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Dalys šakas
Gruodžio 20 d. Valstybinių 

miškų urėdijos (VMU) miški-
ninkai pagrindinėse miestų ir 
miestelių aikštėse bei didžių-
jų prekybos centrų aikštelėse 
visoje Lietuvoje dovanos ne-
mokamas eglių šakas. VMU 
Ignalinos padalinio miškinin-
kai gruodžio 20 d. ignaliniečių 
lauks Laisvės aikštėje nuo 15 
iki 18 val. Miškininkai pažadė-
jo atvežti eglių šakų iš Vaišniū-
nų, Kaltanėnų, Naujojo Daugė-
liškio girininkijų miškų.

Pasirašytas susitarimas
LR kultūros ministras Simo-

nas Kairys ir LR aplinkos vice-
ministrė Daiva Veličkaitė-Ma-
tusevičė pasirašė susitarimą 
su savivaldybių vadovais dėl 
meno ir dizaino viešosiose er-
dvėse. Prie susitarimo prisijun-
gė 27 šalies savivaldybės, tarp 
jų – ir Ignalinos rajono savival-
dybė (Savivaldybė). Susitarimas 
iškilmingai pasirašytas su 14 sa-
vivaldybių. Savivaldybės vardu 
jį pasirašė Savivaldybės mero 
pavaduotojas Juozas Rokas.

Atliekų tvarkymas
Ignalinos rajone 2023 m. 

bus pastatyti tekstilės ir bio-
loginių (maisto) atliekų kon-
teineriai. Dėl tekstilės atliekų 
konteinerių (30 vnt.) sutartis 
su tiekėjais pasirašyta lapkri-
čio pabaigoje. Pagal sutartį 16 
tokių konteinerių per 4 mėne-
sius bus pastatyta Ignalinoje, 
pusiau požeminių atliekų kon-
teinerių aikštelėse, kiti – pa-
skirstyti seniūnijoms. Į teksti-
lės atliekoms skirtą konteinerį 
bus galima dėti švarius drabu-
žius, avalynę, užuolaidas,  pa-
talynę, minkštus žaislus.

Skaitykite 3 psl.

Ignalinoje paminėta 
Tarptautinė 
neįgaliųjų 
žmonių diena

Aurimas Navys apie pasienio 
regionus – lietuvius reikia 
šviesti, o tautines mažumas 
įtraukti į bendruomenes
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Pagrindinė Ignalinos miesto eglė šiemet pasipuošė girliandų skraiste

Suspindo nuostabi Ignalinos eglė
Linos Kovalevskienės nuotr.
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...šį kartą apie „Ignalinos dieną“ 2023 metais
Pirmiausia noriu padėkoti visiems prenumeratoriams, užsisakiusiems laikraštį 

„Ignalinos diena“ 2022 metais. Ačiū, kad skaitote, o mes ir toliau pažadame temų 
įvairovę, aukščiausius žurnalistinės etikos standartus bei įvairias nuomones. Tai-
gi, ignalinieti – skaityk savo krašto laikraštį ir Tu.

Jau visus metus turime rekordinę infliaciją, kurią iš esmės sukėlė du pa-
grindiniai veiksniai. Pirmasis – tai rašistų jau pernai pradėtas energetinis 
karas prieš laisvą Europą ir karo veiksmai Ukrainoje šiemet, antrasis – per                         
COVID-19 pandemiją prispausdinti ir į rinkas įlieti milijardai eurų. Žinoma, 
yra ir daugiau priežasčių, bet, mano manymu, dėl to ir didėjo praktiškai visos 
kainos visus metus. 

Turėtumėte žinoti, kad šiuos metus bene visi laikraščiai, žinoma, ir „Ignalinos 
diena“ susiduria su dešimt metų nematytais iššūkiais. Nors daugelis laikraštį už-
siprenumeravote pernai ir sumokėjote fiksuotą kainą, mums per šiuos metus jau 
kelis kartus spaustuvė padidino laikraščio spausdinimo kainą, paštas pakėlė pri-
statymo įkainį mieste 100 proc., didėjo logistikos kaštai, didinome atlyginimus 
darbuotojams.

Per šiuos metus nedidinome prenumeratos kainos ir iki 2022.12.31 ji lieka ne-
pakitusi. Tačiau neturime kito pasirinkimo ir nuo 2023 metų sausio 1 dienos lai-
kraščio „Ignalinos diena“ prenumeratos kaina kils. 

Užsisakyti laikraštį galima keliais būdais:
Pirmasis – už prenumeratą galite sumokėti pavedimu. Skambinkite mums tel.              

(8 389) 61 460 arba rašykite el. paštu prenumerata@utenosdiena.lt ir mes Jums de-
taliai paaiškinsime, kaip galite sumokėti už prenumeratą internetu. 

Antrasis – jeigu kartais būnate Utenoje, arba Jūsų draugai, giminaičiai važiuo-
ja pro Uteną, galite užsukti į redakciją. Esame Utenos miesto centre Maironio g. 
34 ir čia galėsite užsiprenumeruoti „Ignalinos dieną“.

Prenumeratos kainos 2023 metams fiziniams asmenims užsakant redakcijoje, 
prenumerata@utenosdiena.lt su pristatymu KAIME ir MIESTE:

Laikraštis „Ignalinos diena“ Laikotarpis Kaina
Penktadienis 1 mėn. 2,00 Eur
Penktadienis 3 mėn. 6,00 Eur
Penktadienis 6 mėn. 12,00 Eur
Penktadienis 12 mėn. 23,00 Eur

Kaip ir anksčiau, taip ir dabar jau galima laikraštį „Ignalinos diena“ užsakyti 
PAŠTE, tačiau AB „Lietuvos paštas“, pateikęs savo naujus įkainius prenume-
ratos pristatymui 2023 metams, privertė kilstelėti antakius visos Lietuvos re-
daktorius ir leidėjus. Pirmiausia, turite žinoti – už tai, kad pašto skyriuje arba 

pas mobilųjį laiškininką, arba PAŠTO internetiniame puslapyje užsiprenume-
ruosite laikraštį, jums bus pritaikytas 12 proc. užsakymo mokestis. 

2021 metais už laikraščio „Ignalinos diena“ pristatymą Ignalinoje PAŠTUI mes 
mokėjome 0,12 Eur+PVM. Kitaip sakant, jeigu Jūs gyvenate mieste, už tai, kad 
Jums yra pristatomas laikraštis, mes 2021 metais sumokėjome 6,24 Eur+PVM, iš 
viso 7,55 Eur su PVM per metus. 

Nuo 2022.01.01 PAŠTAS įkainį mieste padidino 100 proc. ir 2022 metais už 
laikraščio „Ignalinos diena“ pristatymą Ignalinoje PAŠTUI mes mokame jau 
0,24 Eur+PVM. Jeigu Jūs gyvenate mieste, už tai, kad Jums yra pristatomas 
laikraštis, mes šiais metais sumokėjome 12,48 Eur+PVM, iš viso 13,98 Eur su 
PVM per metus. 

Šių metų pavasarį AB „Lietuvos paštas“ pateikė įkainius 2023 metams. 
Buvo pranešta, kad jie didėja 2,5 karto, tai yra, konkrečiai laikraščiui „Igna-
linos diena“ prenumeratos pristatymas Ignalinos mieste turėjo kainuoti 0,60 
Eur+PVM / 1 vnt. arba 37,75 Eur su PVM metams. Ar mes sakėme, kad tai 
absurdas? Žinoma. Juk mūsų metinė prenumerata 2022 metais kainavo 19,90 
Eur. Nuo pavasario dalyvavome įvairaus lygio susitikimuose su Seimo nariais, 
Vyriausybės atstovais, premjere Ingrida Šimonyte. Ir pagaliau po dešimčių su-
sitikimų, apsilankymų ir situacijos aiškinimo politikams, LR Kultūros minis-
terijos, LR Susisiekimo ministerijos atstovams 2022 m. gruodžio 2 dieną ga-
vome raštą iš LR Susisiekimo ministerijos. Buvo atsižvelgta į mūsų laikraščių 
leidėjų pristatomą poziciją dėl PAŠTO įkainių, todėl mieste pristatymo įkai-
nis didinamas jau ne 2,5 k., o 10 proc. Iš esmės prenumeratos pristatymo kai-
na mums nekinta ir, užsakant laikraščio „Ignalinos diena“ prenumeratą mies-
te ar kaime, ji yra vienoda.

Kainos fiziniams asmenims užsakant PAŠTE su pristatymu KAIME ir MIESTE:

Laikraštis „Ignalinos diena“ Laikotarpis Kaina
Penktadienis 1 mėn. 2,24 Eur
Penktadienis 3 mėn. 6,72 Eur
Penktadienis 6 mėn. 13,44 Eur
Penktadienis 12 mėn. 25,76 Eur

Mes tikrai būsime 2023 metais Ignalinoje, tačiau ar išliks laikraštis ateityje, pri-
klauso tik nuo Jūsų, skaitytojų. Šių metų prenumeratorių skaičius vėl padidėjo ir 
šie skaičiai mūsų redakciją džiugina, bet tikslas – per trejus metus pasiekti 1000 
prenumeratorių. 

Tad jeigu skaitote „Ignalinos dieną“ jūs, pakvieskite skaityti ir kaimyną ar kai-
mynę, draugus bei giminaičius, juk laikraščio vieno numerio prenumeratos kaina 
vos keli ridikėliai turguje ar keli gurkšniai kavos kavinėje. Žinoma, laikraščio pre-
numerata yra ir puiki dovana. Dovanokite skaitymo malonumą. 

Jūsų redaktorius

Redaktoriaus skiltis

IN MEMORIAM 

ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS
(1948–2022)

2022 m. gruodžio 6 dieną, eidamas 75-uosius metus, mirė 
Ignalinos rajono gyventojas, 6-osios Vyriausybės Premje-
ras, politikos ir visuomenės veikėjas Adolfas Šleževičius. 
Reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

A. Šleževičius gimė 1948 m. vasario 2 d. Mirskiškės kai-
me, Kurtuvėnų valsčiuje (Šiaulių rajonas). Baigė Šiaulių 
9-ąją vidurinę mokyklą, Kauno politechnikos institutą, kur 
vėliau dėstytojavo ir apsigynė ekonomikos mokslų kandi-
dato disertaciją. 1990–1991 m. A. Šleževičius dirbo Lietu-
vos Respublikos žemės ūkio ministro pirmuoju pavaduo-
toju, 1993–1996 m. buvo Lietuvos Respublikos Ministras 
Pirmininkas. Nors nebaigė savo kadencijos, yra vertinamas 
už pažangos siekimą. Tuo laiku šalis smarkiai keitėsi: buvo 
išvesta užsienio kariuomenė, įvesta nacionalinė valiuta, su-
valdyta infliacija, išsiplėtė šalies tarptautiniai ryšiai.

Pasitraukęs iš politikos, A. Šleževičius užsiėmė verslo kon-
sultavimu, technologijų prekyba. Jis buvo Vilniaus „Rotary“ 
klubo narys, Kelmės rajono garbės pilietis. Pastaruosius ke-
liolika metų su žmona Janina gyveno Ignalinos rajono Pele-
ko kaime.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Gruodis – neabejotinai 
ypatingas mėnuo. Čia 
didieji, baigiamieji, metų 
darbai persipina su švenčių 
laukimu. Ko šioje Jūsų 
savaitėje būta daugiau?

Deja, turiu papildyti, kad ša-
lia darbų, švenčių yra ir skaudžių 
netekčių. Antradienį po ilgos ligos 
mirė 6-osios Vyriausybės prem-
jeras Adolfas Šleževičius, šį pos-
tą užėmęs 1993–1996 metais. 
Nors jis ir nebaigė savo kadenci-
jos, tais metais šalis smarkiai pa-
žengė į priekį: buvo išvesta už-
sienio kariuomenė, įvestas litas, 
suvaldyta infliacija, išsiplėtė ša-
lies tarptautiniai ryšiai.

Buvusį Lietuvos premjerą A. 
Šleževičių jo bendražygiai, tarp 
kurių ir mūsų kraštietis Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signa-
taras, buvęs Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas, prisimena 
kaip išmanantį politiką ir ekono-
mistą, kuriam jo vadovavimo metu 
teko spręsti daug valstybei ir jos 
žmonėms svarbių klausimų.

Pastaraisiais gyvenimo metais 
A. Šleževičius pasitraukė iš ak-
tyvios veiklos, gyveno mūsų ra-
jono Peleko kaime (Ignalinos 
sen.). Ten ir mirė. Netekome di-
džio žmogaus. Nuoširdžiai užjau-
čiu jo artimuosius, buvusius ben-

Savaitės akcentai
Ignalinos rajono savivaldybės mero Justo RASIKO 

interviu aktualiais klausimais.

dražygius.
O dabar grįžtu prie klausimo. 

Sunku būtų įvardyti, ko metų pa-
baigoje daugiau. Išties, darbai 
persipina su šventinėmis nuotai-
komis. Metų pabaiga visados pil-
na darbinės įtampos: reikia baigti 
numatytus darbus, įvykdyti įsipa-
reigojimus ir kartu planuoti ateitį, 
dėlioti kitų metų biudžetą. Tai tu-
rime padaryti dar iki vasario mė-
nesio. Yra ką veikti, yra ties kuo 
pasukti galvą. Šventėms lieka lai-
ko trupiniai.

Šią savaitę pradėjau lankyti 
Jaunųjų talentų konkurso nugalė-
tojus. Tai geras pavyzdys, kad už 
pastangas galima tikėtis ir pripa-
žinimo, ir dovanų.

Yra ir einamųjų rūpesčių. Štai 
antradienį kartu su savivaldybės 
įmonės „Kompata“ vadove pasiti-
kome lauktą krovinį – antrinių ža-
liavų konteinerius. Įmonės dar-
buotojų laukia nemenki darbai 
– paruošti konteinerius dalijimui, 
pažymėti juos, registruoti. Užtat 
vis daugiau vilties, kad gyvensi-
me švariau, gražiau.

Sninga... Taigi pati gamta 
kuria baltą grožį.

Tas baltas grožis turi ir kitą 
pusę. Sniegas kelia nerimą eis-
mo dalyviams. Norime, kad visi 
šaligatviai jau ankstyvą rytą būtų 

nuvalyti, norime, kad iki kiekvie-
nos kaimo trobos kelias būtų pri-
važiuojamas. Seniūnijos pasi-
rengusios valyti Ignalinos rajono 
savivaldybei priskirtus kelius. Tik 
noriu paprašyti ir gyventojų būti 
pakantesniems, kantresniems, 
suprasti, kad seniūnijos, prižiūrin-
čios dešimtis kilometrų kelių, ne-
gali visur būti vienu metu. Esame 
sudarę sutartis ir su ūkininkais, 
kurie, esant būtinumui, yra įsipar-
eigoję padėti seniūnijoms valyti 
kelius. Sutartinai dirbdami, dides-
nių problemų turėtume išvengti.

Noriu atkreipti dėmesį, kad ne-
retai sulaukiame skambučių dėl 
nenuvalytų rajono kelių, bet tai 
būna žinia apie Lietuvos automo-
bilių kelių direkcijai priklausančius 
kelius. Jie kelių valymo darbus at-
lieka pagal savas instrukcijas, tad 
mes tokiais atvejais tegalime būti 
tarpininkais tarp kely įstrigusių ir 
tuos kelius prižiūrinčių institucijų. 
Žiema egzaminuoja ir kelininkus, 
ir vairuotojus. Visiems reikia turė-
ti kantrybės ir vilties.

Advento metas apskritai yra 
viltingas laikas. 

Apie gražesnio gyvenimo viltį 
tenka kalbėti ir su rajono gyven-
tojais, su kuriais pastaruoju metu 
susitinku, lankydamasis seniūni-
jose. Šią savaitę bendravau su 
Ceikinių seniūnijos žmonėmis. 

Susitikimuose su rajono gy-
ventojais konkrečiau įvardijami 
jų lūkesčiai, nurodomos proble-
mos, išklausomi pageidavimai. 

Tęsinys 6 psl.



JULIUS

Ignalinos eglė šiemet labai gra-
ži, o palyginus su buvusiomis, 
galiu pasakyti, kad mano aki-
mis visos labai unikalios ir gra-
žios. Eglės įžiebimo šventė-
je dalyvaujame kasmet, nes 
ji labai patinka dukrai Emilijai 
– šokiai su Kalėdų Seneliu ir 
nykštukais. Stengiamės išban-
dyti visas atrakcijas. Ir mugėje vi-
sada nusiperkame rūkytos žuvies, 
kažką išsirenka ir dukra.

Aš Ignalinos eglės su kitų miestų eglė-
mis nelyginu, nes tai yra skonio reikalas. Man gali būti gražiausia 
ši, jums – Vilniaus, o kolegai, pavyzdžiui, Kauno. Aš manau, kad 
net neverta lyginti. Visos savotiškai gražios.

INGA 
Ignalinos eglė tikrai labai graži 

– tikra pasaka. Atvažiavom se-
kmadienį ir ji buvo šiek tiek už-
degta, matyt, vyko bandymai, 
tad nufotografavau ir nuotrau-
kas iškart nusiunčiau mamai 
ir dukrai. Visi tvirtino, kad labai 
gražu. Manau, kad ir eglės įžie-
bimo šventė bus labai graži, o ir 
visą gruodį laukia daug renginių, 
pernai visiems miesto vaikams la-
bai patiko Kalėdų traukinukas, ma-
čiau, kad bus ir šiemet. Jaučiam artėjan-
čią šventinę nuotaiką, visi norim šilumos ir gerų emocijų. Eglės 
įžiebimo šventėje dalyvaujame kasmet, nors vaikai jau suaugę, lyg 
ir nebebūtų būtina, bet vis tiek... Praėjusiais metais priėjo Kalėdų 
Senelis, pasidarėm asmenukę, tad džiaugsmas ne tik vaikams, bet 
ir suaugusiesiems. Džiaugiuosi su visais ignaliniečiais ir laukiame 
artėjančių švenčių.

Mėgstame nuvažiuoti ir į kitus miestus ir miestelius, aplankyti 
ten įžiebtas egles, esame buvę Širvintose, Kaune, Vilniuje, bet ga-
liu patikinti, kad Ignalinos eglė nė kiek neprastesnė. Žinoma, būna 
įvairių skonių, vienam gal vienokia gražesnė, kitam – kitokia, bet 
Ignalinos eglės visada gražios, o šiemet – ypatinga.

RASA
Ignalinoje eglė su skrais-

te pirmą kartą – tai naujovė. 
Žaliaskarė graži, įdomi, sma-
gu, kad kiekvienais metais                     
keičiamės. 
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Suspindo nuostabi Ignalinos eglė
Lina KOVALEVSKIENĖ
Jurgita ULKIENĖ
jurgita@ignalinosdiena.lt

Gruodžio 2-ą Ignalinos Laisvės aikštėje nuo ryto 
šurmuliavo kalėdinė mugė, o sutemus sužibo įspū-
dinga Kalėdų eglė. Nepabūgę lengvo šaltuko ir maži, 
ir dideli ignaliniečiai susirinko į lauktąją šventę pa-
sidžiaugti gražuole. Ji šiemet lyg nuotaka pasipuo-
šė spindinčia skraiste, kurią laiko, tarsi ratu susto-
jusios sesės, dešimt mažesnių eglučių. Raudoni 
burbulai, mediniai, lemputėmis dekoruoti žaislai ir 
sniegas ant eglės šakų kuria nepaprastą kalėdinę 
nuotaiką. Ignaliniečiai taip pat giria savo miesto eglę 
ir teigia, jog šiemet ji ypatinga. Viltingų Kalėdų lauki-
mas Ignalinoje prasidėjo.

Visą gruodį laukia daug 
šventinių renginių: koncertų, fil-
mų, spektaklių, mugių, aikštėje 
važinės šventinis traukinukas, 
o gruodžio 26 dieną visus kvies 
tradicinis rajono meno mėgėjų 
kalėdinis koncertas. 

Eglutės įžiebimo šventėje 
šauniai koncertavo linksmieji 
Lauros Remeikienės studijos 
dainininkai „Laura ir draugai“ 
bei Ignalinos vaikų kolektyvai 
„Labas“, „Kvintetas“, „Drau-
gai“, „Pumpurai“, „Pumpurė-
liai“, dovanoję skambių kalėdi-
nių dainų ir muzikos. Stebino 
lazerių šou, vaikus džiugino 

Pagrindinėje Ignalinos aikštėje nuo pat ryto šurmuliavo kalėdinė mugė

Kalėdų Senelio pasirodymas, jo 
gražūs palinkėjimai ir pažadai at-
vykti su dovanomis. Visus svei-
kino, gražių bei šviesių švenčių 
linkėjo Ignalinos rajono savival-
dybės meras Justas Rasikas ir 
Ignalinos miesto seniūnijos se-
niūnas Valentinas Rumbutis. Se-
niūnas padėkojo rajono gyven-
tojams, dovanojusiems daugiau 
nei 1500 sidabrinių eglučių šakų, 
iš kurių buvo sukurta 18 metrų 
aukščio Kalėdų eglė: Marijonai ir 
Jonui Lukaševičiams iš Šiūlėnų 
kaimo, Vandai Raginienei iš Bė-
čiūnų, ignaliniečiams Vitoldui Ve-
ličkai bei Genovaitei ir Prančiškui 
Bruzguliams. 

Šventės svečius sveikino meras Justas Rasikas (antras iš dešinės) ir Ignalinos seniūnijos 
seniūnas Valentinas Rumbutis

Šalčio nepabūgusiems ir į eglės įžiebimo ceremoniją susirinkusiems 
ignaliniečiams koncertavo įvairūs vaikų kolektyvai

JOLANTA
Man Ignalinos eglė labai patinka ir atrodo labai graži, kitokia nei 

anksčiau, nes papuošta skraiste iš girliandų. Eglės įžiebimo šven-
tėje dalyvauju ne kasmet, bet šiemet tikrai dalyvausiu. Jau buvau 
mugėje, ją apžiūrėjau ir šio to nusipirkau. Eglės įžiebimo šventė, 
manau, svarbesnė vaikams, jaunimui, juk jie ir koncertuos, ir bus 
žiūrovais. Vis tik miesto eglė atneša džiugesio ir sužadina švenčių 
laukimo jausmą.

Dar labai apie šventes negalvoju, nors jau pradėjau pirkti kalėdi-
nes dovanėles – šeimoje visada jomis keičiamės. Namuose puo-
šiame didelę gyvą eglutę.

Jurgitos Ulkienės nuotr.

Linos Kovalevskienės nuotr.
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Beje, gimtadienio tortas, sma-
gūs pokalbiai ir linksmi prisimi-
nimai nebuvo vieninteliai šven-
tės akcentai – unija apdovanojo 
ir daugiau kaip mėnesį trukusio 
dvidešimtmečio žaidimo nugalė-
tojus. Jame savo jėgas išbandė 
beveik tūkstantis Ignalinos kre-
dito unijos klientų ir draugų, o 
pagrindinis žaidimo prizas – te-
levizorius – iškeliavo į ponios 
Stefanijos Žiemienės iš Zarasų 
namus.

Žaidimo dalyviams taip pat 
atiteko planšetiniai kompiuteriai, 
išmaniosios apyrankės ir speci-
alūs unijos prizai – priedai prie 
terminuotųjų indėlių palūkanų 
bei nuolaidos paskolų palūka-
noms. Įdomu, kad be simbolinės 
dovanos neliko nė vienas žaidi-
mo dalyvis: visi užsiregistravę 
ir išbandę savo jėgas viktorino-
je galės pasinaudoti 0,05 proc. 
palūkanų nuolaida ar paskolų ar 
indėlių priedu.

Ignalinos kredito unija atšventė jubiliejų, 
išdalijo dvidešimtmečio žaidimo dovanas

Praėjusios savaitės pradžioje Ignalinos kredito uni-
jos darbuotojai ir bičiuliai drauge užpūtė 20 ant uni-
jos gimtadienio torto degusių žvakučių. Lygiai prieš 
20 metų pirmuosius žingsnius Ignalinoje žengusi uni-
ja per šį laikotarpį tapo stipriu bendruomenės banku, 
įvairiausias finansines paslaugas jau seniai teikian-
čiu ne tik Ignalinos, bet ir Utenos, Visagino, Pabra-
dės, Zarasų, Švenčionių gyventojams.

„Šis žaidimas buvo mūsų do-
vana regiono – Ignalinos, Ute-
nos, Visagino, Pabradės, Zara-
sų, Švenčionių – žmonėms. Juk 
mes dirbame jiems ir dėl jų. To-
dėl naudodamasi proga noriu 
nuoširdžiai pasveikinti visus žai-
dimo dalyvius, ypač didžiųjų pri-
zų laimėtojus. Tikiuosi, kad šis 
mūsų žaidimas ir jame iškovo-
tos dovanos nugalėtojams bus 
puiki įžanga į šventinį Kalėdų 
laikotarpį“, – šypsojosi Ignali-
nos kredito unijos administraci-
jos vadovė Violeta Čeponienė. 

Ignalinos kredito unija buvo 
įkurta 2002 m. lapkričio mėnesį. 
Per 20 veiklos metų ji tapo vie-
nu iš didžiausių bendruomenės 
bankų regione. Jos narių skai-
čius artėja prie 7 tūkst., o išduo-
tų paskolų suma jau peržengė 
41 mln. eurų. 

Unija teikia kasdienės banki-
ninkystės paslaugas, išduoda 
paskolas, siūlo taupymo spren-

dimus fiziniams asmenims, taip 
pat finansuoja verslus ir ūkius.

„Kasdien esame greta savo 
klientų, gyvename ir dirbame 
tarp jų. Tai yra didžiausias mūsų 
privalumas, leidžiantis kiekvie-
nam pasiūlyti labiausiai rei-
kalingas finansų paslaugas ir 
sprendimus. Tikiuosi, jog ši ten-

dencija tik stiprės ir artimiausius 
20 metų. O dabar – metas švęs-
ti antrąjį Ignalinos kredito unijos 
jubiliejų, kurio proga didžiausios 
sėkmės linkiu visiems mūsų 
nariams, klientams, darbuoto-
jams“, – sakė V. Čeponienė.

Ignalinos kredito unija yra 
jungtinės centrinės kredito uni-

Ignalinos kredito unijos darbuotojai ir bičiuliai drauge užpūtė 20 ant unijos gimtadienio torto degusių žvakučių
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jos „Kreda“, vienijančios 11 ilga-
metę patirtį turinčių kredito uni-
jų visoje Lietuvoje, narė. Unijos 
centrinė būstinė įsikūrusi Ignali-
noje, o jos regioniniai skyriai vei-
kia Utenoje, Zarasuose, Šven-
čionyse, Pabradėje ir Visagine.

Ignalinos kredito unijos inf.

Dažnai kyla klausimas: ką 
daryti, kad pavyktų sutaupyti 
šildant butą ar namą? Tam 
yra keli laiko patikrinti būdai:

1. Protingai vėdinkite patal-
pas. Patalpų vėdinimas yra svar-
bus siekiant išlaikyti tinkamą pa-
talpų mikroklimatą – sumažėja 
drėgmės kaupimosi, pelėsių ir 
grybelio atsiradimo ant vidaus 
paviršių pavojus, o namiškiai pa-
pildomai saugomi nuo alergijos 
ir kitų kvėpavimo takų ligų. Kita 
vertus, reikia žinoti, kaip vėdin-
ti, kad šiluma nebūtų švaistoma 
be reikalo. Visų pirma vėdinimo 
metu prisukite radiatorius – dėl 
per langą ateinančio šalto oro šie 
įrenginiai yra linkę stipriau įkaisti. 
Antra, patalpos nevėdinkite per 
ilgai: optimali trukmė yra maž-
daug 3–5 minutės. Geriau vėdin-
ti dažniau ir trumpiau, o ne vie-
ną kartą ilgai. Nepamirškite, kad 
langą reikia atverti plačiai ir ne-
daryti skersvėjo.

2. Visiškai atidenkite radia-
torius. Būtinai atidenkite viso-
se patalpose esančius radiato-
rius. Kai jie uždengti, patalpoje 
sulėtėja šilumos mainai ir kad 
optimaliai sušildytų patalpą, ra-
diatoriai turi stipriau įkaisti. Ne-
pamirškite, kad visus patalpoje 
esančius baldus ir daiktus rei-
kia atitraukti ne mažesniu kaip 
10 cm atstumu nuo radiatoriaus. 
Jeigu jie stovės arčiau, radia-
toriai turės išskirti maždaug 10 
proc. daugiau šilumos. Patalpo-

se turėtų būti sudarytos sąlygos 
laisvai judėti orui.

3. Už radiatorių sumontuo-
kite ekranus. Kad radiatoriaus 
veiksmingumas būtų dar dides-
nis, galite įrengti specialius aliu-
minio folijos ekranus, kurie įren-
ginių spinduliuojamą šilumą 
atspindės į patalpą. Tokius gami-
nius, kurie taip pat vadinami ra-
diatorių kilimėliais, galima įsigy-
ti statybinių prekių parduotuvėje. 
Tai padarius, siena sugers ma-
žiau šilumos ir sumažės nuosto-
liai per ją, o tai padės sutaupyti iki 
5 proc. šiluminės energijos.

4. Tikrinkite radiatorius. Jeigu 
pastebėsite, kad radiatorius ne-
tolygiai atiduoda šilumą (jo viršus 
šaltesnis nei apačia), tai reiškia, 
kad jis užpildytas neteisingai. Į ra-
diatorių leidžiant vandenį, oras iš 
jo turi būti išstumtas, tačiau daž-
nai tam tikra oro dalis lieka viduje 
ir dėl to girdimi triukšmai, burbulia-
vimas ir pan. Tam reikia iš radia-
toriaus išleisti orą. Kartais gali būti 
ir taip, kad senasis radiatorius už-
kalkėjęs ir dėl to šyla netolygiai, 
todėl gal verta jį pakeisti nau-
ju veiksmingesniu. Tuomet šiltas 
oras galės nuo viso radiatoriaus 
paviršiaus tolygiai sklisti į patalpą.

5. Užsandarinkite ar suregu-
liuokite duris ir langus. Per ne-
sandarias duris ir langus dėl pa-
tenkančio į patalpą šalto oro 
prarandama daug šilumos, o 
gausių kritulių atveju gali patek-
ti ir drėgmė. Jeigu atsistoję prie 
lango ir prie plyšio priglaudę ran-

ką pajusite temperatūros skirtu-
mą, tai reikš, kad yra nesanda-
ru, todėl būtina reguliuoti lango 
ar durų varčią arba ją sandarin-
ti. Sandarinimui yra skirtos tarpi-
nės ar juostos.

6. Modernizuokite šildy-
mo sistemą. Namo renovaci-
jos metu neužtenka jį apšiltinti, 
reikia numatyti ir šildymo sis-
temos atnaujinimą. Tai pada-
rę, padidinsite šildymo siste-
mos efektyvumą ir sumažinsite 
šilumos nuostolius. Atnaujinda-
mi sistemą, visų pirma patikrin-
kite visus vamzdžius – jų pra-
laidumą (jeigu jie užsikišę, juos 
reikia praplauti) bei izoliaciją (ar 
ji nepažeista ir sumažina šilu-
mos nuostolius) iki pačių ma-
žiausių. Norėdami padidinti šil-
dymo sistemos veiksmingumą, 
tai pat galite sumontuoti patalpų 
termostatus. Priklausomai nuo 
temperatūros konkrečioje patal-
poje, jis tolygiai reguliuos ener-
gijos sąnaudas.

7. Uždarykite patalpų duris. 
Tai vienas iš paprasčiausių būdų 
taupyti patalpos šildymui reika-
lingą energiją. Kai lauke šalta, 
verta uždaryti duris tarp kamba-
rių; tada radiatoriai neturės pa-
pildomai šildyti, pavyzdžiui, ko-
ridoriaus ar prieškambario. Taip 
pat, uždarius patalpos duris, ji 
apsaugoma nuo šalto oro, kuris, 
vėdinant kitas patalpas, per lan-
gus ateina iš lauko.

UAB Ignalinos šilumos tinklų inf.

Nebuvo B. Cibulskienės gy-
venime daug tos laimės, visokio 
vargo ir skausmo patirta. Gyve-
no neturtingai. Dar visai jaunu-
tė uždarbiauti į Estiją išvažiavo: 
„un geležinkelio paprastu darbi-
ninkėli dirbau. Man niekas ne-
sunku buvo, visi mane mylėjo, 

Drūtūnų kaimo 
jubiliatė dienas leidžia 
prikaustyta prie kėdės, 

bet mylima ir globojama
1932 metų gruodžio 2 dieną Drūtūnų kaime (Lin-

kmenų sen.) gimė trečioji Kindurių dukra Bronislava. 
Užaugo ji tikra gražuolė, išdidi lyg liepa, akys žaižara-
vo, o ilgi plaukai žemiau juosmens bangavo. Tokią ją 
matome jaunystės nuotraukose, tokia ji ir laimingo-
se šeimyninio gyvenimo akimirkose – kartu su vyru 
Valentu Cibulsku ir trimis sūnumis Sigitu, Salvijumi 
ir Gintautu. O 2022 metų jos 90-mečio nuotraukoje ji 
vėlgi su trimis, jau amžiaus paženklintais, sūnumis ir 
ją prižiūrinčia marčia Irena. 

Bronyte vadino“. Ten ir vyrą susi-
rado. Grįžę Lietuvon Švenčionė-
lių (Švenčionių r.) bažnyčioj susi-
tuokė, o sūnus praauginusi daug 
metų kolūkyje lauko darbininke ti-
krą lažą ėjo. Tuomet moteris kaip 

Mirus vyrui Valentui atsisakė jubiliatės Bronislavos Cibulskienės kojos

Linos Kovalevskienės nuotr.

Tęsinys 7 psl.
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Platinamas nemokamai
Utenoje ir rajone 10 600
Ignalinoje 1 800
Zarasuose 2 200
Anykščiuose 3 400
Molėtuose 2 000 Tira

žas 

20 000 

UTENOS ODONTOLOGIJOS CENTRAS

Kviečiame registruotis 
Tel. 8 650 55 560

Aušros g. 89, Utena

• Protezavimas (dirbame su Teritorine ligonių kasa)
• Dantų gydymas
• Implantacija
• Burnos higiena
• Dantų šalinimas
• Endodontinis gydymas
• Teikiame „SB lizingo“ paslaugas

Vilties g. 22, Nemeikščių k., Utenos r.
Tel.: 8 603 78 099, 8 671 75 062. El. p. arvimetauab@gmail.com

Superkame 
juodųjų ir spalvotųjų 

metalų laužą,
senus akumuliatorius.

I G N A L I N O S K R E D I T O U N I J A

www.ignalinoskreditounija.lt
www.kreda.lt 

• Visos odontologijos paslau-
gos vienoje vietoje;
• Nemokama implantavimo 
ir protezavimo konsultacija;
• Skaitmeninis dantų skena-
vimas prieš protezavimą;
• Kanalų gydymas mikroskopu;
• Profesionali burnos higiena;
• Dirbame su ligonių kasa.

K. Donelaičio g. 12-1, 
Utena 
8 656 60 855
baltijosic.lt

Bajorų žuvis 
firminė parduotuvė 
gamintojo kainomis!
Čia rasite platų rūkytos, 

sūdytos ir šaldytos 
žuvies pasirinkimą.

Laukiame Jūsų adresu: 
Aukštakalnio g. 62, 

Utena.
Darbo laikas: I–VII  9–18 val.

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ 
VALYMO ĮRENGINIAI

(„Buiteka“, „Feliksnavis“, „Traidenis“, 
„Švaistė“, „Biomax“, „August“ ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultuoti visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80 106

UAB IDAVANG – ambicinga, stabili 
ir nuolat auganti Danijos įmonė. 

Šiandien mums reikalingi:

• fermos operatoriai (nuo 1 100 Eur „ant popieriaus“);
• elektrikas (nuo 1 550 Eur „ant popieriaus“).
Darbo vieta: Rupinskų k., Kazitiškio sen. (Ignalinos r.).
Svarbu žinoti:
⇒	 darbas pamaininis, slankiuoju grafiku;
⇒	 darbas draugiškame ir geranoriškame kolektyve;
⇒	 nemokamas maitinimas;
⇒	 2 kartus per metus dovanojama įmonės produkcija;
⇒	 stabilumas ir laiku mokamas atlyginimas;
⇒	 draudžiama auginti kiaules nuosavame ūkyje ar 
lankytis tose vietose, kur auginamos kiaulės.

Jeigu susidomėjote ir norite išbandyti savo jėgas – susisiekite 
su mumis!

Daugiau informacijos tel.: 8 656 44 338, 8 652 40 633.

www.udiena.lt
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UAB „Medžio projektas“ 
(miškininkystės ir medienos 

gaminių įmonė)
perka miškus su žeme arba išsikirsti.       

Taip pat jau pagamintą apvalią medieną.
El. paštas info@medzioprojektas.lt,                                                       

tel. 8 647 42 210.

Gaminame vartus, tvoras, katilus pirtims, durų lankstus, 
rankenas, laiptus, stogų konstrukcijas, įvairias kalviškas 

detales pagal individualius užsakymus.

Tel. 8 655 77 000

Utenos kalviai

PASLAUGOS

LANGIMA. Plastikinių langų, durų, remon-
tas, reguliavimas, montavimas. Langai, 
roletai, tinkleliai nuo uodų. Dirbame ir sa-
vaitgaliais. Tel. 8 684 05 526                           UD-813

Slaugau sunkų ligonį – 24 val. Patirtis per 20 
metų. Nebrangiai. Tel. 8 672 18 418             UD-463

Paslaugos senjorams į namus Utenoje! 
Mūsų darbuotojai suteiks visapusę 

pagalbą. SENJORO paslaugas visiškai 
arba iš dalies finansuoja Jūsų saviv-
aldybė. Platesnė informacija www.

senjoro.lt arba telefonu 8 670 64 822                                                                                                                    

UDS-187

Profesionali medžių priežiūra. Pavojingų 
medžių šalinimas. Medžių bei krūmų for-
mavimas. Medžių priežiūros sprendimai. 
Kitos aukštalipio paslaugos.  
 Tel. 8 662 00 200                                                                     UDS-749

Sodų genėjimas, gyvatvorių karpymas, 
avarinių medžių pjovimas.  
 Tel. 8 650 74 753                                                  UDS-212

VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDY-
MAS. Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje išti-
sus metus! Garantija, aptarnavimas. www.
Melkerlita.lt; tel.: 8 686 83 265 (Rolandas),                                     
8 616 08 020 (Linas)                                             UDS-504

Įdėklai – gaminimas, montavimas. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų 

valymas. Naudojama 0,5 mm, 0,8 
mm skarda. Tomas, tel. 8 617 62 969                                                                                                             

UDS-153

Statybininkų komanda atlieka lauko ir vidaus 
medžio darbus: karkaso statyba, terasos, pir-
tys, ūkiniai pastatai. Renovuoja senus stogus. 
Ilgametė skandinaviško karkaso statybos pa-
tirtis. Pagal užsakymą statome mobiliuosius 
namelius, pirtis, turime pagamintų.  
Tel. 8 640 71 914                                                UDS-237

Atliekame įvairius darbus pa-
gal Jūsų poreikį. Tel. 8 685 57 173                                                                              

UD-457

Greitai ir kokybiškai betonuojame 
grindis, atliekame paruošiamuosius 

darbus. Egidijus, tel. 8 694 40 735                                                                                    
UDS-027

Kokybiškai atlieku vidaus apdailą: dedu lami-
natą, klijuoju plyteles, tapetuoju, glaistau, da-
žau ir kt. Tel. 8 610 39 267                                  UD-500

Minkštų baldų pervilkimas ir remontas. 
Tel. 8 686 48 394                                                   UD-110 

DARBAS

Grožio salonas Utenoje ieško darbuotojų.  
Tel. 8 648 47 169                                                   UD-465

BIOVELA-UTENOS MĖSA siūlo darbą 
gamybos darbininkams. Atlyginimas 
nuo 940 Eur (bruto). Tel. pasiteirauti                                 

8 656 38 018 UDS-221

Garažų g. 4, Utena
autokampas@gmail.com
Tel.: 8 600 95 065, 8 683 39 399 

ANTIKIROZINIS CENTRAS

Reikalinga melžėja Kupiškio rajone. Ap-
gyvendina. Tel. 8 613 84 141 UDS-259

PERKA

Ieškau pirkti 1 kambario buto Utenoje, 
pageidautina I–III aukštas, renovuotame 
name, siūlyti visus variantus.   
Tel. 8 657 67 375                                                UD-600

Ieškau pirkti buto Utenoje.                                    
Tel. 8 618 52 005 UD-428

Skubiai nupirksiu namą ar jo dalį mieste ar gy-
venvietėje Rytų Aukštaitijoje. Gali būti apleis-
tas, netvarkingi dokumentai. Už tarpininkavi-
mą atsilyginsiu. Tel. 8 670 37 592                  UDS-988

Skubiai pirksiu butą (bendrabutį), siūlykite 
įvairius variantus. Gali būti apleistas, su skolo-
mis. Tinka visi aukštai. Atsiskaitau tiesiogiai, be 
paskolų. Tel. 8 622 67 994                               UDS-990

Ieškau pirkti sklypo prie ežero.   
Tel. 8 610 48 486                                                       UD-429

Perku apleistą žemę. Moku iki 2 000 Eur už 
hektarą. Tel. 8 627 25 612 UDS-190

Nupirksiu sodybą arčiau miško, vandens telki-
nio ar vaizdingoje vietoje. Žinantys siūlykite, 
už informaciją dosniai atsilyginsiu.   
Tel. 8 646 47 841                                               UDS-989

Skubiai ir brangiai perkame įvairius miš-
kus. Gali būti su netvarkingais dokumen-
tais, skolomis, paveldėjimu. Atsiskaitome 
iš karto. Tel. 8 609 89 809                               UDS-261

Perkame įvairų mišką su žeme arba išsikirsti. 
Tel. 8 602 08 992                                                                           UD-394

Brangiai perkame mišką, gali būti su 
bendraturčiais, neatidalintas, su skolomis, 
sutvarkome paveldėjimus ir kitus doku-
mentus Tel.: 8 644 55 355, 8 660 66 466 

UDS-970

Įmonė brangiai perka galvijus, atsiskai-
to iš karto, išsiveža. Tel.: 8 686 54 826,                                 

8 684 40 534 UDS-499

Visoje Lietuvoje perkame galvijus, išvežame į 
ES šalis. Pasiimame skubiai. Tel. 8 616 24 730 
UDS-034

MALKŲ SUPIRKTUVĖ. Superku įvairias mal-
kas, pjaunu, skaldau malkas jūsų namuose. 
Tel. 8 601 12 351                                                     UD-942

Brangiai ir skubiai perka automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, traktorius. 

Tel. 8 673 50 446 UDS-245

Tvarkingų, netvarkingų automobilių 
supirkimas. Tel. 8 683 94 708 UDS-47

Superkame automobilius! Važiuojančius, 
nevažiuojančius, daužtus. Su defektais 

ar be jų. Sutvarkome dokumentus, 
atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys.                          

Tel. 8 672 03 225 UD-802

PARDUODA

Parduodu „Subaru Forester“ padangas 
su metaliniais ratlankiais: 4 vnt. žieminės 
(215/65 R16) ir 4 vnt. MS (215/65 R16).  
Tel. 8 617 83 827                                                 UD-462

Parduodu 4 pieninius buliukus, 9–11 mėn. 
Tel. 8 670 64 697                                                     UD-467

UAB „Antalgės paukštynas“ nuo iki 2022 
12 12 prekiaus broilerinėmis vištomis. 

Vieneto kaina 4,50 Eur. Telefonas pasitei-
rauti 8 688 77 327 UDS-257

Parduodu pašarines bulves. Tel. 8 675 70 620 
UD-466

Parduodame savo augintas bulves ‘Vineta’, 
‘Laura’, ‘Mozart’. Maišo (25 kg) kaina – 17 Eur. 
Tel. 8 671 83 428                                                    UD-461

Parduodame svilintą kiaulių skerdeną. 
Užauginta ir paskersta Molėtų r. Tik pagal 
užsakymą, tel. 8 698 02 399                          UDS-972 

Parduoda medžio pjuvenų briketus ir 
granules. Atveža. Tel. 8 656 30 184 UDS-260

Parduodu sausas, skaldytas malkas.                     
Tel.: 8 698 19 008, 8 612 43 733;                         

www.medvalda.lt UDS-256

AKCIJA -25 %

Akcija galioja iki gruodžio 31 d. 
Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas

42 €
Moters ir vyro

sveikatos 
ištyrimas

Kainos nuo

56 €

Pasakyk – taip 
gerai savijautai!

Atlikite moters arba vyro sveikatos ištyrimą

Utenio a. 15, UTENA

Viešoji įstaiga Utenos ligoninė skelbiamų derybų būdu nu-
mato išsinuomoti įrengtas ir tenkinančias perkančiosios orga-
nizacijos poreikius negyvenamąsias administracinės paskirties 
patalpas Utenos mieste.

Su nuomos teisių įsigijimo sąlygomis galima susipažinti VšĮ 
Utenos ligoninės interneto svetainės www.utenosligonine.lt 
skiltyje „Viešieji pirkimai“.

VšĮ Utenos ligoninės administracija UDS-263

Parduodame malkas (3 m rąsteliais). 
Vežame 15–30 erdmetrių miškavežiu.                      

Tel. 8 684 81 890 UDS-37

PARDUODU SKALDYTAS MALKAS – ilgis ir 
stambumas derinamas individualiai. Atve-
žu. Tel. 8 676 82 388                                                               UD-114

Parduodu mišrias skaldytas malkas, kala-
dėlėmis, uosines rąsteliais.   
Tel. 8 621 67 830                                                   UD-209 

Parduodu malkas, kaladėlėmis, rąsteliais, ka-
potas, sausas. Tel. 8 650 16 179                        UD-464

MALKOS Į NAMUS. Parduodu malkas, kala-
dėlėmis ir skaldytas. Pristatau į vietą. Išra-
šau sąskaitas. Tel. 8 616 86 018                   UD-941 

DOVANOJA

Ligoniams, seniems, vienišiems žmonėms 
maltiečiai į namus atveža sriubos.   
Tel. 8 682 94 349

ŠILUMOS SIURBLIAI: „oras-vanduo“ - „oras-oras“
KONDICIONIERIAI

PARDUODAME – MONTUOJAME
Prekyba išsimokėtinaiIĮ „Utenos montuotojai“

Tel. 8 687 76 000

Mus rasite ir Kupiškio g. 51-73, Utenoje, tel. 8 655 99 505.

NAUJA: 
• dantų kanalų gydymas mikroskopu, 
• 3D kompiuterinė tomografija, ištyrimas tiksliausia 
radiologinės diagnostikos priemone.

Vaižganto g. 22-125, tel. 8 655 95 776.



Dėl galimų pasikeitimų 
TV PROGRAMOJE redakcija neatsako.

TELEVIZIJOS PROGRAMA 2022 m. gruodžio 9 d. „Dienos Gidas“

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06.02 Labas rytas, Lietuva.
06.30 Žinios. Sportas. Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva.
07.00 Žinios. Orai.
07.07 Labas rytas, Lietuva.
07.30 Žinios. Orai.
07.37 Labas rytas, Lietuva.
08.00 Žinios. Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva.
08.55 Premjera. Pagalbos 

šauksmas.
09.45 Įstatymas ir tvarka.
10.30 Paskutinis pėdsakas.
11.15 Euromaxx.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Kalėdų kalendorius 2022.
12.05 Kaip atsiranda daiktai.
13.00 Bendrom jėgom.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.30 Premjera. Kalnų daktaras.
17.15 Premjera. Ponių rojus.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 Daiktų istorijos. 
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 LRT forumas. 
22.30 Kalėdų kalendorius 2022.
22.35 Dviračio žinios. 
23.05 Premjera. „Fortūnos“ lobiai.
24.00 Įstatymas ir tvarka.
00.45 Kaip atsiranda daiktai.
01.05 Daiktų istorijos.
02.00 LRT radijo žinios.
02.05 LRT forumas. 
03.00 LRT radijo žinios.
03.05 Kas ir kodėl? 
03.35 Dviračio žinios. 
04.05 Savaitė. 
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Šoka Lietuva.
05.15 Ponių rojus.

06.00 Žinios.
07.00 Šeškinės 20. 
08.00 Bučiuoju. Rūta.
09.00 Nuo... Iki...
10.00 Bus visko.
11.00 Gyvūnų pasaulis.
11.30 KK2.
13.30 Vidurdienio žinios.
14.30 KK2 penktadienis.
16.00 Bizantija. Trijų miestų 

istorija.
17.00 Info diena.
18.00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
18.30 Info diena. 
19.30 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
20.00 Info diena.
21.00 Bizantija. Trijų miestų istorija.
22.00 Labas vakaras, Lietuva. 
00.00 Dabar pasaulyje. 
00.30 Info diena.
01.30 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
02.00 Info diena.
03.00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
03.30 Info diena.
04.30 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
05.00 Info diena.

06.00 Kalnietis.
07.00 Mano virtuvė geriausia.
08.25 44-as skyrius.
09.25 Šuo.
10.35 Nacionaliniai darbo 

ypatumai.
11.35 Mentalistas.
12.30 Kalnietis.
13.30 Mano virtuvė geriausia.
14.50 44-as skyrius.
15.55 Šuo.
17.00 Info diena.
17.30 Mentalistas.
18.30 Betsafe–LKL 

čempionatas. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Kėdainių 
„Nevėžis–Optibet“.

21.00 5-oji banga.
23.15 Gyvi numirėliai.
00.15 Skambutis 2.

 

PENKTADIENĮ
19.30 PREMJERA „Sniego vaikis“

Pabėgęs iš slaptos mokslinės laboratorijos, sniego žmogaus mažylis 
randa prieglobstį viename iš Šanchajaus dangoraižių. Čia, lydima drau-
gų, jį aptinka geraširdė smalsuolė Yi, naująjį draugą ketinanti pristatyti į 
gimtuosius namus tolimuosiuose Himalajuose. Mažylį pavadinę Everestu 
draugai leidžiasi į aukščiausią pasaulio tašką, snieguotą Everesto viršūnę, 
kur jaunųjų keliautojų tyko pavojai ir nė nesapnuoti iššūkiai! 

Pašėlusios gaudynės.
07.45 Svajonių sodai. 
08.55 Meilės sūkuryje.
10.00 Mažoji našlė.
11.00 Bjaurusis ančiukas.
12.00 Nuodėminga žemė.
14.00 Meilė ir pinigai.
15.00 Simpsonai.
16.00 TV3 žinios. 
16.27 TV3 orai. 
16.30 TV Pagalba. 
18.30 TV3 žinios. 
19.20 TV3 sportas. 
19.27 TV3 orai. 
19.30 Dėmesio centre su 

Edmundu Jakilaičiu.
20.00 Aktualijų laida Karštai 

su tv3.lt. 
21.00 Moterys meluoja geriau. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.20 TV3 sportas. 
22.27 TV3 orai.
22.30 VAKARO KINO 

TEATRAS Muštinė trauma.
00.25 FTB.
01.30 Įrodytas nekaltumas.
02.30 Franklinas ir Bešas.
03.30 FTB.
04.30 Gerasis daktaras.

PIRMADIENIS, gruodžio 12 d. Vardadienius švenčia Joana, Žaneta, Gilmintas, Vaingedė, Dagmara, Žana

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas. 
05.45  Bušido ringas. 
06.15 TV parduotuvė. 
06.30 „Reali mistika“.
07.30 „Aiškiaregė“.
10.00  Pirmi kartai. 60+. 
10.30 Gyvenimas versle. 
11.00 „Paslaptys“.
12.00 Pusvalandis su Valatka. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 Laisvės TV. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Pėdsakas“.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.48 Orai.

06.00 Deksterio laboratorija.
06.30 Tomas ir Džeris.
07.00 Turtuolė varguolė.
08.00 Volkeris, Teksaso 

reindžeris.
10.00 Monikai reikia meilės.
10.30 KK2 penktadienis.
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 Būk mano saulė.
15.30 Lemties paslaptys.
16.35 Labas vakaras, Lietuva. 
18.30 Žinios.
19.15 Dakaras 2023.
19.20 Sportas. Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 Rimti reikalai 5.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 VAKARO SEANSAS 

Vagys melagiai.
00.40 Juodasis sąrašas.
01.40 Vyrai juodais drabužiais. 

Pasaulinė grėsmė.
03.45 Volkeris, Teksaso 

reindžeris.

06.00 Heldtas. Flirtas su 
teisingumu.

07.00 Šeimyninės melodramos.
08.00 Uždraustas vaisius.
09.00 Sužeista širdis.
10.05 Alpių gelbėtojai.
11.05 Kriminalinių tyrimų 

skyrius.
12.15 Heldtas. Flirtas su 

teisingumu.
13.20 Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius.
14.20 Mirtis kalnuose.
15.35 Anupama.
16.45 Šeimyninės melodramos.
17.45 Sužeista širdis.
18.50 Kriminalinių tyrimų 

skyrius.
20.00 Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius.
21.00 DETEKTYVO 

VAKARAS Užjūrio 
detektyvai.

22.10 DETEKTYVO 
VAKARAS Užjūrio 
detektyvai.

23.20 Prancūziška 
žmogžudystė. Porkerolio 
salos pabaisa.

01.15 Laukinis miestas.
02.15 Raudonas kambarys.
03.15 Uždraustas vaisius.

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06.05 Nuomonę ant stalo! 
07.00 Kas ir kodėl? 
07.30 Beatos virtuvė. 
08.30 Gyvenk kaip galima švariau. 
09.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Kas geresnio, kaimyne?.
12.00 Erdvės menas.
12.30 Architektūra žmogui.
13.00 Mokslo sriuba. 
13.30 Kalbos anatomija. 
14.00 Sveikinimų koncertas. 
15.35 Tarnauti ir ginti.
16.35 Gustavo enciklopedija. 
17.05 Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai.
18.00 Komisaras Reksas.
18.50 Pasakojimai iš Japonijos.
19.00 Mūšio laukas. 
19.30 Premjera. Isaacas 

Asimovas. Žinia ateičiai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Žmogiškas mastelis. 

Premjera. Namai.
23.00 Įspūdingiausios 

pasaulio salos.
23.55 Vytautas Mačernis. Kelionės. 
24.00 DW naujienos rusų kalba.
00.15 Dabar pasaulyje. 
00.40 Tarnauti ir ginti.
01.40 Savaitė. 
02.35 Panorama.
03.05 Dienos tema.
03.25 Sportas. Orai.
03.35 Mokslo sriuba. 
04.05 Kalbos anatomija. 
04.35 LRT forumas. 
05.30 Kas geresnio, kaimyne? 

lnk

btv

tv1

06.00 Legenda apie Korą.
06.35 Triukšmingi namai.
07.10 Slibinų dresuotojai. 

tv8

tv3

20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Laisvės TV. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 “Aš ateinu“.
03.00 Laisvės TV. 
03.50 24/7
04.35 „Neatrasta Rusija“.
05.00 Kaimo akademija.

06.35 Havajai 5.0.
07.30 Komisaras Aleksas.
08.30 Autopilotas.
09.00 Gazas dugnas. 
09.30 Moderni šeima.
10.00 Moderni šeima.
10.30 Simpsonai.
11.00 Simpsonai.
11.30 Vedęs ir turi vaikų.
12.00 Vedęs ir turi vaikų.
12.30 Britanijos talentai.
14.00 Nuogi ir įbauginti.
15.00 CSI kriminalistai.
16.00 Havajai 5.0.
17.00 Havajai 5.0.
18.00 Moderni šeima.
18.30 Moderni šeima.
19.00 Vedęs ir turi vaikų.
19.30 Vedęs ir turi vaikų.
20.00 Išlikimo instinktas.
21.00 Netobuli genai. 
22.00 Tobulas apiplėšimas.
23.55 Velnio ranka.
01.45 CSI kriminalistai.

06.00 Sveikas rytojus. 
07.00 Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys.
07.30 Šunyčiai patruliai.
08.00 TV Pagalba.
10.00 Ambasadoriaus dukra.
12.00 Kaip ilgai aš tavęs 

laukiau.
13.00 Meilės galia.
15.00 Tikroji žvaigždė.
16.00 Naujųjų metų bučinys.
18.00 Palikimas.
19.00 Palikimas.
20.00 LABANAKT, VAIKUČIAI 
21.00 Skamba Kalėdų varpai.
22.55 Palikimas.
23.55 Palikimas.
00.55 TV Pagalba. 
02.30 Stilingi jausmai.
03.25 Kaip švęsti Kalėdas.

 

SEKMADIENĮ
22.10 PREMJERA „Paskutinė kova“

Tiesa nesvarbi. Svarbi tik vyrų galia. Tačiau viena moteris metė iššūkį 
visai tautai. Ir pateko į istoriją. Naujasis režisieriaus Ridley Scott filmas 
pasakoja realią istoriją apie XIV amžiuje įvykusią paskutinę teisminę dvi-
kovą iki mirties. Prancūzija. XIV amžius. Šimtamečio karo vidurys. Vidu-
ramžių riteris grįžęs namo iš karo staiga sužino, kad jo bičiulis išprievar-
tavo jo mylimą žmoną Margaritą...

tv6



2022 m. gruodžio 9 d.
„Ignalinos diena“2 TV PROGRAMA

05.14 Programa
05.15  Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Reali mistika“.
07.30  Atliekų kultūra.
08.00 „Neišsižadėk“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Pėdsakas“.
11.00  „Paslaptys“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Skonio reikalas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Likimo vingiai“.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas. Orai.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Pėdsakas“.
20.00 Reporteris.
20.40 Sportas. Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.

Mazėčiu.
02.00 Info diena.
03.00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
03.30 Info diena.
04.30 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
05.00 Info diena.

06.00 Į sveikatą!. 
06.30 Svajonių ūkis. 
07.00 Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys.
07.30 Šunyčiai patruliai.
08.00 TV Pagalba.
10.00 Ambasadoriaus dukra.
11.00 Ambasadoriaus dukra.
12.00 Kaip ilgai aš tavęs 

laukiau.
13.00 Meilės galia.
15.00 Tikroji žvaigždė.
16.00 Kalėdų viešbutis.
18.00 Palikimas.
20.00 LABANAKT, VAIKUČIAI
21.00 Susibūrę per Kalėdas.
22.55 Palikimas.
00.55 TV Pagalba.
02.30 Stilingi jausmai.
03.25 Kalėdinės išpažintys.

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06.05 (Ne)emigrantai. 
07.00 Kas ir kodėl? 
07.30 Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai. 
08.30 Tikėjimas ir gyvenimas. 
09.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Mes iš Ukrainos.
12.00 Širdyje lietuvis. 
13.00 Perspektyva.
13.30 Euromaxx. 
13.55 Kauno kantata. 
15.35 Tarnauti ir ginti.
16.35 7 Kauno dienos.
17.05 Rūgštus miškas. 
18.00 Komisaras Reksas.
19.00 Dviračio žinios. 
19.30 Premjera. Tikroji „Raudonojo 

Spalio“ medžioklė.
20.15 Magijos mokslas. 
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Lietuvos meno kūrėjų 

apdovanojimo ceremonija 
2022. 

23.00 Čia – kinas. 
23.30 7 Kauno dienos. 
24.00 DW naujienos rusų kalba.
00.15 Dabar pasaulyje.
00.40 Tarnauti ir ginti.
01.40 Angelė Rupšienė. 

Krepšinio kibirkštis.
02.35 Panorama.
03.05 Dienos tema.
03.25 Sportas. Orai.
03.35 Perspektyva. 
04.05 Euromaxx. 
04.35 Lietuva kalba.
05.30 Mes iš Ukrainos. 

06.00 Info diena.
07.00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
07.30 Info diena.
08.30 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
09.00 Info diena.
10.00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
10.30 Info diena.
11.30 Labas vakaras, Lietuva.
13.30 Vidurdienio žinios.
14.30 Bus visko.
15.30 KK2.
16.00 Bizantija. Trijų miestų 

istorija.
17.00 Info diena. 
18.00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
18.30 Info diena.
19.30 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
20.00 Info diena. 
21.00 Antrosios Kalėdų dienos 

cunamis.
22.00 Labas vakaras, Lietuva. 
00.00 Dabar pasaulyje.
00.30 Info diena.
01.30 Info komentarai su Arnu 

btv

06.00 Info diena.
07.00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
07.30 Info diena.
08.30 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
09.00 Info diena.
10.00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
10.30 Info diena.
11.30 Labas vakaras, Lietuva.
13.30 Vidurdienio žinios.
14.30 Nuo... Iki...
15.30 KK2.
16.00 Bizantija. Trijų miestų istorija.
17.00 Info diena. 
18.00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
18.30 Info diena.
19.30 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
20.00 Info diena. 
21.00 Bizantija. Trijų miestų istorija.
22.00 Labas vakaras, Lietuva.
00.00 Dabar pasaulyje. 
00.30 Info diena.
01.30 Info komentarai su Arnu 

Vardadienius švenčia Liucija, Odilija, Kastautas, Eiviltė, Otilija, KastytisANTRADIENIS, gruodžio 13 d.

05.14 Programa
05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Reali mistika“.
07.30 Švarūs miestai – švari 

Lietuva.
08.00 „Neišsižadėk“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Pėdsakas“.
11.00  „Paslaptys“.
12.00 Sveikatos kodas. 
13.00  Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Likimo vingiai“.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas. Orai.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Pėdsakas“.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas. Orai.

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06.02 Labas rytas, Lietuva.
06.30 Žinios. Sportas. Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva.
07.00 Žinios. Orai.
07.07 Labas rytas, Lietuva.
07.30 Žinios. Orai.
07.37 Labas rytas, Lietuva.
08.55 Premjera. Pagalbos 

šauksmas.
09.45 Įstatymas ir tvarka.
10.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas trumpajame 
25 m baseine. Pusfinaliai 
ir finalai.

13.00 Kalėdų kalendorius 2022.
13.05 Gyvenk kaip galima švariau. 
13.30 Gamtininko užrašai. 
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.30 Premjera. Kalnų daktaras.
17.15 Premjera. Ponių rojus.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda.
19.00 (Ne)emigrantai. 
20.00 Panorama.
20.35 Sportas. Orai.
20.45 2022 FIFA pasaulio futbolo 

čempionatas. Pusfinalis.
23.00 Kalėdų kalendorius 2022.
23.05 Dviračio žinios. 
23.35 Premjera. „Fortūnos“ lobiai.
00.25 Įstatymas ir tvarka.
01.05 (Ne)emigrantai.
02.00 LRT radijo žinios.
02.05 Istorijos detektyvai. 
03.00 LRT radijo žinios.
03.05 Kas ir kodėl? 
03.35 Dviračio žinios. 
04.05 Stilius. 
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Šoka Lietuva.
05.15 Ponių rojus.

06.00 Deksterio laboratorija.
06.30 Tomas ir Džeris.
07.00 Turtuolė varguolė.
08.00 Volkeris, Teksaso 

reindžeris.
10.00 Monikai reikia meilės.
11.00 Nuo... Iki... 
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 Būk mano saulė.
15.30 Lemties paslaptys.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.15 Dakaras 2023.
19.20 Sportas. Orai.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 Rimti reikalai 5.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 VAKARO SEANSAS 

Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas.

01.15 Vagys melagiai.
03.15 Volkeris, Teksaso 

reindžeris.

06.00 Heldtas. Flirtas su 
teisingumu.

07.00 Šeimyninės melodramos.
08.00 Uždraustas vaisius.
09.00 Sužeista širdis.
10.05 Alpių gelbėtojai.
11.05 Kriminalinių tyrimų skyrius.
12.15 Heldtas. Flirtas su 

teisingumu.
13.20 Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius.
14.20 Mirtis kalnuose.
15.35 Anupama.
16.45 Šeimyninės melodramos.
17.45 Sužeista širdis.
18.50 Kriminalinių tyrimų 

skyrius.
20.00 Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 

Sebastjanas Bergmanas. 
Mirties pėdsakai. Vyras, 

lnk

TREČIADIENIS, gruodžio 14 d. Vardadienius švenčia Alfredas, Fortunatas, Tarvainas, Kintvilė

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06.02 Labas rytas, Lietuva.
06.30 Žinios. Sportas. Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva.
07.00 Žinios. Orai.
07.07 Labas rytas, Lietuva.
07.30 Žinios. Orai.
07.37 Labas rytas, Lietuva.
08.00 Žinios. Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva.
08.30 Žinios. Sportas. Orai.
08.40 Labas rytas, Lietuva.
šauksmas.
09.45 Įstatymas ir tvarka.
10.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas trumpajame 
25 m baseine. Pusfinaliai 
ir finalai. 

13.00 Kalėdų kalendorius 2022.
13.05 (Ne)emigrantai. 
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai. 
16.30 Premjera. Kalnų daktaras.
17.15 Premjera. Ponių rojus.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda.
19.30 1 000 pasaulio stebuklų. 
20.45 2022 FIFA pasaulio 

futbolo čempionatas. 
Pusfinalis.

23.00 Kalėdų kalendorius 2022.
23.05 Dviračio žinios. 
23.35 Belgravija.
00.25 Įstatymas ir tvarka.
01.05 1 000 pasaulio stebuklų. 
02.00 LRT radijo žinios.
02.05 Rūgštus miškas. 
03.05 Kas ir kodėl? 
03.35 Dviračio žinios. 
04.05 Mano pasas meluoja. 
04.30 Gyventi kaime gera. 
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Šoka Lietuva.
05.15 Ponių rojus.

06.00 Deksterio laboratorija.
06.30 Tomas ir Džeris.
07.00 Turtuolė varguolė.
08.00 Volkeris, Teksaso 

reindžeris.
10.00 Monikai reikia meilės.
11.00 Bus visko.
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 Būk mano saulė.
15.30 Lemties paslaptys.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.15 Dakaras 2023.
19.20 Sportas. Orai.
19.30 KK2. 
20.00 Šeškinės 20.
21.00 Rimti reikalai 5.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 VAKARO SEANSAS 

Šerlokas Holmsas 2. 
Šešėlių žaidimas.

01.00 Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas.

03.30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris.

06.00 Heldtas. Flirtas su 
teisingumu.

07.00 Šeimyninės melodramos.
08.00 Uždraustas vaisius.
09.00 Sužeista širdis.
10.05 Alpių gelbėtojai.
11.05 Kriminalinių tyrimų skyrius.
12.15 Heldtas. Flirtas su 

teisingumu.
13.20 Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius.
14.20 Mirtis kalnuose.
15.35 Anupama.
16.45 Šeimyninės melodramos.
17.45 Sužeista širdis.
18.50 Kriminalinių tyrimų skyrius.
20.00 Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius.
21.00 DETEKTYVO 

VAKARAS Sebastjanas 
Bergmanas. Mirties 
pėdsakai. Moterys, kurias 
jis pažinojo.

22.55 Sebastjanas Bergmanas. 

lnk
tv1

tv1

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06.05 Daiktų istorijos. 
07.00 Kas ir kodėl? 
07.30 Stilius.
08.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite. 
09.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Vilniaus sąsiuvinis. 
12.00 Rūgštus miškas. 
13.00 Atspindžiai. 
13.30 Dėmesio! Ieškome meno. 
14.00 Duokim garo! 
15.10 Mano pasas meluoja.
15.35 Tarnauti ir ginti.
16.35 Veranda. 
17.05 Isaacas Asimovas. Žinia 

ateičiai.
18.00 Komisaras Reksas.
18.55 Pasakojimai iš Japonijos.
19.00 7 Kauno dienos.
19.30 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Belgrado „Crvena 
Zvezda“– Kauno „Žalgiris“. 

22.00 Laisvės kaina. Sąjūdis.
23.00 Tai kur toliau? 
24.00 DW naujienos rusų kalba.
00.15 Dabar pasaulyje. 
00.40 Tarnauti ir ginti.
01.40 Širdyje lietuvis. 
02.35 Dviračio žinios. 
03.05 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
03.35 Atspindžiai. Paveldo 

kolekcija. 
04.05 Dėmesio! Ieškome meno.
04.35 Istorijos perimetrai. 
05.30 Vilniaus sąsiuvinis.  

tv8

tv8
05.45 Havajai 5.0.
07.30 Nuogi ir įbauginti.
08.30 Aukcionų karai.
09.00 Vienam gale kablys.
09.30 Moderni šeima.
10.00 Moderni šeima.
10.30 Simpsonai.
11.30 Vedęs ir turi vaikų.
12.30 Britanijos talentai.
14.00 Nuogi ir įbauginti.
15.00 CSI kriminalistai.
16.00 Havajai 5.0.
18.00 Moderni šeima.
19.00 Vedęs ir turi vaikų.
20.00 Išlikimas Aliaskoje.
21.00 Netobuli genai.
22.00 Vaikštant tarp antkapių.
00.25 Bošas.
01.25 Bulis.
02.20 CSI kriminalistai.

tv3

tv3
06.00 Legenda apie Korą.
06.35 Triukšmingi namai.
07.10 Slibinų dresuotojai. 

btv

05.45 Havajai 5.0.
07.30 Nuogi ir įbauginti.
08.30 Aukcionų karai.
09.00 E– gazas dugnas. 
09.30 Moderni šeima.
10.30 Simpsonai.
11.30 Vedęs ir turi vaikų.
12.30 Britanijos talentai.
14.00 Nuogi ir įbauginti.
15.00 CSI kriminalistai.
16.00 Havajai 5.0.
18.00 Moderni šeima.
19.00 Vedęs ir turi vaikų.
20.00 Išlikimas Aliaskoje.
21.00 Netobuli genai. 
22.00 Pragaras rojuje.
00.15 Bošas.
01.25 Bulis.
02.20 CSI kriminalistai.

06.00 Kalnietis.
07.00 Mano virtuvė geriausia.
08.25 44-as skyrius.
09.25 Šuo.
10.35 CSI. Kriminalistai.
11.35 Mentalistas.
12.30 Kalnietis.
13.30 Mano virtuvė geriausia.
14.50 44-as skyrius.
15.55 Šuo.
17.00 Info diena.
17.30 Mentalistas.
18.30 CSI. Kriminalistai.
19.30 PREMJERA FTB.
20.30 Pričiupom!
21.00 Išlikimo žaidimas.
22.50 Žaibiškas kerštas.
00.55 Didžiojo sprogimo 

teorija.
01.25 FTB.
02.20 Legendų biuras.

Pašėlusios gaudynės.
07.45 Prieš srovę.
08.55 Meilės sūkuryje.
10.00 Mažoji našlė.
11.00 Bjaurusis ančiukas.
12.00 Nuodėminga žemė.
14.00 Meilė ir pinigai.
15.00 Simpsonai.
16.00 TV3 žinios. 
16.27 TV3 orai. 
16.30 TV Pagalba. 
18.30 TV3 žinios. 
19.20 TV3 sportas. TV3 orai.
19.30 Dėmesio centre su 

Edmundu Jakilaičiu.
20.00 Gero vakaro šou.
21.00 Moterys meluoja geriau. 
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.20 TV3 sportas.
22.27 TV3 orai. 
22.30 VAKARO KINO 

TEATRAS Belaisvė.
00.50 PREMJERA Čikagos 

ugniagesiai.
01.50 Įrodytas nekaltumas.
02.50 Perėja.
03.50 Čikagos ugniagesiai.
04.50 Gerasis daktaras.

06.00 Kalnietis.
07.00 Mano virtuvė geriausia.
08.25 44-as skyrius.
09.25 Šuo.
10.35 CSI. Kriminalistai.
11.35 Mentalistas.
12.30 Kalnietis.
13.30 Mano virtuvė geriausia.
14.50 44-as skyrius.
15.55 Šuo.
17.00 Info diena.
17.30 Mentalistas.
18.30 CSI. Kriminalistai.
19.30 Privatus detektyvas 

Magnumas.
20.30 Pričiupom!
21.00 Žaibiškas kerštas.
23.05 5-oji banga.
01.20 Didžiojo sprogimo teorija.
01.45 Privatus detektyvas 

Magnumas.
02.40 Legendų biuras.

21.25 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Neatrasta Rusija“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 „Aš ateinu“.
03.00 „Neatrasta Rusija“.
03.50  „Neišsižadėk“.
04.35 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.

20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas. Orai.
23.00  Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Neatrasta Rusija“.
00.35 „Teisingumo agentai“.
01.35 „Reali mistika“.
02.30 30 „Aš ateinu“.
03.00 „Neatrasta Rusija“.
03.50 „Neišsižadėk“.
04.35 Vieno nusikaltimo 

istorija“.

06.00 La Maistas. 
06.30 Virtuvės istorijos. 
07.00 Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys.
07.30 Šunyčiai patruliai.
08.00 TV Pagalba.
10.00 Ambasadoriaus dukra.
12.00 PREMJERA Kaip ilgai 

aš tavęs laukiau.
13.00 Meilės galia.
15.00 Tikroji žvaigždė.
16.00 Kalėdos po žvaigždėmis.
18.00 Palikimas.
20.00 LABANAKT, VAIKUČIAI 
21.00 Du purpleliai.
23.00 Palikimas.
01.00 TV Pagalba.
02.35 Stilingi jausmai.
03.30 Kalėdų tetulės apsiaustas.

Mazėčiu.
02.00 Info diena.
03.00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
03.30 Info diena.
04.30 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
05.00 Info diena.

06.00 Legenda apie Korą.
06.35 Triukšmingi namai.

07.10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės.

07.45 Aktualijų laida Karštai 
su tv3.lt. 

08.55 Meilės sūkuryje.
10.00 Mažoji našlė.
11.00 Bjaurusis ančiukas.
12.00 Nuodėminga žemė.
14.00 Meilė ir pinigai.
15.00 Simpsonai.
16.00 TV3 žinios. TV3 orai.
16.30 TV Pagalba. 
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas. TV3 orai. 
19.30 Dėmesio centre su 

Edmundu Jakilaičiu. 
20.00 Prieš srovę. 
21.00 Moterys meluoja geriau.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.20 TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 VAKARO KINO TEATRAS 

Pranaši pozicija.
00.15 PREMJERA Čikagos 

ugniagesiai.
01.20 Įrodytas nekaltumas.
02.20 Perėja.
03.20 Čikagos ugniagesiai.
04.20 Gerasis daktaras.

tv6

tv6

Mirties pėdsakai. Vyras, 
kuris nebuvo žudikas.

00.50 Laukinis miestas.
01.50 Raudonas kambarys.
02.45 Uždraustas vaisius.

kuris nebuvo žudikas.
22.55 Užjūrio detektyvai.
01.15 Laukinis miestas.
02.15 Raudonas kambarys.
03.10 Uždraustas vaisius.
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06.00 Legenda apie Korą.
06.35 Triukšmingi namai.

06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 1 000 pasaulio stebuklų.
07.00 Kas ir kodėl? 
07.30 Istorijos detektyvai. 
08.30 Kelias. 
09.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Mūsų rusų gatvė. 
12.00 Angelė Rupšienė. 
13.00 Veranda. 
13.30 Čia – kinas.
14.00 Kaunas – Europos 

kultūros sostinė 2022. 
15.10 Mano tėviškė. 
15.35 Tarnauti ir ginti.
16.35 Gyventi kaime gera. 
17.05 Tikroji „Raudonojo 

Spalio“ medžioklė.
17.50 Magijos mokslas. 
18.00 Komisaras Reksas.
18.50 Pasakojimai iš Japonijos.
19.00 Dviračio žinios. 
19.30 Premjera. Šventumo keliai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Premjera. Raudoni laukai.
23.05 Angelė Rupšienė. 

Krepšinio kibirkštis.
24.00 DW naujienos rusų kalba.
00.15 Dabar pasaulyje. 
00.40 Tarnauti ir ginti.
01.40 Nuomonę ant stalo!. 
02.35 Panorama.
03.05 Dienos tema.
03.25 Sportas. Orai.
03.35 Veranda. 
04.05 Čia – kinas.
04.35 Nuomonę ant stalo! 
05.30 Mūsų rusų gatvė. 

06.00 Info diena.
07.00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
07.30 Info diena.
08.30 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
09.00 Info diena.
10.00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
10.30 Info diena.
11.30 Labas vakaras, Lietuva.
13.30 Vidurdienio žinios.
14.30 Šeškinės 20.
15.30 KK2.
16.00 Antrosios Kalėdų dienos 

cunamis.
17.00 Info diena. 
18.00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
18.30 Info diena. 
19.30 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
20.00 Info diena.
21.00 Antrosios Kalėdų dienos 

cunamis.
22.00 Labas vakaras, Lietuva. 
00.00 Dabar pasaulyje.
00.30 Info diena.
01.30 Info komentarai su Arnu 

06.00 Kalnietis.
07.00 Mano virtuvė geriausia.
08.25 44-as skyrius.
09.25 Šuo.
10.35 CSI. Kriminalistai.
11.35 Mentalistas.
12.30 Kalnietis.
13.30 Mano virtuvė geriausia.
14.50 44-as skyrius.
15.55 Šuo.
17.00 Info diena.
17.30 Mentalistas.
18.30 CSI. Kriminalistai.
19.30 Amerikietiškos imtynės.
21.30 Robotas policininkas.
23.50 Žmogžudystė.
01.45 Didžiojo sprogimo teorija.
02.15 Legendų biuras.

07.10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės.

07.45 Farai.
08.55 Meilės sūkuryje.
10.00 Mažoji našlė.
11.00 Bjaurusis ančiukas.
12.00 Nuodėminga žemė.
14.00 Meilė ir pinigai.
15.00 Simpsonai.
16.00 TV3 žinios. 
16.27 TV3 orai. 
16.30 TV Pagalba. 
18.30 TV3 žinios. 
19.20 TV3 sportas. 
19.27 TV3 orai.
19.30 PREMJERA DIDYSIS 

PENKTADIENIO FILMAS 
Sniego vaikis.

21.20 VAKARO KINO 
TEATRAS Juros periodo 
pasaulis.

23.50 PREMJERA Fengų 
šeimynėlė.

02.00 Dangoraižis.
03.55 Muštinė trauma. 06.00 Info diena.

07.00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.

07.30 Info diena.
08.30 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
09.00 Info diena.
10.00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
10.30 Info diena.
11.30 Labas vakaras, Lietuva.
13.30 Vidurdienio žinios.
14.30 Bučiuoju. Rūta.
15.30 KK2.
16.00 Antrosios Kalėdų dienos 

cunamis.
17.00 Info diena. 
18.00 Durys į Ukrainą.
18.30 Info diena. 
19.30 Durys į Ukrainą.
20.00 Info diena. 
21.00 Antrosios Kalėdų dienos 

cunamis.
22.00 Labas vakaras, Lietuva.
00.00 Dabar pasaulyje. 
00.30 Info diena.
01.30 Durys į Ukrainą.
02.00 Info diena.
03.00 Durys į Ukrainą.
03.30 Info diena.
04.30 Durys į Ukrainą.
05.00 Info diena.

Vardadienius švenčia Justas, Kristijonas, Kristijona, Nina, Ona, Gaudenis, GaudenėKETVIRTADIENIS, gruodžio 15 d.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Reali mistika“.
07.30 Gyvenimas versle. 
08.00 „Neišsižadėk“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00  „Pėdsakas“.
11.00  „Paslaptys“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Švarūs miestai – švari Lietuva. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Oponentai. 
17.30 Pirmi kartai. 60+. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Būsto anatomija. 
19.00 „Pėdsakas“.
20.00 Reporteris.
20.40 Sportas. Orai.

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06.02 Labas rytas, Lietuva.
06.30 Žinios. Sportas. Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva.
07.00 Žinios. Orai.
07.07 Labas rytas, Lietuva.
07.30 Žinios. Orai.
07.37 Labas rytas, Lietuva.
08.00 Žinios. Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva.
šauksmas.
09.40 Komisaras Reksas.
10.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas trumpajame 25 
m baseine. Pusfinaliai ir finalai. 

13.00 Kalėdų kalendorius 2022.
13.05 1 000 pasaulio stebuklų.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai. 
16.30 Premjera. Kalnų daktaras.
17.15 Premjera. Ponių rojus.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Kauno „Žalgiris“ 
– Madrido „Real“.

22.00 Nuomonę ant stalo! 
Diskusijų programa.

23.00 Kalėdų kalendorius 2022.
23.05 Dviračio žinios. 
23.35 Belgravija (Belgravia). 
00.25 Komisaras Reksas.
01.05 Svečiuose Nomeda.
02.00 LRT radijo žinios.
02.05 Nuomonę ant stalo! 
03.00 LRT radijo žinios.
03.05 Kas ir kodėl? 
03.35 Dviračio žinios. 
04.05 Langas į valdžią. 
04.30 Išpažinimai.
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Gimę džiaugtis.
05.15 Ponių rojus.

06.00 Deksterio laboratorija.
06.30 Tomas ir Džeris.
07.00 Turtuolė varguolė.
08.00 Volkeris, Teksaso 

reindžeris.
10.00 Monikai reikia meilės.
11.00 Šeškinės 20. 
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 Būk mano saulė.
15.30 Lemties paslaptys.
16.35 Labas vakaras, Lietuva. 
18.30 Žinios.
19.15 Dakaras 2023.
19.20 Sportas. Orai.
19.30 KK2. 
20.00 Bučiuoju. Rūta.
21.00 Rimti reikalai 5.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 VAKARO SEANSAS 

Kurjeris.
00.50 Juodasis sąrašas.
01.50 Šerlokas Holmsas 2. 

Šešėlių žaidimas.
04.10 Volkeris, Teksaso 

reindžeris.
04.55 Alchemija. VDU karta. 
05.25 RETROSPEKTYVA. 

Kultūrinė dokumentika.

06.00 Heldtas. Flirtas su 
teisingumu.

07.00 Šeimyninės melodramos.
08.00 Uždraustas vaisius.
09.00 Sužeista širdis.
10.05 Alpių gelbėtojai.
11.05 Kriminalinių tyrimų skyrius.
12.15 Heldtas. Flirtas su 

teisingumu.
13.20 Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius.
14.20 Mirtis kalnuose.
15.35 Anupama.
16.45 Šeimyninės melodramos.
17.45 Sužeista širdis.
18.50 Kriminalinių tyrimų skyrius.
20.00 Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius.
21.00 DETEKTYVO 

VAKARAS. PREMJERA 
Neapolio niekšai. Niekšai.

23.15 Sebastjanas Bergmanas. 

lnk

btv

PENKTADIENIS, gruodžio 16 d.

05.14 Programa
05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Reali mistika“.
07.30 Skonio reikalas. 
08.00 „Neišsižadėk“.
09.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
10.00  „Pėdsakas“.
11.00 „Paslaptys“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Gyvenimas versle.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Laisvės TV valanda.
17.30 Sveikatos kodas.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Kaip naciai pralaimėjo 

karą“.
19.30 Pusvalandis su Valatka. 
20.00 Reporteris. 

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06.02 Labas rytas, Lietuva.
06.30 Žinios. Sportas. Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva.
07.00 Žinios. Orai.
07.07 Labas rytas, Lietuva.
07.30 Žinios. Orai.
07.37 Labas rytas, Lietuva.
08.00 Žinios. Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva.
08.30 Žinios. Sportas. Orai.
08.40 Labas rytas, Lietuva.
08.55 Premjera. Pagalbos 

šauksmas.
09.40 Komisaras Reksas.
10.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas trumpajame 
25 m baseine. Pusfinaliai 
ir finalai. 

13.00 Kalėdų kalendorius 2022.
13.05 Istorijos detektyvai. 
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai. 
16.30 Premjera. Kalnų daktaras.
17.15 Premjera. Ponių rojus.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.27 Maltiečių sriuba 2022. 

Siužetai.
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 Bendrom jėgom. 
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Į dienos šviesą.
00.55 Manasis Godaras.
02.40 Kas ir kodėl? 
03.10 Istorijos detektyvai.
04.05 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite. 
04.30 Šventadienio mintys.
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Gimę džiaugtis.
05.15 Ponių rojus. 

06.00 Deksterio laboratorija.
06.30 Tomas ir Džeris.
06.40 Tomas ir Džeris.
06.50 Tomas ir Džeris.
07.00 Turtuolė varguolė.
08.00 Volkeris, Teksaso 

reindžeris.
09.00 Volkeris, Teksaso 

reindžeris.
10.00 Monikai reikia meilės.
10.30 Monikai reikia meilės.
11.00 Bučiuoju. Rūta.
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 Būk mano saulė.
15.30 Lemties paslaptys.
16.35 Labas vakaras, Lietuva. 
18.30 Žinios.
19.15 Dakaras 2023.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 SAVAITĖS HITAS. 

PREMJERA Beirutas.
23.15 PREMJERA Tylos zona 

2.
01.10 Panikos kambarys.
03.20 Kurjeris.

06.00 Heldtas. Flirtas su 
teisingumu.

07.00 Šeimyninės melodramos.
08.00 Uždraustas vaisius.
09.00 Sužeista širdis.
10.05 Alpių gelbėtojai.
11.05 Kriminalinių tyrimų 

skyrius.
12.15 Heldtas. Flirtas su 

teisingumu.
13.20 Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius.
14.20 Mirtis kalnuose.
15.35 Anupama.
16.45 Šeimyninės melodramos.
17.45 Sužeista širdis.
18.50 Kriminalinių tyrimų skyrius.
20.00 Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS. 

PREMJERA Midsomerio 
žmogžudystės. Tiesos 
grūdas.

22.55 Vyriausias tyrėjas 
Vistingas 1.

01.00 Neapolio niekšai. 
Niekšai.

03.10 Uždraustas vaisius.
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tv8

05.50 Havajai 5.0.

06.35 Havajai 5.0.
07.30 Nuogi ir įbauginti.
08.30 Aukcionų karai.
09.00 Statybų gidas. 
09.30 Moderni šeima.
10.00 Moderni šeima.
10.30 Simpsonai.
11.00 Simpsonai.
11.30 Vedęs ir turi vaikų.
12.00 Vedęs ir turi vaikų.
12.30 Britanijos talentai.
14.00 Nuogi ir įbauginti.
15.00 CSI kriminalistai.
16.00 Havajai 5.0.
17.00 Havajai 5.0.
18.00 Moderni šeima.
18.30 Moderni šeima.
19.00 Vedęs ir turi vaikų.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.  Sportas.  Orai.
22.00 PWR PRISTATO 

Pavogtas pasimatymas.
23.50 Bėgantis labirintu. 

Vaistai nuo mirties.
02.45 Vaikštant tarp antkapių.

05.50 Havajai 5.0.
07.30 Nuogi ir įbauginti.
08.30 Aukcionų karai.
09.00 Praeities žvalgas. 
09.30 Moderni šeima.
10.30 Simpsonai.
11.30 Vedęs ir turi vaikų.
12.30 Britanijos talentai.
14.00 Nuogi ir įbauginti.
15.00 CSI kriminalistai.
16.00 Havajai 5.0.
18.00 Moderni šeima.
19.00 Vedęs ir turi vaikų.
20.00 Išlikimas Aliaskoje.
21.00 Netobuli genai. 
22.00 Bėgantis labirintu. 

Vaistai nuo mirties.
01.05 Bošas.
02.05 Bulis.
03.00 CSI kriminalistai.

06.00 Legenda apie Korą.
06.35 Triukšmingi namai.

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06.05 Svečiuose Nomeda. 
07.00 Kas ir kodėl? 
07.30 Istorijos perimetrai. 
08.30 Menora.
09.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Pusryčiai pas kaimyną.
12.00 1 000 pasaulio stebuklų. 
13.00 Pradėk nuo savęs. 
13.30 Mūšio laukas. 
14.00 Kęstutis Vaiginis 

Quartet. 
15.35 Tarnauti ir ginti.
16.35 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
17.05 Šventumo keliai.
18.00 Komisaras Reksas.
18.55 Pasakojimai iš 

Japonijos.
19.00 Dviračio žinios. 
19.30 Gamtininko užrašai. 
20.00 Kultūros diena. 
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Europos kinas. Čia 

buvo Brita Marija.
23.10 Karalius Karolis Trečiasis.
00.40 DW naujienos rusų kalba.
00.55 Dabar pasaulyje. 
01.20 Raudoni laukai.
02.50 Tarnauti ir ginti.
03.50 Mano tėviškė. 
04.05 Mūšio laukas. 
04.35 Fokusas. 
05.30 Pusryčiai pas kaimyną. 

Vardadienius švenčia Albina, Vygaudas, Audronė, Algina, Alina, Adas

tv3

tv3

06.00 Gardu Gardu. 
06.30 Sėkmės istorijos. 
07.00 Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys.
07.30 Šunyčiai patruliai.
08.00 TV Pagalba. 
10.00 Ambasadoriaus dukra.
12.00 PREMJERA Kaip ilgai 

aš tavęs laukiau.
13.00 Meilės galia.
15.00 Tikroji žvaigždė.
16.00 PREMJERA Kalėdos laivyne.
18.00 Palikimas.
20.00 LABANAKT, VAIKUČIAI 
21.00 PREMJERA Susitikime 

per Kalėdas.
22.50 Palikimas.
00.45 TV Pagalba. 
02.20 Stilingi jausmai.
03.15 Kalėdų stebuklas.

06.00 Kalnietis.
07.00 Mano virtuvė geriausia.
08.25 44-as skyrius.
09.25 Šuo.
10.35 CSI. Kriminalistai.
11.35 Mentalistas.
12.30 Kalnietis.
13.30 Mano virtuvė geriausia.
14.50 44-as skyrius.
15.55 Šuo.
17.00 Info diena.
17.30 Mentalistas.
18.30 CSI. Kriminalistai.
19.30 FTB.
20.30 Pričiupom! 
21.00 Žmogžudystė.
22.55 Išlikimo žaidimas.
00.45 Didžiojo sprogimo teorija.
01.15 FTB.
02.10 Legendų biuras.

20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23,00 Pusvalandis su Valatka. 
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
02.30 „Vardan saugumo“. 
03.00 Laisvės TV valanda.
03.50 „Neišsižadėk“.
04.35 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.

20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Būsto anatomija. 
23.30 Oponentai.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 „Aš ateinu“.
03.00 Oponentai.
03 50 „Neišsižadėk“.
04.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.

06.00 Pasaulis pagal moteris.
07.00 Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys.
07.30 Šunyčiai patruliai.
08.00 TV Pagalba. 
10.00 Ambasadoriaus dukra.
12.00 Kaip ilgai aš tavęs laukiau.
13.00 Meilės galia.
15.00 Tikroji žvaigždė.
16.00 PREMJERA Kalėdos 

Kodo kyšulyje.
18.00 Palikimas.
19.00 Palikimas.
20.00 LABANAKT, VAIKUČIAI 
21.00 Kalėdinė trobelė.
22.55 Palikimas.
00.55 TV Pagalba.
02.30 Namas. 
03.20 Du purpleliai.

Mazėčiu.
02.00 Info diena.
03.00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
03.30 Info diena.
04.30 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu.
05.00 Info diena.

07.10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės.

07.45 Gero vakaro šou. 
08.55 Meilės sūkuryje.
10.00 Mažoji našlė.
11.00 Bjaurusis ančiukas.
12.00 Nuodėminga žemė.
14.00 Meilė ir pinigai.
15.00 Simpsonai.
16.00 TV3 žinios. TV3 orai.
16.30 TV Pagalba. 
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas. TV3 orai.
19.30 Dėmesio centre su 

Edmundu Jakilaičiu. 
20.00 Farai. 
21.00 Moterys meluoja geriau.
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.20 TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 VAKARO KINO TEATRAS 

Raudonasis žvirblis.
01.25 Įrodytas nekaltumas.
02.25 Perėja.
03.25 Gerasis daktaras.

Mirties pėdsakai. Moterys, 
kurias jis pažinojo.

01.10 Laukinis miestas.
02.10 Raudonas kambarys.
03.10 Uždraustas vaisius.

tv6

tv6
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08.30 Barbė. Dviese smagiau.
09.00 Baterbyn kavinė.
09.30 Ežiukas Sonikas.
09.45 Ežiukas Sonikas.
10.00 Pižamų herojai.
10.30 Tomas ir draugai.
11.00 Mano riteris ir aš.
11.30 Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys.
12.00 Tavo augintinis. 
12.30 Tik tai, kas tikra. 
13.00 PREMJERA Džeimio 

Oliverio vienos keptuvės 
stebuklai.

13.30 Džeimio Oliverio 
supermaistas.

14.30 Mano namų taisyklės.
16.00 Itališka meilė.
17.00 Moterų daktaras.
18.00 Labai saldi meilė.7
20.00 LABANAKT, VAIKUČIAI 
21.00 Pora Kalėdoms.
22.55 Kalėdinė trobelė.
00.50 Skamba Kalėdų varpai.
02.25 Stilingi jausmai.

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06.02 Mano geriausias draugas. 
06.30 Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai. 
07.25 Auksinis protas. 

Intelektinis žaidimas.
08.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
09.00 Pradėk nuo savęs. 
09.30 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
10.00 Kas geresnio, kaimyne? 
10.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas trumpajame 
25 m baseine. Pusfinaliai 
ir finalai.

13.00 Premjera. Sporto galia.
13.30 Mokslo sriuba. 
14.00 Kalbos anatomija. 
14.30 Atspindžiai. 
15.00 Dėmesio! Ieškome meno. 
15.30 Perspektyva. 
16.00 Euromaxx. 
16.30 Veranda. 
17.00 Premjera. Erdvės menas.
17.30 Premjera. Architektūra 

žmogui.
18.00 Gamtininko Tado 

Ivanausko 140-osioms 
gimimo metinėms.

18.30 Literatūros pėdsekys. 
19.00 Legendos. 
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Tuščia karūna. Rožių 

karai.
03.30 Kalbos anatomija.
04.00 Atspindžiai. 
04.30 Dėmesio! 
05.00 Perspektyva. 
05.30 Euromaxx. 

06.00 Žinios.
07.00 KK2.
08.30 Lietuvos Hipokratas.
09.00 Nuo... Iki...
10.00 Bus visko.
11.00 Gyvūnų pasaulis.
11.30 Paslaptingoji Britanija.
12.35 Paslaptingoji Britanija.
13.40 KK2 penktadienis.
14.50 Priešaušrio Lietuva.
16.00 Bus visko.
17.00 Nuo... Iki...
17.55 Bučiuoju. Rūta.
18.55 Mes Lietuva. I. Simonaitytė 

lietuvių raštijos kelio vingiais. 
19.30 Pabėgę nuo karo. 
20.00 Pasirinkę Lietuvą. 
20.30 Propagandos diagnostika. 
21.00 Miško atspalviai.
21.30 Gyvenu čia.
22.00 Žinios.
23.00 Paslaptingoji Britanija.
00.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato II-asis etapas.
01.00 KK2 penktadienis.
02.15 Bučiuoju. Rūta.
03.10 Šeškinės 20. 
04.00 Autopilotas.
04.30 Tauro ragas.
05.00 Miško atspalviai.
05.30 Apie žūklę.

Vardadienius švenčia Olimpija, Mantgailas, Drovydė, JolantaŠEŠTADIENIS, gruodžio 17 d.

06.00 „Neišsižadėk“.
06.59 Programa.
07.00 „Neišsižadėk“.
08.00 Pajūrio švyturiai. 
08.40 Sveikatos kodas. 
09.00 „Aiškiaregė“.
09.30 „Aiškiaregė“.
10.00 Pirmi kartai. 60+. 
10.30 Skonio reikalas.
11.00 Švarūs miestai – švari Lietuva. 
11.30 Būsto anatomija. 
12.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
16.00 Žinios. Orai.
16.30 Lietuvos mokyklos. 
17.00 Kuriantys Lietuvą. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios. Orai.
18.30 Bušido ringas.
19.00  Aiškiaregė“.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Likimo vingiai“.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Vieno nusikaltimo 

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06.02 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 

06.30 Nuomonę ant stalo! 
07.30 Bendrom jėgom. 
08.30 Mano pasas meluoja. 
09.00 Labas rytas, Lietuva.
09.30 Žinios. Orai.
09.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Laukinės pakrantės.
12.55 Ar išgelbėsime rifą?
13.50 Jaunasis Morsas.
15.20 Kalėdų kalendorius 

2022.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Nuošalėje.
16.45 2022 FIFA pasaulio 

futbolo čempionatas. Dėl 
3 vietos.

19.25 Kalėdų kalendorius 
2022.

19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Kalėdų kalendorius 2022.
21.05 Miuziklo garsai. 
23.05 Premjera. Ponas 

Visažinis.
00.45 The Rolling Stones. 

Havanos mėnulis.
02.35 Čia buvo Brita Marija.
04.10 Euromaxx.
04.25 Jaunasis Morsas.

06.00 Deksterio laboratorija.
06.30 Zigis ir Ryklys.
07.00 Žvėrelių būrys.
07.30 Vasaros stovyklos sala.
08.00 Ogis ir tarakonai.
08.30 Tomo ir Džerio šou.
09.00 KINO PUSRYČIAI 

Smurfai 2.
11.05 Alvinas ir burundukai.
12.55 Sukeisti Kalėdų Seneliai.
14.20 Kalėdų senis.
16.00 Paskutinis tėvų 

išbandymas. Mažieji 
Fokeriai.

17.55 Gyvūnų pasaulis. 
18.30 Žinios.
19.15 Dakaras 2023.
19.20 Sportas. Orai.
19.30 SUPERKINAS Batuotas 

katinas Pūkis.
21.15 Rožinė pantera 2.
23.05 Diktatorius.
00.45 Beirutas.
02.45 Tylos zona 2.

06.15 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje.

06.50 100 metų propagandos. 
07.20 Žiniuonis.
08.20 Alpių gelbėtojai.
10.20 Kandisė Renuar.
11.25 Mirtis kalnuose.
12.30 Dešimčia metų jaunesni 

per dešimt dienų.
13.30 Merės patiekalai. 

Lengva ir skanu.
14.35 PREMJERA Džeimis 

Oliveris. Susitikimas per 
Kalėdas.

15.45 Pavogtas gyvenimas.
16.45 Pavogtas gyvenimas.
17.45 Raudonas kambarys.
18.45 Žiniuonis.
19.45 Praktikantė.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 

Vera. Naujas gyvenimas.
22.55 Didysis Getsbis.
01.45 Midsomerio 

žmogžudystės. Tiesos 
grūdas.

03.35 Vyriausias tyrėjas 
Vistingas 1.
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SEKMADIENIS, gruodžio 18 d. Vardadienius švenčia Gracijonas, Girdvilas, Eivilė, Gracijus

06.00  „Neišsižadėk“.
06.59 Programa.
07.00 „Neišsižadėk“.
08.00 Kuriantys Lietuvą. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Aiškiaregė“.
09.30 „Aiškiaregė“.
10.00 Krepšinio pasaulyje.
10.30 Gyvenimas versle.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Sveikatos kodas.
12.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
13.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7.
17.30 Pusvalandis su Valatka. 
18.00 Žinios. Orai.
18.30 Krepšinio pasaulyje. 
19.00 „Aiškiaregė“.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Lietuvos mokyklos. 

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06.02 Legendos. 
07.00 Veranda. 
07.30 Šventadienio mintys. 
08.00 Išpažinimai. 
08.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
09.00 Gyventi kaime gera. 
09.30 Gamtininko užrašai. 
10.00 Gustavo enciklopedija. 
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai.
11.30 Mano geriausias draugas. 
12.00 Kalėdų kalendorius 2022.
12.05 Premjera. Nuo aušros 

iki sutemų.
12.55 Gyvenimas tarp 

beždžionių.
13.45 Agata Kristi. Mįslingos 

žmogžudystės.
15.20 Kalėdų kalendorius 2022.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.45 2022 FIFA pasaulio 

futbolo čempionatas.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Maltiečių sriuba 2022. 

Labdaros ir paramos renginys. 
23.00 Kalėdų kalendorius 2022.
23.05 Pasimatysime sapne.
00.40 Ponas Visažinis.
02.20 Nuo aušros iki sutemų.
03.10 Gyvenimas tarp beždžionių.
04.00 Pradėk nuo savęs. 
04.25 Agata Kristi. Mįslingos 

žmogžudystės.

06.05 Deksterio laboratorija.
06.35 Zigis ir Ryklys.
07.05 Žvėrelių būrys.
07.35 Vasaros stovyklos sala.
08.05 Ogis ir tarakonai.
08.15 Ogis ir tarakonai.
08.35 Tomo ir Džerio šou.
08.45 Tomo ir Džerio šou.
09.05 Beprotiškos melodijos.
09.35 KINO PUSRYČIAI 

Pūkuota šnipė.
11.25 Meškiukas Padingtonas.
13.15 Sukeisti Kalėdų Seneliai 

2. Pamirštos Kalėdos.
14.40 Ponas Bynas.
15.15 Dingęs princas.
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios.
19.15 Dakaras 2023.
19.20 Sportas. Orai.
19.30 Kaukės.
22.10 PREMJERA Paskutinė 

kova.
00.20 Daktaras Miegas.
03.20 Rožinė pantera 2.

06.15 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje.

06.50 100 metų propagandos. 
07.20 Žiniuonis.
08.20 Alpių gelbėtojai.
10.20 Kandisė Renuar.
11.25 Mirtis kalnuose.
12.30 Sveikinimai. 
15.45 Pavogtas gyvenimas.
17.45 Raudonas kambarys.
18.45 Žiniuonis.
19.45 Praktikantė.
21.00 DETEKTYVO 

VAKARAS. PREMJERA 
Prancūziška žmogžudystė. 
Ambuazo užmirštoji.

23.10 Kaip atsikratyti vaikino 
per 10 dienų.

01.30 Didysis Getsbis.
04.00 Vera. Naujas 

gyvenimas.
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tv8

06.00 Labas vakaras, Lietuva.
08.00 Info diena.
09.00 Durys į Ukrainą.
09.30 Info diena.
10.30 Durys į Ukrainą.
11.00 Info diena.
12.00 Durys į Ukrainą.
12.30 Info diena.
13.30 Durys į Ukrainą.
14.00 Info diena.
16.00 KK2 penktadienis.
17.30 KK2.
18.00 Mes Lietuva. I.Simonaitytė 

lietuvių raštijos kelio vingiais. 
18.30 Propagandos 

gniaužtuose.
19.00 100 metų propagandos. 
19.30 7bet - Nacionalinės krepšinio 

lygos čempionatas. 
21.30 Tauro ragas.
22.00 Žinios.
23.00 Paslaptingoji Britanija.
00.00 Dabar pasaulyje. Išvados. 
00.30 Miško atspalviai. 
01.00 Gyvūnų pasaulis.
01.30 Šeškinės 20. 
02.20 VIDO VIDeO. 
04.00 Autopilotas.
04.30 Tauro ragas.
05.00 Miško atspalviai.
05.30 Apie žūklę. 

06.00 Triukšmingi namai.
06.30 Slibinų dresuotojai. 

Pašėlusios gaudynės.
07.00 Bakuganas. Kovos 

planeta.
07.30 Keista šeimynėlė.
08.00 Slibinų dresuotojai. 

Pašėlusios gaudynės.
08.30 Simpsonai.
09.00 Svajonių ūkis.
09.30 La Maistas. 

06.00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.

07.00 Pasaulio galiūnų taurė 2022. 
08.00 Pričiupom! 
08.30 Tauro ragas.
09.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato II-asis etapas. 
10.05 Lego meistrai.

11.05 Rojaus sodai. Turkija.
12.15 Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai.
13.25 Nacionaliniai darbo 

ypatumai.
14.30 Ekstrasensų mūšis.
17.00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Kauno „Žalgiris“ - Panevėžio 
„7Bet-Lietkabelis“.

19.30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Prienų „Labas Gas“ - 
Utenos „Uniclub Casino 
- Juventus“.

21.45 Dakaras 2023. 
22.15 Gyvi numirėliai.
23.10 Kartą Meksikoje.
01.15 Mergina voratinklyje.

06.25 Menų sala. 
07.00 Gyvūnų manija.
07.30 Mažųjų gyvūnėlių 

krautuvė.

06.00 Triukšmingi namai.
06.30 Slibinų dresuotojai. 

Pašėlusios gaudynės.
07.00 Bakuganas. Kovos 

planeta.
07.30 Keista šeimynėlė.
08.00 Slibinų dresuotojai. 

Pašėlusios gaudynės.
08.30 Simpsonai.
09.00 Į sveikatą!.
09.30 Sėkmės istorijos.

10.00 Pasaulis pagal moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 Jeloustounas.
13.10 Ana ir karalius.
16.10 Išprotėjęs profesorius 2. 

Klampų šeimynėlė.
18.30 TV3 žinios. 
19.20 TV3 sportas. 
19.27 TV3 orai.
19.30 TIESIOGIAI X 

Faktorius. 
22.30 PREMJERA VAKARO 

KINO TEATRAS Vyriškas 
įniršis.

00.55 Juros periodo pasaulis.
03.20 Pranaši pozicija.

06.25 Tik tai, kas tikra.

06.00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.

07.00 Gimę laisvėje.
08.00 Pričiupom!
08.30 Lietuvos Hipokratas. 
09.00 Miško atspalviai. 
09.30 Gyvenu čia. 
10.05 Lego meistrai.

06.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06.05 Premjera. Momonstriukai.
06.40 Premjera. Kiškiai 

drąsuoliai.
07.05 Džiunglių būrys skuba į 

pagalbą.
07.40 Premjera. Padingtono 

nuotykiai.
08.05 Premjera. Smurfai.
08.30 Trolių Mumių slėnis.
09.15 Premjera. Paskutiniai 

vaikai Žemėje.
09.40 Premjera. Superherojų 

mokykla.
10.00 7 Kauno dienos. 
10.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas trumpajame 
25 m baseine. Finalai. 

12.50 Rūta. 
14.15 Sveikinimų koncertas. 
15.50 Sekliai Lasis ir Maja. 

Šešėliai virš Valebio.
17.05 Močiutė plėšikė.
18.15 Kelionių atvirukai.
18.30 Kultūros diena.
19.00 XXI džiazo festivalis 

„Birštonas‘2022“.
19.55 XXI džiazo festivalis 

„Birštonas‘2022“. 
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Žiemojimas su opera. 
21.30 Dmitrij Šostakovič. 

Nosis.
23.35 Manasis Godaras.
01.20 Pasimatysime sapne.
02.55 Sekliai Lasis ir Maja. 

Šešėliai virš Valebio.
04.25 Lietuvos meno kūrėjų 

apdovanojimo ceremonija 
2022.

06.05 Sandėlių karai.
06.35 Juokingiausi Amerikos 

21.00 Klausimėlis. 
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50 „Aiškiaregė“.
03.35 24/7.
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės. 

10.00 Virtuvės istorijos. 
10.30 Gardu Gardu.
11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.
11.30 Kosmosas. Galimi 

pasauliai.
12.35 Nauji Aladino nuotykiai.
14.30 Karštos galvos! 2.
16.15 Vienas namuose 3.
18.30 TV3 žinios. 
19.20 TV3 sportas. TV3 orai. 
19.30 Žaidimas galvOK. 
21.30 ŠEŠTADIENIO GERO 

KINO VAKARAS 
Negarbingi šunsnukiai.

00.40 Pasiruoškite smūgiui.
02.35 Raudonasis žvirblis.

11.05 Besišypsantis dramblys.
12.10 Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai.
13.15 Nacionaliniai darbo 

ypatumai.
14.20 Ekstrasensų mūšis.
17.00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Pasvalio „Pieno žvaigždės“ 
- Alytaus „Wolves“.

19.30 Aš matau tavo balsą. 
21.35 MANO HEROJUS 

Mergina voratinklyje.
23.55 Robotas policininkas.
02.15 Amerikietiškos imtynės.

06.05 Sandėlių karai.
06.35 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai.
07.30 Vienas.
08.30 Kalnų vyrai.
09.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas. 
10.30 Gazas dugnas.
11.00 Antinų dinastija.
11.30 Gyvenimo kelionė.
12.40 Mekongo paslaptys.
13.55 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų žvaigždės.
19.00 Žaidimų žaidimas su Ellen.
20.00 Ar pavyks išgyventi?
21.00 Žinios. Sportas.  Orai. 
22.00 Lombardų žvaigždės.
22.30 NBA Action. 
23.00 TIESIOGIAI NBA rungtynės 

Vašingtono Wizards – Los 
Andželo Clippers.

01.30 Lietuvos talentai. 

tv3

tv3

07.00 Mano riteris ir aš.
07.30 Mažųjų gyvūnėlių 

krautuvė.
08.30 Barbė. Dviese smagiau.
09.00 Baterbyn kavinė.
09.30 Ežiukas Sonikas.
10.00 Pižamų herojai.
10.30 Tomas ir draugai.
11.00 Mano riteris ir aš.
11.30 Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys.
12.00 Sveikas rytojus.
13.00 PREMJERA Džeimio 

Oliverio vienos keptuvės 
stebuklai.

13.30 Džeimio Oliverio 
supermaistas.

14.30 Mano namų taisyklės.
16.00 Itališka meilė.
17.00 Moterų daktaras.
18.00 Kalėdos Evergryne. 

Laiškai Kalėdų seneliui.
20.00 LABANAKT, VAIKUČIAI
21.00 Veteranės Kalėdos.
22.55 Susibūrę per Kalėdas.
00.50 Susitikime per Kalėdas.
02.20 Stilingi jausmai.

namų vaizdeliai.
07.30 Vienas.
08.30 Kalnų vyrai.
09.30 Vienam gale kablys. 
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 E– gazas dugnas. 
11.00 Antinų dinastija.
11.30 Gyvenimo kelionė.
12.40 Mekongo paslaptys.
13.55 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Sandėlių karai.
16.30 Sandėlių karai.
17.00 Sandėlių karai.
17.30 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų žvaigždės.
18.30 Lombardų žvaigždės.
19.00 Žaidimų žaidimas su 

Ellen.
20.00 Ar pavyks išgyventi?
21.00 Žinios. 
21.50 Sportas. 
21.55 Orai. 
22.00 PWR PRISTATO 

Olimpo apgultis.
00.25 Milijardierių klubas.

istorija“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50  „Aiškiaregė“.
03.35 Lietuvos mokyklos. 
04.00 Būsto anatomija. 
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Švarūs miestai – švari 

Lietuva. 
05.35 Vantos lapas. 

tv6

tv6
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Neplanuota paroda
Ši paroda, kaip autorius pasa-

koja, gimė neplanuotai – drau-
gai padėjo, paskatino. Ekspo-
nuojamos ir jo naujausios, ir 
ankstesnių metų nuotraukos, 
spalvotos ir nespalvotos. Tai vis 
mylimo krašto kraštovaizdžiai 
įvairiais metų laikais – paslap-
tingi ežerų vandenys, tylūs bal-
ti žiemos laukai, ryškiai rausvos 
rytų žaros ar auksiniai šilti sau-
lėlydžiai. Pastebimas ir baltas 
lelijos žiedas, ir lengvas pienės 
pūkas... 

P. Bilkis sako, kad apie foto-
grafiją gali dvi, tris paras pasa-
koti. Jam patinka būti gamtoje, 
patinka kaimas, miškų, eže-
rų, upelių grožis. Ir nuotrauko-
se stengiasi tą grožį meniniame 
mirksnyje užfiksuoti. Pasakojo, 

Draugijos vadovė Regina Sla-
badienė visiems linkėjo gražaus 
švenčių laukimo, sveikatos ir iš-
tvermės. „Kiekvienas Draugijos 
narys, kiekvienas negalios pa-
liestas žmogus vertas pagarbos, 

Ignalinoje paminėta Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena
Kiekvienais metais, gruodžio 3-ią, pasaulis mini 

Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną, kurią 1992 
metais paskelbė Jungtinių Tautų Organizacija. Ši 
diena – tai tarsi priminimas visuomenei, kad šalia 
sveikų gyvena ir specialiųjų poreikių turintys žmo-
nės, kurie nori ir gali save išreikšti, būti naudin-
gi, prasmingai veikti. Besikeičiantis gyvenimas, vis 
tobulėjančios technologijos palengvina šiuos no-
rus. Ignalinos rajono neįgaliųjų draugijos (toliau 
– Draugija) nariai šią dieną paminėjo gruodžio 1-ą 
gražiu renginiu Ignalinos rajono kultūros centre. 
Pasikvietę bičiulių, svečių, jie džiaugėsi savo vei-
kla, muzika, daina ir šokiu.

palaikymo, supratimo. Dėkoju vi-
siems, kurie šiemet buvote kar-
tu, dalyvavote renginiuose, iš-
vykose, kūrybinėje veikloje“, 
– sakė pirmininkė. Tylos minu-
te ji pakvietė paminėti išėjusius 

anapilin. Draugijoje daugiau nei 
300 narių. Patys aktyviausi lanko 
rankdarbių būrelį, moterys mez-
ga, siuva, dalyvaujama sporto 
renginiuose, vykstama į kitus ra-
jonus, pailsėti prie jūros. 

Renginyje dalyvavo ir drau-

gijos veikla bei gražiu renginiu 
džiaugėsi Ignalinos rajono sa-
vivaldybės meras Justas Rasi-
kas. Jis kalbėjo apie savivaldos 
pastangas ir būtinybę neįgalie-
siems pritaikyti erdves, terito-
rijas ir svarbiausią – infrastruk-
tūrą, kad ji būtų prieinama 
visiems. Negalią turintys žmo-
nės neturi būti išskirti, visuo-
menė tam jau yra subrendusi ir 
mato geruosius pavyzdžius. 

Meras kvietė Draugijos narius 
daugiau bendrauti: „Kuo mes 
daugiau bendrausime, tuo ge-
riau suprasime, ko jums konkre-
čiai trūksta, nes sveikieji dažnai 
nepastebi kai kurių dalykų“. 

Padėkas ir dovanėles meras 
įteikė aktyviems Draugijos na-
riams, pagalbininkams ir sava-
noriams: Irenai Juršienei, Petrui 
Dainiui, Lendrinai Krasauskie-
nei, Reginai Šatkauskienei. Už 
prasmingos veiklos organizavi-
mą, rūpinimąsi draugijos narių 
poreikiais ir bendruomeniškumo 
skatinimą dėkota draugijos pir-
mininkei R. Slabadienei. 

Ir nuo savęs, ir nuo europar-
lamentaro Bronio Ropės linkėji-
mus ir dovaną Draugijai perdavė 
Ignalinos rajono savivaldybės ta-
rybos narys Henrikas Šiaudinis. 
Ignalinos rajono socialinių pas-
laugų centro vadovė Roma Ksen-
zovienė visiems linkėjo sveikatos 
ir prasmingos veiklos, gražių ar-
tėjančių švenčių. Bičiulių pasvei-
kinti atvyko Visagino neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Joana Krau-
jalienė, dėkojusi už draugystę, 
linkėjusi kuo daugiau šviesių aki-
mirkų. R. Slabadienė dėkojo už 
sveikinimus, Ignalinos rajono kul-
tūros centrui – už pagalbą orga-
nizuojant renginį, Ignalinos rajono 
savivaldybės administracijai – už 
vaišes ir dovanas. 

Po visų gražių palinkėjimų 
savo bičiuliams ir svečiams iš 
širdies dainavo ir grojo draugijos 
liaudiškos muzikos kapela „Puti-
nėlis“ (vadovas Vincas Kliukas), 
į svečius atvyko šaunus Miela-
gėnų ansamblis „Dainoriai“ (va-
dovė Ona Mačiulienė), poezijos 
ir romantiškų dainų iš Kazitiškio 
atvežė Danutė Gasiūnienė ir Al-
dona Kazlauskienė, spalvingą 
dainų ir šokių programą dovano-
jo Visagino neįgaliųjų draugijos 
ir Visagino kultūros centro dai-
nų ansamblis „Pušelės“ (vadovė 
Olga Šinkarenko). Šaunioji Albi-
nutė Bieliauskienė mintinai de-
klamavo ir skaitė prozą, V. Kliu-
kas grojo, o ir „Putinėlis“ turėjo 
dar ne vieną dainą padainuo-
ti. Po koncerto visi pakviesti pa-
bendrauti prie arbatos stalo, pa-
sivaišinti mero dovanotu tortu. 

 Ignalinos RSA inf.Renginyje netrūko ir muzikinių akimirkų

Meras Justas Rasikas pasveikino Ignalinos rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkę Reginą Slabadienę
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Gražiausi Ignalinos krašto vaizdai – nuotraukų parodoje
Lina KOVALEVSKIENĖ

Gruodžio mėnesį Ignalinos krašto muziejus pra-
dėjo gražiu meniniu akcentu ir kvietė pasidžiaugti 
puikia ignaliniečio, gamtos fotografų klubo „Žalias 
skėtis“ nario Petro Bilkio kūrybos paroda. Pačiam 
autoriui ši paroda – tai tarsi džiugus sugrįžimas. 
Puikiomis nuotraukomis kraštą garsinęs fotografas 
kurį laiką buvo kiek atsitraukęs nuo savo didžiojo 
pomėgio, dirbo statybose. Prieš kelis metus, sulau-
kęs pensinio amžiaus, vėl nėrė į šią veiklą, kurią pats 
vadina tikru narkotiku.

kaip keliasi trečią, ketvirtą va-
landą, kad pamatytų patį gam-
tos stebuklingo budimo vyks-
mą. Kai kada miške šernai 
prabėgdami išgąsdina ar gervė 

praskrisdama su-
rėkia visai šalia... 
Visokių nuotykių 
jam yra nutikę. Kai 
kada kartu ir žmo-
ną pasikviečia, 
kaip pats juokauja, 
dėl techninės pa-
galbos. Žmonai yra 
dėkingas už kan-
trybę ir užuojautą 
reiškia visoms fo-
tografų žmonoms. 
„Jei vyras foto-
grafas, tai pinigus 
slėpkit, ale vis tiek 
nepaslėpsit“, – gra-
žia tarmiška šneka juokus vis 
beria P. Bilkis. Fotografija domisi jau 

daugiau nei 50 metų 
P. Bilkis gimė 1957 m. rug-

sėjo 5 d., vaikystė prabėgo Za-
rasų rajone, mokėsi Antalieptės 
vidurinėje mokykloje. Kurį lai-
ką yra dirbęs Aukštaitijos na-
cionaliniame parke. Fotogra-
fija domisi nuo 1971 m. Kaip 
pasakojo jo bičiulis fotografas 
Algis Jakštas, tuomet juos, ke-
lis jaunus vaikinukus į savotiš-
ką klubą subūręs fotografavimo 
paslapčių mokė jau anapilin iš-
keliavęs Mamertas Krapauskas. 
Per dešimtmečius keitėsi ir fo-
tografavimo technika. Anksčiau 
nemokėjęs naudotis kompiute-

riu, dabar P. Bilkis turi du ir be 
jų jau neįsivaizduoja savo dar-
bo. Ši paroda jam bus kaip ge-
ras paskatinimas. Ignalina lauks 
naujų fotografo prisistatymų. 

Parodoje skambėjo Tomo Ko-
chankos saksofono muzika. P. 
Bilkį sveikino ir gražaus kūry-
bos kelio linkėjo jo šeima, arti-
mi žmonės, draugai bei fotogra-
fų klubo bičiuliai. Už nuostabią 
parodą dėkojo Ignalinos krašto 
muziejaus direktorė Renata Ve-
ličkienė. Ji įteikė ir muziejaus, 
ir Ignalinos rajono savivaldy-
bės atminimo dovanėles. Vie-
ną nuotrauką autorius dovano-
jo muziejui. Fotografo nuotraukose – mylimo krašto vaizdai

Vieną savo nuotrauką Petras Bilkis dovanojo Ignalinos krašto muziejui
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rėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

Buitinių nuotekų (asenizacijos) išvežimo darbai:
• nuotekų išsiurbimas iš įvairių talpų (nuotekų kaupimo rezervu-

arų, valymo įrenginių, kanalizacijos šulinių) ir jų išvežimas;
• valymo įrengimų valymas, išplovimas;
• išvežamas tūris iki 11 kub. m;
• aptarnaujame valymo įrenginius („Traidenis“, „August ir 

Ko“, „Feliksnavis“, „Buiteka“ ir t. t.);
• išrašome nuotekų priėmimo dokumentus;
• užsakant drauge su kaimynu ar 2 įrenginius kartu taikoma 

papildoma 10 proc. nuolaida!

VEŽAME NUOTEKAS UTENOS, ROKIŠKIO, 
ANYKŠČIŲ IR KUPIŠKIO RAJONUOSE

Valymo įrenginių išplovimas NEMOKAMAI! 
Dirbame darbo dienomis ir savaitgaliais. Tel. 8 659 75 977.

AB IMEDA
• Lauko baldų gamyba.
• Medienos pjovimas, 

obliavimas.
• Malkų pardavimas.

• Smulkaus remonto darbai.
Telefonas pasiteirauti 

8 655 11 451.
• Sandėliavimo ir (ar) 
komercinių patalpų 

nuoma Ignalinos mieste.
Telefonas pasiteirauti 

8 616 85 140.

Kryžiažodį sudarė Andrius NENĖNAS

Vienam laimingajam, 
teisingai išsprendusiam 

kryžiažodį, atiteks 
Vytauto Valiušio                                            

keramikos muziejaus                                            
įsteigtas prizas, kurį 

galėsite atsiimti        
Maironio g. 34, Utenoje.

Atsakymus iki gruodžio 13 d. SIŲSKITE 
SMS ŽINUTE (ATSAKYMAS, 

Vardas Pavardė) tel. 8 657 67 376.

Matininkai - GeodezininkaiŽEMĖS 
INŽINERIJA

MATININKAI 
GEODEZININKAI

Žemės sklypų geodeziniai 
matavimai. Topografinės 

nuotraukos. Kontrolinės geodezinės 
nuotraukos.Statybinė geodezija. 

Žemės sklypų formavimo ir 
pertvarkymo projektai. Kaimo 

plėtros projektai. Statinių kadastriniai 
matavimai (inventorizacija). Statinių 

statybos techninė priežiūra, 
statybos užbaigimo dokumentų 

parengimas.
8 600 22 490

Aušros g. 47-201, Utena
info@zemesinzinerija.lt 
www.zemesinzinerija.lt

zemesinzinerija

LIETUVIŠKAS DURPIŲ 
KURAS JŪSŲ NAMAMS: 

durpių briketai, gabalinės kuro 
durpės ir medžio granulės. 

Didelė kaitra. Atveža. 
Adresas: Liepų g. 1, Šepeta. 
UAB „Durpeta“, Kupiškio r.                                                                     

Tel.: 8 615 79 101,                                
8 616 77 626, (8 459) 38 385

SKELBIMAI, SVEIKINIMAI IR UŽUOJAUTOS 
Į LAIKRAŠTĮ IGNALINOS DIENA

Sulaukėme ignaliniečių skambučių su klausimais, kur ir 
kaip gali įsidėti skelbimą, užuojautą ar sveikinimą į lai-
kraštį „Ignalinos diena“. Turime gerų žinių – tai galima                                                                                             
padaryti parduotuvėje „Liepa“ (Atgimimo g. 28, Ignalina).

PARDUOTUVĖ LIEPA
Darbo laikas: pirmadienį–penktadienį 
nuo 8 iki 12 ir nuo 13 iki 17 val. 
Tel. (8 386) 52 001

Skelbimus, sveikinimus bei užuojautas ir toliau 
priimame el. paštu reklama@ignalinosdiena.lt                                                                                                                   

bei redakcijoje (Maironio g. 34, Utena).

 

• VAŽIUOKLĖS REMONTAS
• PARUOŠIMAS TECHNINEI APŽIŪRAI
• RATLANKIŲ LYGINIMAS, VIRINIMAS
• ALIUMINIO VIRINIMO DARBAI
• DUSLINTUVŲ REMONTAS
• TEPALŲ, FILTRŲ KEITIMAS
• KOMPIUTERINĖ DIAGNOSTIKA
• KONDICIONAVIMO SISTEMŲ REMONTAS, PILDYMAS
• ŽIBINTŲ ŠVIESŲ AUKŠČIO REGULIAVIMAS
• KITI REMONTO DARBAI

Metalo g. 9, Utena
Tel. 8 685 86 858

PADANGŲ MONTAVIMAS, BALANSAVIMAS

Prekiaujame 
PETRONAS 

varikline alyva.

FREONO 
R-1234yf 

PILDYMAS
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Ar Lietuvos žmonės atsparūs 
propagandai ir dezinformacijai?

Deja, bet ne. Visi mes mėgs-
tame lygintis su geriausiais. Tą 
ir reikėtų daryti. Paimkime to-
kią valstybę kaip Rusija ir tokią 
kaip Jungtinės Amerikos Vals-
tijos. Ten konspiracijos teorijos 
ir propaganda labai veikia. Ir tai 
atsiremia į kelis dalykus. Pir-
miausia, švietimo sistema. Jei 
žmonės nėra mokomi, jie pa-
prastai nežino, ką daryti. Reikia 
piliečius mokyti, kad jie įpras-
tų kritiškai vertinti informaciją.

Antras dalykas – vertybių 
sistema. Kai tu turi labai aiš-
kią, sudėliotą vertybių sistemą, 
iš esmės supranti, kaip veikia 
valstybė, esi savo šalies patrio-
tas, tavęs propaganda ir visokia 
kitokia informacija neveikia.

Bėda ta, kad daugelis mūsų 
vadinamųjų ekspertų kovoja su 
propaganda pasitelkdami pro-
pagandą, bando užversti žinu-
tėmis priešiškas žinutes. Tai yra 
absurdas ir tai neveikia.

Kuo mes tada skiriamės nuo 
kitos pusės? Niekuo. Einame 
tokiu pat primityviu keliu.

Ką tada reikėtų daryti, ko 
imtis, kaip pakreipti žmones, 
kad jie suprastų, jog va ši 
informacija yra propaganda, 
o ši – patikima ir tiksli?

Švietimas, švietimas ir dar 
kartą švietimas... Labai aiški 
vertybių sistema, kritinis mąs-
tymas. Teigiamų pavyzdžių 
skleidimas per autoritetus.

Tarkime, tie, kurie turėtų būti 
mūsų pavyzdys – politikai, mo-
kytojai. Apie mokytojus aš tikrai 
nieko blogo negaliu pasakyti, bet 
jeigu kas 2–3 metus keičiama 
mokymo programa, kaip jie gali 
efektyviai ir produktyviai dirbti?

Net ir matematikos pamoko-
je galima diegti patriotines ver-
tybes, jeigu atitinkamai bus su-
dėlioti matematiniai uždaviniai. 
Pajuokausiu, bet galima sugal-
voti tokią užduoties sąlygą – kiek 
reikia šaudmenų vienam tankui. 
Taip daro Rusija. Galima formu-
luoti uždavinį taip – kiek vaivo-
rykštės vėliavoje yra spalvų. O 

Aurimas Navys apie pasienio regionus – lietuvius reikia 
šviesti, o tautines mažumas įtraukti į bendruomenes
Jurgita ULKIENĖ
jurgita@ignalinosdiena.lt

Pandemija parodė, kaip greitai internete gali pa-
sklisti melaginga informacija. Atlikti tyrimai rodo, 
jog 51 proc. europiečių mano patyrę dezinformaci-
jos poveikį ir net 83 proc. ES piliečių galvoja, kad de-
zinformacija kelia grėsmę demokratijai. Visgi, dažnas 
mūsų iki šiol besąlygiškai patiki bet kokia informa-
cija, rasta, pavyzdžiui, socialiniame tinkle. Su vienu 
Visuomenės informacinio saugumo agentūros įkūrėjų 
karybos apžvalgininku, gynybos bei saugumo eksper-
tu ir psichologu Aurimu Naviu kalbėjomės apie lietu-
vių ir ypač pasienio regionų gyventojų bei ten gyve-
nančių tautinių mažumų atsparumą dezinformacijai, 
jų pilietiškumo stiprinimą ir valstybės veiksmus, ma-
žinant melagingos informacijos poveikį.

galima sudėlioti taip, kad tas pats 
uždavinys būtų nukreiptas tiesiai 
į tą vertybių sistemą, kurios iš es-
mės reikia mūsų valstybei.

Šiuolaikiniams žmonėms tenka 
daug girdėti apie informacinį 
triukšmą ir informacines 
šiukšles. Kas tai yra?

Tai yra 95 proc. informacijos, 
kuri pasiekia mus šiuo metu. 
Žmonės nepasitenkina vienu in-
formacijos kanalu arba, kitaip 
tariant, jiems atrodo, kad reikia 
nuolat būti informacijos sraute.

Reikėtų išsirinkti kelis pa-
tikimus kanalus skirtingomis 
kalbomis, kad būtų galima pa-
sitikrinti ir gauti informaciją 
dozuotai. Bet žmonėms to daž-
niausiai neužtenka.

Socialiniai tinklai yra bėda. Nuo-
latinis buvimas socialiniame tin-
kle, skrolinimas sukuria mecha-
nizmą, kuris iš principo yra tas 
pats dopamino (natūralus organiz-
me gaminamas cheminis junginys, 
išsiskiriantis didesniais kiekiais 
smegenyse tuomet, kai jaučiami 
malonūs pojūčiai – aut. past.) lan-
kas. Jie be to nebegali gyventi. Tą 
patį jaučia lošėjai, medžiotojai.

Sėdėjimas socialiniame tin-
kle yra laukimas, kad kažką su-
medžiosiu. Didžiausia bėda, kad 
žmogus neįjungia antro mąstymo 
būdo, veikia tik pirmasis – aš pri-
tariu ar nepritariu, man priimtina 
ar nepriimtina, aš sutinku ar nesu-
tinku – ir daugiau nebemąstoma.

Tikriausiai, tam ir skirti 
socialiniuose tinkluose 
naudojami patiktukai, 
kuriuos paspaudžiant arba 
ne, parodoma, patinka mums 
skelbiama informacija ar ne?

Taip. Pati platforma yra sukur-
ta būtent tokiu principu. Feisbu-
ke juk iš pradžių ir buvo tik dvi 
emocijos – patinka ar nepatin-
ka. Kiek laiko praėjo, kol buvo 
įtraukti kiti jaustukai? Buvo ma-
noma, jog tokių emocijų nereikia, 
nes žmonėms reikia kuo papras-
čiau. Kitaip sakant, neduok Die-
ve, įjungsim mąstymą.

Mus pasiekia daugybė šiukš-
lių ir jos visos veikia. Todėl in-

formacija nėra vien informacija, 
ji sukuria chemines organizmo 
reakcijas. Žmonės galvoja, kad 
informacija tai nesvarbu – per 
vieną ausį įėjo, per kitą išėjo. 
Nieko panašaus. Ji yra dirgiklis, 
ir mūsų organizmas į tai reaguoja.

Lietuvos pasienio regionuose 
– Ignalinos, Švenčionių 
rajonuose, Visagine – gyvena 
daug tautinių mažumų atstovų. 
Juos, net ir uždraudus Lietuvoje 
propagandinius televizijos 
kanalus, pasiekia įvairi 
dezinformacija, kartais netgi 
tiesiai per sieną. Kaip stiprinti 
šių Lietuvos piliečių atsparumą 
dezinformacijai, propagandai? 

Yra labai aiškus ir kartu man 
nesuprantamas dalykas – neži-
nia, kodėl viskas yra taip tempia-
ma. Uždrausti reikėjo dar tada, kai 
buvo vykdoma Krymo okupaci-
ja. Tai kaip ugnis – jeigu dega, imi 
gesintuvą ir užgesini. Jei kažkas 
sudegė, tai kažką reikia toje vieto-
je pastatyti. Arba, jeigu įkišai ran-
ką į ugnį, ją reikia ištraukti. Nuolat 
laikyti įjungtą gesintuvą yra ne-
protinga. Kažką turi žmogui duoti.

Argumentas – ką mes jiems 
duosime, jie vis tiek susiras ir žiū-
rės tai, kas patinka, netinka. Pa-
teikite taip, kad būtų įdomu. Šiuo 
metu nėra TV programos, nesvar-
bu, ar ji komercinė, ar valstybi-
nė, kuri įtrauktų tuos žmones. Ko 
jiems reikia? Jaustis išgirstiems, 
svarbiems ir būti bendruomenės 
dalimi. Jie nei išgirsti, nei svar-
būs. Jie yra net ne mūsų valsty-
bės, o savo bendruomenės dalis.

Beje, visai neseniai buvau Vi-
sagine. Manęs paklausė: „Ar tie-
sa, kad jeigu Rusija pradės verž-
tis, tai lietuvių kariuomenė mus 
visus surinks ir sušaudys?“ Žmo-
nės mato tokią informaciją ir ka-
dangi tai uždara bendruomenė, 
vieni kitiems ją perduoda. Jie 
nėra įtraukti, jie nesijaučia sau-
gūs ir valstybės mastu svarbūs, 
tad ir tiki tomis nesąmonėmis.

Ir jei šioje situacijoje aš jiems 
atsakysiu „ne“, jie tikrai galvos, 
kad „taip“. Bet ir atsakyti „taip“ 
aš negaliu, nes tai yra nesąmonė. 
Tada bandau eiti aplinkui, išsiaiš-
kinti, iš kur jie tą žinią ištraukė.

Mūsuose dažnai su regionais 
dirbantys žmonės – ekspertai, 
politikai – arba neturi laiko, arba 
nuvažiuoja aplankyti ir galvoja, 
kad klausimas tuo jau išspręstas. 
Arba daro dar blogiau – atva-
žiuoja pas bobutę su silke. Bobu-
tei reikia ne silkės, o žmogiškojo 
ryšio, dėmesio. Bet kai tu atve-
ži silkę, tai, žinoma, tau sako – 
ačiū, bet ne to reikėjo.

Suprantama, reikia didinti 
tautinių mažumų įsitraukimą, 
mažinti jų atskirti nuo kitų 
Lietuvos bendruomenių. 
Kaip dar galima jų atstovus 
sąmoninti, didinti jų pilietinę 
brandą, kad jie taptų tikrais 
Lietuvos, o ne kažkokios 
menamos šalies piliečiais?

Tai yra ilgas procesas. Greiti 
veiksmai jau atlikti – tautinių ma-
žumų atstovai atjungti nuo pro-
pagandos. Antra – įtraukti ir duo-
ti jiems kažką, t. y. sukurti jiems 
priimtinų programų. Ir trečias, il-
galaikis, metodas. Grįžtame prie 
to paties, apie ką jau kalbėjome – 
švietimas, mokykla, vertybės.

Beje, iš tiesų daug rusakalbių, 
lenkakalbių vaikų labai gerai kal-
ba ar rašo lietuviškai, kartais jie 
moka lietuvių kalbą geriau negu 
patys lietuviai. Tai yra mūsų regi-
onų mokyklų nuopelnas.

Bet vėlgi reikia suprasti, kad 
čia svarbi vertybių sistema. Svar-
bu gerai mokėti lietuvių kalbą, 
gerai rašyti arba kalbėti. Bet ar aš 
tai darau iš širdies, ar dėl to, kad 
už manęs kažkas stovi ir kirs per 
galvą, jei aš suklysiu?

Tai tikrai nėra kažkoks stebu-
klas, tai visi žino. Bet egzistuo-
ja toks požiūris – o kam?

Kodėl toks abejingas požiūris 
gajus ir kada jis pasikeis? Ar 
tai tik politikoje jau gerokai 
užsisėdėjusių politikų mąstysena?

Apie tai nėra mąstoma, nes 
sveriama – aš galvoju apie Sei-
mo rinkimus, kiek man reikia 
rinkėjų balsų? Čia man jų vis 
tiek neduos, vadinasi, neverta.

Kažkada buvau įtrauktas į savi-
valdybių rinkimus. Pastebėkite – į 
lenkakalbių, lenkų mažumų apy-
linkes skiriami tie kandidatai, ku-
rie vis tiek nepraeis. Jeigu toks po-
žiūris, aišku, kad neišrinks.

Nes nėra elementaraus žmo-
giško bendravimo. Iš kitos pu-
sės, visi tie, kurie dėlioja rinki-
mines schemas, sako, kad ten 
– nesvarbu. Kiek yra rinkėjų Vi-
sagine? Vieni išvažiuos, Ignali-
nos atominės elektrinės darbuo-
tojai išmirs – ramu. Ne ramu!

Ir toks požiūris į žmogų gy-
vas ne tik tuose regionuose, bet 
ir visoje Lietuvoje. Kodėl visi 
bėga? Būtent dėl to.

Vadinasi, Lietuvai reikia 
sustyguoti ne tik išorės politiką 
ar užsienio valstybėms taikomą 
strateginę komunikaciją. 

Panašu, kad mūsų šalyje 
trūksta ir vidinės valstybinės 
komunikacijos?

Dėl to man ir kelia šypseną, kai 
sakoma, kad kuriama kurios nors 
ministerijos kurio nors departa-
mento strateginė komunikacija. 
Strateginė komunikacija yra vals-
tybės, t. y. ji turi būti viena.

Jeigu ji yra viena ir vientisa, 
gali būti viduje nukreipta tam, 
kad suburtų regionus į vieną ben-
dresnį vienetą. Ar tai yra kažkoks 
ypač sudėtingas uždavinys? Ne. 
Bet yra bijoma, kad tokia strate-
ginė komunikacija bus panaudo-
ta prieš konkrečią politinę partiją, 
konkretų politiką. Norint, kad to 
nebūtų, tiesiog reikia sudėlioti at-
svaros mechanizmus.

Labai svarbu, kokia strateginė 
komunikacija yra išorėje, kita 
vertus, labai svarbu, kokia ji vi-
duje – ji rodo, kaip mes kovoja-
me su propaganda.

Kaip sakiau prieš tai – žinutės 
prieš žinutes. Mes nuolat į kažką 
reaguojame. Reikia nereaguoti. 
Reikia produktyviai mąstyti, nu-
matyti, suplanuoti ir padaryti.

Jeigu žinome, kad Vasario 16-
ąją sulauksime daug išpuolių iš 
Rusijos pusės, mes tai galime su-
planuoti. Ar kiekvieną kartą žie-
ma turi mus užklupti netikėtai, 
kaip kelininkus?

Tad ko trūksta mūsų 
valstybei? Ar tikite, kad iš 
politikos ringo pasitraukus 
vyresniosios kartos politikams 
pasikeis jaunųjų mąstymas?

Kol nepakeisim savo moky-
klų, deja, mes būsime blaškomi.

Vadinasi, strateginė mūsų 
šalies sritis, kurią reikia kuo 
skubiausiai ir iš pagrindų 
tvarkyti, yra švietimas?

Taip, bet tai yra žinoma nuo 
1990 metų. Kodėl niekas nesikei-
čia? Atsakymas – ketveri metai.

Čia labai svarbi yra žiniasklai-
dos vieta. Nesakau, kad ji atstos 
mokyklą, bet ji gali padaryti labai 
didelę įtaką ugdydama visuome-
nę, jau suaugusius žmones. Dėl 
ko diktatūros taip bijo laisvos ži-
niasklaidos? Tai yra labai svarbu.

Mes kalbėjome, kad sunku 
keisti visuomenę, nes yra nuo-
monės ir visi kiti dalykai. Bet 
po truputį, jei pasistengsi, pada-
rysi. Ar viena redakcija gali ką 
nors pakeisti? Ne. Bet jei bus 
dar viena, prie jų prisijungs dar 
daugiau – pasikeitimai prasidės. 
Nieko nepakeis nei viena moky-
kla, nei viena redakcija, bet kuo 
mūsų bus daugiau, jei tai darysi-
me valstybės mastu ir ne priešo-
kiais, sugebėsime.

Dėkoju už pokalbį.

Aurimas Navys akcentavo, jog 
tik vieninga valstybės politika 

sustabdys mūsų tautai daromą 
propagandos poveikį
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Parengė Lina Kovalevskienė,
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė ryšiams su visuomene,                                                                                                                                       

tel. (8 386) 51 824,  mob. 8 656 70 424, el. p. lina.kovalevskiene@ignalina.lt

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia konkur-
są „Dėl teisės prekiauti ar teikti paslaugas laikinuose statiniuo-
se (kioskuose arba paviljonuose) laisvoje valstybinėje žemėje, 
dalyje teritorijos prie pastato Geležinkelio g. 35, Ignalinos m.“.

Konkursų sąlygos su priedais ir paraiškų dalyvauti konkur-
se formas rasite interneto svetainėje www.ignalina.lt, skiltyje          
„Skelbimai“.

Konkursų dėl teisės prekiauti ar teikti paslaugas laikinuose 
statiniuose Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos viešose vie-
tose organizavimo komisijos sudarymo ir konkurso organizavi-
mo komisija

Gyventojų 
dėmesiui!

SĮ „Kompata“ individualių valdų gyventojams nemokamai da-
lyja plastiko, popieriaus, metalo ir stiklo pakuočių atliekoms 
skirtus konteinerius (iš viso 8 tūkst. vnt., jau gauta 952 vnt.).

Visus, norinčiuosius rūšiuoti, kviečiame registruotis:
• El. paštu: paslauguadministravimas@kompata.lt, rastine@

kompata.lt;
• Feisbuke: https://www.facebook.com/kompata.imone.1t;
• Savitarnos svetainėje (galima rašyti pranešimą): https://savitar-

nakompata.mokesta.lt
• Tel. 8 686 52 176.
Rūšiuodamas kiekvienas iš mūsų prisideda prie gamtos                                 

išsaugojimo!

Skelbiami aukcionai
Ignalinos rajono savivaldybės administracija 2022 m. gruodžio 22 d. viešo tiesioginio 
aukciono būdu parduoda:

• 10.30 val. – butą (unikalus Nr. 4400-0568-9912:6454, bendras plotas – 30,52 kv. m, 2 kamba-
rių, 1 aukšte) Vilniaus g. 41-1, Dūkšto m., Ignalinos r. Pradinė pardavimo kaina – 666 Eur. Kainos 
didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 30 Eur. Aukciono dalyvio 
garantinis įnašas – 67 Eur. 

• 11.00 val. – buvusios mokyklos pastatą (plotas – 250,09 kv. m, mūrinis, 1 aukšto), malkinė (plo-
tas – 27,00 kv. m), kiemo statiniai (išvietė) su 0,2802 ha žemės sklypu Senojo Kaimo g. 28, Ber-
notų k., Mielagėnų sen. Pradinė pardavimo kaina – 4550 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 30 Eur. Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 455 Eur. 

• 11.30 val. – butą Nr. 3 (su bendro naudojimo patalpomis, plotas – 39.43 kv. m, 2 kambarių, 1 
aukšte) Bėčiūnų g. 37-3, Bėčiūnų kaime. Pradinė pardavimo kaina – 600 Eur. Kainos didinimo in-
tervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 60 Eur.

Aukcionų sąlygos skelbiamos interneto svetainėse www.evarzytynes.lt ir www.ignalina.lt.
Aukcionai vyks Ignalinos rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje I aukš-

te adresu: Laisvės a. 70, Ignalina. Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2022 m. gruodžio 19 d.                                          
08.00–15.00 val. 

Dalyviai registruojami 2022 m. gruodžio 22 d. 08.00–10.00 val. savivaldybėje, 16 kab. Aukciono 
dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo regis-
truoti aukciono dalyvį. Pasiteirauti apie aukcionus tel. (8 386) 39 140.

Savaitės akcentai
Pradžia 2 psl.

Džiaugiuosi, kad žmonės, nau-
dodamiesi susitikimais, turi noro 
išsikalbėti, išsiaiškinti jiems rūpi-
mus klausimus. Kai kalbiesi ne 
per trečiuosius asmenis, nelie-
ka vietos interpretacijoms, pro-
blemos išsprendžiamos greičiau. 

Bendravimo būtinumą pajutau 
ir dalyvaudamas Ignalinos ra-
jono neįgaliųjų draugijos rengi-
nyje, kuriame drauge buvo pa-
minėta ir Tarptautinė neįgaliųjų 
žmonių diena. Džiaugiuosi, kad 
pastaruoju metu visuomenė yra 
įgali padėti neįgaliesiems. Rei-
kia subręsti, kad jaustum kito 
skausmą, suprastum jo nega-
lią, stengtumeis jam pagelbėti. 
Viešųjų erdvių, teritorijų, pasta-
tų pritaikymas neįgaliųjų porei-
kiams – jau seniai ne iššūkis, 
o suprantamas darbas. Negalią 
turintys žmonės negali būti nei 
užmiršti, nei izoliuoti. Ir jei kai 
kas šito nesupranta, kviečiau 
draugijos narius apie tai drą-
siai kalbėti. Lygiai taip pat kvie-
čiu pastebėti ir tuos, kurie kan-
triai darbuojasi pagalbos kitam, 
atjautos darbuose.

Pirmadienį buvo minima Tarp-
tautinė savanorių diena. Tai ta 
šventė, kuri yra uždirbama ne-
lengvu, bet prasmingu kasdie-
niu darbu. Savanorystė negali 
būti primesta, būti kokiu įparei-
gojimu. Bet pati diena pasitar-
nauja tam, kad primintų tokią 
misiją, skatintų žmonių norą pa-
siūlyti savo paslaugas įvairiose 
srityse.

Negaliu nepadėkoti ir mal-
tiečiams, dar neseniai vaiši-
nusiems visus skania sriuba ir 
priminusiems vienų kitiems pa-

galbos prasmę. Jų pačių sava-
noriška veikla yra puikus pavyz-
dys. Sriuba – kartą metuose, 
o jų pagalba žmonėms – kas-
dienė. Esu dėkingas jiems už 
tai, nes jie padeda mūsų kraš-
to žmonėms karštu maistu, bū-
tinais daiktais, bendravimu. 
Daugeliui ir tai – didžiausia                               
prabanga.

Kartais pasigirsta kalbų, 
kad visi vargan patekusieji 
prisimenami tik prieš 
didžiąsias šventes.

Bet tai nereiškia, kad mums 
nežinomi jų kasdieniai rūpes-
čiai. Tik tas kasdienis ėjimas pas 
šiuos žmones gal kiek mažiau 
pastebimas, tylesnis – kai kam 
suteikiamas socialinis būstas, 
kitam skiriama vienkartinė pa-
šalpa didiesiems nepritekliaus 
gaisrams apgesinti, trečiais pa-
sirūpinama, sutvarkant reika-
lingus dokumentus socialinėms 
išmokoms gauti, padedama pa-
siekti gydymo įstaigas, sukapo-
jamos malkos, prašienaujami 
takai. Šiame tyliajame fronte vi-
sados budri socialinių darbuoto-
jų grandis. 

O šventėms juk visi laukiame 
dovanų, jas perkame artimie-
siems. Šventės tapo tiesiog ne-
atsiejamos nuo dovanų. Bet jos 
kartu užaštrina atskirties, vie-
natvės pojūtį. Kai visur daug 
triukšmo ir blizgesio, nepasitu-
rintiems, varge ir vienatvėje at-
sidūrusiems dar sunkiau. Tai ir 
manau, jog prasminga ateiti pas 
juos su dovanomis, gražių šven-
čių palinkėjimais. O jei dovanų 
krepšelyje žmogus randa ne-
kasdienių skanėstų, argi negali 
pamanyti, jog ir jis jausis įsilie-

jęs į tą šventinį džiugesį? 
Prieššventinis laikotarpis ska-

tina mumyse solidarumo jaus-
mus, primena apie aukos pras-
mę. Norėčiau prisiminti ir neseną 
vokiečių vizitą. Kronshageno 
Raudonojo kryžiaus draugijos 
nariai jau dešimtmečius prieš 
didžiąsias šventes tiesią ranką 
mūsų rajono gyventojams. Toje 
rankoje – irgi dovanos. Vertin-
gos pinigine išraiška, svarbios 
dvasinio artumo prasme. Džiau-
kimės, jei šiandien galime daly-
tis. Tikėkime, kad už tai mums 
bus atlyginta.

Jūs čia apie Visaregintį?
Gal ir jį. O šia tema, tarp kit-

ko, turiu ir naujieną. Turėtume 
žinoti, jau esame ir įpratę, kad 
mus stebi ne tik Dievas, bet ir 
stebėjimo kameros. Apie jas 
šią savaitę kalbėjausi su polici-
jos pareigūnais. Iki šiol Ignalino-
je buvo įrengtos aštuonios ste-
bėjimo kameros, o štai lapkritį 
mieste „įdarbintos“ dar penkios 
visareginčios akys. Nuo šiol yra 
stebimos Ateities–Geležinke-
lio, Ateities–Laisvės, Ligoninės–
Aukštaičių, Budrių–Vilniaus 
gatvių sankryžos bei įrengta pa-
pildoma stebėjimo kamera prie 
parduotuvės „Danalta“.

Laisvės aikštėje sušvito 
pagrindinė miesto ir viso 
rajono eglė. Į ją buvo 
nukreiptos ne tik stebėjimo 
kameros, bet ir mūsų akys.

Ir ta proga buvo puiki šventė. 
Bent jau aš girdėjau tokius atsi-
liepimus. Išties norėjome sukurti 
šventę vaikams ir suaugusiems. 
Ji tęsiasi. Vaikučius ir jų tėve-
lius kviesčiau apsilankyti Igna-
linos rajono kultūros centro (to-
liau – IRKC) kieme, kur jau stovi 
Kalėdų Senelio namelis. Vai-

kai gali rašyti laiškus, kuriuos 
iš jų paims elfai ir perduos Ka-
lėdų Seneliui. O šiandien visus 
kviesčiau ateiti į IRKC vyksian-
tį jubiliejinį IRKC sportinių šokių 
kolektyvų koncertą. Neringos 
Kirkilienės vadovaujama „Viva“ 
švenčia penkiolikos metų jubi-
liejų, „Mamba“ – dvidešimtmetį.

Smagu, kad šventes pasitin-
ka ne tik Ignalina. Viena po ki-
tos žiebiasi Kalėdų eglutės se-
niūnijose. Dar šiandien jos bus 
įžiebtos Ceikiniuose, Vidiškėse, 
Naujajame Daugėliškyje, Dūkš-
te, kitą savaitę – Linkmenyse, 
Mielagėnuose, Tverečiuje, Di-
džiasalyje, Kazitiškyje, Rimšėje.

Manau, ir ten visiems darbų – 
į valias, bet ir šventėms bus su-
rasta laiko.

Bet svarbiausia, vis dėlto, šia-
me laike išlikti gyviems ir svei-
kiems. Pasigirsta nerimo signa-
lų apie žvejus, jau lipančius ant 
plono ežerų ledo. Nelaimių rajo-

ne dar neregistruota, bet ar no-
rite, kad jūs ar jūsų artimasis 
pradėtų tą statistiką? Raginčiau 
žvejus būti kantrius, nes net di-
džiausia žuvis neverta jūsų gy-
vybės ir artimųjų skausmo. Tė-
veliai turėtų saugoti vaikus nuo 
pasismaginimų ant ežerų.

Siaučia ir ligos. Sergamumas 
gripu ir vadinamosiomis perša-
limo ligomis šalyje tuoj pasieks 
epideminį lygį. Girdėti, kad kai 
kurioms savivaldybėms specia-
listai jau netrukus rekomenduos 
skelbti epidemiją. Tarp aštuonių 
šalies savivaldybių, kurios įvar-
dijamos kaip artėjančios prie kri-
tinės ribos, minimas ir kaimyni-
nis Visaginas. 

Taigi svarbiausia išlikti gy-
viems, sveikiems, o paskui jau ir 
švęsti galima.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi                                        
Vida GASPARAVIČIENĖ

Ignalinoje nuo šiol saugumą užtikrins nebe aštuonios, o trylika stebėjimo 
kamerų
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savivaldybės viešojoje 
bibliotekoje

Gruodžio 12 d. 16 val. – 
ITAU muzikos fakulteto užsiė-
mimas „Tango ritmai“

Gruodžio 14 d. 17 val. – po-
pietė „Kaip M ir M keitė meno 
istoriją“, skirta Jono Meko 
100-mečiui ir jo bičiuliui Jur-
giui Mačiūnui

Gruodžio 15 d. 9.30 val. – 
mokymai darbuotojams

Iki gruodžio 9 d. – autorinė 
Tautodailininkų sąjungos narės 
Bronislavos Palevičienės pa-
puošalų paroda „Švenčių belau-
kiant (abonemente)

Iki gruodžio 10 d. – litera-
tūros paroda Petrui Tarasenkai 
„Apie gilios senovės žmonių 
gyvenimą knygas rašau“ (vaikų 
abonemente)

Iki gruodžio 18 d. – spaudinių 
paroda informacijos ir kraštotyros 
skaitykloje „Šviesus muziejininko 
paveikslas“, skirta kraštiečio, isto-

riko, muziejininko Vinco Žilėno 
115-osioms gimimo metinėms pa-
minėti (Informacijos ir kraštotyros 
skaitykloje)

Iki gruodžio 24 d. – litera-
tūros paroda, skirta avangardi-
nio kino kūrėjo ir kino kritiko, 
prozininko, poeto Jono Meko 
100-osioms gimimo metinėms

Nuo gruodžio 12 iki 31 
d. – literatūros paroda „Ap-
šerkšniję mūsų žiemos“ (vaikų                           
abonemente)

Iki gruodžio 31 d. – Ignali-
nos rajono švietimo ir sporto 
paslaugų centro Dailės studijos 
mokinių paroda „Ignalinos pa-
sakos“ (Atradimų erdvėje)

Ignalinos krašto muziejuje
Gruodžio 14 d. 17 val. – pro-

jekto „Sugrįžtanti dainomis“ pri-
statymas. Dainų karalienės Kris-
tinos Skrebutėnienės paveldo 
palikimo įprasminimas (žr. afišą 
„Dienos Reklamos“ 2 psl.)

Renginiai

Tęsinys 8 psl.

Pati O. Palšienė sako, kad nė 
dienos be darbo nėra sėdėju-
si, tik dabar jau gali ramybe pa-
sidžiaugti. Ir tai dar rankoms ir 
akims veiklos suranda. Mezga 
pirštines, riešines, kojines – visi 
draugai, giminės jomis apdova-
noti. Ir į Angliją, į Vokietiją jos 
rankdarbiai iškeliavę. 

Moteris prisiminė ir savo dar-
bo kolūkyje metus. Teko ir karves 

Pasveikinta darbšti Dūkšto 
seniūnijos ilgaamžė

Tumelinos kaime (Dūkšto sen.) nuo kelio gerai mato-
mas ant kalnelio stovintis gražus namas. Čia savo 90-
metį sutiko Ona Palšienė. Savaitgalį ją pasveikino ar-
timiausi žmonės, o pirmadienį sveikatos, gražių dienų 
ir Dievo palaimos linkėjo Ignalinos rajono savivaldybės 
mero pavaduotojas Juozas Rokas ir Dūkšto seniūnijos 
seniūnas Antanas Šakalys. Seniūnas dėkojo O. Palšie-
nės anūkei Astai ir jos vyrui Artūrui, kad taip nuoširdžiai 
rūpinasi senole, kuri per savo ilgą amžių tiek daug dir-
bo, tokį išminties ir patirties turtą sukrovė.

daug metų melžti, ir kiaules šerti, 
ir laukuose darbuotis. Kelis kartus 
net laikraštyje darbštuolė aprašy-
ta buvo. Dar ir dabar iškarpas, 
padėkos raštus saugo.

Gimusi ir užaugusi dabar jau su-
nykusiame Žąsinių kaime (Dūkš-
to sen.), vėliau O. Palšienė gyve-
no Ligūnuose (Kazitiškio sen.). Su 
vyru Juozu keturis vaikus augino, 
bet ne visiems užaugti buvo lem-

Drūtūnų kaimo jubiliatė dienas 
leidžia prikaustyta prie kėdės, 
bet mylima ir globojama
puiki mezgėja apylinkėse paži-
nota. Kaimynes ir Grikiapelės 
(Linkmenų sen.) mokytojas nuo 
galvos iki kojų apmegzdavo. 

Senolės vyras geras žmo-
gus buvo, visiems gelbėdavo, 
padėdavo, niekam neatsaky-
davo. Prieš keletą metų iške-
liavo anapus. Nuo tada ir atsisa-
kė Bronislavos kojos vaikščioti. 
O ji pati tik raudomis raudoda-
ma kalbėti pradėjo. Viską ir vi-
sus mažybiniais meiliais žode-
liais vadindama, negailėjo jų 

Pradžia 4 psl. ir aplankiusiems svečiams iš 
Ignalinos rajono savivaldybės 
administracijos ir Linkmenų                                        
seniūnijos. 

Labai džiaugėsi jai perskai-
tytu mero sveikinimu, dovano-
mis, džiaugėsi matydama sve-
čius ir atpažinusi „savo mylimą                      
seniūniuką“. 

Ignalinos rajono savivaldybės 
mero pavaduotojas Juozas Ro-
kas ir Linkmenų seniūnijos se-
niūnas Jonas Alekna jubilia-
tei linkėjo ramių šviesių dienų, 
sveikatos ir artimųjų meilės, ku-
rios, matosi, tikrai netrūksta. 

ta. Motinos širdis nekart skausmu 
plyšo ir mažučius, ir jau suaugu-
sius iš gyvenimo išlydint. Dabar li-
kusi tik viena dukra. Močiutę džiu-
gina penki anūkai, trys proanūkiai. 
Devyniasdešimtmetė pasakojo 
apie savo jubiliejaus šventinę die-
ną. Kaip smagu buvo savo artimų-
jų sulaukti, kokia graži diena išau-
šo, kaip saulutė lyg Dievo dovana 
danguje pasirodė, o jau gėlių, o 
dovanų.

Paklausta ilgaamžiškumo re-
cepto, jubiliatė patarė: „reikia 
daug uogų valgyti“. Pati ji uogas 
labai mėgsta, vasarą prisivalgo, 
o žiemą šaldytas skanauja. Dar 
prisimena, kokį paprastą ir svei-
ką maistą seniau valgė, ir duo-
ną patys kepdavo. Išlydėdama ją 
aplankiusius svečius, kiekvienam 
po savo megztas riešines su ge-
riausiomis mintimis dovanojo. 

Ignalinos RSA inf.

Ona Palšienė (su gėlėmis) prisipažino, jog niekada nesėdėjo rankų sudėjusi

Linos Kovalevskienės nuotr.

„Nešioja mani vaikiukai iš 
kumpo kumpelin. O kū padary-
si, kai kojelės jau neneša...Be 
galo gera martelė mano, mačy-
ja man“, – raudodama pasakojo 
senolė. Toks tas 90-metės B. Ci-
bulskienės gyvenimas. Tame pa-
čiame name visą amželį nugy-
venusi ir dabar dienas tarp savų 
sienų leidžia. Ir jau melsdama-
si prašo Dievulio, kad ją pas Va-
lentuką paimtų. Tik ir vėl ją vai-
kai ramina: „Mama, viskas gerai, 
kiek skirta, tiek ir gyvensi“.

Ignalinos RSA inf.

Gaisras
• Gruodžio 4-ą, apie 16.17 val., gautas pranešimas, kad Igna-

linos r., Didžiasalio sen., Navikų k., Radiškės g., dega indi-
vidualus gyvenamasis namas. Atvykus ugniagesiams gelbė-
tojams, kamine degė suodžiai. Gaisro metu išardyta medinės 
perdangos ties kaminu, suodžiai užgesinti. Įvykis tiriamas.

• Gruodžio 5-ą, apie 13.34 val., Ignalinos r., Rimšės sen., 
Meikštų k., Dvaro g., degė namų valdoje esantis pagalbinės 
ūkio paskirties sandėliukas. Gaisro metu apdegė sandėliuko vi-
duje buvusi spinta ir malkos. Įvykis tiriamas.

Padegė ūkinį ir nukentėjo pats
Gruodžio 5-ą, apie 14 val., Ignalinos r., Rimšės sen., Meikštų 

k., šalia daugiabučio namo, neblaivus (2,58 prom.) vyras (gim. 
1973 m.) padegė ūkinį pastatą, priklausantį moteriai (gim. 1969 
m.). Padaryta žala nustatinėjama. Vyras pristatytas į ligoninę. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Parengta pagal Utenos AVPK ir Panevėžio PGV inf. 

Dienos ir naktys 
Ignalinos krašte

ŪKININKŲ ŽINIAI!
Gruodžio 13 d. 13 val. 

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos pastate 
(Laisvės a. 70), antrame aukšte esančioje salėje, įvyks su-
sitikimas su žemės ūkio viceministru E. Giedraičiu ir mi-
nisterijos specialistais. 

Susitikimo metu bus pristatytas naujas 2023–2027 m. Strate-
ginis planas.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti!

M. Lukaševičienė
LŪS Ignalinos rajono skyriaus pirmininkė 
Tel. Nr. 8 616 85 135
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Renginiai

Viršininkas prieina prie 
darbininko ir piktai klausia:

– Kodėl nedirbi?!
– Nemačiau, kad ateinat...

Kaimo gyventojas klausia 
kaimyno:

– Gimtadienio proga žmo-
nai padovanojau svarstykles, 
o ji man – liniuotę. Kaip ma-
nai, ką tai galėtų reikšt?

Jeigu prieš naktį nesuval-
gysite ko nors saldaus, jo-
kių saldžių sapnų galite                              
nesitikėti...

Supykęs tėvas šaukia:
– Už tokius pažymius tikrai 

reikia duoti į kailį!
Sūnus:
– Pritariu, tėti. Aš žinau, 

kur šitas mokytojas gyvena!

Mes beveik kasdien myli-
mės. Vakar beveik, užvakar 
beveik...

Grįžta žmona į namus ir 
randa vyrą geriantį degtinę. 
Šis teisinasi:

– Mieloji, aš negeriu! Aš 
tik dezinfekuoju savo sielos                   
žaizdas...

Moteris piktinasi:
– Kai meilužis buvo atva-

žiavęs, matė visi. O kai va-
gys į namus brovėsi, tai, ma-
tai, visi miegojo!

Labai sunku išlikti dama, 
kai užvalgai žirnių sriubos...

Reikšmingos dienos

KALENDORIUS

Saulė teka 08.27
Saulė leidžiasi 15.53
Dienos ilgumas 07.26

Pilnatis (iki gruodžio 15 d.)

Gruodžio 9 d.

Gruodžio 9 d. – Tarptau-
tinė antikorupcijos diena

Gruodžio 10 d. – Tarp-
tautinė žmogaus teisių die-
na, Futbolo diena, Nobelio 
diena

Gruodžio 11 d. – Tarptau-
tinė kalnų diena, Pasaulinė 
tango diena

Gruodžio 13 d. – Šviesos 
diena, Šv. Liucija

Gruodžio 15 d. – Tarptau-
tinė arbatos diena, Lietuvos 
teismų diena 

Keptos česnakinės cukinijos
Reikės:
2 jaunų cukinijų, druskos ir pipirų pagal skonį, 6 šaukštų alie-

jaus, 4 skiltelių česnako,  šaukšto mairūno, šaukšto kalendros, 
šaukšto petražolių, šaukštelio rozmarinų.

Gaminimas:
cukinijas gerai nu-

plaukite, nusausinki-
te ir perpjaukite išilgai 
per pusę. Pabarstykite 
druska, pipirais. Pries-
konius įtrinkite. Aliejų 
sumaišykite su išspaus-
tu česnaku, smulkiai 
pjaustytu mairūnu, petražolėmis, kalendromis ir rozmarinais. 
Cukinijas sudėkite į kepimo indą pjūvio puse į viršų. Tolygiai 
užpilkite žalumynų su aliejumi. Kepkite iki 210 °C įkaitintoje 
orkaitėje 30 minučių.

Savaitgalio receptai
Kepti cukinijos griežinėliai

Reikės:
2 jaunų cukinijų, stiklinės alaus arba mineralinio vandens, 

druskos ir juodųjų pipirų, 2 česnako skiltelių, 2 kiaušinių, džiū-
vėsių ar miltų, aliejaus kepti.

Gaminimas:
cukinijas supjaus-

tykite griežinėliais. 
Dubenyje išplaki-
te kiaušinius su drus-
ka. Tada pilkite alų ar 
mineralinį vandenį, 
pagardinkite juodai-
siais pipirais, berkite 
smulkiai sutarkuotą česnaką. Viską išmaišykite. Cukinijų grie-
žinėlius merkite į plakinį, apvoliokite džiūvėsiuose ar miltuose 
ir keletą minučių kepkite įkaitintoje keptuvėje.

Pradžia 7 psl.

Gruodžio 14–16 d. – eduka-
ciniai užsiėmimai tema „Šventų 
Kalėdų belaukiant“. Būtina iš-
ankstinė registracija

Iki gruodžio 30 d. – Danutės 
ir Dano Stočkų veltinio ir me-
džio drožinių paroda

Iki gruodžio 31 d. – perso-
nalinė Petro Bilkio fotografijos 
paroda „Vartai į tolumas“

Ignalinos rajono kultūros 
centre (IRKC)

Gruodžio 9 d. 18 val. – jubi-
liejinis IRKC šokių kolektyvų 
„Viva“ ir „Mamba“ koncertas 
„Šok!“ (žr. afišą 1 psl.)

Gruodžio 14 d. 19 val. – kino 
komedija „Skyrybos“

Gruodžio 16 d. 18 val. – Ma-
riaus Jampolskio ir Irūnos kon-
certinė programa „Kai metai 
baigias...“

Ceikiniuose
Gruodžio 9 d. 11 val. – eglu-

tės įžiebimo šventė „Teatrali-
zuota kalėdinė pasaka“

Gruodžio 14 d. 11 val. – skai-
tytojų klubo „Laikas su knyga“ 
susitikimas (bibliotekoje)

Gruodžio 14 d. 11 val. – kū-
rybinės dirbtuvėlės „Kalėdinės 
dekoracijos“ (IRKC padalinyje)

Iki gruodžio 10 d. – akci-
ja „Įsileiskim Kalėdų angelą į 
savo namus“ (bibliotekoje)

Iki gruodžio 30 d. – spau-
dinių paroda „Prisilieski-
me prie Kalėdų paslapties...“                             
(bibliotekoje)

Didžiasalyje
Gruodžio 14 d. 11 val. – edu-

kacija „Kalėdinių papuošimų 
dirbtuvės“ (bibliotekoje)

Gruodžio 15 d. 15 val. – 
eglutės įžiebimo šventė

Gruodžio 16 d. 14 val. – gro-
žinės kūrybos apie arbatą pri-
statymas „Pasišnekučiuoki-
me prie arbatos puodelio“ su 
Rita Ramanauskiene, Palū-

šės filialo vyr. bibliotekininke                              
(bibliotekoje)

Gruodžio 16 d. 14 val. – Au-
gustino Voldemaro 80-ųjų mir-
ties metinių minėjimas (Dysnos 
kaime)

Nuo gruodžio 14 iki sausio 6 d. 
– „Mano vaikystės eglutė“ – senų 
nuotraukų paroda (bibliotekoje)

Dysnoje
Nuo gruodžio 15 iki 31 d. 

– kalėdinių puokščių, karpinių 
paroda „Padabintos mintim ir 
kūryba“ (bibliotekoje)

Dūkšte
Gruodžio 9 d. 17 val. – Ka-

lėdų eglutės įžiebimo šventė 
„Įžiebk viltį“

Gruodžio 15 d. 15 val. – 
adventinė popietė „Mes ieškom 
Dievo artumos“ (bibliotekoje)

Iki gruodžio 31 d. – Daivos 
Balevičiūtės tapybos darbų par-
oda (IRKC padalinyje)

Iki gruodžio 31 d. – spaudi-
nių paroda „Ilgiems žiemos va-
karams“ (bibliotekoje)

Gilūtose
Gruodžio 10 d. 13 val. – 

edukacija „Kalėdinių žaisliukų 
dirbtuvėlė“ (bibliotekoje)

Iki gruodžio 30 d. – spau-
dinių paroda, skirta gamti-
ninko, rašytojo Tado Iva-
nausko 140-mečiui paminėti                                 
(bibliotekoje)

Kazitiškyje
Gruodžio 10 d. 14 val. – tra-

dicinis advento vakaras „Prie 
advento žvakelių“ (IRKC                    
padalinyje)

Nuo gruodžio 10 iki 31 d. – 
kalėdinių žaislų paroda, auto-
rė Onutė Maciulevičienė (IRKC 
padalinyje)

Iki gruodžio 30 d. – projek-
to „Legendų ir liaudies pasakų 
svarba socialiniam suaugusiųjų 
besimokančiųjų reaktyvavimui 
ir „COVID-19“ pasekmių įvei-
kimui“ legendų iliustracijų par-
oda (bibliotekoje)

Kazokinėje
Iki gruodžio 31 d. – paroda 

„Žiemos šventės su vėjais ir pū-
gomis atkeliauja“ (bibliotekoje)

Linkmenyse
Gruodžio 14 d. 15 val. 

– šventinė Padėkos popietė                  
(bibliotekoje)

Gruodžio 14 d. 16 val. – 
eglės įžiebimo šventė (seniūni-
jos aikštelėje)

Iki gruodžio 30 d. – temi-
nė spaudinių paroda „Kūčios ir 
Kalėdos. Rankdarbiai jų lauki-
mui“ (bibliotekoje)

Iki gruodžio 31 d. – paro-
da „Gamtos spalvos“ (IRKC                   
padalinyje)

Mažėnuose
Gruodžio 10 d. 14 val. – 

advento skaitymai „Advento 
vainikas – gyvenimo simbolis“ 
(bibliotekoje)

Meikštuose
Iki gruodžio 29 d. – rankdar-

bių paroda-konkursas „Kitokių 
eglučių kiemelis“ (bibliotekoje)

Nuo gruodžio 14 iki 31 
d. – knygų ir spaudos paro-
da „Sutikime šventes skaniai“                            
(bibliotekoje)

Mielagėnuose
Gruodžio 15 d. 11 val. – 

eglutės įžiebimo šventė
Gruodžio 15 d. 13 val. – 

žiemos stebuklo belaukiant. 
Skaitytojų būrelio susitikimas                         
(bibliotekoje)

Gruodžio 16 d. 15 val. – lite-
ratūrinė-muzikinė popietė „Žie-
mos taku“ (IRKC padalinyje)

Iki gruodžio 20 d. – spaudi-
nių paroda „Kalėdinės dekora-
cijos“ (bibliotekoje)

Naujajame Daugėliškyje
Gruodžio 9 d. 10 val. – skai-

tytojų klubo „Mintis“ susitiki-
mas (bibliotekoje)

Gruodžio 9 d. 15 val. – eglės 
įžiebimo šventė „Prie eglutės“

Gruodžio 14 d. 11 val. – 

kalėdinės dirbtuvės „Kalė-
dinių dekoracijų gamyba“                                    
(bibliotekoje)

Palūšėje
Iki gruodžio 20 d. – spaudi-

nių paroda „Savanoriai Aukš-
taitijos nacionaliniame parke“       
(bibliotekoje)

Rimšėje
Gruodžio 16 d. 18 val. – 

eglutės įžiebimo šventė
Nuo gruodžio 14 iki 23 d. 

– Visagino socialinės globos 
namų gyventojų keramikos par-
oda „Lipdau pasaulį, lipdau 
save“ (bibliotekoje)

Nuo gruodžio 14 iki 31 d. – 
knygų ir spaudos paroda „Šven-
tinis įkvėpimas“ (bibliotekoje)

Nuo gruodžio 14 iki 31 d. 
– atvirukų paroda „Mūsų vai-
kystės šventinis paveldas“                           
(bibliotekoje)

Strigailiškyje
Gruodžio 10 d. 15 val. – 

advento vakaras „Gerumo 
liepsnele, sušildyk mūsų širdis“ 
(IRKC padalinyje)

Iki gruodžio 30 d. – spaudi-
nių paroda „Albertui Moravi-
jai-115“ (bibliotekoje)

Tverečiuje
Gruodžio 15 d. 13 val. – 

eglutės įžiebimas su teatralizuo-
ta pasaka „Prie eglutės“

Vidiškėse
Gruodžio 9 d. 13 val. – tra-

dicinė eglės įžiebimo šventė 
„Mano gražuolė eglutė“

Iki gruodžio 31 d. – literatū-
ros paroda „Lietuviškos Kūčios 
ir Kalėdos“ (bibliotekoje)

Ignalinos sporto ir pramogų 
centre

Gruodžio 10 d. 14 val. – Re-
gionų krepšinio lygos rungty-
nės. Ignalinos „Vilkakalnis“ – 
Birštono „Milasta“

Organizatoriai pasilieka teisę 
keisti programą ir renginio laiką


