Kobra 11“.
15.00 S. „CSI krimina-
listai“.
16.00 S. „Havajai 5.0“.
17.55 S. „Moderni šeima“.
19.00 S. „Vedęs ir turi 
vaikų“.
20.00 „Kitas pasaulis. 
Meksika. Kuba“.
21.20 F. „Ilgiausia naktis“.
23.10 S. „Pajėgos“.
0.10 S. „Skubi pagalba“.
1.10 S. „Gerasis daktaras“.
2.00 S. „Skorpionas“.
2.45 S. „CSI kriminalis-
tai“.
5.40 S. „Havajai 5.0“.

BIRŽELIO 23 D. 
KETVIRTADIENIS

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 S. „Pagalbos šauks-
mas“.
9.40 S. „Hadsonas ir Rek-
sas“.
10.30 S. „Tarnauti ir gin-
ti“.
11.30 Dviračio žinios.
12.00 Mūšio laukas.
12.30 Nacionalinė eks-
pedicija. „Dniepru per 
Ukrainą“.
13.30 Čia mano sodas.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.15 S. „Viktorija“.
17.30 Vasaros koncertas.
18.00 Kas ir kodėl?
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18.30 Svarbi valanda.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.30 Panorama.
21.00 Dviračio žinios.
21.30 „Duokim garo!“ 
Joninės Nidoje.
0.05 S. „Pembrukšyro 
žmogžudystės“.
2.35 Kas ir kodėl?
3.05 Dviračio žinios.
3.35 S. „Kaltinimo liudy-
toja“.

6.00 LR himnas.
6.05 „Bėgliai“.
7.00 Animacija.
7.50 Lietuvos mokslinin-
kai.
8.25 Kultūringai su No-
meda.
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Mes iš Ukrainos.
12.20 Gyvenk kaip galima 
švariau.
12.50 Kultūringai su No-
meda.
13.45 Teatro biografijos.
14.40 Anapus laiko ir švie-
sos.
15.45 Animacija.
16.40 Svajoja vaikai.
17.10 S. „Tarnauti ir gin-
ti“.
18.10 S. „Detektyvas 
Monkas“.
19.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas.
21.00 LRT OPUS terasos 
atidarymas.
23.00 F. „Jei matytum jo 
širdį“.
0.25 DW naujienos rusų 
kalba.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.05 Duokim garo! Joni-
nės Nidoje.
3.35 Veranda.
4.05 Šventadienio mintys.
4.35 Gimę tą pačią dieną.
5.30 7 Kauno dienos.

6.00 S. FTB“.
7.00 „Mano virtuvė ge-
riausia“.
8.25 S. „Teisingumo agen-
tai“.
9.30 S. „Kalnietis“.
10.35 S. „Čikagos poli-
cija“.
11.35 S. „Mentalistas“.
12.35 S. „FTB“.
13.30 Mano virtuvė ge-
riausia.
14.50 S. „Teisingumo 
agentai“.
16.00 S. „Kalnietis“.
17.00 Info diena.
17.30 S. „Mentalistas“.

18.30 S. „Čikagos poli-
cija“.
19.30 F. „Akloji zona“.
20.30 Pričiupom!
21.00 F. „Karo menas. 
Išdavystė“.
23.10 F. „Kruvinas sąra-
šas“.
1.00 S. „Strėlė“.
2.00 S. „Akloji zona“.

6.00 S. „Pakvaišusi po-
relė“.
7.00 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
8.00 S. „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
10.00 S. „Rimti reikalai“.
11.05 „Keičiu žmoną“.
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 „Turtuolė varguo-
lė“.
14.30 S. „Pabelsk į mano 
širdį“.
15.30 S. „Uždraustas vai-
sius“.
16.35 Labas vakaras, Lie-
tuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... iki...
20.30 „Turtuolė varguo-
lė“.
21.30 Žinios.
22.30 F. „Gyvybė“.
0.30 F. „Paskutinis laivas“.
1.30 F. „Mažulė Džeksi“.
3.05 S. „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
4.35 Alchemija.
5.05 Kultūrinė dokumen-
tika.

6.00 Animacija.
8.00 Skaniai ir paprastai.
8.25 Sveiki atvykę.
8.55 S. „Meilės sūkuryje“.
10.00 S. „Mažoji našlė“.
11.00 S. „Aistros spalva“.
12.00 S. „Nuodėminga 
žemė“.
13.00 S. „Meilės gijos“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 S. „Jeloustounas“.
20.30 (ne)Viskas įskai-
čiuota.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 F. „Ponas ir ponia 
Smitai“.
1.00 F. „Pajūrio šlaistū-
nas“.
2.50 F. „Kalnų rykliai“.
4.30 S. „Elementaru“.
5.25 S. „Naujakuriai“.

6.30 Klausimėlis.
7.00 „Reali mistika“.
8.00 S. „Juvelyrų klanas“.
9.00 S. „Pėdsakas“.
10.05 S. „Triguba apsau-
ga“.
11.10 S. „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Neatrasta Rusija“.
13.00 Nauja diena.
14.00 S. „Teisingumo 
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Oponentai.
18.00 Reporteris.
18.30 Pokalbiai prie jūros.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 S. „Aiškiaregė“.
21.25 S. „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Pokalbiai prie jūros.
23.30 Oponentai.
0.30 S. „Teisingumo agen-
tai“.
1.30 „Reali mistika“.
2.30 Klausimėlis.
3.00 S. „Triguba apsauga“.
3.55 Oponentai.
4.35 „Reali mistika“.
5.15 Nauja diena.

7.20 S. „Kobra 11“.
8.20 „Sandėlių karai“.
8.50 Autopilotas.
9.20 S. „Moderni šeima“.
10.20 „Simpsonai“.
11.20 S. „Vedęs ir turi 
vaikų“.
12.25 S. „Kietuoliai“.
12.55 S. „Gelbėtojai“.
14.00 S. „Kobra 11“.
15.00 S. „CSI krimina-
listai“.
16.00 S. „Havajai 5.0“.
17.55 S. „Moderni šeima“.
19.00 S. „Vedęs ir turi 
vaikų“.
20.00 „Kitas pasaulis. 
Meksikas. Kuba“.
21.10 F. „Nebrendylos“.
23.20 S. „Pajėgos“.
0.15 S. „Skubi pagalba“.
1.20 S. „Gerasis daktaras“.
2.05 S. „Skorpionas“.
2.55 S. „CSI kriminalis-
tai“.
5.40 S. „Havajai 5.0“

BIRŽELIO 24 D. 
PENKTADIENIS

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

6.02 Pusryčiai pas kai-
myną.
6.35 Gimę tą pačią dieną.
7.30 Namai.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.00 Dokumentika.
14.20 Muzikinė pauzė.
14.30 S. „Komisaras Mon-
talbanas“.
16.15 Muzikinė pauzė.
16.25 S. „Viktorija“.
17.15 S. „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.00 Vasaros koncertas.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.30 Auksinis protas. 
Vasaros lyga.
22.15 F. „Greiti ir įsiutę 
4“.
24.00 F. „Milagro pupų 
lauko karas“.
1.55 Anapus laiko ir švie-
sos.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Mano geriausias 
draugas.
4.05 Išpažinimai.
4.30 Šventadienio mintys
5.05 Vizionieriai.
5.15 S. „Ponių rojus“.

6.00 LR himnas.
6.05 Vartotojų kontrolė.
7.00 Animacija.
7.50 Susipažink su mano 
pasauliu.
8.25 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.
9.20 Gustavo enciklope-
dija.
9.45 „Kelionių atvirukai“.
10.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas.
12.00 Rusų gatvė.
12.25 Anykščių kraštas.
12.55 Stambiu planu.
13.50 Koncertas.
15.45 Animacija.
16.40 Gamtininko užrašai.
17.10 „Dainos pašaukti. 
Valstybinio choro „Vil-
nius“ kūrybos keliu“.
18.10 S. „Detektyvas 
Monkas“.
19.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas.
21.00 F. „Per tvorą“.
22.30 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2021.
24.00 DW naujienos rusų 
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 F. „Jei matytum jo 
širdį“.
2.05 LRT OPUS terasos 
atidarymas.
4.05 Pusryčiai pas kai-
myną.
4.35 Fokusas.

5.30 Mokslo sriuba.

6.00 „Smaragdinės Malai-
zijos salos“.
7.40 „Tropinės Žemės 
salos“.
9.55 F. „Legenda apie 
Zoro“.
12.35 F. „Girtas meistras 
2“.
14.40 F. „Žmogus iš plie-
no“.
17.30 F. „Titanų susidū-
rimas“.
19.30 Amerikietiškos im-
tynės.
21.30 F. „Audros sūku-
ryje“.
23.20 F. „Visiškai slaptai“.
1.10 F. „Karo menas. Iš-
davystė“.
3.10 S. „Strėlė“.

6.45 Animacija.
7.40 „Megamaindas“.
9.25 „Smurfai“.
11.25 F. „Spaidervikų kro-
nikos“.
13.15 F. „Haris Poteris ir 
Išminties akmuo“.
16.20 F. „Didžiosios mo-
tušės namai. Obuolys nuo 
obels“.
18.30 Žinios.
19.30 F. „Kelionė į paslap-
tingąją salą“.
21.20 F. „Bohemiškoji 
rapsodija“.
0.05 F. „Moksliukės“.
2.05 F. „Gyvybė“.

6.00 „Simpsonai“.
7.00 „Paslaptinga kara-
lystė“.
9.00 „Planeta 51“.
10.50 F. „Lik sveikas, 
Kristoferi Robinai“.
13.00 F. „Kaimiečiai Be-
verlyje“.
14.55 „Simpsonų filmas“.
16.35 F. „Kaimynas šni-
pas“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Animac. f. „Medžio-
klės sezonas atidarytas 4“.
21.10 F. „Bado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas. 2 
dalis“.
24.00 F. „Liūdintis demo-
kratas“.
1.50 F. „Ponas ir ponia 
Smitai“.
4.10 S. „Elementaru“.
5.10 S. „X mutantai“.

6.30 Klausimėlis.

7.00 „Reali mistika“.
8.00 S. „Juvelyrų klanas“.
9.00 S. „Pėdsakas“.
10.00 A.Raudonikio kon-
certas.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 „Hit paradas“ kon-
certas.
14.00 S. „Teisingumo 
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 E. ir R. Kučinskų 
koncertas.
18.00 Reporteris.
18.30 Klausimėlis.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.30 L.Remeikienės kon-
certas.
21.30 Livetos ir Petro 
Kazlauskų koncertas.
22.30 Reporteris.
23.00 Klausimėlis.
23.30 „Rondo“ koncertas.
0.30 S. „Teisingumo agen-
tai“.
1.30 „Reali mistika“.
2.30 Klausimėlis.
3.00 S. „Triguba apsauga“.
3.55 Laisvės TV valanda.
4.35 „Reali mistika“.

7.20 S. „Kobra 11“.
8.20 S. „Sandėlių karai“.
8.50 Statybų gidas.
9.20 S. „Moderni šeima“.
10.20 „Simpsonai“.
11.25 S. „Vedęs ir turi 
vaikų“.
12.25 S. „Kietuoliai“.
12.50 S. „Gelbėtojai“.
14.00 S. „Kobra 11“.
15.00 S. „CSI krimina-
listai“.
16.00 S. „Havajai 5.0“.
17.55 S. „Moderni šeima“.
19.00 S. „Vedęs ir turi 
vaikų“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
22.00 F. „Penkiasdešimt 
juodų atspalvių“.
23.50 F. „Nebrendylos“.
1.45 F. „Mačetė žudo“.

***

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

Mokomės piešti.

Trafaretų ruošimas.

Susipažinimo žaidimas.

Švenčionėlių jaunimas buvo supažindintas su gatvės 
meno (Stencil Art/ graffiti) technika. Jaunuoliai mokėsi 
suprasti, kuo skiriasi gatvės menas ir kada vandalizmas 
virsta konceptualiu gatvės meno kūriniu. Dirbtuvių 
metu jaunuoliai atskleidė savo kūrybinius sumanymus 
pasitelkiant trafaretus ir kuriant konceptualius gatvės 
meno kūrinius, kuriuos nuo birželio 27 d. iki liepos 3 d. 
eksponuosime kultūros centro languose ir taip apjung-
sime geras patirtis bei jomis pasidalinsime su miesto 
bendruomene.

Gatvės menas – prieštaringai vertinama saviraiškos 
priemonė. Norint užsiimti graffiti menu, reikia turėti 
dailės gebėjimų. Tačiau yra viena gatvės meno šaka, 
kuriai atlikti nėra būtina būti dailininku. Svarbiausia 
yra turėti ką pasakyti. Įkvėpti žymaus britų menininko 
„Banksy“ jaunuoliai stengėsi suprasti, kas jiems svarbu ir 
kaip konceptualią žinutę, skirtą visuomenei, ištransliuoti 
pasirinkus Stencil Art techniką. 

Švenčionėliuose vyko graffiti dirbtuvės

Užsiėmimuose dalyvavo 12 jaunų žmonių, ir visi 
turėjo ką pasakyti. Jaunuoliams buvo siūloma galvoti 
apie šeimą, draugus, mokyklą, miestą, šalį, o gal net 
globalų pasaulį ir pabandyti sukurti vaizdinę žinutę, kuri 
priverstų žmones susimąstyti. 

Mokymų metu jauni žmonės patys išmoko technikos 
ir yra pasirengę toliau kurti įkvepiančias žinutes, skirtas 
savo miestui, o gal net pasauliui. Užsiėmimą vedė VšĮ 
„Kūrybos ir inovacijų laboratorija“ direktorius Audrius 
Laurutis.

Graffiti dirbtuvės – tai viena iš „Kuriame miesto 
istoriją – 4“ veiklų. 

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba
Švenčionių rajono savivaldybė
Projekto vadovė Vaida Švalkienė

 Gyventojai, kurie šių metų pra-
džioje gavo „Sodros“ pranešimus 
apie įtraukimą į pensijų kaupimą 
arba anksčiau sustabdytų įmokų 
atnaujinimą, iki birželio 30 d. turi 
apsispręsti, ar nori dalyvauti antros 
pakopos pensijų kaupime. 

 Pasitikrinti, ar šiemet buvote įtraukti 
į pensijų kaupimą, galima prisijungus 
prie asmeninės paskyros www.sodra.lt/
gyventojui arba paskambinus informa-
cijos numeriu 1883. Žmonėms, kurie 
neperskaito informacijos asmeninėse 
paskyrose, siunčiami registruoti laiškai.

 Į pensijų kaupimą šiemet įtraukti 
beveik 89 tūkstančiai gyventojų. Tai 
žmonės, kurie iki šiol niekada nekaupė 
pensijai ir tie, kurie 2019 metais atsisakė 
dalyvauti pensijų kaupime. Įstatymas 
numato, kad asmenys įtraukiami į kau-
pimą kas trejus metus, kol jiems sukaks 
40 metų. 

 Pranešimus apie siūlomą automatinį 
įmokų atnaujinimą gavo ir tie gyven-
tojai, kurie 2019 metais neterminuotai 
sustabdė pensijų kaupimą. Tokių žmonių 
yra beveik 175 tūkstančiai. Šie žmonės 
anksčiau jau buvo kaupimo dalyviai, tik 

Iki birželio 30 d. reikia priimti 
svarbų sprendimą dėl pensijų 

kaupimo
sustabdė įmokų pervedimą. 

 Naujai įtraukti į kaupimą gyven-
tojai turi tris pasirinkimo variantus: 
1.gali patys sudaryti sutartį su norima 
pensijų kaupimo bendrove; 2. nieko ne-
daryti ir pradėti kaupti pensiją „Sodros” 
atsitiktine tvarka parinktoje bendrovė-
je; 3. asmeninėje „Sodros” paskyroje 
pateikti prašymą kaupime nedalyvauti. 

Gyventojai, kuriems siūloma at-
naujinti įmokas, taip pat gali apsispręs-
ti: nieko nedaryti ir tuomet nuo liepos 1 
d. jų įmokų pervedimas bus atnaujintas 
automatiškai, nelaukdami birželio 30 
d. atnaujinti įmokų pervedimą arba at-
sisakyti įmokų pervedimo atnaujinimo.

 Nenorintys dalyvauti kaupime 
turėtų prisijungti prie savo asmeninės 
paskyros www.sodra.lt/gyventojui. 
Naujai įtraukti gyventojai ir tie asmenys, 
kuriems siūloma atnaujinti įmokų per-
vedimą, savo paskyrose mato automa-
tiškai sugeneruotus prašymus atsisakyti 
kaupimo. Tereikia paspausti mygtuką ir 
atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime.

Šaltinis: SODRA 

Jelena ŽALPIENĖ

Viskas gyvenime trapu ir laikina... Net 
ir tas netikėlis piktasis liūdesys, suspau-
dęs savo šaltuose gniaužtuose žmogaus 
mintis. Ir tada... Tada išeini ir įkrenti į 
Motinos Gamtos glėbį... Šiltą, kvepiantį 
ir raminantį. Ji patiki tave Vėjui, kuris 
pripildo tavo plaučius tų įvairių kvapų. 
Kiekvienas žingsnis per žolynus lydi-
mas vis kitokių aromatų. Kvėpi plačia 
krūtine jį, ir mintys skaidrėja. Kiekvie-
nas augalėlis, pajudintas to padykusio, 
šį kartą minčių ramybę dovanojančio, 
jaunystės paikysčių atmintį sukeliančio, 
laiko nuovokos praradimą skatinančio 
vasaros vėjo, atiduoda save tam, kad 
tik žmogui, savo broliui padėtų. Kartu 
su Vėju ir Vanduo... Nenuilstantis bėgi-
mas besivejant brolį Vėją... Per akmenų 
slenksčius vingiuodamas, gyvybę ir ra-
mybę savo almėjimu dovanodamas, lydi. 
Lydi žmogų, keliaujantį kažkur į tolį. O 
gal tik savo skambiu čiurlenimu kalbina 
jį, sėdintį mąsliai ant kranto, pasakoja 
jam istorijas, kurias gali patirti ir pats, 
užmerkus akis.. O tada pakyli ir eini.... 
Eini su Saule, gal mintyse, o gal tikrovėje. 
Paglostai ranka visai niekuo nepanašią 
į gyvatę, tik gal šaknimis, rausvažiedę 
gyvatžolę, pamerki akį melsvai, liūdną 
istoriją menančiai veronikai, nusišypsai 
apsiškarmalavusiai dirvonuojančių laukų 
ramunei, pamoji išdykusiai kamanei, nu-
lenkusiai lig pat dar nežydinčios bajorės 

Viskas trapu ir laikina...

lapo, smilgą... O tau liūdnai linguoja savo 
baltom putinų galvom sena sodybvietė, 
keistoj savo būty tik retkarčiais užsu-
kančiam pakeleiviui, vis laukianti, dar 
menanti savo gyvenimą, pilną skardaus 
namelyje gyvenančių vaikų juoko, kiemo 
žolę gegužinių vakarais polkos sukūryje 
trypiančių pėdų. Laukianti to užsukančio 
retkarčiais ir aplankančio, mintyse pakal-
binančio pakeleivio. Gyvenimas sukasi 
nesibaigiančiu ritmu savame rate... Kur 
gyvybė ir mirtis, džiaugsmas ir liūdesys, 
meilė ir neapykanta keliauja drauge koja 
kojon... Ir žmogus – vaikas Motinos Gam-
tos, nesustodamas eina tuo ratu, kartu su 
Vėju, Saule, Vandeniu....

Lietuviška orchidėja...      Nuotrauka 
autorės
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Labanoras
V dalis (1861-1915 metai)

Panaikinta baudžiava, 
pereita prie samdomojo 

darbo
Siekiant sutvarkyti dvarininkų ir 

valstiečių lažininkų santykius, buvo 
tvirtinami sudaryti dvarų inventoriai, 
kuriuose buvo surašomi dvaro ir valstie-
čių santykiai ir dvaro atsiskaitymas su 
valstiečiais. Mažesni dvarai dažnai tokių 
patvirtintų inventorių neturėjo, ir 1861 
metų gruodžio mėn. Vilniaus gubernijos 
valstiečių reikalų komitetas patvirtino 
darbų privačiuose dvaruose kainas. Jos 
nebuvo naujos, o veikė valstybiniuose 
(iždiniuose) dvaruose nuo 1845 metų. 
Taip už darbą su arkliu dvarininkas tu-
rėjo mokėti už darbo dieną 15 kapeikų 
sidabru, o už pėsčiojo darbą – 10 kapei-
kų sidabru. Taip pat buvo nustatytas ir 
kitų darbų apmokėjimas, pvz. audimo, 
kalvystės ir t.t. Už pateiktą produkciją 
dvarininkui taip pat reikėjo susimokėti. 
Švenčionių apskrityje už ketvirtį rugių 
reikėjo mokėti 3,25 sidabrinio rublio, o 
už pūdą šieno – 12 sidabrinių kapeikų. 
1861-1863 metus galima apibūdinti kaip 
chaoso metus. Oficialiai lažas lyg ir ne-
buvo atšauktas, todėl dalis valstiečių lažą 
ėjo ir toliau, o dvarininkai už darbą dvaro 
palivarkinėse žemėse stengėsi nemokėti. 
Buvo daug skundų dvarininkų veiksmais, 
bet Labanore, atrodo, viskas praėjo gana 
ramiai. 1863 metų kovo 1 d. Rusijos 
caras Aleksandras II pasirašė įsaką. La-
žas atšaukiamas, o valstiečiai iki žemės 
išpirkimo turės mokėti činšo (tiksliau, tai 
buvo tam tikras žemės rentos mokestis 
pinigais - obrokas) mokestį. Valstiečiai 
obroką mokėjo ne dvarininkui, bet aps-
krities iždui, kuris pinigus išmokėdavo 
dvarininkui. Taip buvo siekiama išvengti 
nesusipratimų tarp dvarininko ir valstie-
čių. Dvaras perėjo prie samdomojo darbo.

Atsiranda seniūnijos
Sudaromi atskiri administraciniai 

Žinios apie Kristiničių Labanoro dva-
ro žemės išpirkimą.

1865 metų Labanoro valsčiaus Laba-
noro I seniūnijos gyvenamųjų vieto-
vių sąrašas.

Paminklas 1863 metų sukilėliams 
žuvusiems prie Luknelės atminti.

Atėjo 1861 metai. „Baudžiauninkai gaus laisvų gyventojų teises…“ 
– taip prieš 161 metus, 1861 m. kovą, savo manifeste paskelbė Rusijos 
caras Aleksandras II. Tai reiškė baudžiavos pabaigą. Tai buvo beteisių 
valstiečių priverčiamojo darbo ponų labui forma, gyvavusi pas mus nuo 
XVI amžiaus. Keletą šimtmečių dauguma valstiečių turėjo eiti lažą dva-
ruose – dirbti su savo arkliais ar jaučiais, su savo padargais, įrankiais ir 
maistu nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Šiek tiek lengvesnė padėtis buvo tų 
valstiečių, kurie vietoj lažo mokėjo dvarui mokestį, činšą, bet ir vieni, ir 
kiti buvo nelaisvi – prikaustyti prie dvaro, ir ponai galėjo daryti su jais, 
ką tik užsimanydavo. Dar iki baudžiavos oficialaus panaikinimo daugelis 
dvarininkų, siekdami užsitikrinti didesnius palivarkinių žemių plotus, su-
galvodavo daugybę priežasčių, kaip iškelti valstiečių šeimas nuo skirtinės 
žemės. 1861-1862 metais daugelyje Ašmenos, Vilniaus, Švenčionių dvarų 
kilo valstiečių maištai, kuriuos malšino kariuomenė. 

vienetai − seniūnijos (su renkamais seniū-
nais), o kelios seniūnijos sudarė valsčių. 
Kita vertus, žemės išpirkos terminai buvo 
tolimi (išpirkimas vyko panaudojant 
ilgalaikį valstybės kreditą). 1861 m. 
valstiečių reforma palietė pagrindinai 
tik privačių dvarininkų valstiečius. Ir 
nors valstiečių reforma įteisino Rusijos 
imperijos visuomenėje dar vieną (labiau-
siai diskriminuojamą) luomą, tai reiškė 
visai naują etapą kaimo gyvenime. Tai 
turėjo didžiulę įtaką miestų ir pramonės 
vystymuisi.

Kartu su baudžiavos panaikinimo ma-
nifestu priimti valsčiaus nuostatai mažai 
skyrėsi nuo P.Kiseliovo reformos metu 
priimtų kaimo bendruomenių savivaldos 
nuostatų. Dabar valsčių sudarančios kai-
mo bendruomenės (seniūnijos) gauna tam 
tikrą teritoriją ir seniūniją, turi renkamą 
seniūną. Seniūnijos suformuojamos tik 
1862 m. pabaigoje. Įkurtas Labanoro 
valsčius buvo sudarytas iš 6 kaimo ben-
druomenių (seniūnijų): Labanoro I (pri-
klausė Labanoro-Zatišiaus dvaro kaimai 
ir viensėdžiai), Labanoro II (priklausė 
Labanoro valstybinio dvaro kaimai ir 
viensėdžiai), Saldutiškio, Stirnių, Anto-
durų ir Kaltanėnų. Labanoro miestelis 
pagal jo priklausomybę buvo padalintas 
tarp Labanoro I ir Labanoro II seniūni-
jų. Viršaitis ir seniūnai buvo renkami 
bendroje valsčiaus sueigoje, o valsčiaus 
raštininkas buvo skiriamas valdžios ir jos 
valdininkų kontroliuojamas.

1859-1861 m. buvo atlikti žemių ge-
odeziniai matavimai ir 1866 m. sudaryti 
žemių planai ir šių matavimų pagrindu 
buvo sudarytas smulkus Vilniaus guber-
nijos žemėlapis.

Sukilimas
Apie prieštaringai vertinamą 1863 

metų sukilimą parašyta nemažai, todėl 
nesikartosiu. 1863 m. sukilimas beveik 
nepalietė Labanoro valsčiaus. 1863 m. ge-
gužės 20 d. ties Labanoru (Utenos apskr.) 

sukilėlių valdžios Vilniaus apskrities karo 
viršininko Alberto Minskio būrys (80 
žmonių) laimingai susijungė su Ukmer-
gės apskr. viršininko Kaspero Maleckio 
rinktine, 300 žmonių, kurių tarpe buvo 
labai daug kaimiečių (čia reikėtų padėti 
klaustuką dėl kaimiečių). Sukilėlius puolė 
plkn. Paltorackio rinktinė (3 pėstininkų 
kuopos ir 100 gvardijos kazokų). Per 2 
valandas rusai nustojo daug žmonių, net 
25 kareiviai buvo nukauta, 50 sužeista. 
Keli arkliai, 20 šautuvų ir šaudmenys, 
taip pat buvusio prie rusų kariuomenės 
grafo Šuvalovo vežimas atiteko suki-
lėliams. Jie nustojo mažiau žmonių: 
nukauta 13, sužeista 6, paimta į nelaisvę. 
Žuvusius sukilėlius gyventojai palaidojo 
žuvimo vietoje prie Luknelės upelio, 
dviejose duobėse (100 m atstumu viena 
nuo kitos). Vienoje duobėje ilsisi du su-
kilėliai, kitoje – 11. Tikėtina, kad vienoje 
duobėje guli būrių vadai, kitoje – eiliniai 
sukilėliai.1932 m. jiems pastatyti du 
paminklai. Pats sukilėlių susidūrimas su 
carine kariuomene įvyko tuo metu Šven-
čionių apskrities miške, kuris priklausė 
Labanoro valstybiniam dvarui. Artimiau-
sia nuo mūšio vietos gyvenamoji vietovė 
buvo Luknos viensėdis. Vėliau čia įsikūrė 
Rasiškių viensėdis, kuris dabar vadina-
mas Rušiškėmis (Informacijos šaltiniai: 
mjr. Aleksandro Ružancovo straipsniai, 
publikuoti žurnale „Trimitas“ 1938 m. ir 
Valento Šiaudinio straipsnis „1863 metų 
sukilimas Šiaurės Lietuvoje“).

Sąlygų jungtis valstiečiams prie su-
kilėlių Labanoro valsčiuje nebuvo, nes 
po P.Kiseliovo 1840 m. reformos valsty-
binių valstiečių gyvenimo lygis pakilo, 
daugelis bežemių gavo skirtinę žemę, 
valstiečiai neturėjo mokestinių skolų. 
Vadovauti valstiečiams čia nebuvo kam, 
nes iš šlėktų tegyveno keletas smulkių 
dvarininkų su kuriais tuo metu buvo 
trintis dėl skirtinės žemės.

Sukilimo metu sustojo žemės reforma, 
bet buvo ir teigiamų pasekmių. Po suki-
limo toliau buvo vykdytos represijos, o 
1864 m. įvestas spaudos draudimas, už-

drausta naujų katalikų bažnyčių statyba, 
o bažnyčių remontą buvo galima vykdyti 
faktiškai tik nelegaliai. Buvo padaryta 
ir nuolaidų valstiečiams, papildyta ir 
pataisyta 1861 m. reforma, sumažintas 
privalomosios žemės išpirkos mokestis. 
Sukilimas paspartino baudžiavos liekanų 
likvidavimą, kapitalizmo raidą ir bene 
svarbiausia – nacionalinį sąmonėjimą.

Pertvarkymai
Pagrindiniai valdžios veiksmai, surišti 

su žemės išpirkimu, pradedami tik 1866 
m. 1865 metai prasideda nuo teritorinių 
savivaldos pertvarkymų. Labanoro vals-
čiaus ribos išliko tos pačios. Valsčiui 
priklausė: Labanoro I seniūnijos 14 
gyvenamųjų vietovių (A.Kristiničiaus 
Labanoro-Zatišiaus dvaro gyvenamosios 
vietovės: didžioji Labanoro miestelio 
dalis, Gatakiemis, Antanavas, Vensloviš-
kė, Alsodė ir kt. ) ir 112 revizinių sielų, 
Labanoro II seniūnijos 25 gyvenamosios 
vietovės (Labanoro valstybinio dvaro 
gyvenamosios vietovės: mažesnioji La-
banoro miestelio dalis, Lukna, Kūriniai, 
Antaliedė, Rūdupis, Aukštasalė, Vasiuliš-
kė, Brediniškė ir kt) ir 220 revizinių sielų, 
Saldutiškio seniūnijos 9 gyvenamosios 
vietovės (4 dvarams priklausė Krivasalis, 
Pakiaunys, Trudai, Trinkūnai ir kt.) ir 159 
revizinės sielos, Stirnių seniūnijos 14 gy-
venamųjų vietovių (3 dvarams priklausė 
Antrašė, Tartokas, Širiškės, Miliai ir kt. ) 
ir 76 revizinės sielos, Antodurų seniūnijos 
10 gyvenamųjų vietovių ir 174 revizinės 
sielos ir Kaltanėnų seniūnijos 5 gyve-
namosios vietovės (Kaltanėnų dvarui 
priklausė Vasiuliškė, Kukliai, Ožkiniai ir 
kt. vietovės) ir 148 revizinės sielos. La-
banoro valsčiuje surašytos 889 revizinės 
sielos arba gyveno apie 1790 gyv. 1866 
metų duomenimis Labanoro miestelyje, 
per kurį ėjo Kaltanėnų-Molėtų prekybinis 
traktas, buvo 35 sodybos ir 136 gyvento-
jai, tame tarpe 8 žydai. Miestelyje veikė 
bravoras ir lentpjūvė. Kristiničių Labano-
ro dvare tuo metu gyveno 8 gyventojai ir 
jie įrašyti lietuviais. 
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Taip jau sutampa, jog tradicinė „Joninių“ šventė bei 
tarptautinė Jogos diena, švenčiamos panašiu laiku. Tad 
nusprendėme sujungti rytietišką išmintį su Lietuviškais 
papročiais ir rengiame šventinę stovyklą pavadinimu 
„Joginės“.

Ši stovykla vyks gamtoje, Labanoro 
girioje, šalia Peršokšnos upės esančiame 
Antaviešės vienkiemyje, Švenčionėlių 
seniūnijoje, šių metų birželio 20 - 26 dien-
omis. NAKVYNĖ PALAPINĖSE.

Šventė bus kupina įvairių jogos bei meditacijos 
praktikų, mankštų, kvėpavimo pratimų, gyvos 
muzikos, šviežio vegetariško maisto, žygių, šokių, 
paskaitų ir dar daug nuostabių dalykų.

Tai blaivus renginys šeimoms, draugams ar pavie-
niams žmonėms, norintiems patobulėti, praleisti laiką 
prasmingai bei susipažinti su bendraminčiais.

PROGRAMA:
Birželio 20 d.
14.00 Atidarymo apeiga. D.Balčiūnienė Guru puja
16.00 įsikūrimas
18.00 vakarienė
20.00 Aušra Lietuvių liaudies dainos ir Badžanai
Birželio 21 d.
8.00 K.Mikšienė Sri Sri jogos užsiėmimas
10.00 pusryčiai
12.00 Shyam Prasad Ajurveda
K.Motuzienė Keramikos dirbtuvės
14.00 Bhakti joga
S.Barkauskas pamoka apie tradicinius liaudies instru-
mentus + birbynės gamyba
16.00 Shyam Prasad Mityba
16.30 M.Ardzijauskas Aitvarų gamyba
18.00 vakarienė

Kviečiame Saulėgrįžą švęsti kartu!

JOGINĖS 
LABO NORO STOVYKLA

19.00 Hare Krshna kirtanas
20.00 Ž.Dečkus Sri Sri jogos užsiėmimas
Birželio 22 d.
8.00 V.Kaziliūnas Atmaram Shivananda yoga
K.Motuzienė Keramikos dirbtuvės
10.00 pusryčiai
12.00 L.Cibas Ashtanga Vinyasa
R.Zinkevičius Medžio drožybos pamoka
14.00 U.Leimontas ir A.Margė Meditacija vaikams ir 
jogos Asanos
A.Zdanavičiūtė Kanklių ratas
16.00 U.Leimontas ir A.Margė Meditacija
16.30 M.Ardzijauskas Aitvarų gamyba
18.00 vakarienė
20.00 L.Cibas Ashtanga Viniyasa YOGA
L.Peleniūtė „Promočių giesmės“ ir programa „Sutartinių 
magija“
Birželio 23 d.
8.00 Ž.Dečkus Sri Sri joga
10.00 pusryčiai
12.00 Ž.Gruodis Wim Hof Method
R.Daugelavičius Žolės, žolynai, žolelės
14.00 A.Zdanavičiūtė Kanklių ratas
L.Pivorienė Cukriniai avinėliai
16.00 Ž.Gruodis Šalčio praktika
J.Duchovskis - Paskaita apie šokoladą
18.00 vakarienė
20.00 Rasų šventė
D.Čepulis Šokių vakaronė
Birželio 24 d.
8.00 Ž.Gruodis Judesys
10.00 pusryčiai
12.00 paskaita A.Junevičienė Natūrali žemdirbystė 
pagal vedas
G.Grašytė Žygis į gamtą
S.Staponkus Skautiški užsiėmimai vietoje
14.00 Ignas ir Ugnė Jogamantra
R.Breidokienė Tautinių juostų audimas
16.00 J.Treinytė Šiaudinių sodų rišimas
D.Brandišauskas Žmonių ir gyvūnų sugyvenimas Sibiro 
taigoje
18.00 vakarienė
20.00 G.Sirvydis Cigun

A.Breidokas Švenčionių krašto pasakos ir legendos
Birželio 25 d.
8.00 Ž.Dečkus Sri Sri YOGA
10.00 pusryčiai
12.00 E.Šilinskas Simboliniai kodai sakraliojoje 
geometrijoje
S.Staponkus Skautiški užsiėmimai
14.00 A. Burkauskaitė laisvo šokio - judesio užsiėmimas
J. Treinytė Šiaudinių sodų rišimas
16.00 A.Antanaitis HATHA YOGA
A.Gaidamavičius Žygis Keturi kilometrai lygu dvi 
valandos
18.00 vakarienė
20.00 šventinis koncertas Austieja
R. Kašėta
Birželio 26 d.
8.00 Ž.Dečkus Sri Sri YOGA
10.00 pusryčiai
12.00 užsiėmimas Sutartinės prie Laužo
14.00 uždarymo apeiga

BŪTINA registracija:
https://forms.gle/aTKAM4vEUL8genSG7
nes vietų skaičius ribotas
BŪTINA turėti savo DUBENĖLĮ, ŠAUKŠTELĮ 

ir PUODELĮ, jog pasaugotume mūsų Motiną Žemę ir 
neeikvotume Jos vienkartiniais indais.

„Joginės“ - tai šventė, kurios metu mokomės, jog 
visas gyvenimas taptų švente.

Renginio kultūrines veiklas šiemet remia Lietuvos 
kultūros taryba, todėl atvykstantiems stovyklautojams 
renginys yra nemokamas, bet norintys atsidėkoti ar 
paremti, galėsite tai padaryti pavedimu:

VIEŠOJI ĮSTAIGA LABAS NORAS
LT867300010151776251

BIRŽELIO 23 D. 19.00 VAL.

Švenčionėlių miesto Žeimenos upės III paplūdimyje ( Kranto g.17A, 
Švenčionėliai)

TĘSTINIS REGIONINIS TAUTINIŲ MAŽUMŲ MENO MĖGĖJŲ KOLEKTYVŲ FESTIVALIS 

Festivalį organizuoja: 
Švenčionėlių miesto kultūros 
centras 

Festivalį remia:
Tautinių mažumų departamentas prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Švenčionių rajono 
savivaldybė

Nuo 18.00 val. veiks tautodailininkų 
ir amatininkų mugė. 
Pradžia 19.00 val. 

Festivalyje dalyvauja:

Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Lenkų 
dainų ir šokių ansamblis „Ojcowizna“, vadovė Violetta 

Leonovič
Nemenčinės daugiafunkcinio  kultūros centro Gli-
tiškių skyriaus vokalinis kolektyvas „Randeo Anima“, 
vadovė Augustyna Greitiun-Minakovska
Naujosios Vilnios  kultūros centro Lenkų dainų vokalinis 
ansamblis „Melodija“, vadovė Janina Stupenko
Naujosios Vilnios kultūros centro kapela „Melodija“,  
vadovė  Svetlana Mikelskaitė
Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės Romų visuomenės centro merginų šokių 
kolektyvas „Roma de drom“, vadovė Marija Milevič
Pabradės miesto kultūros centro pučiamųjų instrumentų 
kvintetas „Pabbrass“, vadovas Bronislovas Vilimas

Pabradės miesto kultūros centro liaudiškos muzikos 
kapela „Žeimena“, vadovė Žana Gumenaja
Pabradės miesto kultūros centro liaudiškos muzikos 
kapelos „Žeimena“ vokalinė grupė, vadovė Marija 
Beperšč
Solistė iš Ukrainos Liudmila Horbenko, vadovė Jelena 
Grincevičienė
Liaudiškų šokių kolektyvo „Lūgnė“ merginų grupė, 
vadovė Virginija Subelienė.

Renginys viešas, bus fotografuojama ir filmuojama.
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UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių 
tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus 

nuotekų tinklų) statybos darbus, ieško:
1. Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200,00 
iki 1500,00 Eur/mėn. į rankas;
2. Brigadininkų. Atlyginimas nuo 1200,00 iki 1900,00 Eur/
mėn. į rankas;
3. Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėjinis 
tiesimas). Atlyginimas nuo 1500,00 iki 3000,00 Eur/mėn. 
į rankas.
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones ir transportą 
atvykti į darbą.
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais 
kontaktais darbo dienomis: 
I-V: mob. tel. (8-691) 86121, info@gensera.lt

UAB „GRYBORA“ 
pradeda sudarinėti grybų rūšiuotojų sąrašus 

sezoniniam bei nuolatiniam darbui.
Darbo pobūdis – šviežių grybų rūšiavimas, fasavimas.

Darbo vieta – Lentupio g. 49, Švenčionys.

Telefonas pasiteirauti: +370 672 29475.

Reikalingas vairuotojas  
CE kategorija. 

Reisai Vilnius-Baltarusijos pasienis.
Atlyginimas 70 eurų/diena į rankas.

Tel. 8 656 12800.

Siūlome darbą vasarai braškyne 
(Svirkų sen.)

Dėl darbo sąlygų teirautis tel. 8 612 95991.

Pardavėjo (-os) darbas. 
Braškių lauko prekyba Švenčionių mieste.

Dėl darbo sąlygų teirautis tel. 8 612 95991.

UAB „ŠVENČIONIŲ 
VAISTAŽOLĖS“ reikalingas 
vaistažolių surinkimo 
projekto vadovas Švenčionyse.

Pareigybės aprašymas:
• Vaistažolių surinkimo organizavimas;
• Vadovavimas vaistažolių surinkėjams;
• Vaistažolių džiovinimo priežiūra;
• Apskaitos vedimas.
Reikalavimai: 
• Noras dirbti gamtoje ir pačiam reguliuotis darbo 

valandas;
• Sugebėjimas vadovauti nedidelei žmonių koman-

dai; 
• Noras pažinti vaistažoles ir jų paruošimo procesą;
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
• Mokėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai; 
Įmonė siūlo:
• Apmokymus, reikalingus darbui;
• Pagalbą darbo organizacijos pradžioje;
• Visas darbui reikalingas organizacines priemones;
• Darbo užmokestis prieš mokesčius 800 Eur iki 

1000 Eur bei priedus už pasiektus rezultatus.
Gyvenimo aprašymus iki 2022 m. birželio 30 d. 

siųsti adresu:
Adutiškio g. 3, LT-18110 Švenčionys,  

tel./faksas + 370 387 6 6470;  
el. adresas: administratorius@etnoarbata.lt

Informacija apie parengtą ir teikiamą tvirtinti 
Pabradės miesto šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonų teritorijų planą
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respu-
blikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 
(toliau Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339, 
patvirtintu elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir 
naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, 
šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistra-
linių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų ren-
gimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar 
žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu 
yra parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos 
ministrui teikiamas tvirtinti Pabradės miesto šilumos 
perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas 
(toliau Planas).
Plano iniciatorius - UAB Gren, Švenčionys, Vilniaus 
g. 16A, LT-18123 Švenčionys, tel. +370 387 51593, el. 
paštas: info.svencionys@gren.com, interneto svetainė: 
http://www.gren.com/lt. 
Plano rengėjas – UAB „Aplinkos inžinerija“, Archi-
tektų g. 15-45, LT-04112 Vilnius, tel. +370 5 2306869, 
el. paštas: info@apin.lt. 
Plano objektas – Pabradės mieste esantys šilumos 
perdavimo tinklai.
Plano tikslas - įgyvendinti Įstatymo reikalavimus, 
numatančius, kad jeigu iki jo įsigaliojimo dienos ūkinei 
ir (ar) kitokiai veiklai, dėl kurios turėjo būti nustatytos 
Įstatyme nurodytos teritorijos, statybą leidžiantys doku-
mentai išduoti, projektai, kuriems įstatymų nustatytais 
atvejais tokie dokumentai neišduodami, suderinti ir ši 
veikla vykdoma, bet Įstatyme nurodytos teritorijos ne-
nustatytos ir neįrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą 
ir Nekilnojamojo turto registrą, jas nustato Vyriau-
sybė ar Vyriausybės įgaliota institucija Vyriausybės 
ar Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka 
tvirtinamuose planuose, žemėlapiuose ir (ar) schemose.
Susipažinti su teikiamo tvirtinti Plano sprendiniais 
galima Plano iniciatoriaus interneto svetainėje: 
https://gren.com/lt/siluma-svencionyse/ skiltyje „Ap-
saugos zonų planai“.

Informacija apie parengtą ir teikiamą tvirtinti 
Švenčionėlių miesto šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonų teritorijų planą
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respu-
blikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 
(toliau Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 pa-
tvirtintu  elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir 
naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, 
šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistrali-
nių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo 
(nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės 
valdos projekto)  ir tvirtinimo tvarkos aprašu yra 
parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos minis-
trui teikiamas tvirtinti Švenčionėlių miesto šilumos 
perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas 
(toliau Planas).
Plano iniciatorius - UAB Gren, Švenčionys, Vilniaus 
g. 16A, LT-18123 Švenčionys, tel. +370 387 51593, el. 
paštas: info.svencionys@gren.com, interneto svetainė: 
http://www.gren.com/lt.
Plano rengėjas – UAB „Aplinkos inžinerija“, Archi-
tektų g. 15-45, LT-04112 Vilnius, tel. +370 5 2306869, 
el. paštas: info@apin.lt.
Plano objektas – Švenčionėlių mieste esantys šilumos 
perdavimo tinklai.
Plano tikslas - įgyvendinti Įstatymo reikalavimus, 
numatančius, kad jeigu iki jo įsigaliojimo dienos ūkinei 
ir (ar) kitokiai veiklai, dėl kurios turėjo būti nustaty-
tos Įstatyme nurodytos teritorijos, statybą leidžiantys 
dokumentai išduoti, projektai, kuriems įstatymų 
nustatytais atvejais tokie dokumentai neišduodami, 
suderinti ir ši veikla vykdoma, bet Įstatyme nurodytos 
teritorijos nenustatytos ir neįrašytos į Nekilnojamojo 
turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, jas 
nustato Vyriausybė ar Vyriausybės įgaliota institucija 
Vyriausybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos nu-
statyta tvarka tvirtinamuose planuose, žemėlapiuose 
ir (ar) schemose.
Susipažinti su teikiamo tvirtinti Plano sprendiniais 
galima Plano iniciatoriaus interneto svetainėje:  
https://gren.com/lt/siluma-svencionyse/ skiltyje „Ap-
saugos zonų planai“.

Informacija apie parengtą ir teikiamą tvirtinti 
Švenčionių miesto šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonų teritorijų planą
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respu-
blikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 
(toliau Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos energeti-
kos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 
patvirtintu  elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir 
naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, 
šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistrali-
nių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo 
(nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės 
valdos projekto)  ir tvirtinimo tvarkos aprašu yra 
parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos mi-
nistrui teikiamas tvirtinti Švenčionių miesto šilumos 
perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas 
(toliau Planas).
Plano iniciatorius - UAB Gren, Švenčionys, Vilniaus 
g. 16A, LT-18123 Švenčionys, tel. +370 387 51593, el. 
paštas: info.svencionys@gren.com, interneto svetainė: 
http://www.gren.com/lt.
Plano rengėjas – UAB „Aplinkos inžinerija“, Archi-
tektų g. 15-45, LT-04112 Vilnius, tel. +370 5 2306869, 
el. paštas: info@apin.lt. 
Plano objektas – Švenčionių mieste esantys šilumos 
perdavimo tinklai.
Plano tikslas - įgyvendinti Įstatymo reikalavimus, 
numatančius, kad jeigu iki jo įsigaliojimo dienos ūkinei 
ir (ar) kitokiai veiklai, dėl kurios turėjo būti nustatytos 
Įstatyme nurodytos teritorijos, statybą leidžiantys do-
kumentai išduoti, projektai, kuriems įstatymų nustaty-
tais atvejais tokie dokumentai neišduodami, suderinti 
ir ši veikla vykdoma, bet Įstatyme nurodytos teritorijos 
nenustatytos ir neįrašytos į Nekilnojamojo turto kadas-
trą ir Nekilnojamojo turto registrą, jas nustato Vyriau-
sybė ar Vyriausybės įgaliota institucija Vyriausybės 
ar Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka 
tvirtinamuose planuose, žemėlapiuose ir (ar) schemose.
Susipažinti su teikiamo tvirtinti Plano sprendiniais 
galima Plano iniciatoriaus interneto svetainėje: 
https://gren.com/lt/siluma-svencionyse/ skiltyje „Ap-
saugos zonų planai“.

Gėlių parduotuvė 
(Vilniaus g. 12A, Švenčionys)

Prekiaujame skintomis, dirbtinėmis gėlėmis, puokštė-
mis, vazonais, suvenyrais, vainikais, krepšeliais, gedulin-
gomis gėlių puokštėmis, žvakėmis, gėlių, daržovių, žolių 
sėklomis, trąšomis.

Priimame išankstinius užsakymus, pristatome 
puokštes į namus.

Dirbame kiekvieną dieną.
Teirautis tel. (8 387) 51580, 8 682 40784.

ČIA VIETA JŪSŲ REKLAMAI!
svencioniukrastoredakcija@gmail.com
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Jaunos vištaitės!
BIRŽELIO 21 d. (antradienį) prekiausime 
Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuo-
tomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, 
baltomis, pilkomis, juodomis ir leghornų 
dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius jau 
pradedančiomis dėti vištaitėmis. Bus gaidžiukų.

Jakeliuose – 12.40, Adutiškyje – 12.45, Svirkose – 13.00, 
Bačkininkuose – 13.05, Kukiškėje – 13.10, Stanislavave – 
13.25, Šventoje – 14.35, Švenčionyse (ūk. turguje) – 14.45, 
N.Strūnaityje – 15.00, Simaniškėje – 15.05, Vidutinėje – 15.10, 
Šutuose – 15.25, Juzinoje – 15.30, Sariuose – 15.35, Cirkliš-
kyje – 15.50, Daukšiuose – 16.00, Senuose Šaminiuose – 
16.05, Reškutėnuose – 16.10, Naujuose Šaminiuose – 16.15, 
S.Pašaminėje – 16.20, Švenčionėliuose (prie turgelio) – 16.30, 
Kaltanėnuose – 16.45.

Tel. 8 616 50414.

KALENDORIUS PERKA
Ūkininkas brangiausiai perka MIŠKUS bet kokio am-
žiaus, atsiskaito iš karto.
Tel. +370 627 88992.

Brangiausiai Lietuvoje perka MIŠKUS (brandžius, 
jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel.8 651 39039.

Brangiai perkame MIŠKĄ, gali būti su bendraturčiais, 
neatidalintas, su skolomis. Sutvarkome paveldėjimus 
ir kitus dokumentus.
Tel. 8 644 55355, 8 660 66466.

Perkame ĮVAIRŲ MIŠKĄ su žeme arba išsikirsti.
Tel. 8 602 08992.

Noriu pigesnio BUTO, namo, sodybos. Gali būti su 
skolomis, areštuotas, įkeistas. Dokumentus susitvar-
kysiu.
Tel. 8 608 33078.

Skubiai nupirksiu NAMĄ ar jo dalį mieste ar gyvenvie-
tėje Rytų Aukštaitijoje. Gali būti apleistas, netvarkingi 
dokumentai. Už tarpininkavimą atsilyginsiu.
Tel. 8 670 37592.

Nupirksiu SODYBĄ arčiau miško, vandens telkinio ar 
vaizdingoje vietoje. Žinantys siūlykite, už informaciją 
dosniai atsilyginsiu.
Tel. 8 646 47841.

Skubiai pirksiu BUTĄ (bendrabutį), siūlykite įvairius 
variantus. Gali būti apleistas, su skolomis. Tinka visi 
aukštai. Atsiskaitau tiesiogiai, be paskolų.
Tel. 8 622 67994.

Superkame visų markių AUTOMOBILIUS ir moto-
ciklus, mikroautobusus ir visureigius. Sutvarkome 
dokumentus, atsiskaitome vietoje.
Tel. 8 604 55326.

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

PARDUODA
Gaminame plastikinius langus ir duris – nuolaidos 
iki 60 %, vidaus ir lauko palangės. Montuojame ir 
atliekame apdailos darbus. Balkonų stiklinimas 
aliumininėmis-plastikinėmis konstrukcijomis. 
Prekyba visų rūšių žaliuzėmis, roletais, tinkleliai nuo 
uodų – nuolaidos iki 20 %. Atvykstame į namus su 
pavyzdžiais. Ypač geros kainos. Garantijos. Prekyba 
išsimokėtinai. Švenčionyse, Švenčionėliuose, Pabra-
dėje, Ignalinoje.
Tel. 8 615 56130.
Parduoda kiaulių SKERDIENĄ (puselės 40-75 kg.), 
oda svilinta dujomis, pristatome spec. transportu, sve-
riame, pateikiame LT kilmę patvirtinančias pažymas. 
Yra riebesnių ir liesesnių kiaulių. TAIP PAT – AUKŠ-
ČIAUSIOS RŪŠIES MILTUS maišeliais po 10 kg!
Tel. 8 620 70187.
Parduodame KIAULIENOS skerdieną puselėmis – 
lietuviška, svilinta, kaina 3,20 Eur/kg, puselė sveria 
apie 50-60 kg. Pateikiame kokybės sertifikatą, kad 
mėsa LIETUVIŠKA. Atvežimas nemokamas.
Tel. 8 607 12690.
Parduodu viengubo pjovimo beržo ir juodalksnio 
LENTAS.
Tel. 8 686 33406.
Nebrangiai parduoda lapuočių ir spygliuočių MALKAS 
kaladėlėmis.
Tel. 8 607 26187.
Parduodu pusę medinio gyvenamojo NAMO (dviejų 
kambarių, plotas 50 kv. m., be patogumų, su priklau-
siniais), esantį Utenos rajono Kuktiškių miestelyje. 
Yra atskiras įėjimas, antroje namo pusėje gyventojų 
nėra. Geras privažiavimas, namas gatvėje paskutinis. 
Kaina sutartinė.
Tel. 8 620 48468.
Šalia Žeimenos upės, Kaltanėnų miestelyje, Švenčio-
nėlių g., parduodama NAMO DALIS su SKLYPU (12 
a.). Name yra du kambariai, veranda ir rūsys. Taip 
pat yra ūkinis pastatas ir lauko tualetas. Šalia yra 
maisto prekių parduotuvė, bažnyčia, kavinės. Kaina 
20999,00 Eur. Su rimtu pirkėju kaina derinama.
Telefono numeris pasiteirauti 8 609 85012.
Parduodu naujus KLAUSOS APARATUS – 60 Eur, ir 
žvejybos tinklus – 40 Eur. Pristatau.
Tel. 8 646 04605.

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 – Li-
nas.
Galiu Jums padėti PARDUOTI ar NUSIPIRKTI sody-
bą, namą, butą, žemės-miško sklypą ar kitą nekilno-
jamąjį turtą.
Susisiekime telefonu 8 606 75981.
AUTOMOBILIŲ STIKLŲ keitimas. Partizanų g. 39, 
Švenčionys.
Tel. 8 699 46096.
DENGIAME stogus, skardiname, statome karkasus. 
Pristatome visas reikiamas medžiagas.
Tel. 8 656 56467.
PJAUNAME ŽOLĘ trimeriu. Tvarkome apleistas 
sodybas. Vejos priežiūra visą sezoną. DIRBAME IR 
SAVAITGALIAIS.
Tel. 8 656 54298.
KOMPIUTERIAI. Pagalba namie ir darbe, apmoky-
mai, informacinių technologijų sprendimai. Pagalba 
asmenims ir įmonėms.
Tel. 8 657 74736.
Vežu JUODŽEMI, smėlį, žemę, žvyrą, skaldą, 
durpes. Pervežu krovinius. Atlieku paslaugas su 
kranu, su manipuliatorium, su greiferiniu kaušu. 
Ardau medinius namus, pastatus. Montuoju su 
kranu medinius namus. Išvežu metalo LAUŽĄ.  
PARDUODU MALKAS.
Tel. 8 653 55624.

Ribų ženklinimo darbai
Informuojame žemės sklypo (Kad. Nr. 8667/0002:0242), 
esančio Švenčionių r. sav., Švenčionių sen., Stanisla-
vavo k., savininkų S.S; A.S; E.K; turto paveldėtojus 
ir savininkę D.S.  kad IĮ „Busolė“ matininkas Marijus 
Kaniušėnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-
2389) 2022-05-12 d. 10:00 val. atliko žemės sklypo 
(Kad. Nr. 8667/0002:0174), esančio Švenčionių r. sav., 
Švenčionių sen., Stanislavavo k., ribų ženklinimo dar-
bus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis 
į IĮ „Busolė“ adresu: Kedrų g. 3-301/1Akab., el. paštu 
busole.d@gmail.com arba telefonu +37069946645.

Birželio 18 d., šeštadienis

Saulė teka 4.41 val., leidžiasi 21.58 val., dienos ilgu-
mas 17.17 val. Pilnatis. Mėnulis – Vandenyje.
*** Žiedų diena. Nepalanku laistyti.

Birželio 19 d., sekmadienis

Saulė teka 4.41 val., leidžiasi 21.59 val., dienos ilgu-
mas 17.18 val. Pilnatis. Mėnulis – į Žuvis 2.01 val.
*** Birželio 19, 20 d. – lapų dienos. Tinkamas metas 
pjauti, tvarkyti ir prižiūrėti veją, laistyti augalus.

Birželio 20 d., pirmadienis 
Pasaulinė pabėgėlių diena.

Saulė teka 4.41 val., leidžiasi 21.59 val., dienos ilgu-
mas 17.18 val. Pilnatis. Mėnulis – Žuvyse.

Birželio 21 d., antradienis 
Tarptautinė jogos diena.

Saulė teka 4.41 val., leidžiasi 21.59 val., dienos il-
gumas 17.18 val. Delčia. Mėnulis – į Aviną 6.37 val.
*** Birželio 21, 22 d. – vaisių dienos. Geras metas 
ravėti – žolės ilgai neataugs, konservuoti ir sandėliuoti 
vaisius.

Birželio 22 d., trečiadienis 
Vasaros saulėgrįža.

Saulė teka 4.41 val., leidžiasi 22.00 val., dienos ilgu-
mas 17.19 val. Delčia. Mėnulis – Avine.

Birželio 23 d., ketvirtadienis 
Birželio sukilimo diena.  

Valstybės tarnautojo diena.

Saulė teka 4.42 val., leidžiasi 22.00 val., dienos il-
gumas 17.18 val. Delčia. Mėnulis – į Jautį 14.57 val.
*** Birželio 23, 24 d. – šaknų dienos. Tinkamas 
metas sėti šakniavaisius (galima pasisėti žieminių ri-
dikų, ropių rudens derliui), konservuoti šakniavaisius.

Birželio 24 d., penktadienis 
Joninės.

Saulė teka 4.42 val., leidžiasi 22.00 val., dienos ilgu-
mas 17.18 val. Delčia. Mėnulis – Jautyje.

ORAI
Birželio 18-os rytą vakariniame šalies pakraštyje, 
dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Tem-
peratūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 17–22 
laipsniai šilumos.
Birželio 19-os naktį kai kur trumpai palis. Temperatū-
ra 10–15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi 
trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Daugelyje rajonų 
perkūnija, kai kur škvalas, kruša, per škvalą vėjo 
gūsiai sieks 15–20 m/s. Temperatūra šiaurinėje šalies 
dalyje 18–23, pietinėje – 24–29 laipsniai.
Birželio 20-os naktį daug kur protarpiais palis, 
vietomis smarkiai. Daugelyje rajonų perkūnija, kai 
kur škvalas, per škvalą vėjo gūsiai sieks 15–18 m/s. 
Temperatūra 9–14, pietrytiniuose rajonuose vietomis 
15–17 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų nu-
matomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vakarų, 
šiaurės vakarų, vėjo gūsiai vietomis sieks 15–18 m/s. 
Temperatūra 16–21 laipsnis.
Birželio 21, 22 d. daug kur trumpai palis, vietomis 
galima perkūnija. Vakarų, šiaurės vakarų vėjo gūsiai 
kai kur sieks 15–17 m/s. Temperatūra naktį 8–13, 
dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Birželio 23 d. rytiniuose rajonuose numatomi sausi ir 
saulėti orai. Naktį bus 13-14, dieną – 22-23 laipsniai 
šilumos.
Birželio 24, 25 d. nedidelis lietus ir vėl sugrįš, oro 
temperatūra naktimis bus 12-13, dienomis – 19-21 
laipsnis šilumos.
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Advokato paslaugos  
konsultavimas, procesinių dokumentų parengimas,  

atstovavimas teisme.

Išankstinė registracija telefonu 8 645 61111.

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, pri-
jungimas nemokamas, garantija iki 2 m. Galima 

išsimokėtinai.
Meistras Rimas – tel. 8 682 21091.

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.

PERKAME MIŠKĄ
Siūlyti įvairius variantus.
Mokame geriausią kainą.
Tel. 8 686 61438.

SKALDYTOS  
MALKOS
Turime sausų.

Tel. 8 612 40572.

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI

(Walis, Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, Švaistė, Biomax, August ir kt.)

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai

10 metų garantija darbams
GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel.: 8 686 80106.

PERKAME MIŠKUS
Pusamžius, brandžius, malkinius, su žeme ir išsikirsti

Tel. 8 672 05341
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS

Perkame MIŠKUS didžiausiomis 
kainomis Lietuvoje. 

Mokame avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 656 79029.

TEIKIU savivarčio paslaugas su kranu-greiferiniu 
kaušu.
VEŽU smėlį, žvyrą, skaldą, juodžemį.
NUOMOJU teleskopinį kraną (keliamoji galia 14 t), 
vikšrinį buldozerį, ratinį ekskavatorių, mini ekskava-
torių (su operatoriumi), tralą (autovežį) su tempimo 
gerve ir kėlimo kranu (keliamoji galia 10 t).

Tel. 8 612 14258.

Adutiškio g. 4, 
Švenčionyse, 

nuomojamos 
įvairaus 

dydžio (nuo 
11 iki 50 kv. m) 

administracinės 
patalpos.

Daugiau informacijos 
tel. +370 612 91285.

ODONTOLOGINĖ KLINIKA
teikia kvalifikuotų specialistų paslaugas šiuolaikiškiausiais 
metodais ir kokybiškomis medžiagomis. Pacientus priima 
pagal IŠANKSTINĮ REGISTRAVIMĄ 
dantų gydymo, estetinio plombavimo 
ir protezavimo paslaugoms. Dirbame 
valstybės nustatytomis kainomis ir 
su Ligonių kasomis.

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

BARAS „Rokardi“  
(Kupolas)

Cirkliškis, Pergalės g. 1, Švenčionys
Darbo dienomis gaminame įvairius patieka-
lus pietums, priimame užsakymus įvairiems 
banketams, šventėms, gedulingiems pietums 
ar kitoms progoms. Atvežame.

Skambinti tel. 8 628 33751.

NUOMA
Ūkininkas brangiai IŠSINUOMOTŲ ŽEMĖS ŪKI-
NINKAVIMUI netoli SVIRKŲ, BAČKININKŲ, ADU-
TIŠKIO, MIELAGĖNŲ vietovių. Galimas išankstinis 
mokėjimas.
Tel. 8 615 87100.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS
BIRŽELIO 22 d. (trečiadienį)  prekiausime 

paukštyno vakcinuotais, sparčiai augančiais 
ROSS-308 vienadieniais ir paaugintais mė-
siniais broileriais, vienadienėmis vištytėmis 
(olandiškos). Nuo 2 iki 8 mėn. įvairių spalvų 
vištaitėmis ir kiaušinius dedančiomis višto-
mis (kaina nuo 5.50 Eur) .Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais. Spec. lesalai.

Rakauskai 12.35, Adutiškis 12.50, Svirkos 13.05, 
Bačkininkai 13.15, Milkuškos 13.25, Švenčionys 13.35 
(ūk.turg.), N.Strūnaitis 13.55, Vidutinė 14.05, Sariai 
14.20, Cirkliškis 14.30, Švenčionėliai 14.50 (turgelyje), 
S.Pašaminė 15.10, Reškutėnai 15.20, Kaltanėnai 15.30, 
Labanoras 15.50.

Jei vėluosime, prašome palaukti. 
Užsakymai tel. 8 632 40215.


