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PATIKËKITE
SAVO APSAUGÀ

n Apsaugos sistemø projektavimas,
árengimas ir prijungimas prie UAB „G4S
Lietuva” centrinio stebëjimo pulto.
n Apsauga ir reagavimas á pavojaus
signalus 24 val. per parà.
n Apsaugos sistemø techninë prieþiûra
n Inkasavimo paslaugos

trumpuoju numeriu 1691
arba tel. (8 315) 71 030

Pagarba ir
dëkingumas
medikei Reginai
Grigaravièienei

Alytaus kraðto laikraðtis

Uþ patirtà þalà
dël ekstremalios
situacijos galima
valstybës parama

Meras Algirdas Vrubliauskas:
„Kà padarë paprasti darbininkai, yra stebuklas”

Devynias dienas Alytaus seniûnijos, ypaè Miklusënø, gyventojus dusinæ
padangø perdirbimo ámonëje kilusio gaisro dûmai baigia iðsisklaidyti. Gais-
ravietëje ugniagesiams labai talkina pirmoji á pagalbà atvykusi Alytaus ra-
jono ámoniø „Nerda“ ir „Eurotransa“ sunkioji technika.

Skaitykite 6 psl.

12 psl.

Knygos
„Makniûnai“
pristatymas

Alytaus rajono savivaldybës meras Algirdas Vrubliauskas Miklusënø
bendruomeniø vadovams, seniûnaièiams  pristatë rajono verslininkus: UAB
„Nerda“ – Nerijø Pileckà (ketvirtas ið kairës)  ir UAB „Eurotransa“ – Dainiø
Petrukauskà (penktas ið kairës), kuriø sunkioji technika pirmoji atvyko á
gaisravietæ Alytuje.  Apie savivaldybës darbus ðalinant gaisro padarinius kalbëjo
Alytaus rajono savivaldybës administracijos  direktoriaus pavaduotojas, rajono
ekstremaliø situacijø komisijos pirmininkas Virgilijus Pranskevièius (pirmas ið
kairës) ir seniûnas Kæstutis Tumynas (treèias ið kairës). Naudingais patarimais,
kaip elgtis po gaisro tvarkant patalpas  pasidalijo chemijos mokslø daktaras
Donatas Þmuidinavièius (antras ið kairës).

Ðá ketvirtadiená, spalio 24-àjà,  „Alytaus nau-
jienø“ redakcijà pasiekë þinia, kad bankruta-
vusios „Alytaus tekstilës“ administraciniame
pastate Pramonës gatvëje gyvena ten ásikûru-
sioje siuvykloje dirbantys vietnamieèiai. Alytið-
kiams iðkilo klausimas, ar jie ið ðiø patalpø bu-
vo iðkeldinti, ar bent pasiûlyta palikti gyvena-
màjà vietà dël netoliese kilusio gaisro padan-
gø perdirbimo ámonëje „Ekologistika“. Apsilan-
kius buvusios tekstilininkø bendrovës administ-
raciniame pastate, ið tiesø teko pamatyti uþ-
sienieèiø gyvenamàsias patalpas. Netrukus èia
veikianèioje siuvykloje ir uþsienieèiams gyventi
skirtame viename ðio pastato aukðtø apsilan-
kë Valstybinës darbo inspekcijos ir Nacionali-
nio visuomenës sveikatos centro specialistai.

Gaisravietës paðonëje dirba
ir gyvena vietnamieèiai

Skaitykite 6 psl.

8 psl.

Antrà savaitæ geriamojo vandens
pagal grafikà sulaukiantys Panemunës
gyventojai nesiskundþia – svarbiausia
uþgesinti smilkstantá gaisrà

5 psl.

Pavasario gatvëje
darbai prasidës
pavasará

Bankrutavusios „Alytaus tekstilës“ vienuolikos aukðtø administ-
racinis pastatas parduotas prieð devynerius metus net septintajame
aukcione ir uþ pradinæ kainà – 210 tûkst. litø.           Zenono ÐILINSKO nuotr.

Vietnamieèiams buvusios „Alytaus tekstilës“ valdþios kabinetuose pastatytos lovos, kai kur – dviaukðtës.
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Mes áveiksime kartu
Mûsø Alytø aptemdë go-

dus niekðelis, kuris padarë
didelæ þalà miestui. Ðis
monstras – gaisras – mies-
te ðeimininkauja jau vie-
nuoliktà dienà. O miestas
kovoja. Deja, vienas.

Þmonës pikti, pavargæ ir
iðduoti, patyræ sveikatos
problemø, o ámonës, gamyk-
los patyrë didþiuliø finansi-
niø nuostoliø. Taèiau tai ne
tik Alytaus miesto, bet ir vi-
sos valstybës katastrofa. To-
dël Alytus negali bûti palik-
tas vienas.

Pikta, kad mûsø kraðtà pa-
vëluotai aplankiusi naciona-
linë Ekstremaliø situacijø
komisija ávertinusi pasakë,
kad tai miesto, bet ne vals-
tybinio lygmens pavojus.
Girdite? Miesto! Nepaisant
fakto, kad tas velnio debe-
sis daugiau kaip savaitæ þa-
dino ir vertë þmones iðva-
þiuoti ið namø ne tik Aly-
taus mieste, bet ir rajone,
Prienuose, Birðtone ar net
Kaune.

Taèiau, nepaisant pelenø,
miestas turi stotis ant kojø
ir eiti á prieká, nusivalyti lan-
gus, pasveikti ir vël kibti á
darbus. Noriu pasakyti, kad
mano kraðto þmonëms rei-
kia þmogiðko supratimo bei
taikaus biurokratø dialogo
su miesto valdþia.

Taip, mes jautëme mora-
liná palaikymà ið visos ðalies
þmoniø ir kai kuriø aukðtas
pareigas einanèiø asmenø
dëmesá. Problemai abejingas
neliko ir prezidentas. Kad ir

pavëluota, bet reakcija vis
dëlto buvo iðreikðta. Taèiau
pagalbos ið valstybës nori-
me ne tik gaisro metu, o iki
paties galo, ne tik moralinio
palaikymo, bet ir realiø dar-
bø. Todël praðau Vyriausy-
bës padëti – skirti papildo-
mø lëðø, atkurti socialinæ
gerovæ Alytuje bei iðgydyti
Alytaus ir visos paveiktos
Lietuvos þaizdas. Mums rei-
kia ne tik dvasinës, bet ir
finansinës paramos.

Ugnis, dûmø kamuoliø
terðalai smogë Alytaus biu-
dþetui þemiau juostos. Mies-
tas metë milþiniðkas sumas
gaisro bei jo padariniø lik-
vidavimui, buvo uþdarytos
Pramonës rajone esanèios
gamyklos, ámonës, pakore-
guotas ugdymo ástaigø

tvarkaraðtis. Mieste stojo gy-
venimas, o vaizdas gatvëse
priminë Èernobylio katast-
rofà. Maþa to, gaisro sukel-
ta þala virðijo 5 mln. eurø
sumà. Ir tai tik preliminari
suma, ðiuo metu dar negali-
ma tiksliai ávardyti miesto
patirtø finansiniø nuostoliø,
bus skaièiuojama. Bet jau
dabar galima pasakyti, kad
tai – milþiniðkos sumos.

Visas dienas domëjausi si-
tuacija Alytuje, bendravau
su ugniagesiais, specialis-
tais, siûlydamas ávairià pa-
galbà ir palaikydamas ryðá su
Alytaus miesto meru. Áverti-
næs visà situacijà, parengiau
kreipimàsi á Vyriausybæ dël
gaisro bei padarytos þalos
aplinkai likvidavimo darbø

finansavimo, kurá teiksiu mi-
nistrui pirmininkui. Taèiau
vienas pats, be kolegø pa-
galbos, negaliu to padaryti.
Tad Alytaus ir savo vardu
esu dëkingas 46 Seimo na-
riams: S.Tumënui, V.Simu-
likui, R.Miliûtei, K.Smirno-
vui, A.Nekroðiui, R.Karbaus-
kiui, Z.Streikui, P.Valiûnui,
L.Balsiui, T.Tomilinui,
J.Varþgaliui, J.Imbrasui,
J.Jaruèiui, A.Butkevièiui,
A.Palioniui, A.Jankuvienei,
J.Rimkui, A.Papirtienei,
L.Stasevièiui, G.Vasiliaus-
kui, A.St.Nausëdai, P.Nevu-
liui, A.Gaidþiûnui, K.Bacvin-
kai, G.Kinduriui, V.Raste-
niui, R.Sinkevièiui, P.Èimba-
rui, D.Gaiþauskui, D.Kepe-
niui, A.Kirkuèiui, A.Norkie-
nei, G.Burokienei, V.Aèie-
nei, V Rinkevièiui, A.Ðimui,
V.Bukauskui, S.Gentvilui,
J.Liesiui, A.Stanèikui, L.Sta-
niuvienei, G.Kirkilui, M.Pui-
dokui, O.Valiukevièiûtei,
E.Jovaiðai.

Jie pasiraðë kreipimàsi dël
papildomos finansinës pa-
galbos likviduojant gaisrà
bei jo padarinius. Nuoðir-
dþiai dëkoju visiems, o tau,
Alytau, stiprybës ir sëkmës.
Mes galime. Tikiu.

Pagarbiai
Seimo narys, Lietuvos

valstieèiø ir þaliøjø
sàjungos narys

Robertas ÐARKNICKAS
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VðÁ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninës
kolektyvas

Praðyme reikia nurodyti já
pateikusio gyventojo vardà,
pavardæ, asmens kodà (arba
gimimo datà, jeigu fiziniam
asmeniui pagal uþsienio
valstybës teisës aktus nesu-
teikiamas asmens kodas) ir
gyvenamosios vietos adresà,
ûkio subjektui ar kitai ástai-
gai – pavadinimà, teisinæ
formà, kodà, buveinæ (uþsie-
nio juridinis asmuo papildo-
mai nurodo valstybës, kurio-
je jis áregistruotas, pavadi-
nimà), aplinkybes, kuriomis
padaryta þala, þalos dydá ir
pobûdá.

Kartu su praðymais reikia
pateikti nuosavybës teisæ á
turtà, kurio netekta ar kuris
suþalotas, patvirtinanèius
dokumentus, þalos dydá ir
(arba) turëtas iðlaidas (tiesio-
ginius nuostolius) pagrin-
dþianèius dokumentus.

Savivaldybës administraci-
jos direktorius praðymams
nagrinëti sudarys komisijà,
ávertinæs komisijos pateiktas
iðvadas, priims sprendimà
teikti Finansø ministerijai
bendrà praðymà skirti lëðø
valstybës paramai gyvento-
jams, ûkio subjektams ir (ar)

kitoms ástaigoms uþ þalà, pa-
tirtà dël ekstremaliosios si-
tuacijos.

Valstybës paramos uþ þa-
là, patirtà dël ekstremalios
situacijos, teikimà reglamen-
tuoja Valstybës paramos uþ
þalà, patirtà dël ekstremalios
situacijos, teikimo tvarkos
apraðas, patvirtintas Lietu-
vos Respublikos Vyriausy-

Uþ patirtà þalà dël ekstremalios
situacijos galima valstybës parama

bës 2010 metø liepos 21 die-
nos nutarimu Nr. 1107 „Dël
Materialiniø iðtekliø teikimo
ir kompensavimo uþ jø tei-
kimà tvarkos apraðo ir Vals-
tybës paramos uþ þalà, pa-
tirtà dël ekstremaliosios si-
tuacijos, teikimo tvarkos ap-
raðo patvirtinimo“.

Alytaus rajono

savivaldybës inf.

Alma MOSTEIKAITË

Kaip rajono savivaldybës
tarybos posëdyje sakë admi-
nistracijos Ðvietimo, kultû-
ros ir sporto skyriaus vedë-
jas Jonas Þemaitis, 20 buvu-
siø Makniûnø mokyklos
mokiniø panoro mokytis
Daugø Vlado Mirono gim-
nazijos Alovës pagrindinio
ugdymo skyriuje, 6 – Va-
rënos rajono Merkinës gim-
nazijoje, 4 – paèioje Dau-
gø Vlado Mirono gimnazi-
joje. Mokiniai á ðias mokyk-
las yra paveþami. Dar 4 mo-
kosi Alytaus miesto mokyk-
lose.

Makniûnø mokykloje kar-
tu su antraeilininkais dirbo
apie 20 pedagogø. Kaip ra-
jono tarybos posëdyje tvir-
tino Ðvietimo, kultûros ir
sporto skyriaus vedëjas,
dauguma jø darbà susirado
kitose mokyklose, tarp jø ir
rajono, o trims mokytojams
ir dar trims aptarnaujanèio
personalo darbuotojams iki
ðiol mokama uþ prastovas.

Rajono tarybai priëmus
sprendimà dël bendrojo ug-
dymo mokyklø tinklo per-
tvarkos 2016–2020 metø
bendrojo plano pakeitimo,
kuriame nuo spalio 31-osios
Daugø Vlado Mirono gim-
nazijos Makniûnø pagrindi-
nio ugdymo ir daugiafunk-
cis skyrius pertvarkomas á
ikimokyklinio ugdymo sky-
riø, minëti ðeði darbuotojai
bus áspëti apie atleidimà ið
darbo ir atleidþiami.

Makniûnø pagrindinio
ugdymo ir daugiafunkcio
skyriaus ikimokyklinukai
ugdomi seniûnijos pastate
esanèiose patalpose, kurios
priklauso Daugø Vlado Mi-
rono gimnazijai. Ðá rugsëjá
ikimokyklinukø èia susirin-
ko 14.

Kaip bus panaudojamas
nuo ðio rugsëjo likæs tuðèias
Makniûnø mokyklos pasta-
tas? Rajono mero Algirdo
Vrubliausko nuomone, já
reiktø parduoti aukcione, ta-
èiau dël to turi apsispræsti
rajono taryba.

Makniûnø mokyklos pastatas
galbût bus parduotas aukcione

Ðá ketvirtadiená posëdþiavusi Alytaus rajono savivaldybës taryba
nusprendë pakeisti bendrojo ugdymo mokyklø tinklo pertvarkos 2016–
2020 metø bendràjá planà, kuriame Daugø Vlado Mirono gimnazijos
Makniûnø pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius pertvarkytas
á ikimokyklinio ugdymo skyriø. Tokio minëto plano keitimo prireikë,
kai ðá rugsëjá Makniûnø pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio sky-
riaus pradinio ir pagrindinio ugdymo programos nesulaukë në vieno
mokinio.

Ðá ketvirtadiená vykusiame Aly-
taus rajono savivaldybës tarybos
posëdyje patvirtinta nauja admi-
nistracijos struktûra. Joje nuo at-
einanèio sausio 15-osios bus jau
nebe trylika, o vienuolika skyriø.

Alma MOSTEIKAITË

Kaip sakë Alytaus rajono
savivaldybës meras Algirdas
Vrubliauskas, paprastai nau-
jos kadencijos taryba savo
darbo pradþioje patvirtina ir
naujà administracijos struk-
tûrà: „Dabar administracijoje
sumaþës dviem skyriais. Ir
tai bûtø ne pabaiga, gal dar
vienà ar kità etatà reikës ma-
þinti.“

Ðá ketvirtadiená vykusiame
rajono tarybos posëdyje pa-
tvirtinta nauja administraci-
jos struktûra, kuri pradës
veikti ateinanèiø metø sau-
sio 15-àjà ir joje vietoj tryli-
kos skyriø bus vienuolika.

Á vienà Komunalinio ûkio
ir architektûros skyriø jun-
giami dabar veikiantys Ar-
chitekto ir Komunalinio
ûkio skyriai. Bus panaikin-
tas Ûkio skyrius, o jo funk-
cijos iðdalytos kitiems admi-
nistracijos skyriams.

Ðiuo metu veikiantis Eko-

nomikos skyrius nuo atei-
nanèiø metø vidurio vadin-
sis Turto valdymo skyriumi,
kuriam bus priskirta didþio-
ji dalis buvusio Ûkio sky-
riaus funkcijø.

Atsiþvelgiant á teisës aktø
reikalavimus, administraci-
jos struktûroje á atskirà po-
zicijà bus iðskirta vyriausio-
jo specialisto (jaunimo rei-
kalø koordinatoriaus) parei-
gybë ir jis taps tiesiogiai pa-
valdus administracijos direk-
toriui. Iki ðiol tokia pareigy-
bë buvo priskirta Ðvietimo,
kultûros ir sporto skyriui.

Rajono taryba nuo atei-
nanèiø metø sausio 15-osios
nustatë didþiausià leistinà
savivaldybës administracijos
valstybës tarnautojø parei-
gybiø ir darbuotojø, dirban-
èiø pagal darbo sutartis ir
gaunanèiø uþmokestá ið vie-
tinio biudþeto, skaièiø –
185. Ðis sumaþës trimis pa-
reigybëmis. Á minimà rajo-
no savivaldybës administra-
cijos darbuotojø skaièiø pa-
tenka ir dirbantieji vienuo-
likoje seniûnijø.

Tokie pakitimai rajono sa-
vivaldybës administracijoje
per metus leis sutaupyti apie
50 tûkst. eurø.

Alytaus rajono savivaldybës
administracija sumaþës dviem skyriais

Robertas Ðarknickas: „Ugnis, dûmø kamuoliø terðalai smogë Aly-
taus biudþetui þemiau juostos.“

Alytaus rajono savivaldybë informuoja, kad gyventojai, ûkio sub-
jektai ir kitos ástaigos, kurie dël ekstremalios situacijos patyrë þalà,
ne vëliau kaip per mënesá nuo þalos atsiradimo turi teisæ pagal patir-
tos þalos atsiradimo vietà kreiptis su raðytiniais praðymais á savival-
dybës administracijos direktoriø, kad bûtø ávertinti patirti nuostoliai
ir suteikta valstybës parama.

Savivaldybës administracijos direktorius praðymams nagrinëti
sudarys komisijà.             Zenono ÐILINSKO nuotr.
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Su propaganda
nesusiduria

Vilnietë Akvilë, kaip ir daugelis
kitø lietuviø, kasdien skaito nau-
jienø portalus, naudojasi sociali-
niais tinklais bei þiûri þinias. Jau-
na mergina tikina, jog nesusidu-
ria su propaganda, kadangi nemo-
ka rusø kalbos ir nevartoja rusið-
kos medijos: „Þinoma, apie tai, kad
informacinis karas vyksta, – nuo-
lat girdþiu. Bet jo pati nepastebiu.
Neskaitau tokiø portalø kaip
„Sputnik“ bei neþiûriu „Pervij Bal-
tijskij kanal“. O argi Kremliaus
propaganda bûna ir lietuviø kal-
ba? Manau, kad taip. Gal tai jiems
net tikslingiau.“

Kad nesijaustø
blogiau gyvenantys

Be to, Akvilë neseniai su ðeima
vieðëjo Rusijoje, ten praleido ke-
lias savaites, tad geriau galëjo su-
sipaþinti su padëtimi ðioje ðalyje.
„Ið esmës jø didmiesèiai nelabai
kuo skiriasi nuo mûsø. Þinoma,
sprendþiant ið to, kad ten vietiniø
produktø kainos maþesnës nei pas
mus, o importiniø gerokai dides-
nës, manau, jø pragyvenimo lygis
þemesnis nei mûsø“, – sako vil-
nietë. Tad, anot jos, Kremliaus ru-
porø formuojama klaidinga nuo-
monë apie mûsø regiono ðalis bei

prastà gyvenimà pas mus – pe-
nas Rusijos rinkëjams, kad nesi-
jaustø blogai gyvenantys.

Silpnindami
kitus didina átakà

Anot Generolo Jono Þemaièio
Lietuvos karo akademijos docen-
to dr. Viktoro Denisenko, valsty-
bës skaldymas, iðkeliant socialines
problemas, yra vienas ið tipiniø
Kremliaus propagandos pavyz-
dþiø: „To siekiama dël keliø prie-
þasèiø. Visø pirma, deja, mûsø Ry-
tø kaimynë nëra itin draugiðka sa-
vo kaimynø atþvilgiu. Visi þino-
me, kas vyksta Rytø Ukrainoje,
Gruzijoje. Be to, Kremlius artimus
kaimynus visuomet laikë savo áta-
kos zona, o átakà galima pasiekti
veikiant ðiø valstybiø visuome-
nes.“

Kaip tai daroma?
Prieðiðka propaganda visais áma-

nomais bûdais mëgina patekti á
mûsø vieðàjà erdvæ bei sukelti su-
irutæ. Siekiama, kad visuomenë
pasidalytø á skirtingas stovyklas.
„Tam daþniausiai pasitelkiamas is-
torijos klastojimas – partizanø, so-
vietinës okupacijos klausimas.
Ávairiais bûdais mëginama árody-
ti, jog Lietuva yra nevykusi vals-
tybë, o jos nepriklausomybë –

klaida“, – sako ekspertas. Pasak
docento, jeigu tai pavyktø árodyti
mûsø visuomenei, prarastume ti-
këjimà savo valstybingumu, savo
tautinæ tapatybæ, griûtø mûsø psi-
chologinis ir gynybinis pamatas.
Tai reikðtø, kad kritiniu laikotar-
piu, iðkilus nacionalinio saugumo
grësmei, galëtø net atsirasti dve-
jojanèiø, kurià pusæ rinktis.

Kodël Kremliui naudinga átikinti, jog mes gyvename blogai?
Vieðojoje erdvëje netrûksta diskusijø apie informa-

ciná karà. O ypaè apie Kremliaus skleidþiamà propa-
gandà, nukreiptà prieð mus. Vis dëlto daþnas, nevar-
tojantis rusiðkos medijos, nesusimàsto apie tai, ar
jis susiduria su propaganda. Ar ji bûna ne tik rusø
kalba? O gal kai kurie konfliktai ar visuomenei ak-
tualios temos yra kurstomos dël tam tikrø motyvø?
Ir ne paèiø geriausiø – skaldyti ir valdyti.

Uþs. Nr. 0222

Paranki atskirtis
Anot eksperto, socialinë ir eko-

nominë atskirtis ypaè palanki
Kremliaus ruporams. Kiekvieno-
je ðalyje daugiau ar maþiau ji eg-
zistuoja, o ypaè ten, kur ekono-
mika ne taip iðsivysèiusi. Tad es-
kaluoti ðias temas paranku ir prieð
mûsø valstybæ prieðiðkai nusitei-
kusiems. „Kremlius ádëmiai stebi

procesus, identifikuoja skausmin-
giausias ir jautriausias vietas bei
jas mëgina stimuliuoti. Tarkime,
bandoma primesti teiginá, jog Lie-
tuva pasirinkusi Europos Sàjun-
gà suklydo, visi skursta, emigruo-
ja. O jei bûtø ëjæ su Rusija – gy-
ventø þymiai geriau. Nors mato-
me, jog yra visai kitaip. Mûsø eko-
nomika sparèiai auga, gyvenimas
gerëja ir jau galime lygiuotis su
kai kuriomis paþangiomis Euro-
pos valstybëmis“, – tikina eks-
pertas.

Skaièiai sako kà kita
Nors prieðiðkos jëgos ir mëgi-

na pieðti klaidingà Lietuvos pa-
veikslà, statistika rodo kà kita.
Praëjusiø metø Pasaulio ekonomi-
kos forumo duomenimis, vertinant
pasauliná konkurencingumo in-
deksà, Lietuva uþëmæ 39 vietà ið
141, o Rusija – 43. Remiantis ðio
tyrimo rezultatais, beveik visi Lie-
tuvos rodikliai yra geresni negu
Rusijos. Tai valstybës institucijø
veikla, ðalies infrastruktûra, mak-
roekonomikos tvarumas, finansi-
në sistema, ðvietimas, sveikatos
apsauga, verslo dinamiðkumas,
prekiø bei paslaugø rinka, darbo
rinka. Nors bendras atotrûkis në-
ra didelis, vertinant atskirus kri-
terijus – skirtumai ryðkûs. Di-
dþiausias atotrûkis iðryðkëja ver-
tinant ekonomikos stabilumà,
sveikatos apsaugà ir ðvietimà.

Dominuoja automobiliai,
stiprëja gamtos stichijos

„Daugiau nei 80 proc. Dzûkijo-
je uþfiksuotø draudimo ávykiø su-
sijæ su transporto priemoniø ap-
gadinimais. Ðiame regione atlygi-
nome per 2,3 tûkst. þalø pagal vai-
ruotojø civilinës atsakomybës
draudimà, beveik 2 tûkst. þalø –
pagal KASKO draudimà. Taèiau
ðiemet labai daþni buvo ir bûsto,
buitinës technikos ar specialios
árangos sugadinimo atvejai“, – sa-
kë draudimo bendrovës BTA Þalø
reguliavimo departamento direk-
torë Karolina Karpova.

Gyventojø turto ðiemet negailëjo
ir gamta – vasarà atogràþø karð-
èius keitusios liûtys, þaibai ir vët-
ros pridarë nuostoliø ne tik ûki-
ninkams. Gamtos jëgø nulemtø
ávykiø ðiemetæ vasarà BTA uþfik-
savo penktadaliu daugiau nei per-
nai.

„Pasitaikë itin skaudþiø atvejø,
kai dël vasaros liûèiø ir kruðø þmo-
nës tiesiogine to þodþio prasme li-
ko be stogo. Draudimo iðmokos to-
kiais atvejais ðeimoms tampa rim-
ta paspirtimi – padeda atsitiesti
finansiðkai, pasijausti saugiau. Ta-

èiau nelaimës atneða ne tik finan-
sinæ þalà – suniokotas turtas reið-
kia stresà, papildomas laiko sànau-
das remontuojant ar ásigyjant naujà
turtà. Todël visada gyventojus ra-
giname bûti atidþius, maksimaliai
rûpintis kilnojamojo bei nekilno-
jamojo turto apsauga“, – sako
K.Karpova.

Labiausiai bijoma
vagysèiø ir gaisrø

BTA inicijuotø tyrimø duomeni-
mis, gyventojai ið visø galimø ne-
laimiø labiausiai baiminasi vagys-
èiø, gaisrø bei eismo ávykiø. „Spin-
ter tyrimø“ atlikta apklausa paro-
dë, kad 72 proc. gyventojø trans-
porto avarija sukeltø didþiulá stre-
sà, o 71 proc. þmoniø didþiuliø ið-
gyvenimø patirtø vagystës atveju.

Ilgesniam laikui palikæ namus,
51 proc. gyventojø nerimauja dël
galimo ásilauþimo, 49 proc. – dël
gaisro.

Ðaltuoju sezonu –
ugnies rizika

„Natûralu, kad labiausiai bijome
to, kas, regis, maþiausiai priklauso
nuo mûsø paèiø. Kita vertus, nors

vagiø ar kitø piktadariø elgesá
prognozuoti sunku, taèiau tinka-
ma bûsto apsauga, signalizacija ar
tiesiog bendruomeniðka kaimy-
nystë net ir vagysèiø atvejais daþ-
nai padeda sumaþinti nuostolius.
Uþkirsti kelià daþnai galime ir
gaisrui, prieð tai tinkamai pasirû-
pinæ ðildymo árenginiø, inþineri-
niø sistemø, kaminø prieþiûra –
tai ypaè svarbu ðiuo metu, ðildy-
mo sezono pradþioje“, – sako
BTA departamento vadovë.

Pasak BTA atstovës, tinkamai
rûpinantis bûsto, automobiliø ar
kito turto apsauga vis dëlto bûti-
na neuþmirðti ir draudimo – ne-
laimës atveju draudimo iðmoka pa-
deda atsitiesti bent finansiðkai.

„Per devynis ðiø metø mënesius
dël patirtø þalø á mus kreipësi be-
veik 17 tûkst. ðalies gyventojø, ku-
riems jau iðmokëjome beveik 10
mln. eurø. Alytaus miesto ir rajo-
no gyventojus mielai kvieèiame
uþsukti á BTA atstovybæ, kur pa-
dësime pasirûpinti finansine au-
tomobilio, bûsto ar kito turto ap-
sauga“, – sako BTA ekspertë.

Dzûkijoje BTA ðiemet gyventojams atlygino per 3 milijonus eurø nuostoliø
Nelaimës ir nuostoliai, kaip sako liaudies iðmintis, po vienà nevaikðto. Neaplen-

kia jie ir Dzûkijos gyventojø – per devynis ðiø metø mënesius draudimo bendrovë
BTA èia uþfiksavo daugiau nei 5,2 tûkst. bûsto, turto bei automobiliø suniokojimo
atvejø. Uþ juos BTA gyventojams atlygino 3,1 mln. eurø nuostoliø. Po ðiais skai-
èiais slepiasi skaudþios nelaimës, ávykusios Alytaus, Druskininkø, Lazdijø ir kituo-
se Dzûkijos miestuose bei rajonuose.

Vien Alytaus mieste ir rajone dël þalos atlyginimo á BTA ðiemet kreipësi 563
gyventojai, bendra jø patirtø nuostoliø suma siekë 329 tûkst. eurø.

Uþs. Nr. 0224.
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Alma MOSTEIKAITË

Uþsienieèiai gyvena
buvusios tekstilininkø
valdþios aukðte

Bankrutavusios „Alytaus teksti-
lës“ vienuolikos aukðtø administ-
racinis pastatas parduotas prieð de-
vynerius metus net septintajame
aukcione ir uþ pradinæ kainà –
210 tûkst. litø. Já ásigijo du fiziniai
asmenys, kuriø vienas – alytiðkis.

Ðiuo metu dalies pastato savi-
ninkai pasikeitæ. Antras, treèias ir
ketvirtas aukðtai priklauso minë-
to pastato adresu registruotai ma-
þajai bendrijai „Ageros grupë“.

Dviejuose aukðtuose – antrame
ir treèiame veikia siuvykla, siuvanti
trikotaþinius sportinius drabuþius,
ketvirtame, kuriame „Alytaus teks-
tilës“ veiklos laikais dirbo ðios ben-
drovës vadovai, apgyvendinti siu-
vykloje dirbantys vietnamieèiai.

Bûtent dël jø ir sunerimo alytið-
kiai, kreipësi á „Alytaus naujienø“
redakcijà, praðë pasidomëti gyve-
nimo sàlygomis, ar jø iðkeldinimu
buvo pasirûpinta, kai netoliese
liepsnojo padangø perdirbimo
ámonës „Ekologistika“ patalpos,
kuriose anksèiau veikë bankruta-
vusios tekstilininkø bendrovës tau-
rinimo fabrikas.

Nustebino, kad á buvusá teksti-
lininkø administraciná pastatà ga-
lima laisvai patekti pro pagrindi-
nes duris ir apþiûrëti visà vienuo-
likos aukðtø statiná.

Ðá ketvirtadiená, spalio 24-àjà, kai
lankëmës minëtame pastate, siu-
vykloje kai kas dirbo, o tuo metu
uþsienieèiai jau ëmë rinktis á jiems
skirtas apgyvendinimo patalpas ir
rengësi pietauti. Kai kurie dëvëjo
apsaugines kaukes. Kadangi jie
kalba tik savo kalba, susikalbëti
nepavyko.

Jiems buvusios „Alytaus teksti-
lës“ valdþios kabinetuose pastaty-
tos lovos, kai kur – dviaukðtës,
nupirkta virtuvës áranga, árengti
duðai, tualetai, pastatyta skalbyk-
lë, drabuþiø dþiovyklos. Akivaiz-
du, kad tai yra gyvenamosios pa-
talpos.

Iðkilo klausimas, ar gali gyventi
þmonës oficialiai neregistruotose
gyvenamosiose patalpose, ar siu-

Gaisravietës paðonëje dirba ir gyvena vietnamieèiai

vykloje, kurioje dirba uþsienieèiai,
yra saugios darbo sàlygos dël gais-
ro mieste esant ekstremaliai pa-
dëèiai?

Padëti iðsiaiðkinti ðiuos klausi-
mus kreipëmës á Valstybinæ dar-
bo inspekcijà ir Nacionalinio vi-
suomenës sveikatos centro specia-
listus.

Specialistø vizitas
á „Ageros grupæ“

Ðá ketvirtadiená maþosios bendri-
jos „Ageros grupë“ patalpose ap-
silankë Darbo inspekcijos Kauno
teritorinio skyriaus patarëjas Vy-
tautas Geguþis ir Nacionalinio vi-
suomenës sveikatos centro Alytaus
departamento Visuomenës sveika-
tos saugos kontrolës skyriaus vy-
resnioji specialistë Virginija Ðtra-
maitienë.

„Siuvykloje patikrinimo metu
dirbo apie penkiasdeðimt þmoniø,
ið jø – septyniolika ið Vietnamo

Liaudies Respublikos, kurie priimti
dirbti ámonëje trejø metø laikotar-
piui iki leidimo gyventi ir dirbti
Lietuvoje galiojimo pabaigos. Jie
kalba tik savo kalba, norint su jais
susikalbëti kvieèiamas vertëjas,
kuris siuvykloje bûna ne kiekvie-
nà dienà. Kasdienis bendravimas
tarp darbdaviø ir darbuotojø vyks-
ta bendraujant su viena darbuoto-
ja, kuri kalba anglø kalba ir per-
duoda informacijà jiems supranta-
ma kalba. Taip teigë direktorë. Uþ-
sienieèiai yra gavæ Migracijos de-
partamento vizas darbui. „Ageros
grupës“ direktorë Kristina Baro-
nienë ir apklausti darbuotojai mus
patikino, kad nuo praëjusio ket-
virtadienio iki ðio treèiadienio siu-
vykla dël kilusio gaisro nedirbo.
Darbuotojai turi kvëpavimo takus
apsauganèias priemones, o jas dë-
vëti yra kiekvieno apsisprendimas.
Paaiðkinome, kad darbdavio parei-
ga – saugiø ir sveikø darbo sàly-

gø darbo vietoje uþtikrinimas ir èia
negali bûti jokiø interpretacijø. Di-
rektorë sakë, kad gaisro ákarðèio
metu vietnamieèiams buvo pasiû-
lyta palikti gyvenamàsias patalpas,
taèiau jose liko gyventi ðeði, kiti
turëdami laisvadienius iðvyko pa-
siþvalgyti po Lietuvà. Patikrinimo
metu rekomenduota palaikyti ðva-
rà ir tvarkà ámonës buitinëse pa-
talpose“, – po apsilankymo „Age-
ros grupëje“ sakë Valstybinës dar-
bo inspekcijos Kauno teritorinio
skyriaus patarëjas V.Geguþis.

Nacionalinio visuomenës sveika-
tos centro Alytaus departamento
Visuomenës sveikatos saugos kon-
trolës skyriaus vyresniosios specia-
listës V.Ðtramaitienës teigimu,
vietnamieèiø gyvenamosiose patal-
pose yra vandens, matësi ir geria-
mojo vandens plastikiniuose bu-
teliuose, kurio, kaip sakë direkto-
rë, pristatë pati ámonë, tikrai ge-
rai árengta virtuvë, duðai, tualeto

patalpos: „Jei èia veiktø vieðbu-
tis, motelis, sveèiø namai, tam reik-
tø gauti mûsø iðduodamà higie-
nos pasà ir bûtø vykdoma kontro-
lë. Dabar gyvenamosios patalpos
árengtos ámonës patalpose ir mes
jø kontroliuoti negalime.“

V.Ðtramaitienë negalëjo atsaky-
ti á klausimà, ar dirbantys uþsie-
nieèiai gali bûti apgyvendinti ofi-
cialiai neregistruotose gyvenamo-
siose patalpose.

To paties pasiteiravome Migra-
cijos departamento. Ðis atsakë,
kad, gavus informacijà apie uþsie-
nieèiø darbà minëtoje ámonëje,
bus atliktas jos patikrinimas, taip
pat ir uþsienieèiø gyvenimo
sàlygø.

Vietnamieèiai
pasikviesti trûkstant
kvalifikuotø siuvëjø

„Ageros grupës“ direktorë K.Ba-
ronienë tvirtino, kad ið tiesø gais-
ro ákarðèio metu vietnamieèiams
pasiûlyta palikti prie darbovietës
esanèias patalpas, apsigyventi ki-
tø mûsø darbuotojø namuose, ta-
èiau daugelis jø buvo iðvykæ pas
draugus á Vilniø, Utenà, buvo likæ
tik ðeði.

Direktorë sakë, jog vietnamie-
èiai pasikviesti trûkstant kvalifi-
kuotø siuvëjø, o jie èia dirba apie
pusmetá, tam leidimà Migracijos
departamentas suteikæs metams,
dabar jie tvarkosi dokumentus dël
nuolatinio gyvenimo Lietuvoje.

K.Baronienës teigimu, Migraci-
jos departamentas þino apie pas
mus dirbanèiø vietnamieèiø gyve-
namàjà vietà ir jokiø priekaiðtø
tam neturëjo.

Direktorës pasiteiravus, ar dël
ámonës darbuotojø saugumo, ypaè
dël èia gyvenanèiøjø, negalvoja-
ma apie paðaliniø asmenø pate-
kimo apribojimà á buvusá tekstili-
ninkø administraciná pastatà,
K.Baronienë atsakë: „Nakèiai ir
pagrindinës pastato durys, ir du-
rys á siuvyklà, gyvenamàjá aukðtà
uþrakinamos. Tikrai galvojame
árengti áëjimà su kortelëmis pa-
grindinëse duryse, nes dabar ið
tikrøjø dienà á ðá pastatà gali at-
eiti bet kas.“

Nuo praëjusio ketvirtadienio iki ðio treèiadienio siuvykla dël kilusio gaisro nedirbo.

Taip gyvena vietnamieèiai buvusiame „Alytaus tekstilës“ administraciniame pastate.
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Patenkantys paðaliniai
gali turëti ir blogø këslø

Kadangi á buvusá tekstilininkø
administraciná pastatà pro pagrin-
dines duris patekome laisvai, ap-
þiûrëjome, kaip atrodo patalpos ir
kituose jo aukðtuose iki pat vie-
nuoliktojo.

O èia tvarka – tikrai prasta, lyg
bûtø po karo, èia dirbæ medvilnie-
èiai tikriausiai netektø þado. Ka-
binetuose iðlauþyti baldai, iðmëtyti
dokumentai, kuriuose galima ras-
ti ir buvusiø darbuotojø asmeni-
niø duomenø.

Nostalgiðkai atrodo spintose su-
rikiuotos verpalø ritës, èia veiku-
siø fabrikø pristatymo nuotraukos,
ant stalø yra likusiø ir buvusiø dar-
buotojø nuotraukø, ant grindø më-
tosi fotojuostos, dar likusios èia ga-
mintø audiniø atraiþos, kai kurie
siuviniai, vazonuose nuvytusios
gëlës.

Tai jau veikusio medvilnës kom-
binato praeitis, ið kurios likæ su-
niokoti ir iki ðiol nepaðalinti daik-
tai. Pro buvusio tekstilininkø ad-
ministracinio pastato vienuolikto-
jo aukðto langus ketvirtadiená aki-
vaizdþiai matësi dar rûkstantys dû-
mai ið medvilnieèiams priklausiu-
sio pastato.

Kadangi á buvusá „Alytaus teks-
tilës“ administraciná pastatà bent
dienomis galima laisvai patekti,
gali atsirasti ir norinèiøjø èia pa-
vieðëti su blogais këslais. Ne-
duokdie, kad dar èia uþsiliepsno-
tø gaisras ar iðtiktø kitokia nelai-
më.

Alytaus rajono Simno miesto Pava-
sario gatvëje renovuotas visas daugia-
buèiø namø kvartalas, taèiau gyven-
tojams trûksta poilsio ir sporto erdvës.
Ðá klausimà su jais aptarë savivaldy-
bës meras Algirdas Vrubliauskas.

Susitikime su Pavasario gatvës
gyventojais taip pat dalyvavo Aly-
taus rajono savivaldybës administ-
racijos Komunalinio ûkio skyriaus
vedëjas Mantas Ludavièius, savi-
valdybës ámonës „Simno komuna-
lininkas“ direktorius Juozas Kalë-
da, seniûnijos seniûnas Vladas Èe-
ponis.

Pavasario gatvëje daugiabuèiø
namø kvartale renovuoti 6 namai.
Jø gyventojai praðo árengti aikð-
telæ, kurioje ir suaugusieji, ir vai-
kai galëtø leisti laisvalaiká, spor-
tuoti. Jø praðymu savivaldybë jau
parengë preliminarø aplinkos tvar-
kymo planà.

Specialistai siûlo prie daugiabu-
èiø árengti pësèiøjø takà, þaidimø
árenginius, kelis lauko treniruok-
lius, suoliukus, automobiliø stovë-
jimo aikðtelæ.

Taèiau rajono meras gyventojus
áspëjo, kad jø norimà poilsio erd-
væ bus sudëtinga árengti neiðpjo-
vus dalies kvartale auganèiø me-
dþiø. „Norim pasitarti dël medþiø.
Reikëtø dalá jø iðkirsti, o vietoj jø
pasodinti naujø, graþiø. Iðkirtus
prie namø auganèius aukðtaûgius
medþius, bûtø daugiau ðviesos“, –
kalbëjo gyventojams savivaldybës
meras. Gyventojai pritarë, kad prie
namø auganèios eglës, taip pat kiti
medþiai atrodo prastai ir juos ga-
lima keisti kitais.

Rajono meras A.Vrubliauskas
gyventojams paþadëjo, kad tik su-
derinus su jais aplinkos tvarkymo
projektà bus pradëti darbai. „Ga-
lutiná projektà dar derinsime su ju-
mis. Suderinus bus skelbiamas
konkursas, pavasará tikimasi pra-
dëti darbus“, – sakë meras.

Alytaus rajono

savivaldybës inf.

Pavasario gatvëje darbai
prasidës pavasará

Susitikime su Simno Pavasario gat-
vës gyventojais dalyvavo meras Algir-
das Vrubliauskas, Alytaus rajono savi-
valdybës administracijos Komunalinio
ûkio skyriaus vedëjas Mantas Ludavi-
èius, savivaldybës ámonës „Simno ko-
munalininkas“ direktorius Juozas Ka-
lëda, seniûnijos seniûnas Vladas Èepo-
nis.

Taip atrodo nenaudojamos patalpos buvusiame tekstilininkø administraciniame pastate.

Pro buvusio tekstilininkø administracinio pastato vienuoliktojo aukðto langus ketvirtadiená akivaizdþiai matësi dar rûks-
tantys dûmai ið medvilnieèiams priklausiusio pastato.                               Zenono ÐILINSKO nuotr.
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Alytaus rajono savivaldybës me-
ras Algirdas Vrubliauskas ir mik-
lusëniðkiai su aðaromis akyse þe-
mai lenkia galvas prieð bebaimius
geradarius.

„Esu visko matæs ir patyræs. Ta-
èiau tai, kà padarë ðios dvi ámo-
nës ir paprasti jø darbininkai, yra
stebuklas. Begalinis aèiû ámoniø
vadovams Dainiui Petrukauskui ir
Nerijui Pileckui, kurie nedvejojæ
në akimirkos iðtiesë pagalbos ran-
kà tam, kad Miklusënai ir miestas
maþiau dustø. Kiek ið mûsø, ne-
paisydami grësmës savo sveikatai
ir net gyvybei, nebûdami ugnia-
gesiais ir net niekada nemokyti ko-
voti su ugnimi, iðdrástø aukotis

taip, kaip ðie vyrai technikos vai-
ruotojai: Þydrûnas Kuzmickas,
Juozas Vitunskas. Man didelë gar-
bë jiems spausti rankà ir dëkoti
uþ tà nesuvokiamà ryþtà ir neskai-
èiuotas valandas gaisre. Dëkingu-
mo þodþiai – tai maþiausiai, kà
galiu ðiandien. Ðis gaisras apnuo-
gino daug problemø, taèiau jis at-
skleidë ir tiesà, kad ðalia gyvena
daug dràsiø, bebaimiø ir galinèiø
dël kitø aukotis þmoniø“, – susi-
tikime su Miklusënø bendruome-
nës atstovais susijaudinæs kalbëjo
meras A.Vrubliauskas, pristatæs
ámoniø vadovus, UAB „Nerda“ –
N.Pileckà ir UAB „Eurotransa“ –
D.Petrukauskà.

Meras Algirdas Vrubliauskas: „Kà padarë paprasti darbininkai, yra stebuklas”
Jie buvo kuklûs. „Kas pirmas

ateis á pagalbà nelaimës atveju,
jeigu ne artimiausias kaimynas“,
– tyliai kalbëjo vyrai.

A.Vrubliauskas Miklusënø ben-
druomenës atstovams atveþë aly-
tiðká chemijos mokslø daktarà,
baigusá Kembridþo universitetà,
Donatà Þmuidinavièiø. Mokslinin-
kas davë naudingø patarimø, kaip
elgtis po gaisro tvarkant patalpas,
patikino, kad keliø valymas plau-
nant ir siurbiant dulkes yra labai
veiksmingas bûdas paðalinti kie-
tàsias daleles. Gyventojams jis pa-
tarë terðalus valyti drëgna ðluos-
te, patiems apsiprausti su muilu.
Ketvirtadiená Miklusënus pasiekë

Siekdama Alytaus miesto ir ra-
jono savivaldybiø gyventojams su-
teikti iðsamià informacijà apie spa-
lio 16 dienà Alytaus pramonës ra-
jone UAB „Ekologistika“ kilusá
gaisrà, Alytaus miesto savivaldy-
bë, bendradarbiaudama su Vyriau-
sybës ekstremaliø situacijø komi-

sijos ásteigtu Spaudos centru, ku-
riame dirba atstovai ið kompeten-
tingø valstybës ir savivaldybiø ins-
titucijø, inicijavo informacinës in-
teraktyvios platformos sukûrimà.
Jos paskirtis – pateikti visà aktu-
alià informacijà gyventojams apie
ekstremalias situacijas Alytaus

Informacija apie gaisro padarinius vienoje vietoje – sukurta platforma

Ðá savaitgalá, naktá ið ðeðtadienio á
sekmadiená atðaukiamas vasaros laikas.

Lietuvos Vyriausybës atstovai
pripaþásta, kad átikinti partneriø
Europoje atsisakyti laiko sukiojimo
dar nepavyksta. Ðiø metø kovà
Europos Parlamentas pritarë
pasiûlymui, kad ðalys narës laiko
nebesukiotø nuo 2021 metø. Siû-
loma, kad paskutiná kartà laikro-
dþiai ES valstybëse, pasirinkusiose
vasaros laikà, bûtø persukti pas-
kutiná 2021 metø kovo sekmadie-
ná, o pageidaujanèios pasilikti þie-
mos laikà, tà padarytø 2021-øjø
paskutiná spalio sekmadiená.

Esant þiemos laikui, ðviesusis
paros metas rytais prasideda
anksèiau, bet anksèiau sutemsta
vakarais. Þiemos ir vasaros laikà
nuspræsta ávedinëti, kad bûtø
geriau iðnaudojamas ðviesusis paros
metas. Taèiau kritikai teigia, kad
laiko kaitaliojimas gali kenkti
sveikatai.

„A.N.“ inf.„A.N.“ inf.„A.N.“ inf.„A.N.“ inf.„A.N.“ inf.

Savaitgalá laikrodþiø rodyklës bus sukamos
valanda atgal ir ásigalios þiemos laikas

pirmoji negazuoto mineralinio
vandens „Akvilë“ siunta. Dël van-
dens praðome kreiptis á seniûnà.

„Nelaimë suvienijo bendruome-
næ. Man nuoðirdþiai gaila kaimo
þmoniø dël to, kà jiems teko ið-
kæsti. Duok Dieve, kad tokie ávy-
kiai daugiau niekados nepasikar-
totø, kad në vienam netektø pa-
tirti dûmø ir smogo kvapo gerklë-
je, koká patyrë Miklusënø ir ap-
linkiniø vietoviø gyventojai, ug-
niagesiai gelbëtojai ir tie dràsûs
vyrai, kurie jiems padëjo. Þodþiais
sunku nusakyti, tai galima jausti
tik ðirdimi“, – kalbëjo rajono me-
ras A.Vrubliauskas.
Alytaus rajono savivaldybës inf.

mieste ir rajone. Platformoje tei-
kiama informacija apie oro tarðà,
taip pat numatoma teikti duome-
nis apie dirvoþemio, vandens,
maisto produktø ir kt. tyrimus bei
faktus, kurie visuomenei svarbûs
þinoti.

Platformoje paþymëtos vietos,

kuriose bus atliekami dirvoþemio
tyrimai. Juos atlikus, tyrimø rezul-
tatø gyventojams nereikës ieðkoti
papildomai, juos alytiðkiai ras ðioje
platformoje. Platforma yra https:/
/bit.ly/33TA5iI

Komunikacijos skyriaus inf.

– Virginijau, esate ne tik pri-– Virginijau, esate ne tik pri-– Virginijau, esate ne tik pri-– Virginijau, esate ne tik pri-– Virginijau, esate ne tik pri-
klausomybiø konsultantas, bet irklausomybiø konsultantas, bet irklausomybiø konsultantas, bet irklausomybiø konsultantas, bet irklausomybiø konsultantas, bet ir
Alytaus vyrø kriziø centro vado-Alytaus vyrø kriziø centro vado-Alytaus vyrø kriziø centro vado-Alytaus vyrø kriziø centro vado-Alytaus vyrø kriziø centro vado-
vas. Kas paskatino imtis tokiosvas. Kas paskatino imtis tokiosvas. Kas paskatino imtis tokiosvas. Kas paskatino imtis tokiosvas. Kas paskatino imtis tokios
veiklos?veiklos?veiklos?veiklos?veiklos?

– 2009 metais pats iðgyvenau
krizæ, kurios pasekmë – iðirusi
ðeima. Likau vienas su daugybe
neatsakytø klausimø. Ramybës ne-
davë mintys apie tai, kas nulëmë
tokià santykiø baigtá. Kodël tai ávy-
ko?

Pradëjau gilintis á save, ieðkoti
atsakymø, informacijos, lankyti
ávairius kursus, seminarus. Daug
þiniø gavau ið Alytaus miesto mo-
terø kriziø centro. Tuomet keistai
jauèiausi dalyvaudamas semina-
ruose Moterø kriziø centre, buvau
ten vienintelis vyras. Lankydama-
sis ðiame centre supratau, kad ðei-
mose patiriamas smurtas, kylan-
èios krizës didþiàja dalimi priklau-
so nuo piktnaudþiavimo alkoholiu.
Supratau ir tai, kad priklausomy-
bës – problema, labiau paplitusi
tarp vyrø.

Pasidomëjau, kas tokiais atvejais
dirba ir teikia pagalbà vyrams. Nu-
stebau, kad pagalba daþniausiai
teikiama vaikams ir moterims, o
vyrai paliekami likimo valiai. Lie-
tuvoje tuo metu buvo tik keturi
vyrø kriziø centrai: Vilniuje, Kau-
ne, Marijampolëje ir Utenoje.
Ëmiausi iniciatyvos ásteigti vyrø
kriziø centrà Alytuje ir 2016 me-
tais duris atvërë Alytaus apskrities
vyrø kriziø centras.

– Kodël nusprendëte tapti– Kodël nusprendëte tapti– Kodël nusprendëte tapti– Kodël nusprendëte tapti– Kodël nusprendëte tapti
priklausomybiø konsultantu?priklausomybiø konsultantu?priklausomybiø konsultantu?priklausomybiø konsultantu?priklausomybiø konsultantu?

– Vyrø kriziø centro tikslas –
dirbti su smurtaujanèiais ir turin-
èiais priklausomybiø vyrais, teikti
pagalbà jiems ir jø artimiesiems.

Nuolat këliau kvalifikacijà, mo-
kiausi, gausinau savo þinias, bai-
giau priklausomybiø ligø atpaþi-
nimo, pirminio kontakto ir konsul-
tavimo, motyvacijos gydymuisi
mokymø programà. Netrukus ini-
cijavau Priklausomybiø konsulta-
cinio punkto Alytuje atidarymà,
kur priklausomybiø turintys asme-
nys ir jø ðeimos nariai gauna pir-
minæ informacijà apie juos kamuo-
janèias priklausomybes, jie moty-
vuojami tolesniems veiksmams.

– Kokiø rûðiø priklausomy-– Kokiø rûðiø priklausomy-– Kokiø rûðiø priklausomy-– Kokiø rûðiø priklausomy-– Kokiø rûðiø priklausomy-
bës yra daþniausiai pasitaikan-bës yra daþniausiai pasitaikan-bës yra daþniausiai pasitaikan-bës yra daþniausiai pasitaikan-bës yra daþniausiai pasitaikan-
èios?èios?èios?èios?èios?

– Daþniausios priklausomybës
mûsø visuomenëje: rûkymas, alko-
holio, narkotiniø, psichikà veikian-
èiø medþiagø vartojimas, priklau-
somybë nuo kompiuteriniø þaidi-
mø, azartiniø loðimø, sekso, por-
nografijos, maisto, apsipirkinëjimo,
net nuo darbo.

– Ar galima teigti, kad pri-– Ar galima teigti, kad pri-– Ar galima teigti, kad pri-– Ar galima teigti, kad pri-– Ar galima teigti, kad pri-
klausomybiø turinèiose ðeimoseklausomybiø turinèiose ðeimoseklausomybiø turinèiose ðeimoseklausomybiø turinèiose ðeimoseklausomybiø turinèiose ðeimose
daugiau galimybiø uþaugti vai-daugiau galimybiø uþaugti vai-daugiau galimybiø uþaugti vai-daugiau galimybiø uþaugti vai-daugiau galimybiø uþaugti vai-
kams, kurie taip pat turës pri-kams, kurie taip pat turës pri-kams, kurie taip pat turës pri-kams, kurie taip pat turës pri-kams, kurie taip pat turës pri-
klausomybiø?klausomybiø?klausomybiø?klausomybiø?klausomybiø?

– Negaliu tvirtinti vienareikð-
miðkai. Mano darbo patirtyje yra
pavyzdþiø, kai tëvai arba vienas ið
tëvø buvo priklausomi nuo alko-

holio, taèiau tokioje ðeimoje uþ-
augæs þmogus gyvena besivado-
vaudamas visiðkai prieðingomis
nuostatomis, propaguoja blaivybæ.

Neretai pastebiu paradoksalø
moterø, augusiø su priklausomu
nuo alkoholio ir smurtaujanèiu
prieð motinà tëvu, elgesá, kai jos
pasirenka sutuoktiniu vyrà su to-
kia pat priklausomybe ir smurto
problema. Todël tëvai, linkintys sa-
vo vaikams graþios ateities, turëtø
galvoti ne tik, kà daro ðiandien,
bet ir kaip jø elgesio modelis atsi-
lieps jø vaikams suaugus, priimant
svarbius gyvenimo sprendimus.

Priklausomybiø specialistas: „Svarbiausia pripaþinti
ðeimoje atsiradusià problemà ir iðdrásti kreiptis pagalbos”

Priklausomybës – skaudi tema, kuri niekada nepraranda aktualumo.
Nepaisant statistikos, skaièiø didëjimo ar maþëjimo, tai yra individuali
þmogaus ar ðeimos tragedija, galinti paliesti bet kurá ið mûsø. Nuoðir-
dus pokalbis ðia tema atskleidþia jautriausias þmogaus ir ðeimos pu-
ses. Savo patirtimi ir þiniomis apie priklausomybes dalijasi Virginijus
Tamulionis, Alytaus apskrities vaiko teisiø apsaugos skyriaus mobilio-
sios komandos vyriausiasis specialistas (priklausomybiø specialistas).

– Ar teko savo darbo prakti-– Ar teko savo darbo prakti-– Ar teko savo darbo prakti-– Ar teko savo darbo prakti-– Ar teko savo darbo prakti-
koje susidurti su priklausomy-koje susidurti su priklausomy-koje susidurti su priklausomy-koje susidurti su priklausomy-koje susidurti su priklausomy-
bæ turinèiais vaikais ar paaug-bæ turinèiais vaikais ar paaug-bæ turinèiais vaikais ar paaug-bæ turinèiais vaikais ar paaug-bæ turinèiais vaikais ar paaug-
liais?liais?liais?liais?liais?

– Taip, teko. Esu konsultavæs
vaikus, kenèianèius nuo kompiu-
teriniø þaidimø priklausomybës,
taip pat priklausomus nuo taba-
ko ir narkotiniø medþiagø. Daþ-
niausiai tai 13–16 metø paaug-
liai. Tarp paaugliø daþniausiai pa-
sitaiko priklausomybë nuo kom-
piuteriniø þaidimø, kuri ðiuo me-
tu kelia nerimà daugeliui tëvø.
Paaugliai ánikæ á virtualø pasaulá,
nenori niekur eiti ið namø, nesi-
domi aplinka, maþai valgo, kar-
tais nustoja lankyti ugdymo ástai-
gà, nebendrauja su draugais ar
bendraamþiais, komunikuoja tik
virtualiai.

Sulaukiu þiniø ið ugdymo ástai-
gø, tëvø pagalbos praðymø dël
elektroniniø cigareèiø, kurias la-
bai pamëgo vaikai. Pastaruoju
metu gaunu informacijos apie pa-
augliø rûkomas psichikà veikian-
èia medþiaga supurkðtas cigare-
tes, kurios dar labiau skatina po-
reiká rûkyti. Taip pat ið pokalbiø
su jaunimu suþinojau, kad nema-
þai nepilnameèiø jau yra bandæ
marihuanos, vadinamos þolës.
Pertraukø tarp pamokø metu pa-
stebiu bûrelius paaugliø, ieðkan-
èius saugiø vietø netrukdomiems
parûkyti.

– Kokie poþymiai iðduoda,– Kokie poþymiai iðduoda,– Kokie poþymiai iðduoda,– Kokie poþymiai iðduoda,– Kokie poþymiai iðduoda,
kad paauglys turi priklausomy-kad paauglys turi priklausomy-kad paauglys turi priklausomy-kad paauglys turi priklausomy-kad paauglys turi priklausomy-
bæ? Á kà tëvai turëtø pirmiausiabæ? Á kà tëvai turëtø pirmiausiabæ? Á kà tëvai turëtø pirmiausiabæ? Á kà tëvai turëtø pirmiausiabæ? Á kà tëvai turëtø pirmiausia
atkreipti dëmesá?atkreipti dëmesá?atkreipti dëmesá?atkreipti dëmesá?atkreipti dëmesá?

– Daþnai pasitaiko, kad vaiko
ar paauglio elgesys keièiasi tuo-
met, kai jo ðeimoje vyksta kaþ-
kas negatyvaus, tai gali bûti kon-
fliktai, matomas smurtas, ðeimo-
je iðgyvenamos krizës ir pan. Vi-
sa tai gali paskatinti vaikà ieðko-

ti nusiraminimo netinkamais, þa-
lingais bûdais.

Galimi neleistinø medþiagø var-
tojimo poþymiai iðryðkëja tuomet,
kai paauglys vis daþniau ið tëvø
praðo ar reikalauja pinigø, maþai
laiko praleidþia namuose, gráþta
vëlai, kalba neriðliai, keièiasi jo el-
gesys, paryðkëja nuotaikø ir emo-
cijø kaita, pavyzdþiui, kai be pa-
grindo juokiasi, pradeda pykti, jau-
èia nerimà, elgiasi impulsyviai ar
net agresyviai.

Tëvams patarèiau atkreipti dë-
mesá á paauglio draugus, pomë-
gius, su kuo jis bendrauja, kokio
amþiaus jo draugai, kur jis lanko-
si. Bûtina pasidomëti, kà veikia jø
atþala, kai nebûna namuose. Áta-
rus, kad vaikas vartoja psichikà
veikianèias medþiagas ar yra pri-
klausomas nuo kitø, anksèiau ið-
vardytø, priklausomybiø, bûtina
kreiptis á specialistus.

– Kur kreiptis tëvams, átarus– Kur kreiptis tëvams, átarus– Kur kreiptis tëvams, átarus– Kur kreiptis tëvams, átarus– Kur kreiptis tëvams, átarus
atþalà turint priklausomybæ? Ko-atþalà turint priklausomybæ? Ko-atþalà turint priklausomybæ? Ko-atþalà turint priklausomybæ? Ko-atþalà turint priklausomybæ? Ko-
kios pagalbos galima tikëtis?kios pagalbos galima tikëtis?kios pagalbos galima tikëtis?kios pagalbos galima tikëtis?kios pagalbos galima tikëtis?

– Átarus, kad jûsø vaikas turi
priklausomybæ, patarèiau kreiptis
á priklausomybiø konsultantà, ku-
ris suteiks pirminæ konsultacijà ir
duos patarimø, kaip elgtis toliau,
nukreips tinkama linkme. Pagal-
bà galima gauti priklausomybës li-
gø centruose, taip pat kreipusis
konsultacijos á vaikø psichiatrà.
Respublikinio priklausomybës li-
gø centro Kauno filiale yra vaikø
ir jaunimo reabilitacijos skyrius.
Jame vyksta socialiniø ágûdþiø la-
vinimo uþsiëmimai. Paaugliai ten
gauna visà reikalingà gydymà, yra
laikinai apgyvendinami, turi gali-
mybæ mokytis. Svarbiausia pripa-
þinti ðeimoje atsiradusià problemà
ir iðdrásti kreiptis pagalbos.

Vija KUDZIENË

Virginijus Tamulionis, Alytaus ap-
skrities vaiko teisiø apsaugos skyriaus
mobiliosios komandos vyriausiasis spe-
cialistas.
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Spalio 21-àjà, Alovës medicinos punk-
to uþdarymo dienà, bendruomenës sa-
lëje vyko popietë, skirta pagerbti Regi-
nai Grigaravièienei, keturis deðimtme-
èius èia dirbusiai felèere, o vëliau ben-
druomenës slaugytoja. Kaimo þmonës jà
seniausiai vadina daktare.

Renginyje dalyvavo buvæ Aly-
taus rajono pirminës sveikatos
prieþiûros centro gydytojai Jani-
na Kaèergienë ir Antanas Griðke-
vièius, atvyko R.Grigaravièienës
kolegës, felèerës Laimutë Lubaus-
kienë ið Kanèënø, Dalë Dþervienë
ið Punios, Staselë Turauskienë ið
Rimënø, Danguolë Kunëjienë ið
Nemunaièio.

Þengdama per naujà laiko
slenkstá medikë susirinkusiesiems
papasakojo apie savo pasirinkimo
kelià, apie tai, kad pirmieji þings-
niai Alovëje nebuvo lengvi, bet
jaunos medikës ryþtas, nuoðirdu-
mas, pasiaukojimas, gebëjimas su-
teikti reikalingà pagalbà ir viltá, jos
begalinis atsidavimas, tarnystë,
kantrybë, pareigingumas pelnë
ypatingà þmoniø pagarbà. Ásimin-
tiniausius iðgyvenimus ji papasa-
kojo ir susirinkusiems á popietæ.
Ne visi prisiminimai buvo links-
mi... Medikë prisiminë ir 1995 me-
tais iðgyventas didþiausios átampos
akimirkas, kai teko gaivinti ket-
veriø metø mergytæ, kurià be sà-
monës ið tvenkinio iðtraukë mo-
kytoja Sigutë Kaminskienë. Iki at-
vykstant greitosios pagalbos me-
dikams felèerë teikë mergaitei pir-
màjà pagalbà ir jà iðgelbëti pavy-
ko. Klausantis medikës prisimini-
mø ðypsenas keitë aðaros...

R.Grigaravièienæ pagerbë mon-
sinjoras Alovës ir Ryliðkiø klebo-
nas Stanislovas Stankevièius, ku-
ris apgailestavo, kad medicinos
punktas Alovëje uþdaromas. Me-
dikei buvo galima paskambinti bet
kuriuo paros metu, pasitarti. Jai

dëkojo seniûnë Irma Stenionienë,
Alovës pagrindinio ugdymo sky-
riaus vedëja Loreta Alksninienë,
kuri patikino, kad „kai Reginutë
bûdavo medicinos punkte, ji jaus-
davusi tvirtà stogà virð galvos, nes
kas benutiktø mokykloje, þinojo,
kad bûtina pagalba bus suteikta“.
Padëkos þodþius tarë ir bendruo-
menës pirmininkë Asta Kisielienë
ir kiti atvykusieji.

Popietëje dalyvavusi aloviðkë
Jadvyga Buikienë, kartu su medi-
ke R.Grigaravièiene sanitare dir-
busi 13 metø, sakë: „mes visada
gerai sutarëme, o dabar Reginutë
man kaip dukra... Artimesnio þmo-
gaus að neturiu“.

Ar gali viskà prisiminti ir papa-
sakoti? Gydytojas A.Griðkevièius
linkëjo medikei prisiminimus uþ-
raðyti á knygà. Toje paèioje salëje
eksponuotoje spaudiniø parodoje
„Paðaukimas – padëti þmonëms“
ne vienas straipsnis apie ðià medi-

Pagarba ir dëkingumas medikei Reginai Grigaravièienei

kæ, ne viena þinutë.
Nepaminëjau, kad dukros Aura

ir Aistë yra teisininkës. 2006 me-
tais R.Grigaravièienë pelnë geriau-
sios rajono medikës vardà, o 2007-
aisiais buvo iðrinkta á rajono tary-
bà.

Padëkos þodþiai, gëlës, apkabi-
nimai, linkëjimai, ansamblio „Su-
siedai“ atliekamos dainos ir viltis,
kad:

Po dangum tuo paèiu, ta paèia
lemtimi,

Vienas kito ieðkosime, rasime,
lauksime.

Visada – tolimi, niekada – sve-
timi,

Mes lyg paukðèiai vis tiek susi-
ðauksime.

Birutë JARUSEVIÈIENË
Alytaus rajono savivaldybës

vieðosios bibliotekos
Alovës filialo vyresnioji

bibliotekininkë

PLAYMOBIL FILMAS ramo modeliu. Tuo tarpu Donatas ne tik
vadovauja vieðbuèiui, kurá jam prieð ið-
vaþiuodamas gyventi á Ðveicarijà paliko
tëvas, bet visai neseniai ásigijo kripto va-
liutø „fermà“ ir sportiná „Lamborghini“
automobilá. Neverta net sakyti, kad Do-
natui ávaizdis yra svarbiausias dalykas

Jaunesnysis Marlos broliukas Èarlis
galëtø iðtisas dienas praleisti tarp þaislø,
savo susikurtame fantazijø pasaulyje.
Marla jau ðiek tiek per didelë, kad þaistø
su broliuku, taèiau viskas pasikeièia, kuo-
met Èarlis kaþkokiu nesuvokiamu bûdu
sugeba pats patekti á þaislø karalystæ. Ne-
galëdama tuo patikëti, taèiau privalëda-
ma iðgelbëti brolá, Marla iðkeliauja ið pas-
kos. Ásikûnijusi á vienà ið daugybës „Pla-
ymobile“ figûrëliø, Marla suvokia, kad
ðiame fantastiniame, chaotiðkame ir jo-
kioms taisyklëms nepaklûstanèiame pa-
saulyje jai prireiks kitø þaislø pagalbos.
Suvienijusi jëgas su sunkveþimio vairuo-
toju Delu ir paslaptingu slaptuoju agentu
Reksu Daðeriu, Marla leidþiasi ieðkoti bro-
lio, kuris, kaip paaiðkëja netrukus, pakliu-
vo á sukto ir nuoþmaus imperatoriaus
Maksimo nagus...

PIKTADARËS ISTORIJA 2

Prieð penkerius metus pasaulis iðvy-
do stulbinanèià ir netikëtà „Mieganèiosios
graþuolës“ interpretacijà, pristatytà bur-
tininkës akimis ir þiûrovus nukëlusià ten,
kur nebuvo áþengæs joks mirtingasis. Ðie-
met Piktadarës istorijos tæsinys pasako-
ja apie sudëtingus ryðius tarp raguoto-
sios fëjos ir princesës, netrukus tapsian-
èios karaliene. Jos mëgina sudaryti nau-
jus aljansus, ir kovoti su naujais prieðais,
siekdamos apsaugoti karalystëje dabar
jau taikiai gyvenanèias stebuklingas bû-
tybes. Taèiau kojà pakiða... meilë ir ves-
tuvës! Saulëtas dienas iðgyvenanèios ka-
ralystës ateitis tampa visiðkai nenuspë-
jama, nes herojës pradeda abejoti net jas
siejanèiais itin sudëtingais ðeimos san-
tykiais.

PATS SAU MILIJONIERIUS
Pagrindinis ðios juostos herojus tris-

deðimt ketveriø metø Donatas Pukys gy-
vena Kaune su savo suþadëtine Laurita ir
jos kiauksinèiu madingu ðuneliu Guèiu.
Uþ Donatà jaunesnë Laurita dirba instag-

Knyga „Vieðasis transportas Marijampolës kraðte”
Marijampolës autobusø stotyje ávyko

knygos „Vieðasis transportas Marijam-
polës kraðte“ pristatymas.

Knygos autorius, þurnalistas (be-
je, vaikystëje kurá laikà gyvenæs
Alytaus rajone ir mokæsis Pupaso-
dþio aðtuonmetëje mokykloje) prie
ðio darbo uþtruko daugiau kaip
pustreèiø metø. Pasak jo, ðis lei-
dinys – tai bandymas paþvelgti á
vieðojo transporto mûsø kraðte is-
torijà, jo raidà ir tai paprastai, su-
prantamai pateikti skaitytojui. Ja-
me pateikiami ne tik sausi faktai
bei skaièiai, bet ir iðtraukos ið ávai-
riø laikotarpiø spaudos, kitø lei-
diniø, taip pat buvusiø transporto
darbuotojø prisiminimai.

„Kalbëdamas apie ðá leidiná, sà-
moningai vengiu þodþio „istorija“.
Nes istorija turi bûti tiksli, skai-
èiai ir faktai – patikrinti, neabe-
jotini. O èia kartais buvo taip, jog
kokio nors ádomesnio fakto ið ano
meto spaudos patikrinti nebuvo
kur, taèiau vien dël to iðmesti já
– gaila. Be to, nesu istorikas, esu
þurnalistas, ir man norëjosi raðyti
taip, jog knyga bûtø ádomi kuo
platesniam skaitytojø ratui. Kitaip
tariant, visiems þmonëms, kuriems
yra tekæ vaþinëti autobusais“, –
sako autorius.

Knygoje gausu archyviniø do-
kumentø bei fotografijø ir ið tar-
pukario Lietuvos laikø, ir ið sovie-
tinio laikotarpio. Autorius dþiau-
giasi, kad nemaþa dalis fotografi-
jø anksèiau niekur neskelbtos.

Nors knygoje daugiausia kalba-
ma apie transporto istorijà ir raidà
Marijampolëje, taèiau nuoðaly ne-
lieka ir aplinkiniai miestai bei ra-

jonai. Juk jau treèiajame praëju-
sio amþiaus deðimtmetyje tarp Ma-
rijampolës ir Alytaus prasidëjo au-
tobusø eismas, kuris vis plëtësi, ra-
dosi naujø marðrutø. 1927 metais
geguþæ ið Simno á Kaunà per Kal-
varijà ir Marijampolæ ëmæs kursuo-
ti autobusas gerokai sumaþino
Simno geleþinkelio stoties paja-
mas, imta svarstyti dël autobusø
linijø bûtinybës ten, kur yra gele-
þinkeliai. 1936-aisiais autobuso bi-
lietas ið Marijampolës á Alytø kai-
navo 4,6 Lt, ið Kalvarijos á Alytø
– 3,9 Lt.

Leidinyje pateikiama ir daugiau
ávairiø þiniø bei faktø, susijusiø su
Dzûkija.

Knygà iðleido leidykla „Terra
publica“, jos leidimà parëmë UAB
„Marijampolës autobusø parkas“.
Visi norintys jà gali ásigyti Mari-
jampolës autobusø stoties kasoje.

„A.N.“ inf.

Jeigu nori geriau paþinti draugà
ar kolegà – pakviesk já á kelionæ!

LAPKRITIS: 16 d. – LATVIJA: sûriø
degustacija Jelgavos kraðte ásikûrusiame
Malkalnø ðeimos ûkyje–Rygos ðviesø
festivalis „Staro Riga“ („Spinduliuojanti
Ryga“).
23 d. – BALTARUSIJA: karaliðkas
Gardinas.

GRUODIS: 7 d. – KALËDOMIS KVE-
PIANTI KELIONË: ðokolado dirbtuvëlës
Ðiauliuose – ðventinë Ryga.
14 d. – BALTARUSIJA: karaliðkas
Gardinas.

(Vietø skaièius ribotas! Paskubëkite.)
„Facebook“ paskyroje „Binoras“.

Tel. 8 685 45 171.

DËMESIO!
Organizuojame keliones autobusu

ámonëms, kolektyvams ir didelëms
keliautojø grupëms (su uþsakovu ið
anksto deriname iðvykos programà ir
datà). Iðsamesnæ informacijà
suteiksime tel. +370 685 45 171.

gyvenime. Bûtent dël to, Donato ir Lau-
ritos veiduose nuolat spindi ðypsenos...
Bet tik tada, kai telefonø kameros ájung-
tos. Uþ kadro ði pora neturi bendrø inte-
resø, tad atrodo, kad juos sieja tik buitis
ir geras ávaizdis. Viskas pakrypsta neti-
këta linkme, kai Donatas sulaukia tëvo
skambuèio.

ZOMBIØ ÞEMË:
KONTROLINIS ÐÛVIS

Á kino teatrus atkeliauja vienos geriau-
siø pastarojo deðimtmeèio siaubo kome-
dijø „Zombiø þemë“ tæsinys. Pirmosios
kalbos apie galimà „Zombiø þemës“ tæ-
siná pasigirdo dar prieð pirmojo filmo pa-
sirodymà 2009-aisiais. Taèiau ávairûs
trukdþiai idëjai tapti kûnu neleido beveik
deðimtmetá. Tik prieð pora metø, paga-
liau suderinus visø keturiø pagrindiniø ak-
toriø, reþisieriaus ir scenaristø darbo-
tvarkes, reikalai pajudëjo. Pirmoje filmo
dalyje susipaþinome su keturiais þmo-
nëmis, sugebëjusiais iðgyventi „Zombiø
þeme“ virtusioje Amerikoje: droviu stu-
dentu Kolumbu, savo mëgstamø sausai-
niø „Twinkies“ ieðkanèiu Talahasiu ir á Los
Andþelo pramogø parkà nuvykti svajo-
janèiomis sesutëmis Vièita bei Maþàja
Roke. Ði absoliuèiai skirtinga ketveriukë
kaþkaip „sulimpa“ ir kartu pasileidþia á
neuþmirðtamà kelionæ per zombiais nu-
sëtà Amerikà. Praëjo deðimt metø. Ðau-
niajai ketveriukei, tapusiai savotiðka ðei-
ma, nesvetimos ir bet kurios kitos nor-
malios ðeimos kasdienybë bei dramos.
Pavyzdþiui, Maþoji Rokë negali pakæsti,
kad Talahasis jà vis dar laiko vaiku. Galø
gale nebeapsikentusi tokio elgesio, maið-
taujanti mergina pabëga su atsitiktinai su-
tiktu vaikinu.

Knygà iðleido leidykla „Terra publi-
ca“, jos leidimà parëmë UAB „Mari-
jampolës autobusø parkas“. Visi no-
rintys jà gali ásigyti Marijampolës au-
tobusø stoties kasoje.

Medikei Reginai Grigaravièienei palinkëta prisiminimus uþraðyti á knygà.
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Prie atveþamo geriamojo
vandens cisternos
nuotaikos geros

„Pirma, antra vandens parsine-
ðimo diena buvo net ádomios, nos-
talgiðkos nuotaikos, gal jaunystës
dvelksmo, kai keliolika minuèiø
susibëgusios su ðiukðliø kibirais
laukdavome atvaþiuojanèios jø su-
rinkimo maðinos. Buvo proga pa-
simatyti, pasikalbëti. Bet jau sa-
vaitæ neðant vandens kibirà á penk-
tà aukðtà darosi nelabai ádomu. Pri-
pratome prie lengvesnës buities“,
– savas mintis dësto senjorë Eu-
genija.

Sportiðkos iðvaizdos dvideðimt-
metis Algirdas sako kasdien du ki-
birus parneðantis ir be problemø
tai darantis. „Savotiðkas sportas.
Smagu, kad ir vairuotojai laikosi
grafiko, atveþa tiek vandens, kad
visiems uþtektø“, – sako vaikinas.
Dar priduria, kad vanduo skanus
gerti vienas, kaipmat vienas kibi-
ras ðeimoje iðsipilsto.

Prie kiekvieno daugiabuèio, kurá
vamzdþiais pasiekia vadinamasis
þalias vanduo, vairuotojas þmoniø
su sava tara laukia pagal grafikà
nuo 20 iki 40 minuèiø. Jis pastebi,
kad paprastai daugiausia þmoniø
bûna vos atvaþiavus, paskui – tik
vienetai.

„Dzûkijos vandenø“ vairuotojas
Linas kalbëjo, kad veþa tikrai ðvie-
þià geriamàjá vandená ið bendro-
vës teritorijoje árengtos specialios
aikðtelës.

„Stalo vandená perkame parduo-
tuvëje ir nemaþais kiekiais, nes ðei-
moje trys vaikai. Ðá naudojame
maisto gamybai. Ið èiaupo bëgan-
tis ðaltas vanduo turi kvapà, nau-
dojame buièiai“, – pildamasi van-

dens pasakoja Rûta.
„Keturis kartus veþa, keturis kar-

tus per dienà ir ateinu vandens.
Kiek prisipilu, tiek ir iðnaudoju at-
sigërimui, maisto gaminimui. Sma-
gu, kad vairuotojas laikosi grafi-
ko. Vanduo ðvieþias, skanus, vis-
kas èia gerai“, – teigë trijø vaikø
mama Rita.

„Ir patys geriame, ir pietus ver-
dame, o visa plauname ið èiaupo
bëganèiu. Mums net smagiai juo-
kinga – atvaþiuoja cisterna ir vi-
sas namas sujuda, bëga vandens
parsineðti. Kaip kadais ðiukðliø ma-
ðinai susignalizavus bëgdavome ið-
pilti savo kibirëliø. Iðgarsinsime
plaèiai Alytø ðiuo gaisru“, – kal-

Dël gaisro Pramonës gatvëje laikinai nutrauktas geriamojo vandens tie-
kimas kai kuriems Panemunës mikrorajono vartotojams. Bûtinøjø poreikiø
tenkinimui jiems ir toliau tiekiamas ðaltas vanduo, kuris nëra paruoðtas
galutiniam vartojimui – jame gali bûti padidëjæs geleþies kiekis bei drums-
tumas. Kaip teigia „Dzûkijos vandenø“ specialistai, Panemunës mikrora-
jono gyventojams vanduo tiekiamas tiesiai ið græþinio. Já galima naudoti
buityje – prausimuisi, WC, skalbimui, o maistui skirtas vanduo pristatinë-
jamas pagal „Dzûkijos vandenø“ sudarytà grafikà specialiu transportu.

Gyventojø, kurie su kibirëliais laukia atveþamo geriamojo vandens, nuo-
taikomis domëjosi Aldona KUDZIENË.

bëjo ir kitos moterys. Jos teigë,
kad blogo kvapo Panemunës mik-
rorajone bûta, soèiai prisikvëpuo-
ta.

Kai kurie gyventojai turëjo
geriamojo vandens atsargø

Putinø mikrorajone gyvenanti
Zita Baziukevièienë pasakoja, kad
tik dvi dienas prasidëjus gaisrui
buvusi mieste, vëliau evakavosi á
kaimà, tad dideliø nepatogumø
nepatyrë: „Pasitaiko mûsø kvartale
vandens tinklø avarijø, tad visuo-
met turiu stalo vandens atsargø.
Ir ðá kartà turëjau, tad neðtis kibi-
rëliais nereikëjo. Tikrai ðis gaisras
turi bûti svarbi pamoka visiems.

Antrà savaitæ geriamojo vandens pagal grafikà sulaukiantys Panemunës
gyventojai nesiskundþia – svarbiausia uþgesinti smilkstantá gaisrà

Apie Vilniaus vadovybæ susiforma-
vo kita nuomonë, o alytiðkiai darë
viskà su meru prieðakyje, kad kuo
skubiau gaisras bûtø uþgesintas ir
kuo maþesnæ þalà atneðtø þmo-
nëms bei gamtai.“

Alytiðkei liûdna, kad niekas ið
gyventojø neþinojo, jog Alytuje,
tarp gyvenamøjø rajonø, leista
dirbti tokiai pavojingai ámonei ir
tokio dydþio, Baltijos ðalyse di-
dþiausiai. Kodël nebuvo informa-
cijos apie tai?

„Bet að manau, kad viskas bus
gerai, atsakingai dirbanèiøjø gais-
ravietëje, kaip girdime ir matome,
yra labai daug. Svarbiausia, kad ið-
vengta þmoniø aukø, tai pats di-
dþiausias laimëjimas“, – teigë
Z.Baziukevièienë.

Filtruotas vanduo gyventojø
butus pasieks kità savaitæ

AB „Dzûkijos vandenys“ Ekono-
mikos ir plëtros departamento va-
dovas Tomas Valatka informavo,
kad vandens tiekimà Pamenunës
mikrorajono gyventojams koreguo-
ja ugniagesiams gelbëtojams rei-
kalingo vandens poreikis. Naujau-
siais duomenimis, jiems vanduo
dar labai reikalingas, tad minëto
mikrorajono gyventojams filtruo-
to geriamojo vandens tiekimas, pir-
miniais duomenimis, planuojamas
atnaujinti tik kitos savaitës pra-
dþioje.

Bendrovë nëra sulaukusi gyven-
tojø nusiskundimø, vandens var-
totojai supranta ekstremalios situ-
acijos svarbà, yra pilietiðki.

„Viskas yra normalu, kai vanduo
gyventojams pristatomas pagal
protingà grafikà, kelis kartus per
dienà, ávertinant dirbanèiøjø keliomis
pamainomis galimybes ir to grafiko
laikomasi. Juk nuolat þmonës turi
vandens tualetui, voniai. Problemø dël
to nematau“, – tikino Panemunës
mikrorajono gyventojas Gintaras
Galbuogis.

Rita kasdien parsineða geriamojo vandens ir sunaudoja, nes jos ðeimoje auga
trys vaikai.  Zenono ÐILINSKO nuotr.

Rûtos ðeima stalo vandená perka parduotuvëje, atsineðtàjá ið cisternos naudoja maisto gaminimui.Gyventojai dþiaugiasi, kad vanduo juos pasiekia pagal grafikà ir ðvieþias.

Rugsëjo mënesio pradþioje pro-
kuratûroje gautas Alytaus miesto
savivaldybës mero pareiðkimas dël
galimai neteisëtø veiksmø skubaus
sustabdymo. Jame nurodyta, kad
Alytaus miesto savivaldybës admi-
nistracijos direktorius nepagrástai
ir neteisëtai perdavë Nacionalinës
þemës tarnybos prie Þemës ûkio
ministerijos Alytaus teritoriniam

skyriui þemës sklypø kadastro
duomenø bylas su tikslu ágyven-
dinti Alytaus mieste nuosavybës
teisiø atkûrimo procedûrà. Alytaus
meras praðë prokurorø uþkirsti ke-
lià gràþintinø didesniø nei 0,1 ha
þemës sklypø neteisëtai pradëtai
nuosavybës teisiø atkûrimo pro-
cedûrai.

Kauno apygardos prokuratûro-

je gavus atsakymus su atlikto pa-
tikrinimo iðvadomis, siekiant visa-
pusiðkai iðsiaiðkinti pareiðkime nu-
rodytas aplinkybes, buvo iðreika-
lauta papildomos medþiagos ið
ávairiø institucijø. Susipaþinus su
papildomai gauta medþiaga bei jà
ávertinus vieðojo intereso paþeidi-
mo aspektu, konstatuotas valsty-
binës þemës neracionalaus panau-
dojimo faktas.

Nustatyta, kad ðiø metø vasario
mënesio pradþioje Alytuje buvo
patvirtintas pilieèiø, pageidaujan-
èiø naujø þemës sklypø individu-
aliai statybai ar kitai paskirèiai Aly-
taus mieste, praðymas. Sàraðe bu-

vo áraðyti 72 pilieèiai naujam þe-
mës sklypui gauti. Nacionalinës
þemës tarnybos Alytaus skyriaus
vedëjas patvirtino siûlytinø pilie-
èiams perduoti neatlygintinai nuo-
savybën naujø þemës sklypø Aly-
taus mieste sàraðà ir pilieèiø, ku-
riems bus pasiûlyta gauti neatly-
gintinai nuosavybën naujus þemës
sklypus Alytaus mieste, sàraðus. Ið
sàraðø turinio matyti, kad áraðyti
72 pilieèiai, o siûlytinø pilieèiams
perduoti neatlygintinai nuosavy-
bën naujø þemës sklypø sàraðe ára-
ðyti 82 nauji þemës sklypai. Taigi,
akivaizdu, kad þemës sklypø pa-
siûlytas didesnis skaièius, nei pi-

Ginant vieðàjá interesà priimtas sprendimas dël Alytaus mieste esanèiø þemës sklypø
lieèiø, turinèiø teisæ atkurti nuo-
savybës teises.

Atsiþvelgdama á tai, kad nusta-
tyti paþeidimai vertintini kaip vie-
ðojo intereso paþeidimas, proku-
rorë pareikalavo ið Nacionalinës
þemës tarnybos prie Þemës ûkio
ministerijos spræsti dël priemoniø
teisës paþeidimams paðalinti taiky-
mo ir per 20 darbo dienø infor-
muoti Kauno apygardos prokura-
tûrà apie priimtà sprendimà, o dar
per 20 (nuo sprendimo priëmimo
dienos) – informuoti apie jo vyk-
domus rezultatus.

Generalinës prokuratûros inf.

Kauno apygardos prokuratûros Vieðojo intereso gynimo skyriaus proku-
rorë Liudmila Borisova, atlikusi patikrinimà bei konstatavusi teisës aktø
paþeidimus, nusprendë taikyti vieðojo intereso gynimo priemones ir parei-
kalavo Nacionalinës þemës tarnybos prie Þemës ûkio ministerijos spræsti
dël priemoniø teisës paþeidimams, padarytiems jos veiklos srityje, paðali-
nimo.
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Pasiekta
bendromis jëgomis

„2 mlrd. – daug. Kiekvienas ið
88 proc. Lietuvos namø ûkiø, be-
sinaudojanèiø uþstato sistema, pri-
sidëjo prie ðio rezultato ir tikrai
gali tuo didþiuotis. Toks gràþintø
pakuoèiø skaièius dar kartà paliu-
dija, kad bendromis pastangomis
galima nuveikti daug“, – sako ða-
lies uþstato sistemà priþiûrinèios
ne pelno organizacijos VðÁ „Uþsta-

to sistemos administratorius“
(USAD) vadovas Gintaras Varnas.

Tai, kad pastangos buvo ben-
dros, liudija ir apklausø rezulta-
tai. Visur: tiek miestuose, tiek
miesteliuose ir kaimuose, gyven-
tojø ásitraukimo á uþstato sistemà
lygis labai panaðus. Gana vienodi
gràþinimo áproèiai yra ir tarp skir-
tingas pajamas gaunanèiø þmoniø.

G.Varnas pastebi, kad toks to-
lygus pasiskirstymas smarkiai pri-

sidëjo prie to, jog uþstato sistemos
veikla Lietuvoje tapo sëkmës is-
torija ir pavyzdþiu kitoms valsty-
bëms, kurios dar tik planuoja ási-
vesti uþstato sistemà.

„Prie ðio pasiekimo itin daug pri-
sidëjo ir Lietuvos gërimø gamin-
tojai bei gërimø importuotojai. Nes
bûtent jie skiria daugiausia lëðø,
kad sistema galëtø tinkamai funk-
cionuoti. Didelá vaidmená atlieka
ir pardavëjai, kurie beveik 3 tûkst.
vietø visoje Lietuvoje kasdien su-
renka gërimø pakuotes“, – tei-
gia G.Varnas. Kiekvienà dienà ða-
lyje gràþinama vidutiniðkai po 1
mln. 600 tûkst. pakuoèiø.

Rezultatai
Alytaus apskrityje

Prie aukðtø Lietuvos uþstato sis-
temos rezultatø svariai prisideda
ir Alytaus apskrities gyventojai.
Èia gràþinta beveik 100 mln. gëri-
mø pakuoèiø. Ið jø 60 mln. sudarë
plastikinës PET pakuotës, kurios
iki uþstato sistemos ávedimo la-
biausiai terðdavo mûsø aplinkà.

Beveik pusë visø apskrityje grà-
þintø pakuoèiø suneðta daugiau-
sia gyventojø turinèioje Alytaus
miesto savivaldybëje, maþiausiai

Lietuvoje gràþinta 2 mlrd. gërimø pakuoèiø. Kiek prie to prisidëjo Alytaus apskritis?

– Alytaus rajono savivaldybëje.
„Aukðtus uþstato sistemos rezul-

tatus lemia ne vienos kurios nors
apskrities, o visø ðalies þmoniø in-
dëlis. Todël Alytaus apskritis èia
yra tokia pati svarbi kaip ir kitos,
be kuriø indëlio nebûtø galima
kalbëti apie sëkmingà sistemos
veiklà“, – ásitikinæs G.Varnas.

Vienam gyventojui –
813 pakuoèiø

Tam, kad USAD surinktø 2 mlrd.
buteliø ir skardiniø, kiekvienas uþ-
stato sistema besinaudojantis gy-
ventojas turëjo priduoti vidutinið-
kai po 813 pakuoèiø.

Gyventojai pastebi, kad po uþ-
stato sistemos ávedimo aplinka ta-
po ðvaresnë. Taèiau tai ne vienin-
telis pokytis: visa tara, kurià grà-
þina gyventojai, yra perdirbama. Ið
jos gaminamos naujos PET pakuo-
tës, skardinës ar buteliai.

Tai reiðkia, kad kiekvienai nau-
jai pakuotei gaminti nereikia nau-
jø þaliavø, nereikia ir papildomø
energijos sànaudø. Dël to mûsø
ekonomikos tampa tvirtesnës,
draugiðkesnës aplinkai, maþëja
CO2 dujø – pagrindiniø klimato
kaitos kaltininkiø – emisijos.

2 mlrd. – tiek vienkartiniø plastikiniø, stikliniø bei metali-
niø gërimø pakuoèiø, dalyvaujanèiø uþstato sistemoje, jau grà-
þino Lietuvos gyventojai. O Alytaus apskrities gyventojai prie
ðio kiekio prisidëjo á taromatus ar rankinio taros surinkimo
punktus atneðæ beveik 100 mln. pakuoèiø. Nuo 2016 metø va-
sario ðalyje veikianti uþstato sistema kasmet surenka vis dau-
giau pakuoèiø – jei pirmàjá milijardà Lietuvos gyventojai su-
neðë per 24 mënesius, tai antrajam milijardui uþteko 20 më-
nesiø.

Bendras á taromatus ir rankinio surinkimo punktus gyven-
tojø suneðtø 2 mlrd. pakuoèiø svoris siekia 80 tûkst. tonø – tai
yra beveik 8 kartus daugiau nei sveria Eifelio bokðtas.

Iki uþstato sistemos ávedimo nemaþa dalis pakuoèiø atsidur-
davo mûsø aplinkoje – ypaè PET buteliai, sudarantys apie 60
proc. visø gërimø pakuoèiø.

Lietuva tapo pavyzdþiu
kitoms valstybëms

Uþstato sistema Lietuvoje vei-
kia nuo 2016 metø. Iki tol 10 me-
tø Europoje në viena valstybë ne-
buvo kûrusi ðitokios sistemos.
Taèiau dabar vos ne kas kelis më-
nesius nauja ðalis skelbia ketini-
mus turëti sistemà ar net numa-
to datas, kai ji ims veikti.

„Ðiuo metu Europos Sàjungo-
je susidomëjimas uþstato siste-
ma kaip niekada aukðtas. Ir ne-
keista, mat Bendrijos ðalys vë-
liausiai iki 2029 metø turës su-
rinkti bent 90 proc. plastikiniø
(PET) gërimø pakuoèiø.

Lietuvai ðis tikslas – ne pro-
blema, nes su uþstato sistema já
pasiekëme jau uþpernai, o ðtai
kitoms valstybëms teks gerokai
padirbëti. Be uþstato sistemos to-
kio tikslo nepasieksi, o paèios sis-
temos sukûrimas – laikui imlus,
bent porà metø trunkantis dar-
bas“, – pasakoja USAD vado-
vas.

Kadangi Lietuvoje surinkti 92
proc. pakuoèiø pavyko neátikë-
tinai sparèiai – vos antraisiais
sistemos veiklos metais, dauge-
lio uþstato sistemà norinèiø ási-
vesti valstybiø akys krypsta bû-
tent á Lietuvà.

Jau dabar USAD lankësi dele-
gacijos ið keliolikos valstybiø. Su-
laukëme Europos Sàjungos atsto-
vø ið Maltos, Ðkotijos, Lenkijos,
Prancûzijos, Portugalijos, Veng-
rijos ir kt. Taèiau garsas apie Lie-
tuvos sëkmæ sklinda ir uþ seno-
jo þemyno ribø. Japonija, Kinija,
Australija, Pietø Korëja, Sakart-
velas, Kazachstanas – ðiø vals-
tybiø delegacijos taip pat peri-
ma geràjà Lietuvos patirtá.

Vienos delegacijos dar tik
svarsto diegti sistemà, kitos –
jà plësti, treèiosios nori kuo dau-
giau iðmokti. Todël Lietuvos pa-
vyzdá G.Varnui teko pristatinëti
net Ðkotijos parlamentarams
Edinburge.

Uþs. Nr. 0225
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REKLAMA

PERKA
Brangiai miðkà (gali turëti bendraturèiø, bû-
ti neatidalytas, su skolomis, areðtuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.
Brangiai Lietuvoje miðkus: jaunuolynus,
atsodintus ir savaime uþaugusius, malkinius
ir brandþius. Þemæ, apaugusià medþiais.
Tel. 8 641 55554.
Ávairiø rûðiø obuolius perdirbimui, padeda pa-
sikrauti, aprûpina maiðais. Tel. 8 640 62 224.

Lada, VAZ automobilá. Tel. 8 685 65698.
Traktoriø MTZ, Jumz, T-40, priekabà, mëðlo
kratytuvà. Tel. 8 630 93471.
Traktoriø MTZ, T-40, T-25, grûdø sëjamàjà
SZ-3,6, priekabà. Tel. 8 689 82054.
Superkame auksà, sidabrà, gintarà, ginta-
rinius karolius, apdovanojimus, laikrodþius,
monetas ir kità ávairø antikvariatà. Dirbame
visoje Lietuvoje. Atsiskaitome ið karto. Tel.: 8
670 59 488, 8 626 68 561.
Butà Alytuje. Tel. 8 670 40086.

Namà Alytuje arba Alytaus r. Tel. 8 646
81180.
Sodà Alytaus r. Tel. 8 670 40086.

Miðkà. Tel. 8 698 24231.

Komercines, sandëliavimo, gamybos patal-
pas Alytuje. Tel. 8 698 24231.

PASLAUGOS
Taisau ávairius baldus ir këdes, keièiu spy-
ruokles, porolonà, gobelenà, vatinà. Surenku
naujus. Tel. 8 616 46516, (8 315) 72617.

Vandens græþiniai, geoterminis ðildymas.
Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje iðtisus
metus! Garantija, aptarnavimas. www. Mer-
kelita.lt. Tel.: 8 616 08020 (Linas), 8 686
83265 (Rolandas).
Atliekame vidaus apdailos darbus. Tel. 8 611
25836.

SUPERKAME
visø markiø automobilius.

VISOJE LIETUVOJE.
Nuo 1987 iki 2007 metø.

Automobiliai gali bûti vaþiuojantys,
nevaþiuojantys su defektais. Atsiskaitome bei
dokumentus tvarkome ið karto!

Tel. 8 685 85 848.

Brangiai UAB BALTIJOS
KONCERNAS perka ávairias
þemës ûkio paskirties þemës ir ávairaus
brandumo miðkus visoje Lietuvoje.

Tel.: 8 644 44 444, 8 633 33 333.

BRANGIAI PERKAME
MIÐKÀ.....

UAB „Miðkø pirkimai“.
Tel. 8 671 41 046.

PARDUODA
Patalpos

Patalpas-garaþus Alytaus miesto centre, Smë-
lio g. Kaina 9 500 Eur. Tel. 8 646 81180,
www.capital.lt
Komercines patalpas Alytaus miesto centre,
Pulko g. (230 kv. m, 6,05 a, mûrinis, vieno
aukðto pastatas). Kaina 60 000 Eur. Tel. 8 646
81180, www.capital.lt
Komercines patalpas Vilties g., Alytuje (b. pl.
49,74 kv. m, 2 a. ið 3, suremontuotos, duðas,
tualetas, rekuperacinë sistema, kondicionie-
rius, vitrininiai langai). Kaina 39 999 Eur. Tel.
8 614 99969, www.capital.lt
1004,16 kv. m patalpas Pramonës g., Alytuje
(4 a. ið 4, visos komunikacijos, geras priva-
þiavimas, buvæs mësos kombinato admini-
stracinis pastatas). Kaina 41 000 Eur. Tel.
8 676 06000, www.capital.lt
Komercines patalpas Naujojoje g., Alytuje (pa-
talpos iðsidësèiusios 6–9 a., kiekviename
aukðte yra 524 kv. m, autonominis dujinis ðil-
dymas, liftas, visos komunikacijos, pastatas
2016 m. renovuotas, strategiðkai patogi vieta,
automobiliø aikðtelë). Vieno aukðto kaina
60 000 Eur. Tel. 8 646 81180, www.capital.lt
Administracines 450 kv. m patalpas Pramo-
nës g. (buvæs medvilnës kombinato administ-
racinis pastatas, parduodama 4–12 aukðtai).
Kaina 12 000 Eur. Tel. 8 698 24231, www.ca-
pital.lt
Administracines patalpas Rotuðës a., Alytuje
(b. pl. 102,56 kv. m, suremontuotos, plastiki-
niai langai, signalizacija, internetas). Kaina
66 660 Eur. Tel. 8 670 40086, www.capital.lt
Administracines 191,41 kv. m patalpas S.Da-
riaus ir S.Girëno g., Alytuje (miesto centras, ge-
ras susisiekimas, 5 atskiri kabinetai). Kaina
75 000 Eur. Tel. 8 698 24231, www.capital.lt
Parduodamos komercinës paskir ties patalpos
Alytaus centre! (240,11 kv. m, 2 a., visos
miesto komunikacijos, elektra). Kaina 85 000
Eur. Tel. 8 698 24231, www.capital.lt

Butai
1 k. butà Jurgiðkiø g., Alytuje (b. pl. 35,41 kv.
m, 5 a. ið 5, ástiklintas balkonas, plastikiniai
langai, butas vidinis, priklauso rûsys, didelë
automobiliø stovëjimo aikðtelë). Kaina 17 200
Eur. Tel. 8 670 40086, www.capital.lt
2 k. butà Jaunimo g., Alytuje (b. pl. 51,39 kv.
m, 5 a. ið 5, plastikiniai langai, ástiklintas balko-
nas, vonia ir tualetas atskirai). Kaina 22 500
Eur. Tel. 8 676 06000. www.capital.lt
3 k. butà Likiðkëliø g., Alytuje (b. pl. 75 kv. m,
8 a. ið 12, renovuojamas namas, 2 ástiklinti
balkonai, plastikiniai langai, svetainë sujungta
su virtuve, ðarvuotosios durys, kambariai ne-
pereinami, butas erdvus). Kaina 43 000 Eur.
Tel. 8 670 40086, www.capital.lt
Tvarkingà erdvø 3 k. butà Vidzgiryje, Volungës
g. (67 kv. m, 5 a. ið 5). Kaina 35 000  Eur. Tel.
8 698 24231, www.capital.lt
2 k. butà Putinø g. 60 (36 kv. m). Butas
vidinis, 3 a., suremontuotas. Kaina 15 000
Eur. Tel. 8 685 57952.
2 k. butà Þuvinto g., 2 a. Tel. 8 605 42540.

LAZERINËS
DERMATOLOGIJOS

KABINETAS

rodos, plaukø, nagø ligos
r lytiniu bûdu plintanèios ligos
rkarpø, nuospaudø gydymas
r iðsiplëtusiø kraujagysliø

gydymas
r raukðliø, randø, pigmentiniø

dëmiø, tatuiruoèiø ðalinimas
rBEMER terapija
r lazerio procedûros
     (ávairûs odos defektai)

Gydomi vaikai
ir suaugusieji.

Dirbame  I–V 10–18 val.,
VI 10–14 val.

Vilties g. 32, Alytus,
 tel.: (8 315) 72 480; 8 685 32 787.

BRANGIAI PERKAME
MIÐKUS VISOJE LIETUVOJE.
Atsiskaitome ið karto.

Tel. + 370 699 29 992.

TEIKIAME VISAS KAPØ
ÁRENGIMO, RESTAURAVIMO
IR PRIEÞIÛROS PASLAUGAS
pagal kliento finansines galimybes.

Tel. 8 605 81 979.

Sklypai
Tris sklypus vienas ðalia kito Pylimo g., Kaniû-
kø k, Alytaus r. (3 sklypai po 20,24 a, namø
valda, kadastriniai matavimai, elektros ávadas
ðalia sklypø). Kaina 10 120 Eur. Tel. 8 682
17000, www.capital.lt
Àþuolynà prie Varënës upës, Vëþioniø k., Aly-
taus r. (2,40 ha, þemës ûkio, ribojasi su upe, 9
metø àþuolynas, geras privaþiavimas). Kaina
15 000 Eur. Tel. 8 670 40086, www.capital.lt
Du namø valdos sklypus, Alytaus r., Jurgiðkiø
k., (19,92 ir 19,39 a, atvesta elektra, taisyklin-
ga forma, lygus reljefas, 150 m iki asfaltuoto
kelio). Kaina 600 Eur uþ a. Tel. 8 670 40086,
www.capital.lt
2 namø valdos sklypà Alytaus r., Jurgiðkiø k.
(19,92 a ir 19,39 a, taisyklinga forma, lygus
reljefas, kadastriniai matavimai). Kaina 600
Eur uþ arà. Tel. 8 670 40086, www.capital.lt
Þemës sklypà su Verknës upës pakrante Veþio-
niø k., Alytaus r. (2 ha, paskir tis – miðko, þe-
mës ûkio). Kaina 9 500 Eur. Tel. 8 646 81180,
www.capital.lt
Sklypà Jurgiðkiø k., Alytaus r. (68 a, namø val-
da, 8 km nuo Alytaus, ðalia miðkas ir upelis,
geras privaþiavimas). Kaina 14 000 Eur. Tel.
8 698 24231, www.capital.lt
44 a ploto sklypà graþioje vietoje prie Daugø
eþero, Alytaus r., Daugø k. Kaina 21 500 Eur.
Tel. 8 670 40086, www.capital.lt
Sklypus SB „Nemunas“, Alytaus k. (yra 4 skly-
pai nuo 9,74 iki 17,56 a ploto, lygaus reljefo,
servitutinis kelias, patogus privaþiavimas, iki
Alytaus vos 8 min. kelio automobiliu). Kaina
700 Eur uþ a. Tel. 8 670 40086, www.capital.lt
36 a sklypà Jûratës g., Likiðkëliø k. (þemës ûkio
paskirtis, tvarkingas, trikampio formos
sklypas, patogus privaþiavimas). Kaina 7 500
Eur. Tel. 8 698 24231, www.capital.lt
Sklypà Sûkurio g., Alytuje (19,72 a, namø
valda, bet puikiai tinka komercinei veiklai vyk-
dyti, visos miesto komunikacijos, sklypas
lygus, asfaltuotas privaþiavimas). Kaina 16 000
Eur. Tel. 8 614 99969, www.capital.lt
23,51 a sklypà Þaunieriðkiø k., Nemuno g. (na-
mø valdos paskirties, patogus, asfaltuotas pri-
vaþiavimas, elektra). Kaina 8 500 Eur. Tel.
8 611 25093, www.capital.lt
103,99 a sklypà Maslauèiðkiø k., Alytaus r. (þe-
mës ûkio paskirtis, ðalia kelio Alytus–Lazdijai,
sklypà galima panaudoti tiek namo statybai, tiek
komercinei veiklai, taip pat yra galimybë ásigyti
ðalia esantá 8 a þemës ûkio paskirties sklypà).
Kaina 20 000 Eur. Tel. 8 698 24231, www.ca-
pital.lt
68,33 a þemës ûkio paskir ties sklypà Praniûnø
k., Alytaus r. (elektra, vandentiekis, dujos, ka-
nalizacija, yra galimybë sklypo paskirtá pa-
keisti á namø valdos). Kaina 13 500 Eur. Tel.
8 698 24231, www.capital.lt

Namai, sodybos, sodai
Puikiai suremontuotà erdvø namà Girininkø g.,
Alytuje (180 kv. m, 7 a, 1998 m., mûrinis, gra-
nulinë krosnis, oras / vanduo, atvestos dujos,
visos miesto komunikacijos). Kaina 115 000
Eur. Tel 8 698 24231, www.capital.lt 
Pusæ namo Tulpiø g., Alytuje (1 a., 51 kv. m, 7
a, 1998 m., mûrinis, ðildomas kietuoju kuru,
visos miesto komunikacijos). Kaina 35 000
Eur. Tel 8 698 24231, www.capital.lt 
Unikalià sodybà su ûkiniais pastatais bei lauko
virtuvæ Alytaus r., Vosbûèiø k. (99,24 kv. m,
bendras plotas – 10,11 ha, miðko plotas –
2,68 ha, ðildomas kietuoju kuru, elektra). Kai-
na 90 000 Eur. Tel. 8 670 40086, www.capi-
tal.lt

gydytoja Ina Gudynaite Veselgiene. Klausimus galima pateikti ið anksto. Lapkrièio 27 d.
(treèiadiená) 11 val. Vilties g. 34 salëje rengiama prieðadventinë ðventë.
Koncertas „Mûsø jaunystës pëdsakais“

Ansamblis „Yvuðki“ (asoc. „Gluosnelës“) kvieèia visus á koncertà „Mûsø jaunystës
pëdsakais“, kuris vyks lapkrièio 16 d. 14 val. Vidzgirio progimnazijoje (Kaðtonø g. 3).
Dalyvauja ansambliai ið Kauno, Marijampolës ir Alytaus.
Jei nori bûti sveikasJei nori bûti sveikasJei nori bûti sveikasJei nori bûti sveikasJei nori bûti sveikas

Jeigu nori bûti sveikas ir tur tingas, laisvas ir energingas, paraðyk el. paðtu
liucijaal123@gmail.com. Atsakysime laiðku arba skambuèiu, jei nurodysite telefono numerá.
Savitarnos skalbyklos paslaugos neágaliesiems

Alytaus miesto neágalieji kvieèiami pasinaudoti vienintele neágaliesiems pritaikyta
savitarnos skalbykla Alytaus mieste, Vilties g. 34 (vieðosios ástaigos Alytaus neágaliøjø
uþimtumo dienos centro patalpose). Savitarnos skalbyklos 1 (vienos) paslaugos kaina iki
3,5 kg sausø skalbiniø – tik 2 Eur. Nesant galimybës atvykti patiems, ástaigos darbuotoja,
teikianti individualià pagalbà neágaliesiems ir pagyvenusiems þmonëms, turintiems specialiøjø
poreikiø, padës. Iðsamesnë informacija tel.: (8 315)
70 519, (8 315) 25 991.
Ar vartotinas þodis „vobla“?

Ne, vobula nevartotina svetimybë; vartotina maist.
Kaspijos kuoja, dþiovinta þuvis.
Dienos sentencija

„Gamta juokauti nemëgsta, jis visada teisinga,
visada rimta, visada grieþta; ji visuomet teisi. Klysta
ir apsirinka tik þmonës“ (J. V. Gëtë).
OraiOraiOraiOraiOrai

Ðeðtadiená ið vakarø priar tës naujas nedidelis
ciklonas, mûsø kraðtas pateks á ðilèiausiàjà jo dalá.
Dangø vël ims kloti tirðtesni debesys, taèiau nedidelis
lietus prognozuojamas tik ðiaurës vakariniame,
ðiauriniame ðalies pakraðtyje. Pietvakariø vëjas
sustiprës iki 8–13 m/s, vakariniuose rajonuose
vietomis jo gûsiai sieks 15–18 m/s. Nepaisant debesø ir vëjo, ðiluma vël gali sumuðti
daugiameèius ðios dienos rekordus ir pakilti iki 13–18 laipsniø. Sekmadiená ciklonas pamaþu
plës lietaus zonà ir ið mûsø ðalies jau ilgam iðgins ðilumà. Naktá palis daugiausiai ðiaurës
vakarinëje Lietuvos pusëje. Iðsilaikys smarkokas pietvakariø vëjas. Paskutinë ðio ðiltojo
laikotarpio naktis dël debesø ir vëjo bus dar ðiltesnë, net 8–13 laipsniø. Sekmadienio dienà
per mûsø ðalá slinks ðaltasis atmosferos frontas. Daug kur gana sodriai palis, vyraus
trumpalaikiai lietûs. Vëjas pasisuks ið vakarø, ðiaurës vakarø, taps þvarbesnis. Vakariniuose
ir ðiauriniuose rajonuose aukðèiausia temperatûra sieks tik 12–14 laipsniø, o ðalies pietuose
dar spës pakilti iki 15–17 laipsniø ðilumos. Pirmadiená orai smarkiai atvës. Naktá ðilumos
beliks vos 2–7 laipsniai, tik pajûryje bus ðilèiau. Dienà temperatûra kils vos iki 7–12 laipsniø.
Naktá vietomis, dienà daugelyje vietoviø palis.

Spalio 28 d.
PIRMADIENIS

Saulë teka          7.11
leidþiasi   16.54

Dienos ilgumas  09.43
Mënulis (jaunatis)

Judas, Tadas, Simonas, Simas,
Almantë, Gaudrimas

Spalio 26 d.
ÐEÐTADIENIS

Evaristas, Liaudas(-a), Liaudginas(-a),
Liaudgintas(-ë), Liaudys, Minginas(-a),
Mingintas(-a), Vita

Saulë teka         08.07
leidþiasi   17.58

Dienos ilgumas  09.51
Mënulis (delèia)

Iðvyka á Kaliningrado sritá
Mokytojø, darþeliø auklëtojø ir kitø

mokymo ástaigø darbuotojø dëmesiui.
Alytaus verslo konsultacinis centras
mokytojø rudens atostogø metu, spalio 29–
30 dienomis, organizuoja mokamàjà iðvykà
á Kaliningrado sritá. Registruotis el. paðtu
konsultantas2@avkc.lt arba skambinti tel.
8 618 39 098.
Lietuvos pagyvenusiø
þmoniø asociacijos
Alytaus miesto
skyriaus renginiai

Lapkrièio 6 d. (treèiadiená) 11 val. Vilties
g. 34 salëje prie puodelio arbatos rengiamas
susitikimas su or topede traumatologe

Spalio 27 d.
SEKMADIENIS

Ramojus, Tautmilë, Sabina,
Vincentas, Vincas

Saulë teka         7.09
leidþiasi   16.56

Dienos ilgumas   9.47
Mënulis (delèia)

BROKOLIØ, KIAUÐINIØ IR SÛRIO BLYNELIAI
Reikës:

2 kiauðiniø,
1 brokolio,
100 g fermentinio sûrio,
2 valg. ðaukðtø miltø (galima ir nedëti),
aliejaus kepti,
150 g graikiðko jogurto padaþui,
druskos pagal skoná.

Kæstutis Kæstutis Kæstutis Kæstutis Kæstutis MILIAUSKASMILIAUSKASMILIAUSKASMILIAUSKASMILIAUSKAS

VIENU ATODÛSIU

EROS
 Laikà skaièiuojame nuo Kristaus gi-

mimo. Kai kurie vadovai nuo jø pasky-
rimo. Lyg iki jø buvo ledynmetis...

Apvirkite brokolá pasûdytame vandenyje. Kai atvës, susmulkinkite. Sutarkuokite sûrá,
iðplakite kiauðinius ir pasûdykite. Áberkite miltø, viskà iðmaiðykite ir kepkite ant silpnos
ugnies. Patiekite su graikiðku jogurtu.

Kalbasi du vyrai:
– Kà tau þmona Kalëdø

proga padovanojo?
– Nieko.
– Mhm… Irgi neblogas

daiktas…
– Aha, o svarbiausia –

vietos neuþima.
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Spalio 29 d. (antradiená) PREKIAUSIME UAB „Vilniaus paukðtyno“ paaugintais
mësiniais, greitai auganèiais COOB 500 ir ROSS 308 viðèiukais. PRIIMAMI
UÞSAKYMAI 2 sav. (1,5 Eur), 3  sav. (1,8 Eur), 4 sav. (2,2 Eur) mësiniams
viðèiukams ásigyti.
PREKIAUSIME 3–6 mën. raibomis, rudomis, juodomis,
baltomis, taip pat pigiomis 10 mën. viðtaitëmis, lesalais.

VIÐTOS IR VIÐTAITËS

Luksnënuose 8.00 val.
Butrimiðkiuose 8.10 val.
Ûdrijoje 8.25 val.
Krokialaukyje 8.40 val.
Verebiejuose 8.50 val.
Àþuoliniuose 9.00 val.
Kalesninkuose 9.15 val.
Simne 9.30 val.
Mergalaukyje 9.45 val.
Kumeèiuose 9.55 val.
Perðëkininkuose 10.00 val.

Santaikoje 10.15 val.
Vankiðkiuose 10.30 val.
Miroslave 10.45 val.
Talokiuose 11.00 val.
Radþiûnuose 11.10 val.
Alovëje 11.50 val.
Dauguose 12.10 val.
Kanèënuose 12.30 val.
Þvirgþdënuose 12.35 val.

Mikalave 12.45 val.
Pivaðiûnuose 13.00 val.
Junèionyse 13.15 val.
Tabalenkoje 13.25 val.
Vaisodþiuose 13.45 val.
Raiþiuose 13.55 val.
Butrimonyse 14.05 val.
Punioje 14.25 val.
Venciûnuose 14.40 val.

Ðeðtadieniais – Kaniûkø turguje.

Tel.: 8 612 75 682;
       8 623 04 888.

Sodybà Vaikantoniø k., Alytaus r. (14,3 ha, na-
mo plotas 70 kv. m, garaþas, ûkiniai pasta-
tai;ðildomas kietuoju kuru, vandentiekis, elek-
tra). Kaina 85 000 Eur. Tel. 8 670 40086,
www.capital.lt
Jaukià sodybà Vaikantoniø k., Alytaus r. (10,7
ha, namo plotas 70 kv. m, lauko virtuvë, ûki-
niai pastatai, kanalizacija, elektra, ðildomas
kietuoju kuru). Kaina 60 000 Eur. Tel. 8 670
40086, www.capital.lt
6 a sklypà su nameliu Panemuninkëliuose, Aly-
taus r. (6 a, asfaltuotas privaþiavimas). Kaina 19
500 Eur. Tel. 8 614 99969, www.capital.lt
Sodybà ant Grûdos upës kranto Alytaus r.,
Kaðëtø k. (107,87 kv. m, 4 kambariai, 40 a,
ràstinis, 9 þemës ûkio paskirties pastatai –
dovanø). Kaina 90 000 Eur. Tel. 8 670 40086,
www.capital.lt
Gyvenamàjá namà Ðlaito g., Pirmajame Alytuje
(b. pl. 332 kv. m, mûrinis, 6 k., ðildomas kietuo-
ju kuru, visos miesto komunikacijos, sklypo
plotas 11,41 a, tvarkingas, apþeldintas). Kaina
89 900 Eur. Tel. 8 670 40086, www.capital.lt
270 kv. m mûriná gyvenamàjá namà (2016 m.
atlikta rekonstrukcija, pakeista santechnika ir
vandentiekis, ðildomas dujomis arba kietuoju
kuru, visos komunikacijos, parduodamas su
baldais ir buitine technika, 7,2 a sklypas, tvar-
kingas, apþeldintas, teritorija aptverta). Kaina
120 000 Eur. Tel. 8 670 40086, www.capital.lt
Jaukià sodybà Petravièiø k., Lazdijø k. (51,50
kv. m, 1962 m., 54 a sklypas, mûrinis, ðildo-
ma kietuoju kuru, elektra, vanduo). Kaina 19
500 Eur. Tel. 8 670 40086, www.capital.lt

REIKALINGA
Siûlome darbà vairuotojams, turintiems C ka-
tegorijà ir 95 kodà. Vykstame á DE ir LT. Iðvy-
kimas mënesiui. Atlyginimas 1800 Eur. Tel. 8
655 56743.

IEÐKOMI PAGALBINIAI
DARBUOTOJAI darbui

Vokietijoje (Berlyne ir Rostoke).
 Visos soc. garantijos. B kategorija

privalumas. Apmokama kelionë!

Teirautis tel. +370 636 52 171.

Lietuviø sukurta bei vadovaujama ámonë
eurOpus AÜ GmbH (www.europus.de)
siûlo darbà Vokietijoje, Hamburgo ir
Brëmeno miestuose.

REIKALINGI SANTECHNIKAI
IR ELEKTRIKAI.

Geras bei visuomet laiku mokamas
atlyginimas, apmokamos atostogos,
nemokamas apgyvendinimas, visos
Vokietijos socialinës sistemos garantijos,
pagalba vietoje bendraujant su
vokiðkomis instancijomis ir t.t.

LAUKIAME JÛSØ SKAMBUÈIO
tel. 0049 151 291 469 53, Arvydas.

Jaukià priþiûrëtà sodybà Alytaus r., Giluièiø k.,
netoliese Giluièiø eþeras, asfaltuotas privaþia-
vimas (60,83 kv. m, 67 a, elektra). Kaina 21
500 Eur. Tel. 8 670 40086, www.capital.lt
Mûriná namà Margirio g., Miklusënø k. (b. pl.
190 kv. m, 2 a., 4 k., mûrinis, ðildomas dujo-
mis bei kietuoju kuru, visos komunikacijos, 39
a sklypas, teritorija aptverta, yra 32 kv. m gara-
þas). Kaina 89 000 Eur. Tel. 8 614 99969,
www.capital.lt
Skoningai árengtà sodybà ant Galsto eþero
kranto Vytautø k., Lazdijø r. (1,2 ha, pakrantës
ilgis 90 m). Kaina 445 000 Eur. Tel. 8 646
81180, www.capital.lt
Sodybà Punios k., Alytaus r. (b. pl. 75,57 kv.
m, ðildoma kietuoju kuru, atvestos komunika-
cijos, 6,25 ha sklypas, lygus reljefas, derlin-
ga þemë). Kaina 39 000 Eur. Tel. 8 670
40086, www.capital.lt
Namà Krosnos mstl., Lazdijø r. (b. pl. 92,53
kv. m, 2 a., 4 visiðkai árengti kambariai,
plastikiniai langai, ðildoma skystuoju ir kie-
tuoju kuru, 28,9 a sklypas, aptvertas tvora,
sodas apsodintas vaismedþiais, yra garaþas,
pir tis, tvenkinys). Kaina 38 000 Eur. Tel.
8 618 05484, www.capital.lt
Sodybà Èiþiûnø k., Alytaus r. (87 kv. m, mûri-
në, ðildoma kietuoju kuru, yra ûkiniø pastatø,
70 a namø valdos þemë, 4 ha derlingos ûkio
paskirties þemës). Kaina 22 000 Eur. Tel.
8 670 40086, www.capital.lt
Sodybà Pupasodþio k., Alytaus r. (b. pl. 83,3
kv. m, 1 a., 3 k., gyvenamoji teritorija aptverta,
sutvarkyta, sklypo plotas 3,97 ha, yra iðkastas
tvenkinys, patogus privaþiavimas). Kaina
22 000 Eur. Tel. 8 614 99969, www.capital.lt

Tris 2 a. kotedþus Barboros Radvilaitës g.,
Pirmajame Alytuje (b. pl. 147 kv. m, apðiltinti
ið lauko ir vidaus, garaþai, du sklypai po 2 a ir
4 a). Kaina 85 000 Eur. Tel. 8 698 24231,
www.capital.lt.
126 kv. m gyvenamàjá namà Sobuvos k.,
Prienø r. (2 aukðtai, 5 kambariai, árengtas,
ðildoma kietuoju kuru, yra kanalizacija, van-
dentiekis, patogus namo planavimas, pirtis,
sklypo plotas 13,74 ha, yra ûkiniø pastatø, du
vandens telkiniai ir dalis treèiojo). Kaina
99 000 Eur. Tel. 8 670 40086, www.capital.lt
174 kv. m namà Alytuje, SB „Nemunas“ (su
baldais ir buitine technika, naujai iðvedþiota
elektra, plastikiniai langai su apdaila, pirmame
aukðte ðildomosios grindys, garaþas, skalbyk-
la, signalizacija). Kaina 109 500 Eur. Tel. 8 670
40086, www.capital.lt
Sodo namà SB „Volungëlë“, Nemunaièio k.,
Alytaus r. (b. pl. 66,63 kv. m, mûrinis, 3 k.,
visiðkai árengtas, kraðtinis sklypas, graþi, ra-
mi vieta). Kaina 65 000 Eur. Tel. 8 670
40086, www.capital.lt

Ávairios prekës
Sausà ðienà, ðienainá, ðiaudus ritiniais, ne
maþiau kaip 38 vnt. Atveþa. Tel. 8 698 78024.

Pigiausias kuras – sausos alksninës atraiþos.
Taip pat turime berþiniø, alksniniø malkø
ràsteliais, trinkomis, kapotø. Tel.: 8 600
23280, 8 654 89008.
Javø kombainus (2,2–5,5 m pjaunamosios,
3500–20 000 Eur), traktoriø ZETOR 8011
(vientiltis, 76 AG, 4000 Eur), 10 ir 11 t pus-
priekabes (4800–5200 Eur), tràðø barstytu-
vus, ávairiø modeliø plûgus, sraigtinius grûdø
transporterius. Tel.: 8 601 33 882, 8 614
29787.
Naujà mediná lauko tualetà. Kaina sutartinë.
Tel. 8 679 91117.
Mini traktoriams ávairius naujus padargus
(bulviø kasamàsias, sodinamàsias, frezas,
kultivatorius, ðienapjoves, purkðtuvus), devë-
tà 2,8 m noraginæ grûdø sëjamàjà, traktoriø T-
25 ir „Renault“ 55AJ. Tel. 8 687 57187.
www.parduodutechnika.lt

NUOMA
Komercines patalpas Naujojoje g., Alytuje,
ðalia buvusios „Moki-veþi“ (b. pl. 400 kv. m, 1
a., atskiras áëjimas, 4,5 a sklypas, teritorija
iðasfaltuota, patogi lokacinë vieta). Kaina 500
Eur per mën. Tel. 8 698 24231, www.capital.lt
Parduodamas gamybinis kompleksas Kepyk-
los g., Alytuje (b. pl. 4798 kv. m, teritorija
aptverta, aikðtelë iðasfaltuota, yra visos ko-
munikacijos, geras susisiekimas). Kaina 549
000 Eur. Tel. 8 698 24231, www.capital.lt
Komercines patalpas 1 a., Vilniaus g., Alytuje
(b. pl. 90 kv. m (5 atskiros patalpos), atskiras
áëjimas, visos miesto komunikacijos, interneto
prievadas, signalizacija). Kaina 450 Eur per
mën. Tel. 8 670 40086, www.capital.lt
Gamybines, sandëliavimo patalpas 1 a., Nau-
jojoje g., Alytuje (b. pl. 370 kv. m, atskiras áëji-
mas, erdvûs pakeliamieji vartai, visos miesto
komunikacijos, ðildoma kietuoju kuru, geras
privaþiavimo kelias). Kaina 1 000 Eur per mën.
Tel. 8 698 24231. www.capital.lt
Iðnuomojamos gamybinës patalpos Naujoji
g., Alytus (800 kv. m, 1 a. ið 4 a.). Kaina 640
Eur. Tel. 8 646 81180, www.capital.lt
Komercines patalpas Vilties g., Alytuje (b. pl.
49,74 kv. m, 2 a. ið 3, suremontuotos, duðas,
tualetas, rekuperacinë sistema, kondicio-
nierius, vitrininiai langai). Kaina 360 Eur per
mën. Tel. 8 614 99969. www.capital.lt

Administracinës patalpos miesto centre, Pul-
ko g. 5A, Alytus (91 kv. m, atskiras áëjimas,
maðinø stovëjimo aikðtelë). Kaina 6,50 Eur uþ
kv. m. Tel. 8 646 81180, www.capital.lt
Komercines patalpas Naujojoje g., Alytuje,
ðalia buvusios „Moki-veþi“ (b. pl. 400 kv. m, 1
a., atskiras áëjimas, 4,5 a sklypas, teritorija
iðasfaltuota, patogi lokacinë vieta). Kaina 500
Eur per mën. Tel. 8 698 24231, www.capital.lt
Iðnuomojamos puikios biuro patalpos Naujoji
g., Alytus (25 kv. m, 3 aukðtas). Kaina 50 Eur.
Tel. 8 646 81180, www.capital.lt
Iðnuomojamos gamybinës patalpos Naujoji
g., Alytus (800 kv. m, 1 a. ið 4 a.). Kaina 640
Eur. Tel. 8 646 81180, www.capital.lt
Parduodamas gamybinis kompleksas Kepyk-
los g., Alytuje (b. pl. 4798 kv. m, teritorija
aptverta, aikðtelë iðasfaltuota, yra visos ko-
munikacijos, geras susisiekimas). Kaina 549
000 Eur. Tel. 8 698 24231, www.capital.lt
Komercines patalpas l a., Vilniaus g., Alytuje
(b. pl. 90 kv. m (5 atskiros patalpos), atskiras
áëjimas, visos miesto komunikacijos, interneto
prievadas, signalizacija). Kaina 450 Eur per
mën. Tel. 8 670 40086, www.capital.lt
Gamybines, sandëliavimo patalpas l a., Naujo-
joje g., Alytuje (b. pl. 370 kv. m, atskiras áëji-
mas, erdvûs pakeliamieji vartai, visos miesto
komunikacijos, ðildoma kietuoju kuru, geras
privaþiavimo kelias). Kaina 1 000 Eur per mën.
Tel. 8 698 24231. www.capital.lt
Komercines patalpas Vilties g., Alytuje (b. pl.
49,74 kv. m, 2 a. ið 3, suremontuotos, duðas,
tualetas, rekuperacinë sistema, kondicio-
nierius, vitrininiai langai). Kaina 360 Eur per
mën. Tel. 8 614 99969. www.capital.lt
Administracinës patalpos miesto centre, Pul-
ko g. 5A, Alytus (91 kv. m, atskiras áëjimas,
maðinø stovëjimo aikðtelë). Kaina 6,50 Eur uþ
kv. m. Tel. 8 646 81180, www.capital.lt
Brangiai iðsinuomojame þ. û. p. þemæ Aly-
taus, Simno, Krokialaukio, Ðeðtokø, Balbie-
riðkio, Gudeliø seniûnijose. Tel. 8 603
51616.

UAB „Alytaus butø ûkis“ skelbia pripaþinto netinkamu naudoti
automobilio MAZDA626, valst. Nr. FAC705, gamybos metai – 2001
m., techninë apþiûra galioja iki 2020-01-25, pakartotiná vieðà
pardavimo aukcionà. Pradinë pardavimo kaina – 191,15 Eur.

Aukcionas vyks 2019 m. lapkrièio 12 d. 10 val. UAB „Alytaus butø ûkis“
administracinëse patalpose, Vingio g. 5, Alytus.

Turto apþiûra – nuo 2019 m. spalio 28 d. iki 2019 m. spalio 30 d. imtinai bei nuo
2019 m. lapkrièio 4 d. iki 2019 m. lapkrièio 7 d. imtinai 9–16 val., prieð tai suderinus
tel. 8 675 39 770.

Dalyviø registracija vykdoma 2019 m. lapkrièio 12 d. nuo 09.30 val. iki 09.50
val. atvykus á UAB „Alytaus butø ûkis“, adresu Vingio g. 5, Alytus. Asmuo,
registruojamas aukciono dalyviu, registruodamasis nurodo asmens duomenis,
adresà ar elektroninio paðto adresà, kuriuo jam bûtø praneðama, jeigu jis bûtø
pripaþintas aukciono laimëtoju.

Aukciono dalyvis privalo turëti asmens tapatybæ patvirtinantá dokumentà.
Uþ aukcione parduotà turtà atsiskaitoma ne vëliau kaip per 3 darbo dienas

mokestiniu pavedimu arba sumokant grynaisiais pinigais á kasà.
Aukciono rengëjas uþ ásigyto turto kokybæ neatsako ir nepriima jokiø pretenzijø.
Ásigytà turtà aukciono dalyvis atsiima per 10 dienø nuo aukciono dienos,

neatsiëmus, aukciono rengëjas uþ parduoto turto saugà atsakomybës neprisiima.
Atsakingas asmuo – Rimas Dainauskas, tel. 8 675 39 770, Vingio g. 5, Alytus,

el. p. info@alytausbu.lt
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ORGANIZUOJAMI
MEDÞIOTOJØ,
MEDÞIOTOJØ
SELEKCININKØ
PARENGIMO
KURSAI.

Tel.: 8 612 15 290, 8 698 15 727.

„Keièiantis metø laikui keièiasi
ir maisto poreikis, taèiau jokiais
bûdais tai nereiðkia, kad atëjus ðal-
tesniam sezonui mitybos racione
turi atsirasti kaloringø, nesveikø
maisto produktø“, – tikino svei-
katingumo mokytoja Jûratë Mar-
èiulaitienë „Tëviðkës namø“ ben-
druomenës patalpose vykusioje
mitybos sesijoje „Rudens gërybës
sveikatai ir gerai savijautai“.

„Sveikatos baro“ rudens sezonà
pradëjusio renginio metu daugiau
nei dviem deðimtims bendruome-
nës dalyviø buvo priminta apie
naudingàsias moliûgø, svarainiø,
obuoliø, slyvø ir ðaltalankio uogø
savybes. Po pristatymo daugelis
dalyviø draugiðkai „pasiraitojo ran-
koves“ ir ëmë gaminti greitus, pa-
prastus ir gardþius patiekalus ið ðiø
darþo gërybiø bei kitø sveikø pro-
duktø, esanèiø „Tëviðkës namø
krautuvëlës“ asortimente. Dalyviai
pasigamino ir èia pat ragavo: spel-
tos miltø krekerius su moliûgø ir
avinþirniø uþtepële, moliûgø gar-
dukus, svarainiø-medaus tyræ, ðal-
talankiø-obuoliø-moliûgø koktei-
lá ir pikantiðkai marinuotas slyvas.
Edukacinio susitikimo metu susi-
rinkusieji diskutavo, kokios rudens
gërybës gali padëti palaikyti gerà
savijautà bei sveikatà, dalijosi lai-
ko patikrintais receptais.

„Tëviðkës namø krautuvëlë“ –
jaunas socialinis verslas. Tai svei-
katai palankaus, skanaus ir natû-
ralaus maisto krautuvëlë, sukurta
visiems, kuriems aktualios sveikos
mitybos þinios, natûralûs ir ekolo-

giðki produktai. Socialinio verslo
pagrindu kuriama krautuvëlë jums
atrinks ir pasiûlys platø kokybið-
kø prekiø pasirinkimà. Èia rasite
ávairiø maisto produktø, uþaugin-
tø ir pagamintø patikimø Lietuvos
ir Europos Sàjungos ðaliø gamin-
tojø, daugiausia ið smulkiø, natû-
riniø ir ekologiðkø ûkiø.

Lietuvoje kasdien vëþio diagno-
zæ iðgirsta daugiau nei 50 þmoniø.
Nacionalinio vëþio instituto duo-
menimis, kasmet nustatoma apie
18 tûkst. naujø susirgimø onkolo-
ginëmis ligomis, o beveik 20 proc.
Lietuvos gyventojø mirèiø sudaro
mirtys nuo vëþio.

Siekdama plëtoti poþiûrá á svei-

„Tëviðkës namø” krautuvëlëje –
natûralus maistas ið rudens gërybiø

kà mitybà ir gyvensenà, krautu-
vëlës steigëja – „Tëviðkës namø
bendruomenë“ –  stengiasi, kad
sveikatinantys produktai bûtø pa-
siekiami daugumai tuo besidomin-
èiø ir ieðkanèiø, o pirkëjai, ásigy-
jantys produktus krautuvëlëje, pri-
sidës prie kilnios socialinës misi-
jos, kurios pelnas ið pardavimo bus
investuojamas plësti VðÁ „Tëviðkës
namai“ Vëþio informacijos ir pa-
ramos centro veiklà – ðiuo metu
renkamos lëðos árenginëjamiems
masaþuotojo, psichologo, kvapø ir
muzikos terapijos kabinetams, ku-
riais naudosis onkologiniai pacien-
tai ir jø artimieji.

Eimantas STOÐKUS

Makniûnø laisvalaikio salëje vy-
ko dzûkø kraðto ðviesuolio, kai-
mo metraðtininko, kraðtotyrinin-
ko Vlado Ulèinsko (1909–1999)
kûrybinio palikimo – knygos
„Makniûnai“ – pristatymas (1995
metais pasirodë pirmoji V.Ulèins-
ko knyga „Raitininkø kaimas
(1850–1950)). Renginá vedë bu-
vusi ilgametë Makniûnø mokyk-
los direktorë Elena Ramanauskie-
në.

E.Ramanauskienë prisiminë
prieð 10 metø, minint V.Ulèinsko
100-àsias gimimo metines, duotà
priesakà – iðleisti knygà „Mak-
niûnai“, ir pasidþiaugë, kad 110-
øjø metiniø proga priesakas bu-
vo iðtesëtas.

Renginyje dalyvavusi Alytaus
rajono vicemerë Dalia Kitavièie-
në nusakë savo ðiltà santyká su
Raitininkø seniûnijos þmonëmis,
priminë, kad kraðtas yra gyvas, kol
gyvi jo ðviesuoliai, metraðtininkai,
kurie palieka raðytiná þodá. Raiti-
ninkø seniûnijos seniûnas Arûnas
Laukaitis teigë, kad V.Ulèinskas
nuotraukoje jam primena Pauliø
Ðirvá, galbût todël taip lengvai pa-
kluso plunksna. Alytaus kraðtoty-
ros muziejaus kraðtotyrininkas Ar-
tûras Balèiûnas papasakojo, kaip
jis atrado senø fotografijø ciklà
apie Makniûnø dvarà. Deðimt to
ciklo nuotraukø puoðë salës fojë,
kitos buvo demonstruojamos
skaidrëse renginio metu. Jono
Raklinevièiaus sûnënas Vincas
Janèiauskas visus apdovanojo dë-
dës parengta „Raitininkø kaimo
dainø“ rinktine. Apie savo paþin-
tá su V.Ulèinsku kalbëjo buvæs ko-
lûkio „Dzûkija“ pirmininkas Juo-
zas Dzekunskas. Laidos „Pasaulio
puodai“ vedëjas Vytaras Radze-
vièius, jau septynerius metus gy-
venantis Raitininkø seniûnijoje,
teigë, kad jam ádomi kraðto, ku-

riame gyvena, kasdienybës istori-
ja, kokios nerasi jokiame istorijos
vadovëlyje. Popietës akimirkas fil-
mavo ir fotografavo Danielius Ja-
kubavièius.

Ðeimos nariai: dukra Albina,
anûkë Ieva, proanûkis Gediminas,
kuriø pastangomis parengta ir ið-
leista knyga, dalijosi prisiminimais
apie tëvà, senelá, prosenelá V.Ul-
èinskà. Dukra savo tëvo poþiûrá á
gyvenimà ir þmones apibûdino
taip: „Mano tëvelis á viskà þvelg-
davo tarsi nuo aukðto kalno, kur
ðviesu ir graþu.“ Ji teigë, kad jos
tëvo tikslas buvo ðviestis ir ðviesti
kitus. Jos manymu, V.Ulèinsko
darbus dabar tæsia Makniûnø bib-
liotekininkë Berûta Sadauskienë.
Proanûkis Gediminas prisiminë sa-
vo ir prosenelio kartu leistas va-
landas, kai jie kalbëdavosi uþsida-
ræ kambaryje, á kurá kitiems ðei-
mos nariams buvo draudþiama uþ-
eiti.

Popietës metu dainavo Arûno
Laukaièio ir Dainiaus Juozapavi-
èiaus duetas, Raitininkø apylinkiø
dainas traukë folkloro ansamblis
„Apsingë“, eilëraðtá apie Makniû-
nus skaitë poetë Rimutë Adþigaus-
kaitë-Griðkevièienë.

Bibliotekininkë B.Sadauskienë
perdavë skaitytojams, dalyvavu-
siems ir sëkmingai áveikusiems uþ-
duotis respublikinëje skaitymo
skatinimo akcijoje „Vasara su kny-
ga“, Alytaus rajono savivaldybës
vieðosios bibliotekos direktoriaus
Aivaro Vyðniausko nuoðirdþiausius
linkëjimus, diplomus ir dovanas.

Po renginio susirinkusiøjø lau-
kë Ulèinskø ðeimos ir Makniûnø
bendruomenës moterø paruoðtos
vaiðës.

Renginá ið dalies finansavo Aly-
taus rajono savivaldybë.

Rita VAITKEVIÈIENË

Knygos „Makniûnai” pristatymas

Knygos „Makniûnai“ pristatymo akimirka.

„Tëviðkës namø“ bendruomenës patalpose vykusioje mitybos sesijoje „Rudens
gërybës sveikatai ir gerai savijautai“.                Dariaus MINSEVIÈIAUS nuotr.
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SEKMADIENIS,

09.00 Animac. ser. �Ogis ir tara-
konai�.

09.10 Animac. ser. �Tomo ir D�erio 
nuotykiai�.

09.35 Animac. f. �Dingęs drako-
nas�.

11.30 Nuotykių komedija �Denis 
� grėsmė visuomenei. Nuo-
tykiai tęsiasi�. N-7.

13.05 Veiksmo komedija �Girtas 
meistras 2�. N-7.  

15.10 Komedija �Miss XL�. N-7.
17.25 �Kelionių panorama�. 
17.55 �Gyvūnų pasaulis�. N-7.
18.30 �inios. Sportas. Orai.
19.30 Nuotykių komedija ��vėrelių 

mai�tas�. N-7.
21.20 Siaubo komedija �Taip, mes 

juodi�. N-14.
23.10 Komedija �Diktorius�. N-14.
01.00 Veiksmo trileris �Pabėgimo 

planas 2�. N-14.

06.30 Animac. ser. �Ančiukų istori-
jos�.

07.00 Animac. ser. �Vė�liukai nin-
dzės�. 

07.30 Animac. ser. �Aladinas�.
08.00 Animac. ser. �Ančiukų istori-

jos�.
08.30 �Virtuvės istorijos�.
09.00 �Gardu Gardu�. 
10.00 �Būk sveikas!�
10.30 �Penkių �vaig�dučių būs tas�.
11.00 �Misija. Dirbame sau�. 
11.30 Fantastinė komedija �Magi�-

koji nosis�. N-7.
13.55 Komedija �Armijoje�. N-7.
15.45 �Ekstrasensai. Stipriausių 

mū �is�. N-7.
17.25 �Aplink Lietuvą. �monės�.
18.30 TV3 �inios. Sportas. Orai.
19.25 �Eurojacpot�.
19.30 Ser. �Turtuolis varg�as�. 
  N-7.
21.00 Biografinė drama �Katvės 

karalienė�. N-7.
23.40 Mistinis trileris ��udikės 

maniakės u�ra�ai�. N-14.

06.30 �Laba diena�. 
07.30 Ser. �Muchtaro sugrį�imas. 

Naujas pėdsakas�. N-7.
08.30 �Laba diena�. N-7.
09.00 Baltijos galiūnų komandinis 

čempionatas.  
10.05 �Brydės�. Istorinė-publicisti-

nė laida.
10.40 Dok. f. �Kalnų �ventovės. 

I�gyventi Alpėse�.
11.55 �Ekstremalūs i�bandymai�.  

N-7.
12.25 �Būk ekstre malas�. N-7.
12.55 �D�eimio ir D�imio kulinari-

nės dvikovos�. 
14.00 �Anthonis Bourdainas. Ne-

pa�įstami kra�tai�. N-7.
15.00 Ser. �Muchtaro sugrį�imas. 

Naujas pėdsakas�. N-7.
16.00 �Nusikaltimų miestas�. Kri-

minalinė dokumentika. N-7.
16.30 �Laisvės kar�ygiai�. N-7.
17.00 Betsafe�LKL čempionatas. 

�Rytas� � ��iauliai�.
19.30 �Muzikinė kaukė. Geriausieji�.
22.05 Veiksmo f. �Įkaitas�. N-7.
00.50 Siaubo trileris �Ko�maras 

Guobų gatvėje�. N-14.

06.20 Ser. �Akloji�.
06.50 �Pragaro katytė�. 
07.50 �Daktaras Ozas. �eimos 

gydy tojo patarimai�. N-7.
08.50 Ser. �Tėvas Motiejus�. N-7.
10.10 Ser. �Bū rėja�.
12.00 �Klasikiniai kepiniai. Anos 

Olson receptai�.
12.30 Ser. �Akloji�.
13.10 Dok. ser. �Didelės svajonės, 

ma�os erdvės�.
14.30 �Sveikatos namai�. N-7.
15.30 �Sveikatos namai telepar-

duotuvė�. N-7.
15.45 Ser. ��irdele mano�. N-7.
17.45 Ser. �Akloji�.
18.50 Ser. �Bū rėja�.
20.00 Ser. �Iliuzija�. N-7.

21.00 Detektyv. f. �A� gyvas�. N-14.
22.45 Drama �Trumano �ou�. N-7.
00.50 Detektyvas �Nusikaltimas 

prie Baltijos jūros. Atpildas�. 
N-14.

07.20 �TV Europa pristato. Nepri-
klausomybės kovų verpetuo-
se. Kovos su bol�evikais�. 

07.55 �TV Europa pristato. Nepri-
klausomybės kovų verpe-
tuose. Lietuva XIX�XX a. 
prad�ioje�. 

08.30 Dok. ser. �Pasaulis i� vir-
�aus�. N-7.

09.30 �Vantos lapas�. 
10.00 �Kitoks pokalbis su D.�eimy-

te�.
10.30 Ser. �Ponas Prezidente�. 
12.00 Kriminalinė drama �Loch 

Neso byla�. N-7.
14.00 �Gyvenimas�. 
15.00 �Laikykitės ten� su Andriumi 

Tapinu. N-7.
16.00 �inios. Orai.
16.30 Dok. ser. �TV Europs prista-

to. Lietuvos sienų apsauga. 
Pasienio apsauga 13�15 
am�iuje�. 

17.00 �Laikykitės ten�. Pokalbiai. 
18.00 �inios. Orai.
18.30 Dok. ser. �Pasaulis i� vir-

�aus�. N-7.
19.00 Ser. �Moterų daktaras�.
20.00 �inios. Orai.
20.30 Ser. ��viesoforas�. N-7.
21.30 �Kitoks pokalbis� su Edvardu 

�ičkumi.
22.30 �inios. Orai.
23.00 �Laikykitės ten�. Pokalbiai.
00.00 Ser. �Moterų daktaras�. N-7.

06.05 �Klausimėlis�.
06.20 �Duokim garo!�
07.45 �Auksinis protas�.
09.00 �Auto Moto�.
09.30 �Pradėk nuo savęs�.
10.00 �Į sveikatą!�
10.30 �Smalsumo genas�. 

11.00 �Kultūrų kry�kelė�. �Vilniaus 
albumas�.

11.30 �Kultūrų kry�kelė�. �Vilniaus 
sąsiuvinis�.

12.00 �Kultūrų kry�kelė�. �Trembi-
ta�.

12.30 �Kultūrų kry�kelė�. �Rusų 
gatvė�.

13.00 �urnalas �ARTS21�.
13.30 Animac. f. �Virsmas�.
13.40 Animac. f. �Kaukai�.
13.52 Animac. f. �Pono Nakties 

laisvadienis�.
13.55 Animac. f. ��viesa�.
14.03 Animac. f. �OO�.
14.10 Animac. f. �Grybų karas�.
14.20 �Naktis Manhatane�.
15.25 �Klasikinė kontrabanda�.
15.50 Dok. f. ��e�ėlių frontas�.
16.30 �Mū�io laukas�.
17.00 �Klauskite daktaro�.
18.00 �Stambiu planu�.
18.55 �Pasaulio teisuoliai�.
19.40 Ser. �Dauntono abatija 6�. 

N-7.
20.30 Panorama. Sportas. Orai (su 

vertimu į gestų k.).
21.00 Veiksmo trileris �Į dienos 

�viesą�. N-14.
23.05 Lilo ir Innomine koncertas.
00.35 �Dabar pasaulyje�.

06.30 �Jokių kliūčių!� N-7. 
07.30 �I� peties�. N-7. 
08.30 Animac. ser. �Simpsonai�. 

N-7.
09.00 �Vienam gale kablys�.
09.30 �Statybų gidas�.
10.00 �Autopilotas�.
10.30 �Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai�. N-7.
11.00 Dok. ser. ��unys. Nepaprastų 

gyvūnų �eima�. N-7.
12.00 �Jokių kliūčių!� N-7. 
13.00 Dok. ser. �Be�d�ionės. Ne-

pap rastų gyvūnų �eima�. 
N-7.

14.00 �I�likimas�.  
15.00 Ser. �Aliaskos gele�inkeliai�. 

N-7.

06.05 Nacionalinė ekspedicija.
07.00 ��ventadienio mintys�. 
07.30 �Klausimėlis�.
08.00 �Tėčio reikalai�. Programa 

tėvams.
08.30 �Ryto suktinis� su Zita Kel-

mickaite.
09.00 Hanso Kristiano Anderseno 

pasakos. �Undinėlė�.
10.00 �Gustavo enciklopedija�.
10.30 �Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai�. 
11.30 �Mūsų gyvūnai�.
12.00 Dok. ser. �Did�iosios pasau-

lio upės�. 1 d. �Amazonė�.
12.55 Dok. ser. �Gyvūnų dinasti-

jos�. 
13.45 Ser. �Puaro�. N-7.
15.28 Loterija �Keno Loto�.
15.30 �inios. Orai (su vertimu į 

gestų k.).
15.45 Dok. f. �Neu�mir�ti�.
16.30 �Gyvenk be skolų�.
17.30 �inios. Sportas. Orai (su 

vertimu į gestų k.).
18.00 �Duokim garo!�
19.30 �Savaitė�.
20.25 Loterijos �Keno Loto� ir 

�Jėga�.
20.30 Panorama. Sportas. Orai.
21.00 Savaitė su �Dviračio �inio-

mis�.
21.30 Ser. �Bloga mergaitė�.
22.30 Drama �Sutvirtinimas�. 

N-14.
00.10 Komedija �Nusikaltimai ir 

prasi�engimai�. N-14.

06.45 Animac. ser. �Tomo ir D�erio 
�ou�.

07.10 Animac. ser. �Broliai me� ki-
nai. Nuotykių ie�ko tojai�.

23.05 Romantinė drama �Gimę 
mylėti�. N-14.

01.35 Drama �Trumano �ou�. N-7.

07.20 Ser. �Gluchariovas�. N-7.
08.30 �Kaimo akademija�.
09.00 2019 m. �F-1� čempionato 

Japonijos GP ap�valga.
10.00 ��iandien kimba�.
11.00 �Atliekų kultūra�. 
11.30 �Nauja diena�. Rubrika. 
12.00 Ser. �Pagrindinis įtariama-

sis�. N-7.
14.00 �Kitoks pokalbis� su Edvardu 

�ičkumi.
15.00 �Dekonstrukcijos� su Edmun-

du Jakilaičiu.
16.00 �inios. Orai.
16.30 �Krep�inio pasaulyje� su 

V.Mačiuliu.
17.00 �Laikykitės ten�. Pokalbiai.
18.00 �inios. Orai.
18.30 Dok. ser. �Pasaulis i� vir-

�aus�. N-7.
19.00 Ser. �Moterų daktaras�. N-7.
20.00 �inios. Orai.
20.30 Ser. ��viesoforas�. N-7.
21.30 �24/7�. 
22.30 �inios. Orai.
23.00 �Laikykitės ten�. Pokalbiai. 
00.00 Ser. �Moterų daktaras�. N-7.
01.00 Kriminalinė drama �Loch 

Neso byla�. N-7.

06.05 Lilo ir Innomine koncertas.
07.35 ��imtas�. Trumpos istorijos 

apie dvi Lietuvas.
07.45 �Krik�čionio �odis�. 
08.00 �Kelias�. 
08.30 �Kultūrų kry�kelė�. �Meno-

ra�. 
09.00 Pasaulio lietuvių �inios.
09.30 �Linija. Spalva. Forma�.
10.00 �Atspind�iai�.
10.30 �Literatūros pėdsekys�.
11.00 �Stop juosta�.

te Warriors� � Oklahomos 
�Thunder�.

00.00 Dok. ser. �NuÞ lmuoti ant-
gamtiniai rei�kiniai�. N-14.

01.20 Veiksmo f. �Dingti per 60 
sekund�ių�. N-7.

06.00 �Giada Italijoje�.
06.30 �Svajonių ūkis�.
07.00 Animac. ser. �Beibleidų 

valanda�. N-7.
07.30 Animac. ser. �Kempiniukas 

Plačiakelnis�. N-7.
08.30 Animac. ser. �Teletabiai�.
09.00 Animac. ser. �Polė Poket�.
09.30 Animac. ser. �Mano ma �asis 

ponis�.
10.00 Animac. ser. �Lego Nin d�a-

go�.
11.00 Animac. f. �Kreg�d�ių skar-

dis�.
11.20 Animac. f. �Muzikinės skry-

nelės paslaptis�.
11.35 Animac. ser. �Na, palauk!�
11.45 Animac. ser. �Bo leko ir 

Lioleko nuotykiai�.
12.00 Ser. �I�radėjas Rastis�.
13.00 Animac. ser. �Supermergai-

tės�.
14.00 Animac. ser. �Kemp iniukas  

Plačiakelnis�. N-7.
15.00 �Sveikatos medis�.
16.00 �Giada Italijoje�.
16.30 �D�eimio Oliverio patiekalai 

per 15 minučių�.
17.05 Kriminalinė drama �Ryto 

�ou paslaptys�. N-7.
19.00 Ser. �Moterys meluoja 

geriau�. N-7.
20.00 �Labanakt, vaikučiai�. Ani-

ma ciniai Þ lmai.
21.00 Drama �Kanados svajonė. 

Viskas i� prad�ių�. N-7.
22.55 Ser. �Midsomerio �mog   -

�udys tės�. N-14.
00.55 Kriminalinė drama �Ryto 

�ou paslaptys. Nu�udymas 
meniu�. N-7.

07.30 Ser. �Muchtaro sugrį�imas. 
Naujas pėdsakas�. N-7.

08.30 �Tauro ragas�. N-7.
09.00 Galiūnai. Pasaulio rąsto kėli-

mo čempionatas.
10.05 �Varom!� Avarijų TV.
10.40 Dok. f. �Kalnų �ventovė. 

I�gyventi Alpėse�.
11.55 �Ekstremalūs i�bandymai�. 
12.25 �Būk ekstremalas�. N-7.
12.55 �D�eimio ir D�imio kulinari-

nės dvikovos�. 
14.00 �Anthonis Bourdainas. Nepa-

�įstami kra�tai�. N-7.
15.00 Ser. �Muchtaro sugrį�imas. 

Naujas pėdsakas�. N-7.
16.00 �Nusikaltimų miestas�. Kri-

minalinė dokumentika. N-7.
16.30 �Laisvės kar�ygiai�. 
17.00 Betsafe�LKL čempionatas. 

�Lietkabelis� � �Sintek-Dzū-
kija�.

19.30 Detektyv. ser. �Tiltas�. N-7.
21.35 Ser. �Juodasis sąra�as�.  

N-7.
22.30 Ser. �Gyvi numirėliai�. N-14.
23.30 Veiksmo f. �Trigubas X. 

Auk�tesnis lygis�. N-14.
01.25 Siaubo trileris �Ko�maras 

Guobų gatvėje�. N-14.

06.50 Ser. �Akloji�. 
07.20 �Pragaro ka tytė�.
08.20 �Daktaras Ozas. �eimos 

gydy tojo patarimai�. N-7.
09.20 Ser. �Tėvas Motiejus�. N-7.
10.50 Ser. �Bū rėja�.
12.00 �Klasikiniai kepiniai. Anos 

Olson receptai�. 
12.30 �D�ino vie�nagė Italijoje�.
13.00 �Gaminame namie su Rei čele 

Alen�.
13.30 �Sveikinimai�.
15.45 Ser. ��irdele mano�. N-7.
17.45 Ser. �Akloji�.
18.50 Ser. �Būrėja�. 
20.00 Ser. �Iliuzija�. N-7.
21.00 Drama �Bel Canto�. N-14.
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16.00 �I� peties�. N-7.   
17.00 Ser. �Sandėlių karai�. N-7.
18.00 Ser. �Krovinių karai�. N-7.
19.00 �Amerikos talentai�. N-7.
21.00 �inios. Sportas. Orai.
22.00 Veiksmo f. �Dingti per 60 

sekund�ių�. N-7.
00.20 Ser. �Auk�čiausia pavara�. 

N-7.

06.00 �Giada Italijoje�.
06.30 �Menų sala�.
07.00 Animac. ser. �Beibleidų 

valanda�. N-7.
07.30 Animac. ser. �Kempiniukas 

Plačiakelnis�. N-7.
08.30 Animac. ser. �Teletabiai�.
09.00 Animac. ser. �Polė Poket�.
09.30 Animac. ser. �Mano ma �asis 

ponis�.
10.00 Animac. f. �Lego Nin d�ago�.
11.00 Animac. f. �Undinėlė�.
11.35 Animac. ser. �Na, palauk!�
11.45 Animac. ser. �Boleko ir Lio-

leko nuotykiai�.
12.00 Animac. ser. �I�radėjas 

Rastis�.
13.00 Animac. ser. �Supermergai-

tės�. 
14.00 Animac. ser. �Kempiniukas 

Plačiakelnis�. N-7.
15.00 �Tavo augintinis�.
15.30 Ser. �Menų sala�.
16.00 �Giada Italijoje�. 
16.30 �D�eimio Oliverio patiekalai 

per 15 minučių�.
17.05 Mistinis f. �Auroros Ty  -

garden detektyvai. Ką pa-
sėsi, tą ir pjausi�. N-7.

19.00 Ser. �Moterys meluoja ge-
riau� N-7.

20.00 �Labanakt, vaikučiai�. Ani-
ma ciniai Þ lmai.

21.00 Kriminalinis ser. �Midsome-
rio �mog�u dys tės�. N-14.

23.00 Drama �Brangusis D�onai�. 
N-7.

01.10 Mistinis f. �Auroros Tygar-
den detektyvai. Ką pasėsi, 
tą ir pjausi�. N-7. 
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11.30 �7 Kauno dienos�.
12.00 �Kelias į namus�. 
12.30 �Mokslo sriuba�.
13.00 ��ok su �vaig�de�.
15.00 �ventadienio mintys.
15.30 �Brandūs pokalbiai�.
16.00 �Euromaxx�.
16.30 �Veranda�.
17.00 �Stilius�.
18.00 �Kultūringai su Nomeda�. 
18.50  �Mūsų miesteliai�. Kriaunos. 

1 d.
19.40 Ser. �Dauntono abatija 6�. 

N-7.
20.30 Panorama. Sportas. Orai (su 

vertimu į gestų k.).
21.00 �Skambantys pasauliai� su 

Nomeda Kazlaus.
22.00 Animac. Þ lmai.
23.15 Vilniaus festivalis 2019.
00.25 Veiksmo trileris �Į dienos 

�viesą�. N-14.

06.30 �Jokių kliūčių!� N-7. 
07.30 �I� peties�. N-7. 
08.30 Animac. ser. �Simpsonai�. 

N-7.
09.00 �Gyvūnų manija�.
09.30 �Vienam gale kablys�.
10.00 Dok. ser. �Praeities �val gas�. 

N-7.
10.30 �Juokingiausi Amerikos na-

mų vaizdeliai�. N-7.
11.00 Dok. ser. �Be�d�ionės. Ne-

paprastų gyvūnų �eima�. 
N-7.

12.00 �Jokių kliūčių!� N-7.
13.00 Dok. ser. �Be�d�ionės. Nepa-

prastų gyvūnų �eima�. N-7.
14.00 �I�likimas�.  
15.00 Ser. �Aliaskos gele�inkeliai� 

N-7. 
16.00 �I� peties�. N-7.
17.00 Ser. �Sandėlių karai�. N-7.
18.00 Ser. �Krovinių karai�. N-7.
19.00 �Amerikos talentai�. N-7.
21.00 �NBA Action�.
21.30 NBA rungtynės. �Golden Sta-

07.45 Animac. ser. ��aunusis Skū-
bis-Dū�.

08.10 Animac. f. �Varlių karalystė 
2�. �Nuotykiai u��alusiame 
e�ere�.

09.55 Komedija �Laukinių �monių 
med�ioklė�. N-7.

12.00 Muzikinė komedija �Roko 
am�ius�. N-7.

14.25 Komedija �Policijos akademi-
ja�. N-7.

16.20 �Sveikatos namai�. N-7.
17.20 �Teleloto�.
18.30 �inios. Sportas. Orai.
19.30 Projektas ��okio revo liu cija�. 
21.40 BiograÞ nė drama �Visi pasau-

lio pinigai�. N-14.
00.20 Kriminalinis trileris �Smurto 

istorija�. N-14.

06.00 �Sveikatos medis�.
07.00 Animac. ser. �Vė�liukai nin-

dzės�. N-7.
07.30 Animac. ser. �Aladinas�.
08.00 Animac. ser. �Ančiukų istori-

jos�.
08.30 �Svajonių ūkis�. 
09.00 �La Maistas�. 
10.00 �Pasaulis pagal moteris�.
11.00 �Svajonių sodai�.
12.00 Animac. f. �Kumba�. 
13.40 Fantastinė komedija �Malo-

ningasis vaiduoklis�. N-7.
15.45 Veiksmo komedija �Kar�tos 

galvos 2�. N-7.
17.30 �Visi mes �monės�.
18.30 TV3 �inios. Sportas. Orai.
19.30 �X Faktorius�. N-7.
22.00 Veiksmo trileris �Non-Stop�. 

N-14. 
00.10 Fantastinė veiksmo drama 

�Loganas�. N-14.

06.30 Baltijos galiūnų komandinis 
čempionatas.

06.05 �Daiktų istorijos�.
07.00 �Klausimėlis�.
07.25 Nuotykių komedija �Rikas, 

Oskaras ir vaiduoklis�.
09.00, 9.35, 10.35, 11.35 �Labas 

rytas, Lie tuva�.
09.30, 10.30, 11.30 �inios. Orai.
12.00 Dok. ser. �Keisčiausi pa-

saulyje 3�. 3/4 d. �Gyvūnų 
�ėlionės�.

12.55 Dok. ser. �Neįtikėtinos gy-
vūnų draugystės 3�. 3/4 d. 
�Ge riausi �mogaus drau-
gai�.

13.50 Ser. �D�esika Flečer 9�. N-7.
15.28 Loterija �Keno Loto�.
15.30 �inios. Orai (su vertimu į 

gestų k.).
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 �inios. Sportas. Orai (su 

vertimu į gestų k.).
18.00  �Euromaxx�. 
18.30 �Vakaras su Edita�.
19.30 �Stilius�.
20.25 Loterijos �Keno Loto� ir 

�Jėga�.
20.30 Panorama. Sportas. Orai.
21.00 ��ok su �vaig�de�.
23.10 Komedija �I�tekėjusi u� 

maÞ jos�. N-14.
00.55 Sportinė drama �Krydas, 

gimęs kovoti�. N-14.

06.40 Animac. ser. �Tomo ir D�erio 
�ou�.

07.05 Animac. ser. �Broliai me� ki-
nai. Nuotykių ie�kotojai�.

07.35 Animac. ser. ��aunusis 
Skūbis-Dū�.

08.05 Animac. ser. �Berniukas 
Blogiukas�.

08.30 �Pa�inimo klubas�.
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06.02, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 
8.40, 9.10 �Labas rytas, 
Lie tuva�.

06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 14.00, 15.00, 16.00
�i nios. Spor  tas. Orai.

09.20 Ser. �Senis�. N-7.
10.25 Ser. ��tutgarto kriminalinė 

policija 2�. N-7.
11.10 Ser. �Komisaras Reksas�. 

N-7.
12.00 �Beatos virtuvė�.
13.00 �Klauskite daktaro�.
13.58 Loterija �Keno Loto�.
14.20, 15.15, 16.20 �Laba die na, 

Lie tuva�.
16.40 Ser. �Ponių rojus�. N-7.
17.30 �inios. Sportas. Orai (su 

vertimu į gestų kalbą).
18.00 TV �aidimas �Kas ir ko dėl?�
18.30 �Klauskite daktaro�.
19.30 �Vartotojų kontrolė�.
20.25 Loterija �Keno Loto�.
20.30 Pa no ra ma. Dienos tema. 

Spor tas. Orai.
21.29 Loterija �Jėga�.
21.30 LRT forumas.
22.30 �Dviračio �inios�.
23.00 Ser. �Vokietija 86�. N-14.
23.45 Ser. �Komisaras Reksas�. 

N-7.
00.30 �Klausimėlis�.
01.00 LRT radijo �inios.
01.05 �Savaitė�.
01.00 LRT radijo þinios.
01.05 �Savaitë�.

06.00 Ser. �Mano gyvenimo �vie-
sa�. N-7.

07.30 Animac. ser. �Tomo ir D�erio 
�ou�.

07.55 Ser. �Volkeris, Teksaso rein-
d�eris�. N-7.

09.55 Ser. �Rozenheimo policija�. 
  N-7.

07.05 �Kultūros diena�.
07.30 Animac. ser. ��ervudo pa-

dau�a Robinas Hudas 2�. 
07.40 Animac. ser. �Kaimynai pira-

tai�.
07.55 Animac. ser. �44 katės�.
08.20 �Pradėk nuo savęs�. Progra-

ma apie ekologiją.
08.50 Dok. ser. �Maistas. Tiesa ar 

pramanas?� 3/1 d.
09.15  �Labas rytas, Lie tuva�.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 �Kultūrų kry�kelė�. �Vilniaus 

albumas�.
12.40 �Linija, spalva, forma�. 
13.05 �Savaitė�.
14.00 �Gimę tą pačią dieną�. 
14.55 �Skambantys pasauliai su 

Nomeda Kazlaus�. 
15.50 Animac. ser. ��ervudo pa-

dau�a Robinas Hudas 2�. 
16.00 Animac. ser. �Kaimynai pira-

tai�.
16.15 Animac. ser. �44 katės�. 
16.45 Dok. ser. �Maistas. Tiesa ar 

pramanas?� 3/2 d.
17.10 Ser. �Keistuolė 3�. N-7.
18.00 �Kultūros diena�.
18.30 �Gimę tą pačią dieną�.
19.25 Dok. ser. �Mil�ini�ki nacių 

statiniai�. 
20.10 �Mano tėvi�kė�. Simonas 

Sta nevičius ir Simonas Dau-
kantas.

20.30 Panorama. Dienos tema.
Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.).

21.30 Dok. f. �Scenos ą�uolas�.
22.25 Dok. f. �Einantis Pilies gatve�.
23.00 ��imtas�. Įdomioji tarpukario 

istorija.
23.10 �Istorijos detektyvai�.
00.00 DW naujienos rusų kalba.
00.15 �Dabar pasaulyje�.

06.15 �Televitrina�. 
06.30 Ser. �CSI kriminalistai�. N-7.
07.30 Ser. �Ein�teinas�. N-7.
08.30 Ser. �Rezidentai�. N-7.
09.00 Ser. �Autopilotas�. 
09.30 �Topmodeliai�. N-7.
10.30 Animac. ser. �Simpsonai�. 

N-7.
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10.55 Ser. �Rimti reikalai 2�.
11.25 Ser. �Supermamos�. N-7.
12.00 Ser. �Bjaurusis ančiukas Niu-

jorke�. N-7.
13.00 Ser. �Paskolinta meilė�. 
14.00 Ser. �Na�laitės�. N-7.
15.00 Ser. �Svajoklė�.
16.00 �Labas vakaras, Lietuva�. 
17.30 �VIDO VIDeO�. Pokalbių ir 

eksperimentų �ou. N-7.
18.30 �i nios. Sportas. Orai.
19.30 �KK2�. N-7.
20.00 �Nuo... Iki...�
21.00 Ser. �Rimti reikalai 2�. N-7.
21.30 �i nios. Sportas. Orai.
22.28 Telefoninė loterija 1634.
22.30 Trileris �Visi nori Nikolės�. 

N-14.

00.45 Ser. �Begėdis�. S.
01.15 BiograÞ nė drama �Stebuklas 

vir� Hadsono�. N-7.

06.10 �Televitrina�.
06.25 Animac. f. �Transformeriai. 

Maskuotės meistrai�. N-7.
06.55 Animac. ser. �Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą�. 
07.25 Animac. ser. �Kempiniukas 

Plačiakelnis�. N-7.
07.55 �Svajonių sodai�. 
08.55 Ser. �Meilės sūkuryje�. N-7.
10.00 Ser. �Meilės simfonija�. N-7.
12.00 Ser. �Svotai�. N-7.
13.00 Ser. �Pa�adėtoji�. N-7.
15.00 Animac. ser. �Simpsonai�. 

N-7.
16.00 TV3 �inios. Orai. 
16.30 �TV pa galba�. N-7.
18.30 TV3 �i nios. Spor tas. Orai. 
19.30 �Namas�. N-7.

20.30 Ser. �Moterys meluoja ge-
riau�. N-7.

21.00 TV3 vakaro �inios. Sportas. 
Orai.

22.00 Ser. �Kobra 11�. N-7.
23.00 Siaubo f. �Viktoras Franken�-

teinas�. N-14.
01.15 Ser. �X mutantai�. N-14.
02.05 Ser. �Rouzvudas�. N-14.

06.35  Ser. �CSI. Majamis�. N-7.
07.30  �Mano virtuvė geriausia�. 

Realy bės �ou. 
08.40 Ser. �Stoties policija�. N-7.
09.40 Ser. �Paskutinis faras�.  N-7.
10.35 Ser. �Kobra 11�. N-7.
11.35 �Anthonis Bourdainas. Nepa-

�įstami kra�tai�. N-7.
12.35 Ser. �Visa menanti�. N-7.
13.35 �Mano virtuvė geriausia�. 
14.55 Ser. �Stoties policija�. N-7.
16.00 Ser. �Paskutinis faras�. N-7.
17.00 Info diena.
17.30 Ser. �Kobra 11�. N-7.
18.30 Ser. �CSI. Majamis�. N-7.
19.30 Ser. �Privatus detektyvas. 

Magnumas�. N-7.
20.30 �Laba diena�. Humoro �ou. 

N-7.
21.00 Veiksmo f. �Moteris Katė�. 

N-7. 
23.10 Veiksmo f. �Įkaitas�. N-7.
01.45 Ser. �Juodasis sąra�as�. N-7.

06.50 Ser. �Tėvas Motiejus�. N-7.
08.05 Ser. �Neklausk meilės vardo�.
09.05 Ser. �Meilės sparnai�. 
10.00 Dok. ser. �Didelės svajonės, 

ma�os erdvės�.
11.15 Ser. �Akloji�.
11.45 Ser. �Būrėja�.
12.20 Ser. �Mokytojas�. N-7.
13.20 Animac. ser. �Drakonų kova. 

Super�. N-7.
13.50 Animac. ser. �Stivenas Visa-

ta�. 
14.20 Animac. ser. �Kas naujo, 

Skūbi Dū?�
14.45 Ser. ��ingsnis iki dangaus�. 

N-7.

11.30 Ser. �Univeras�. N-7.
12.30 Ser. �Vedęs ir turi vaikų�. 

N-7.
13.30 Ser. ��aunioji įgula�. N-7.
14.30 �Televitrina�. 
15.00 Ser. �Ein�teinas�. N-7.
16.00 Ser. �CSI kriminalistai�. N-7.
17.00 Ser. �Univeras�. N-7.
18.00 Ser. �Vedęs ir turi vaikų�. 

N-7.
19.00 Ser. ��aunioji įgula�. N-7.
20.00 Ser. �Rezidentai�.
20.30 �inios. Orai.
21.00 �Farai�. N-7.
22.00 Ser. �Na�a Ra�a�. N-14.
23.00 Siaubo trileris ��iauriai baisi 

naktis 2�. S.
01.05 Ser. �Pėdsakai�. N-7.
01.50 Ser. �Svieto lygintojai�. N-7.

06.15 �Televitrina�. 
06.30 Animac. f. �Senis ir gervė�.
06.40 Animac. f. �Trobelė�.
06.55 Animac. f. �Mergaitė ir lo-

kys�.
07.05 Animac. ser. �Na, palauk!�
07.15 Animac. ser. �Boleko ir Lio-

leko nuo tykiai�. 
07.30 Animac. ser. �Lego Nind�a-

go�.
08.00 Ser. �Ker�tas ir meilė�. N-7.
09.00 �Tavo augintinis�. 
09.30 �D�eimio Oliverio patiekalai 

per 15 minučių�.
10.00 Ser. �Likimo karuselė�. N-7.
12.00 Drama �Kanados svajonė. 

Viskas i� prad�ių�. N-7.
13.55 Ser. �Tėvelio dukrytės�. N-7.
15.00 Ser. �Ker�tas ir meilė�. N-7.
16.00 Ser. �Likimo karuselė�. N-7.
18.00 Ser. �Su�eisti pauk�čiai�. 

N-7.
20.00 Animac. f. �Saldi pasaka�.
20.20 Animac. f. ��e�i Jonai � �e�i 

kapitonai�.
20.35 Animac. ser. �Na, palauk!�
20.45 Animac. ser. �Bole ko ir Lio-

leko nuotykiai�.
21.00 Melodrama �Meilės �e�ėliai�. 

N-7.
22.55 Ser. �Su�eisti pauk�čiai�. 

N-7.
00.55 �TV pagalba�. N-7.

06.02, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 
8.40, 9.10 �Labas rytas, 
Lie tuva�.

06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 14.00, 15.00, 16.00
�i nios. Spor  tas. Orai.

09.20 Ser. �Senis�. N-7.
10.25 Ser. ��tutgarto kriminalinė 

policija 2�. N-7.
11.10 Ser. �Komisaras Reksas�. 

N-7.
12.00 �Stilius�.
13.00 �Klauskite daktaro�.
13.58 Loterija �Keno Loto�.
14.20, 15.15, 16.20 �Laba die na, 

Lie tuva�.
16.40 Ser. �Ponių rojus�. N-7.
17.30 �inios. Sportas. Orai (su 

vertimu į gestų kalbą).
18.00 TV �aidimas �Kas ir ko dėl?�
18.30 �Klauskite daktaro�.
19.30 �(Ne)emigrantai�.
20.25 Loterija �Keno Loto�.
20.30 Pa no ra ma. Dienos tema. 

Spor tas. Orai.
21.29 Loterija �Jėga�.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 �Dviračio �inios�.
23.00 Ser. �U�verbuotas�. N-14.
23.45 Ser. �Komisaras Reksas�. 

N-7.
00.30 �Tėčio reikalai�.
01.00 LRT radijo �inios.
01.10 Dok. f. �Neu�mir�ti�.

06.00 Ser. �Mano gyvenimo �vie-
sa�. N-7.

07.30 Animac. ser. �Tomo ir D�erio 
�ou�.

07.55 Ser. �Volkeris, Teksaso rein-
d�eris�. N-7.

09.55 Ser. �Rozenheimo policija�. 
  N-7.
10.55 Ser. �Rimti reikalai 2�. N-7.
11.25 Ser. �Supermamos�. N-7.

ANTRADIENIS, 23.55 Ser. �Rezidentas�. N-14.
00.55 Ser. �X mutantai�. N-14.

06.35 Ser. �CSI. Majamis�. N-7.
07.30 �Mano virtuvė geriausia�. 
08.40 Ser. �Stoties policija�. N-7.
09.40 Ser. �Paskutinis faras�. N-7.
10.35 Ser. �Kobra 11�. N-7.
11.35 Ser. �Privatus detektyvas 

Magnumas�. N-7.
12.35 Ser. �Visa menanti�. N-7.
13.35 �Mano virtuvė geriausia�. 
14.55 Ser. �Stoties policija�. N-7.
16.00 Ser. �Paskutinis faras�. N-7.
17.00 Info diena.
17.30 Ser. �Kobra 11�. N-7.
18.30 Ser. �CSI. Majamis�. N-7.
19.30 Ser. �Privatus detektyvas 

Magnumas�. N-7.
20.30 �Laba diena�. Humoro �ou. 

N-7. 
21.00 Veiksmo trileris �Karys�. 

N-14.
22.55 Veiksmo f. �Moteris-Katė�. 

N-7.

01.00 Ser. �Visa menanti�. N-7.
01.50 �Detektyvų istorijos�. Krimi-

nalinė dokumentika. N-7.

06.50 Ser. �Tėvas Motiejus�. N-7.
08.05 Ser. �Neklausk meilės vardo�.
09.05 Ser. �Meilės sparnai�. 
10.05 Ser. �Akloji�.
11.10 Ser. �Bū rėja�.   
12.20 Ser. �Mokytojas�. N-7.
13.20 Animac. ser. �Drakonų kova. 

Super�. N-7.
13.50 Animac. ser. �Stivenas Visa-

ta�. 

14.20 Animac. ser. �Muča Luča�. 
N-7.

14.45 Ser. ��ingsnis iki dangaus�. 
N-7.

16.00 Ser. �Svaragini. Am�ina drau-
gystė�. N-7.

17.00 Ser. �Būk su manim�. N-7.
18.00 Ser. �Ker�to gėlės�. 
18.45 Ser. �Mokytojas�. N-7.
19.50 Ser. ��ingsnis iki dangaus�.  

N-7.
21.00 Detektyvas �Prancūzi�ka 

�mog    �u dystė. Nusikaltimas 
Alpijuje�. N-14.

22.55 Ser. �Imperatorė Ki�.
01.20 Ser. �Senojo Tilto paslaptis�. 

06.14 �TV parduotuvė�.
06.30 �Kaimo akademija�.
07.00 Ser. �Moterų daktaras�. N-7.
08.00 �Nauja diena�. Aktualijų laida.
09.00 �Puikūs pralaimėjimai�. �inių 

radijo laida.
10.00 �Kitoks pokalbis� su Edvardu 

�ičkumi.
11.05 Ser. �Prokurorai�. N-7.
12.10 Ser. �Bruto ir Neto�. N-7.
12.40 Ser. �Meilė kaip mėnulis�. 
13.45 �TV parduotuvė�.
14.00 �Nauja diena�. Aktualijų laida.
15.00 Ser. ��viesoforas�. N-7.
16.00 Reporteris. Sportas.
16.30 �Lietuva tiesiogiai�. Orai.
17.00 Ser. �Meilė kaip mėnulis�. 
18.00 Laida �Geroji naujiena�.
18.35 Laida �Tai � sportas�.
19.00 �inios. Orai.
19.30 Laida �Politiko i�pa�intis�.
20.00 �inios. Orai.
20.30 �Lietuva tiesiogiai�. Orai.
21.00 �Laikykitės ten�. Pokalbiai.
22.00 Ser. �Pone prezidente�. 
22.30 Reporteris. Sportas. Orai.
23.30 �DelÞ  dėmesio centre�.
00.00 �Laikykitės ten� su Andriu mi 

Tapinu. N-7.
01.00 Ser. �Meilė kaip mėnulis�.

06.05 �Daiktų istorijos�. 
07.00 �Kultūros diena�.

12.00 Ser. �Bjaurusis ančiukas Niu-
jorke�. N-7.

13.00 Ser. �Paskolinta meilė�. 
14.00 Ser. �Na�laitės�. N-7.
15.00 Ser. �Svajoklė�.
16.00 �Labas vakaras, Lietuva�. 
17.30 �VIDO VIDeO�. Pokalbių ir 

eksperimentų �ou. N-7.
18.30 �i nios. Sportas. Orai.
19.30 �KK2�. N-7.
20.00 �Bus visko�. Gyvenimo būdo 

laida.
21.00 Ser. �Rimti reikalai 2�. N-7.
21.30 �i nios. Sportas. Orai.
22.30 Veiksmo komedija �Kaip 

diena ir naktis�. N-7.
00.45 Ser. �Begėdis�. S.
01.50 Trileris �Visi nori Nikolės�. 

N-14.

06.10 �Televitrina�.
06.25 Animac. ser. �Transformeriai. 

Maskuotės meistrai�.  N-7.
06.55 Animac. ser. �Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą�. 
07.25 Animac. ser. �Kempiniukas 

Plačiakelnis�. N-7.
07.55 �Namas�. N-7.
08.55 Ser. �Meilės sūkuryje�. N-7.
10.00 Ser. �Meilės simfonija�. 
 N-7.
12.00 Ser. �Svotai�. N-7.
13.00 Ser. �Pa�adėtoji�. N-7.
15.00 Animac. ser. �Simpsonai�. 

N-7.
16.00 TV3 �inios. Orai.
16.30 �TV pa galba�. N-7.
18.30 TV3 �i nios. Spor tas. Orai. 
19.30 �Prie� srovę�. N-7.
20.30 Ser. �Moterys meluoja ge-

riau�. N-7.
21.00 TV3 vakaro �inios. Sportas. 

Orai.
22.00 Trileris �Pa�alintieji�. N-14.

12.30 Ser. �Vedęs ir turi vaikų�. 
N-7.

13.30 Ser. ��aunioji įgula�. N-7.
14.30 �Televitrina�. 
15.00 Ser. �Ein�teinas�. N-7.
16.00 Ser. �CSI kriminalistai�. N-7.
17.00 Ser. �Univeras�. N-7.
18.00 Ser. �Vedęs ir turi vaikų�. 

N-7.
19.00 Europos taurės krep�inio 

rungtynės. Vilniaus �Rytas� 
� Venecijos �Umana Reyer�.

21.00 Veiksmo komedija �Taksi 
3�. N-7

22.45 Ser. �Tironas�. N-14.
23.55 Ser. �Pėdsakai�. N-7.
00.50 Ser. �Svieto lygintojai�. N-7.

06.15 �Televitrina�. 
06.30 Animac. f. �Saldi pasaka�.
06.50 Animac. f. ��e�i Jonai � �e�i 

kapitonai�.
07.05 Animac. ser. �Na, palauk!�
07.15 Ser. �Boleko ir Lioleko nuo-

tykiai�. 
07.30 Animac. ser. �I�radėjas 

Rastis�.
08.00 Ser. �Ker�tas ir meilė�. N-7.
09.00 �Virtuvės istorijos�. 
09.30 �D�eimio Oliverio patiekalai 

per 15 minučių�.
10.00 Ser. �Likimo karuselė�. N-7.
12.00 Melodrama �Meilės �e�ė-

liai�. N-7.
13.55 Ser. �Tėvelio dukrytės�. N-7.
15.00 Ser. �Ker�tas ir meilė�. N-7.
16.00 Ser. �Likimo karuselė�. N-7.
18.00 Ser. �Su�eisti pauk�čiai�. 

N-7.
20.00 Animac. f. �Batuotas �uo�.
20.20 Animac. f. �Bobikas sve-

čiuose pas Barbosą�.
20.35 Animac. ser. �Na, palauk!�
20.45 Animac. ser. �Bole ko ir Lio-

leko nuotykiai�.
21.00 Melodrama �Įsimylėti nepa-

�įstamąjį�. N-7.
22.55 Ser. �Su�eisti pauk�čiai�. 

N-7.
00.55 �TV pagalba�. N-7.
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07.30 Animac. ser. ��ervudo pa-
dau�a Robinas Hudas 2�. 

07.40 Animac. ser. �Kaimynai pira-
tai�.

07.55 Animac. ser. �44 katės�.
08.20 �Į sveikatą�. Programa apie 

sveiką gyvenimo būdą.
08.50 Dok. f. �Maistas. Tiesa ar 

pramanas?� 3/2 d. 
09.15  �Labas rytas, Lie tuva�.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 �Kultūrų kry�kelė�. �Vilniaus 

sąsiuvinis�.
12.40 �Atspind�iai�. Paveldo kolek-

cija.
13.10 �Kultūringai su Nomeda�.
14.00 �Gimę tą pačią dieną�.
14.55 Dok. ser. �Mil�ini�ki nacių 

statiniai�.
15.40 ��imtas�. Įdomioji tarpukario 

istorija.
15.50 Animac. ser. ��ervudo pa-

dau�a Robinas Hudas 2�. 
16.00 Animac. ser. �Kaimynai pira-

tai�.
16.15 Animac. ser. �44 katės�. 
16.45 Dok. ser. �Maistas. Tiesa ar 

pramanas?� 3/3 d. 
17.10 Ser. �Keistuolė 3�. N-7.
18.00 �Kultūros diena�.
18.30 �Gimę tą pačią dieną�.
19.25 FIBA Čempionų lyga. Atėnų 

PAOK � Klaipėdos �Neptū-
nas�.

21.30 Ser. �Medičiai, Florencijos 
valdovai�. N-7.

23.15 Dok. f. �Neu�mir�ti�. 
00.00 DW naujienos rusų kalba.
00.15 �Dabar pasaulyje�.
00.45 �Mokslo sriuba�.
01.15 D�iazo muzikos vakaras.

06.15 �Televitrina�. 
06.30 Ser. �CSI kriminalistai�. N-7.
07.30 Ser. �Ein�teinas�. N-7.
08.30 Ser. �Rezidentai�. N-7.
09.00 Dok. ser. �Praeities �valgas�. 

N-7. 
09.30 �Topmodeliai�. N-7.
10.30 Animac. ser. �Simpsonai�. 

N-7. 
11.30 Ser. �Univeras�. N-7.

16.00 Ser. �Svaragini. Am�ina drau-
gystė�. N-7.

17.00 Ser. �Būk su manim�. N-7.
18.00 Ser. �Ker�to gėlės�. 
18.50 Ser. �Mokytojas�. N-7.
19.50 Ser. ��ingsnis iki dangaus�. 
  N-7.
21.00 Romantinė komedija �Ji man 

� ne pora�. N-14.
23.10 Ser. �Imperatorė Ki�. 
01.40 Ser. �Senojo Tilto paslaptis�. 

06.14 �TV parduotuvė�.
06.30 �Krep�inio pasaulyje su V.Ma-

čiuliu�.
07.00 ��iandien kimba�.
08.00 �24/7�. Savaitės aktualijų 

analizė ir komentarai.
09.00 �Apie tave�. �inių radijo laida. 
10.00 �Gyvenimas�. 
11.05 Ser. �Prokurorai�. 
12.10 Ser. �Bruto ir Neto�. N-7.
12.40 �Kitoks pokalbis� su Edvardu 

�ičkumi. 
13.45 �TV parduotuvė�.
14.00 �Nauja diena�. Aktualijų laida.
15.00 Ser. ��viesoforas�. N-7.
16.00 Reporteris. Sportas. Orai.
17.00 2019 m. �F-1� čempionato 

Meksikos GP ap�valga.
18.00 Laida �Geroji naujiena�.
18.35 Laida �Svečiuose pas Marce-

liutę�.
19.00 �inios. Orai.
19.25 Laida �Tai � sportas�.
19.35 Laida �Laisvės keliu�.
20.00 �inios. Orai.
20.30 �Viralas�. Jumoristinė pramo-

ginė laida.
21.00 �Laikykitės ten� su Andriumi 

Tapinu. N-7.
22.00 Ser. �Pone prezidente�. N-7.
22.30 Reporteris. Sportas. Orai.
23.30 �DelÞ  dėmesio centre�.
00.00 �Kitoks pokalbis� su Edvardu 

�ičkumi.
01.00 2019 m. �F-1� čempionato GP 

ap�valga.

06.05 �agarės vy�nių festivalis 
2015. 



Naujieno sLabiausiai nesuvokiama pasaulyje yra tai, kad tas pasaulis yra suvokiamas. (Albertas Ein�teinas)

10.55 Ser. �Rimti reikalai 2�. N-7.
11.25 Ser. �Supermamos�. N-7.
12.00 Ser. �Bjaurusis ančiukas 

Niujorke�. N-7.
13.00 Ser. �Paskolinta meilė�.
14.00 Ser. �Na�laitės�. N-7.
15.00 Ser. �Svajoklė�.
16.00 �Labas vakaras, Lietuva�.
17.30 �VIDO VIDeO�. Pokalbių ir 

eksperimentų �ou. N-7.
18.30 �i nios. Sportas. Orai.
19.30 �KK2�. N-7.
20.00 ��iandien. Po metų�. Pokal-

bių �ou.
21.00 Ser. �Rimti reikalai 2�. N-7.
21.30 �inios. Sportas. Orai.
22.30 Komedija �Nakties �e�ėliai�. 

N-14.

00.45 Ser. �Begėdis�. S.

06.10 �Te le vitrina�.
06.25 Animac. ser. �Transforme riai. 

Maskuotės meistrai�. N-7.
06.55 Animac. ser. �Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą�. 
07.25 Animac. ser. �Kempiniukas 

Plačiakelnis�. N-7.
07.55 �Prie� srovę�. N-7.
08.55 Ser. �Meilės sūkuryje�. N-7.
10.00 Ser. �Meilės simfonija�. N-7.
12.00 Ser. �Svotai�. N-7.
13.00 Ser. �Pa�adėtoji�. N-7.
15.00 Animac. ser. �Simpsonai�. 

N-7.
16.00 TV3 �inios. Orai. 
16.30 �TV Pagalba�. N-7.
18.30 TV3 �i nios. Spor tas. Orai. 
19.30 �Gero vakaro �ou�. N-7.
20.30 Ser. �Moterys meluoja ge-

riau�. N-7.
21.00 TV3 vakaro �i nios. Spor tas. 

Orai. 
22.00 Veiksmo f. �Mai�tas�. N-14.

TREČIADIENIS

06.02, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 
8.40, 9.10 �Labas rytas, 
Lie tuva�.

06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 14.00, 15.00, 16.00
�i nios. Spor  tas. Orai.

09.20 Ser. �Senis�. N-7.
10.25 Ser. ��tutgarto kriminalinė 

policija 2�. N-7.
11.10 Ser. �Komisaras Reksas�. 

N-7.
12.00 �(Ne)emigrantai�.
13.00 �Klauskite daktaro�.
13.58 Loterija �Keno Loto�.
14.20, 15.15, 16.20 �Laba diena, 

Lietu va�.
16.40 Ser. �Ponių rojus�. N-7.
17.30 �inios Sportas. Orai (su 

vertimu į gestų k.). 
18.00 TV �aidimas �Kas ir ko dėl?�
18.30 �Klauskite daktaro�.
19.30 �Daiktų istorijos�.
20.25 Loterija �Keno Loto�.
20.30 Panorama. Dienos tema. 

Sportas. Orai.
21.29 Loterija �Jėga�.
21.30 �Gyvenk be skolų�.
22.30 �Dviračio �i nio s�.
23.00 Ser. �Bankas�. N-14.
00.00 �Mūsų gyvūnai�. 
00.30 Ser. �Bloga mergaitė�.
01.00 LRT radijo �inios.
01.05 �Vakaras su Edita�.

06.00 Ser. �Mano gyvenimo �vie-
sa�. N-7.

07.30 Animac. ser. �Tomo ir D�erio 
�ou�.

07.55 Ser. �Volkeris, Teksaso 
reind�eris�. N-7.

09.55 Ser. �Rozenheimo policija�. 
  N-7.
10.55 Ser. �Rimti reikalai 2�. N-7.

06.02, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 
8.40, 9.10 �Labas rytas, 
Lie tuva�.

06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 14.00, 15.00, 16.00
�i nios. Spor  tas. Orai.

09.20 Ser. �Senis�. N-7.
10.25 Ser. ��tutgarto kriminalinė 

policija 2�. N-7.
11.10 Ser. �Komisaras Reksas�. 

N-7.
12.00 �Vartotojų kontrolė�.
13.00 �Klauskite daktaro�.
13.58 Loterija �Keno Loto�.
14.20, 15.15, 16.20 �Laba diena, 

Lietuva�.
16.40 Ser. �Ponių rojus�. N-7.
17.30 �inios Sportas. Orai (su 

vertimu į gestų k.). 
18.00 TV �aidimas �Kas ir ko dėl?�
18.30 �Klauskite daktaro�.
19.30 �Gyvenimo spalvos�.
20.25 Loterija �Keno Loto�.
20.30 Panorama. Dienos tema. 

Sportas. Orai.
21.29 Loterija �Jėga�.
21.30 �Ypatingas būrys�. Socia-

linės realybės programa.
22.30 �Dviračio �i nio s�.
23.00 Ser. �Dingę be �inios 1�. 

N-14.  
23.45 Ser. �Komisaras Reksas�. 

N-7.
00.30 Ser. �Bloga mergaitė�.
01.00 LRT radijo �inios.
01.05 �Stilius�.

06.00 Ser. �Mano gyvenimo �vie-
sa�. N-7.

07.30 Animac. ser. �Tomo ir D�erio 
�ou�.

07.55 Ser. �Volkeris, Teksaso rein-
d�eris�. N-7.

09.55 Ser. �Rozenheimo policija�. 
  N-7.

KETVIRTADIENIS,
spalio 31 d.  

11.25 Ser. �Supermamos�. N-7.
12.00 Ser. �Bjaurusis ančiukas 

Niujorke�. N-7.
13.00 Ser. �Paskolinta meilė�.
14.00 Ser. �Na�laitės�. N-7.
15.00 Ser. �Svajoklė�.
16.00 �Labas vakaras, Lietuva�.
17.30 �VIDO VIDeO�. Pokalbių ir 

eksperimentų �ou. N-7.
18.30 �i nios. Sportas. Orai.
19.30 �KK2�. N-7.
20.00 �Valanda su Rūta�. 
21.00 Ser. �Rimti reikalai 2�. N-7.
21.30 �inios. Sportas. Orai.
22.30 Romantinė drama �U�slėptas 

gro�is�. N-7.

00.35 Ser. �Begėdis�. S.

23.40 Romantinë komedija „Tai syk-
lës negalioja“. N-14.

06.10 �Te le vitrina�.
06.25 Animac. ser. �Transforme riai. 

Maskuotės meistrai�. N-7.
06.55 Animac. ser. �Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą�. 
07.25 Animac. ser. �Kempiniukas 

Plačiakelnis�. N-7.
07.55 �Gero vakaro �ou�. N-7.
08.55 Ser. �Meilės sūkuryje�. N-7.
10.00 Ser. �Meilės simfonija�. N-7.
12.00 Ser. �Svotai�. N-7.
13.00 Ser. �Pa�adėtoji�. N-7.
15.00 Animac. ser. �Simpsonai�. 

N-7.
16.00 TV3 �inios. Orai.
16.30 �TV pagalba�. N-7.
18.30 TV3 �i nios. Spor tas. Orai. 
19.30 �Farai�. N-7.
20.30 Ser. �Moterys meluoja ge-

riau�. N-7.
21.00 TV3 vakaro �i nios. Spor tas. 

Orai. 
22.00 Nuotykių komedija �Maiklas 

ir Deivas ie�ko pamergių�. 
N-14.

08.50 Dok. f. �Maistas. Tiesa ar 
pramanas?� 3/4 d. 

09.15  �Labas rytas, Lie tuva�.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 �Kultūrų kry�kelė�. �Trembi-

ta�.
12.40 �Stop juosta�. Programa apie 

modernizmo architektūrą.
13.05 Nacionalinė ekspedicija.
14.00 �Pasaulio teisuoliai�.
14.45 �Naktis Manhatane�. Česlo-

vas Gabalis ir instrumentinis 
ansamblis �Vilniaus divertis-
mentas�.

15.50 Animac. ser. ��ervudo pa-
dau�a Robinas Hudas 2�. 

16.00 Animac. ser. �Kaimynai pira-
tai�.

16.15 Animac. ser. �44 katės�. 
16.45 Dok. ser. �Maistas. Tiesa ar 

pramanas?� 3/5 d. 
17.10 Ser. �Keistuolė 4�. N-7.
18.00 �Kultūros diena�.
18.30 �Gimę tą pačią dieną�.
19.25 �Skambantys pasauliai su 

Nomeda Kazlaus�.
20.20 �Pirmą kartą�.
20.30 Panorama. Dienos tema.

Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.).

21.30 Dok. f. �Bitlai. Pagaminta 
Mersisaide�.

23.00 �Ėvė. Ma�osios Lietuvos 
ra�ytoja�. Dok. apybrai�a, 
skirta ra�ytojos Ievos Simo-
naitytės 120-osioms gimimo 
metinėms. 

00.00 DW naujienos rusų kalba.
00.15 �Dabar pasaulyje�.
00.45 �Euromaxx�.

06.15 �Televitrina�.
06.30 �CSI kriminalistai�. N-7.
07.30 Ser. �Ein�teinas�. N-7.
08.30 Ser. �Rezidentai�. N-7.
09.00 �Gyvūnų manija�. 
09.30 �Topmodeliai�. N-7.
10.30 Animac. ser. �Simpsonai�. 

N-7.
11.30 Ser. �Univeras�. N-7.

06.05 D�iazo muzikos vakaras. 
07.45 Animac. ser. �Kaimynai pira-

tai�.
07.55 Animac. ser. �44 katės�.
08.20 �Smalsumo genas�. Mokslo 

�urnalas.
08.50 Dok. f. �Maistas. Tiesa ar 

pramanas?� 3/3 d. 
09.15  �Labas rytas, Lie tuva�.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 �Kultūrų kry�kelė�. �Menora�. 
12.40 �Literatūros pėdsekys�.
13.05 �Stambiu planu�. Pokalbių 

programa.
14.00 �Gimę tą pačią dieną�.
14.50 �Ėvė. Ma�osios Lietuvos 

ra�ytoja�. Dok. apybrai�a, 
skirta ra�ytojos Ievos Simo-
naitytės 120-osioms gimimo 
metinėms.

15.50 Animac. ser. ��ervudo pa-
dau�a Robinas Hudas 2�. 

16.00 Animac. ser. �Kaimynai pira-
tai�.

16.15 Animac. ser. �44 katės�. 
16.45 Dok. ser. �Maistas. Tiesa ar 

pramanas?� 3/4 d. 
17.10 Ser. �Keistuolė 4�. N-7.
18.00 �Kultūros diena�.
18.30 �Į sveikatą!�
18.55 FIBA Čempionų lyga. Pane-

vė�io �Lietkabelis� � Ankaros 
�Turk Telekom�. 

21.05 �Mano tėvi�kė�. Antanas 
Ju�ka ir Kazimieras Būga. 

21.20 Elito kinas. BiograÞ nė drama 
�Sufra�istė�. N-14.

23.05 Nacionalinė ekspedicija.
00.00 DW naujienos rusų kalba.
00.15 �Dabar pasaulyje�.
01.45 �Brandūs pokalbiai�. Kultūros 

programa.
01.15 D�iazo muzikos vakaras.

06.15 �Televitrina�.
06.30 �CSI kriminalistai�. N-7.
07.30 Ser. �Ein�teinas�. N-7.
08.30 Ser. �Rezidentai�. N-7.
09.00 �Vienam gale kablys�. 
09.30 �Topmodeliai�. N-7.

19.30 Ser. ��ingsnis iki dangaus�. 
N-7. 

21.00 Detektyvas �Policijos tele-
fonas 110�. N-14.

22.55 Ser. �Imperatorė Ki�. 
01.20 Ser. �Senojo Tilto paslaptis�. 

06.14 �TV parduotuvė�.
06.30 �Vantos lapas�. N-7.
07.00 Ser. �Moterų daktaras�. N-7.
08.00 �Nauja diena�. Aktualijų laida.
09.00 �Visi savi�. �inių radijo laida.
10.00 �Laikykitės ten� su Andriu mi 

Tapinu. N-7.
11.05 Ser. ��viesoforas�. N-7.
12.10 Ser. �Pone prezidente�. 
12.40 Ser. �Meilė kaip mėnulis�. 
13.45 �TV parduotuvė�.
14.00 �Ne spaudai�. Aktualių pokal-

bių laida.
15.00 Ser. �Prokurorai�. N-7.
16.00 Reporteris. Sportas.
16.30 �Lietuva tiesiogiai�. Orai.
17.00 Ser. �Meilė kaip mėnulis�. 
18.00 Laida �Pozicija�.
18.30 Laida �Tai � sportas�.
19.00 �inios. Orai.
19.25 Laida �Demaskuoti�.
20.00 �inios. Orai.
20.30 �Lietuva tiesiogiai�. Orai.
21.00 �Ne spaudai�. Aktualių pokal-

bių laida.
22.00 Ser. �Bruto ir Neto�. N-7.
22.30 Reporteris. Sportas. Orai.
23.30 �DelÞ  dėmesio centre�.
00.00 �Gyvenimas�.
01.00 Ser. �Meilė kaip mėnulis�.   

06.05 D�iazo muzikos vakaras. 
07.05 �Kultūros diena�.
07.30 Animac. ser. ��ervudo pa-

dau�a Robinas Hudas 2�. 
07.40 Animac. ser. �Kaimynai pira-

tai�.
07.55 Animac. ser. �44 katės�.
08.20 �Mū�io laukas�. Visuomenės 

atsparumo skatinimo progra-
ma.

spalio 30 d.

12.30 Ser. �Vedęs ir turi vaikų�. 
N-7.

13.30 Ser. ��aunioji įgula�. N-7.
14.30 �Televitrina�.
15.00 Ser. �Ein�teinas�. N-7.
16.00 Ser. �CSI kriminalistai�. N-7.
17.00 Ser. �Univeras�. N-7.
18.00 Ser. �Vedęs ir turi vaikų�. 

N-7.
19.00 Ser. �Sara i� ano pasaulio�. 

N-7.
20.00 Ser. �Rezidentai�. N-7.
20.30 �inios. Orai.
21.00 Veiksmo drama �Adrenali-

nas�. N-14.
22.40 Ser. �Auk�čiausia pavara�. 

N-7.
00.10 Ser. �Pėdsakai�. N-7.
01.05 Ser. �Svieto lygintojai�. N-7.

06.15 �Televitrina�. 
06.30 Animac. f. �Katinas Kotofe-

jevičius�.
06.40 Animac. f. �Mai�as obuolių�.
07.05 Animac. ser. �Na, palauk!�
07.15 Animac. ser. �Bole ko ir Lio-

leko nuotykiai�.
07.30 Animac. ser. �I�radėjas 

Rastis�.
08.00 Ser. �Ker�tas ir meilė�. N-7.
09.00 �Gardu Gardu�. 
10.00 Ser. �Likimo karuselė�. N-7.
12.05 Melodrama �Meilė vynuo-

gyne�.  N-7.
13.55 Ser. �Tėvelio dukry tės�. N-7.
15.00 Ser. �Ker�tas ir meilė�. N-7.
16.00 Ser. �Likimo karuselė�. N-7.
18.00 Ser. �Su�eisti pauk�čiai�. 

N-7.
20.00 Animac. ser. �Ką pasakė 

Kakė Makė?�
20.15 Animac. f. �Uodegos�.
20.35 Animac. ser. �Na, palauk!�
20.45 Animac. ser. �Boleko ir Lio-

leko nuotykiai�.
21.00 Melodrama �I� visos �irdies. 

Vestuvės�. N-7.
22.50 Ser. �Su�eisti pauk�čiai�. 
  N-7.
00.50 �TV pagalba�. N-7.

13.20 Animac. ser. �Drakonų kova. 
Super�. N-7.

13.50 Animac. ser. �Stivenas Visa-
ta�. 

14.20 Animac. ser. �Muča Luča�. 
N-7.

14.45 Ser. ��ingsnis iki dangaus�. 
N-7.

16.00 Ser. �Svaragini. Am�ina 
draugystė�. N-7.

17.00 Ser. �Būk su manim�. N-7.
18.00 Ser. �Ker�to gėlės�. 
18.30 Ser. �Mokytojas�. N-7.
19.30 Ser. ��ingsnis iki dangaus�. 

N-7. 
21.00 Detektyvas �Prancūzi�ka 

�mog �udystė. Mirtis Marti-
ge�. N-14.

22.55 Ser. �Imperatorė Ki�. 
01.20 Ser. �Senojo Tilto paslaptis�.

06.14 �TV parduotuvė�.
06.30 �Atliekų kultūra�. 
07.00 Ser. �Moterų daktaras�. N-7.
08.00 �Nauja diena�. Aktualijų laida.
09.00 �Sėkmės gylis�. �inių radijo  

laida.
10.00 �Kitoks pokalbis� su Edvardu 

�ičkumi.
11.05 Ser. �Prokurorai�. N-7.
12.10 Ser. �Pone prezidente�. 
12.40 Ser. �Meilė kaip mėnulis�. 

N-7.
13.45 �TV parduotuvė�.
14.00 �Nauja diena�. Aktualijų laida.
15.00 Ser. �Prokurorai�. N-7.
16.00 Reporteris. Sportas. 
16.30 �Lietuva tiesiogiai�. Orai.
17.00 Ser. �Meilė kaip mėnulis�. 
18.00 Laida �Tai � sportas�.
18.35 Laida �Politiko i�pa�intis�.
19.00 �inios. Orai.
19.20 Laida �Pozicija�.
20.00 �inios. Orai. 
20.30 �Lietuva tiesiogiai�. Orai.
21.00 �Gyvenimas�. Gyvenimo 

būdo laida.
22.00 Ser. �Ponas prezidente�. N-7.
22.30 Reporteris. Sportas. Orai.
23.27 Rubrika �Verslo genas�.
23.30 �DelÞ  dėmesio centre�.
00.00 �Laikykitės ten�. Pokalbiai.
01.00 Ser. �Meilė kaip mėnulis�.  

22.25 �Vikinglotto�.
23.50 Ser. �Rezidentas�. N-14.
00.50 Ser. �X mutantai�. N-14.

06.25 Ser. �CSI. Majamis�. N-7.
07.20 �Mano virtuvė geriausia�. 
08.30 Ser. �Stoties policija�. N-7.
09.30 Ser. �Paskutinis faras�.  N-7.
10.25 Ser. �Kobra 11�. N-7.
11.25 Ser. �Privatus detektyvas 

Magnumas�. N-7.
12.25 Ser. �Visa menanti�. N-7.
13.25 �Mano virtuvė geriausia�. 
14.55 Ser. �Stoties policija�. N-7.
16.00 Ser. �Paskutinis faras�. N-7.
17.00 Info diena.
17.30 Ser. �Daktaras Richteris�. 

N-7.
18.35 Ser. �CSI. Majamis�. N-7.
19.30 Ser. �Privatus detektyvas 

Magnumas�. N-7.
20.30 �Laba diena�. Humoro �ou. 

N-7.
21.00 Veiksmo f. �Padangių rite-

riai�. N-14.

23.10 Veiksmo trileris �Karys�. 
N-14. 

01.10 �Ser. �Visa menanti�. N-7.
02.00 �Detektyvų istorijos�. Krimi-

nalinė dokumentika. N-7.

06.50 Ser. �Tėvas Motiejus�. N-7.
08.05 Ser. �Neklausk meilės var-

do�.
09.05 Ser. �Meilės sparnai�.
10.05 Ser. �Akloji�.
11.10 Ser. �Būrėja�.
12.20 Ser. �Mokytojas�. N-7.

00.05 Siaubo trileris �Mara�. S.

06.00 Ser. �CSI. Majamis�. N-7.
06.55 �Mano virtuvė geriausia�.  
08.15 Ser. �Stoties policija�. N-7.
09.15 Ser. �Paskutinis faras�. N-7.
10.15 Ser. �Daktaras Richteris�. 

N-7.
11.25 Ser. �Privatus detektyvas 

Magnumas�. N-7.
12.25 Ser. �Visa menanti�. N-7.
13.25 �Mano virtuvė geriausia�. 
14.55 Ser. �Stoties policija�. N-7.
16.00 Ser. �Paskutinis faras�. N-7.
17.00 Info diena.
17.30 Ser. �Daktaras Richteris�. 

N-7.
18.35 Ser. �CSI. Majamis�. N-7.
19.30 Ser. �Privatus detektyvas 

Magnumas�. N-7.
20.30 �Laba diena�. Humoro �ou. 

N-7.
21.00 Fantastinis veiksmo f. �Kiber-

netinė zona�. N-14.
22.50 Veiksmo f. �Padangių rite-

riai�. N-14. 
00.55 Ser. �Visa menanti�. N-7.
01.45 �Detektyvų istorijos�. Krimi-

nalinė dokumentika. N-7.

06.25 Ser. �Tėvas Motiejus�. N-7.
08.05 Ser. �Neklausk meilės vardo�.
09.05 Ser. �Meilės sparnai�. 
10.05 Ser. �Akloji�.
11.10 Ser. �Bū rėja�.
12.20 Ser. �Mokytojas�. N-7.
13.20 Animac. ser. �Drakonų kova. 

Super�. N-7.
13.50 Animac. ser. �Stivenas Visa-

ta�. 
14.10 Animac. ser. �Muča Luča�. 

N-7.
14.35 Ser. ��ingsnis iki dangaus�. 

N-7. 
16.00 Ser. �Svaragini. Am�ina drau-

gystė�. N-7.
17.00 Ser. �Būk su manim�. N-7.
17.30 Ser. �Ker�to gėlės�. N-7.
18.25 Ser. �Mokytojas�. N-7.

10.30 Animac. ser. �Simpsonai�. 
N-7.

11.30 Ser. �Univeras�. N-7.
12.30 Ser. �Vedęs ir turi vaikų�. 

N-7.
13.30 Ser. �Dvi merginos be cen-

to�.
14.30 �Televitrina�. 
15.00 Ser. �Ein�teinas�. N-7.
16.00 Ser. �CSI kriminalistai�. N-7.
17.00 Ser. �Univeras�. N-7.
18.00 Ser. �Vedęs ir turi vaikų�. 

N-7.
19.00 Ser. ��aunioji įgula�. N-7.
20.00 Ser. �Rezidentai�. N-7.
20.30 �inios. Orai.
21.00 Ser. �Na�a Ra�a�. N-14.
22.00 Eurolygos rungtynės. Kauno 

��algiris� � Sankt Peterbur-
go �Zenit�.

00.20 Ser. �Tironas�. N-14.
01.30 Ser. �Pėdsakai�. N-7.

06.15 �Televitrina�. 
06.30 Animac. f. �Batuotas �ou�.
06.50 Animac. f. �Bobikas sve-

čiuose pas Barbosą�.
07.05 Animac. ser. �Na, palauk!�
07.15 Animac. ser. �Bole ko ir Lio-

leko nuotykiai�.
07.30 Animac. ser. �I�radėjas 

Rastis�. 
08.00 Ser. �Ker�tas ir meilė�. N-7.
09.00 �La Maistas�. 
10.00 Ser. �Likimo karuselė�. N-7.
12.00 Melodrama �Įsimylėti nepa-

�įstamąjį�. N-7.
13.55 Ser. �Tėvelio dukrytės�. N-7.
15.00 Ser. �Ker�tas ir meilė�. N-7.
16.00 Ser. �Likimo karuselė�. N-7.
18.00 Ser. �Su�eisti pauk�čiai�. 

N-7.
20.00 Animac. f. �Katinas Kotofe-

jevičius�.
20.10 Animac. f. �Mai�as obuolių�.
20.35 Animac. ser. �Na, palauk!�
20.45 Animac. ser. �Boleko ir Lio-

leko nuotykiai�.
21.00 Melodrama �Meilė vynuogy-

ne�. N-7.
22.50 Ser. �Su�eisti pauk�čiai�. 

N-7.
00.50 �TV pagalba�. N-7.



Naujieno s

subrandinsite neblogą kūrybinį sumanymą. 
Savaitės pabaigoje būsite nusiteikę sportuoti, 
lavinti vaikus, turiningai leisti laiką. 

SVARSTYKLĖS. �ią savaitę bū-
site gana prakti�ki ir dalyki�ki, 
į�valgūs derybose ir pasira�ant 
sutartis. Visgi galite susigundyti 

ir greita, lengva nauda, kurią mėginsite pa-
siekti kitų sąskaita, naudodamiesi tarnybine 
padėtimi ar pan. Kiti bus linkę pasidalinti 
jums aktualia informacija. Tikėtinos nau-
jienos, susijusios su kelione, mokslu arba 
darbu. Savaitgalį teks paisyti tradicijų bei 
rimtai rūpintis �eima, namų ūkiu, sveikata. 

SKORPIONAS. �i savaitė gali pra-
sidėti netikėtais įvykiais. Galbūt jie 
palies svarbius jums santykius, 
susitarimus. Įmanoma, kad ka�-

kas turės nutrūkti dėl naujo starto, permai-
nos. Turbūt sėkmingai tvarkysite reikalus, 
susijusius su verslu, finansais, technika, 
nuoma. Savaitgalį pats metas prisiminti miru-
sius ir gyvus artimuosius, leistis jų aplankyti. 

�AULYS. Savaitės prad�ioje jums 
labiau seksis abstraktūs ir meni-
niai dalykai nei konkretūs ir prak-
tiniai. Galite prisiklausyti įvairių 

gandų, apkalbų, arba sunerimti dėl savo ar 
�eimos nario sveikatos. Regis, pagaliau su-
prasite, ko trūksta, kad pasijustumėte rames-
ni, dvasingesni. Galite i�girsti svarių idėjų, 
pasiūlymų, prisiimti naują įsipareigojimą. 
Savaitgalį atrodysite rūpestingi, atsakingi.

O�IARAGIS. �ią savaitę tikriau-
siai nepraleisite progų pade-
monstruoti savo sugebėjimų, 
i�plėsti pa�inčių ratą. I� mėgsta-

mos veiklos galimos pajamos, i� gerų draugų 
� geri patarimai. Nebus laiko nuobod�iauti iki 
pat savaitės galo, ypač jeigu u�siimate menu, 
labdara, mistine arba gydymo veikla. Galite 
gauti arba ka�kam pateikti dosnų pasiūlymą. 
Svarbu protingai subalansuoti darbo ir 
poilsio laiką, kad nepakenktumėte sveikatai. 

VANDENIS. Savaitės prad�ioje 
gana daug dėmesio skirsite 
profesiniams reikalams. Galite 
pasiry�ti rizikingam �ingsniui. 

Pasiseks tuo atveju, jeigu ��uolis� bus pagal 
galimybes. Po darbo malonu bus pabendrauti 
su draugais ir viskas klostysis neblogai, jeigu 
sugebėsite neįsi�eisti dėl jų pastabų. Savaitės 
pabaiga netinkama rimtiems reikalams, �ur-
muliui. Patartina ramybė, jaukus intymumas.

�UVYS. �i savaitė bus aktyvi ir 
gana palanki, jeigu įtemptai stu-
dijuojate, ketinate kurti ar plėsti 
verslą, ie�koti rėmėjų arba i�vykti 

pasitobulinti į u�sienį. Darbas, mokslas i�eis 
į naudą, nes praplės akiratį, pagilins kompe-
tencijas. Tikėtinas reik�mingas susitikimas, 
galbūt dalykinis vizitas, pokalbis. Savaitgalis 
vėl �ada įvairius susitikimus. Galbūt gausite 
aktualios informacijos arba jūs ka�kam 
i�tiesite pagalbos ranką.

06.05 �Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai�.

07.00 Animac. f. �Loraksas�. 
  9.00 Drama �Akių lygyje�. N-7.
10.35 Dok. f. �Ernis � �iaurės 

mi�kų vaiduoklis�. 
11.30 Dok. f. �Pranci�kus � popie-

�ius i� Naujojo pasaulio�. 
12.25 Gra�iausios poetų dainos.
14.00 �Gyvenimo spalvos�.
15.00 Visų �ventųjų diena. �v. 

Mi�ių tiesioginė transliacija 
i� Antakalnio kapinių.

16.15 Dok. f. �100 metų kartu�.
17.25 Loterija �Keno Loto�.
17.30 �inios Sportas. Orai (su 

vertimu į gestų k.).
18.00 TV �aidimas �Kas ir ko dėl?�
18.30 �Visi kalba�. Pokalbių �ou.
19.30 �Beatos virtuvė�. 
20.25 Loterija �Keno Loto�.
20.30 Panorama. Sportas. Orai.
20.59 Loterija �Jėga�.
21.00 �Auksinis protas�.
22.25 Biografinė drama �Brexi-

tas�. Karas be taisyklių�. 
N-14.

00.05 �Daiktų istorijos�.
01.00 LRT radijo �inios.
01.05 Nacionalinė ekspedicija.0

06.30 Ser. �Broliai me�kinai. Nuo-
tykių ie�kotojai�. 

07.00 Animac. ser. ��aunusis 
Skūbis-Dū�.

07.25 Animac. ser. �Tomo ir D�e-
rio �ou�.

07.50 Animac. f. �Princesė gulbė. 
Princesė rytoj, piratė � �ian-
dien�. 

09.15 Nuotykių f. �eimai �Peliukas 
Stiuartas Litlis 2�. 

10.45 Animac. f. �Monstrų namai�. 
N-7.

12.35 Komedija �Mano blogiausi 
metai mokykloje�. 

14.25 Fantastinė drama �Septynios 
minutės po vidurnakčio�. 
N-7.

16.35 Romantinė komedija �Pele-
nės istorija�. 

18.30 �i nios. Sportas. Orai.
19.30 Veiksmo komedija �Vaiduo-

klių med�iotojai�. N-7.
21.50 Nuotykių f. �Heraklis�. N-14.
23.45 Siaubo trileris �Nuo sutemų 

iki au�ros. Budelio duktė�. 
N-14.

06.20 �Te le vitrina�.
06.35 Animac. ser. �Aladinas�. 
07.05 Animac. ser. �Ančiukų istori-

jos�. N-7.
07.35 Animac. f. �Pokahonta�. N-7.
09.10 Komedija ��uo, kuris i�gel-

bėjo Heloviną�. N-7.
11.00 Animac. f. �Monstrų �eimy-

nėlė�. N-7.
12.50 Animac. f. �Ma�asis vampy-

ras�. N-7.
14.30 Komedija �Ponas Bynas�. 

N-7. 
16.10 Nuotykių komedija �Veidro-

dėli, veidrodėli�. N-7.
18.30 TV3 �i nios. Spor tas. Orai. 
19.30 Fantastinė komedija �Namo 

su laikrod�iu paslaptis�. N-7.
21.45 Veiksmo, nuotykių drama 

�Egzodas. Dievai ir karaliai�. 
N-14.

00.50 Komedija, drama �Devynio-
liktasis stalas�. N-7.

02.20 Veiksmo f. �Mai�tas�. N-14.

06.30 Dokumentika. �Kalnų �vento-
vė. I�gyventi Alpėse�.

07.30 Dokumentika. �I� liūtukų į 
liūtus karalius�.

08.40 Dok. ser. �Gyvūnijos stebu-
klai�. 

11.00 Nuotykių f. �eimai �Gepar-
das, vardu Duma�. 

13.00 Komedija �Dvynys�.
15.20 Veiksmo ir nuotykių komedija 

�Fantomas�.  N-7.
17.20 Veiksmo komedija �Tango ir 

Ke�as�. N-7.
19.30 �Amerikieti�kos imtynės�. 

N-7. 
21.30 Veiksmo f. �Visa griaunantis�. 

N-14.
23.50 Veiksmo f. �Prana�as�. N-14. 
01.35 �Detektyvų istorijos�. Krimi-

nalinė dokumentika. N-7.

06.50 Ser. �Tėvas Motiejus�. N-7.
08.05 Ser. �Neklausk meilės var-

do�.
09.05 Ser. �Meilės sparnai�.
10.05 Ser. �Akloji�.
11.10 Ser. �Būrėja�.
12.20 Ser. �Mokytojas�. N-7.
13.20 Animac. ser. �Drakonų kova. 

Super�. N-7.
13.50 Animac. ser. �Stivenas Visa-

ta�. 
14.10 Animac. ser. �Muča Luča�. 

N-7.
14.45 Ser. ��ingsnis iki dangaus�. 

N-7.
16.00 Ser. �Svaragini. Am�ina 

draugystė�. N-7.
17.00 Ser. �Būk su manim�. N-7.
18.00 Ser. �Ker�to gėlės�. 
18.55 Ser. �Seklė Agata. U�nuody-

tas pyragas�. N-7.
21.00 Ser. �Tabula Rasa�. N-14.
23.20 Detektyvas �Nusikaltimas 

prie Baltijos jūros. Kelio atgal 
nėra�. N-14.

00.05 Ser. �Senojo Tilto paslaptis�.

06.14 �TV parduotuvė�.

pramanas?� 3/5 d. 
09.15  Dok. f. �Vieno buto istorija. 

V.Mykolaitis-Putinas�.
10.45 Dok. f. �Nėra laiko gaminti�.
11.55 Muzikinis dok. f. �Janina Mi�-

čiukaitė. Gyvenimas dainoje�. 
12.50 Dok. f. �Veidas u� balso � 

Virgilijus Kęstutis Noreika�.
13.45 �Stotelė�. Spektaklis Bohumi-

lo Hrabalo kūrinių motyvais.
15.15 �Dainuoju Lietuvą�.
15.30 Pasaulio dailiojo čiuo�imo 

taurės var�ybos. Prancūzi-
jos �Didysis prizas�. Vyrai. 
Trumpoji programa.

17.00 �Klausimėlis�.
17.30 Pasaulio dailiojo čiuo�imo 

taurės var�ybos. Prancūzijos 
�Didysis prizas�. �okiai ant 
ledo. Trumpoji programa.

18.50 �Klausimėlis�.
19.15 Pasaulio dailiojo čiuo�imo 

taurės var�ybos. Prancūzijos 
�Didysis prizas�. Moterys. 
Trumpoji programa.

20.50 �Klausimėlis�. 
21.10 Pasaulio dailiojo čiuo�imo 

taurės var�ybos. Prancūzi-
jos �Didysis prizas�. Poros. 
Trumpoji programa.

22.25 �Pirmą lartą�. 
22.30 Ser. �Smaragdo miestas�. 

N-14.
23.15 �Mūsų miesteliai�. Kriaunos. 

1 d.
00.00 DW naujienos rusų kalba.
00.15 �Dabar pasaulyje�.
00.45 �Veranda�. 

06.15 �Televitrina�.
06.30 �CSI kriminalistai�. N-7.
07.30 Ser. �Ein�teinas�. N-7.
08.30 Ser. �Rezidentai�. N-7.
09.00 �Satatybų gidas�. N-7.
09.30 �Topmodeliai�. N-7.
10.30 Animac. ser. �Simp sonai�. 
  N-7. 
11.30 Ser. �Univeras�. N-7.

12.30 Ser. �Vedęs ir turi vaikų�. 
N-7.

13.30 Ser. �Nuovada�. N-7.
14.30 �Televitrina�. 
15.00 Ser. �Ein�teinas�. N-7.
16.00 Ser. �CSI kriminalistai�. N-7.
17.00 Ser. �Univeras�. N-7.
18.00 Ser. �Vedęs ir turi vaikų�. 
  N-7.
19.00 Ser. �Sara i� ano pasaulio�. 

N-7.
20.00 Ser. �Rezidentai�. N-7.
21.00 �inios. Sportas. Orai.
22.00 Eurolygos rungtynės. Stam-

bulo �Fenerbahce� � Kauno 
��algiris�.

00.20 Siaubo trileris ��iauriai baisi 
naktis 2�. S.

06.15 �Televitrina�. 
06.30 Animac. f. �Ką pasakė Kakė 

Makė?�
06.45 Animac. f. �Uodegos�.
07.00 Animac. ser. �Na, palauk!�
07.10 Animac. ser. �Bo leko ir Lio -

leko nuotykiai�.
07.30 Animac. ser. �I�radėjas 

Rastis�. 
08.00 Ser. �Ker�tas ir meilė�. N-7.
09.00 �Pasaulis pagal mo teris�. 
10.00 Ser. �Likimo karuselė�. N-7.
12.05 Melodrama �I� visos �irdies. 

Vestuvės�. N-7.
13.55 Ser. �Tėvelio dukrytės�. N-7.
15.00 Ser. �Ker�tas ir meilė�. N-7.
16.00 Ser. �Likimo karuselė�. N-7.
18.00 Ser. �Su�eisti pauk�čiai�. 

N-7.
20.00 Animac. f. �Kas pasakė 

miau?�
20.10 Animac. f. �Septyn�iedė 

gėlelė�.
20.35 Animac. ser. �Na, palauk!�
20.45 Animac. ser. �Boleko ir 

Lioleko nuotykiai�.
21.00 Melodrama �Meilės veidas�. 

N-7.
22.50 Ser. �Su�eisti pauk�čiai�. 

N-7.
00.50 �TV pagalba�. N-7.
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Horoskopai

Gyvenimas teka mumyse lyg rami upė, ir tai � stebuklas. Tačiau ir prie stebuklų priprantama. 
Kiekviena diena yra nauja dovana, baltas neprira�ytas lapas. (Bruno Ferrero)

Praėjusios u�duoties atsakymas: 
�KARTUS PIPIRAS�.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

06.30 Dok. ser. �Lietuvos gelmių 
istorijos�.

07.00 �Laikykitės ten�. Pokalbiai.
08.00 �Ne spaudai�. Aktualių pokal-

bių laida.
09.00 �Greiti pietūs�. �inių radijo 

laida.
10.00 Laida �Atliekų kultūra�. 
10.30 Ser. ��erlokas Holmsas ir 

daktaras Vatsonas. Pa�intis�. 
N-7. 

12.10 Ser. �Pone prezidente�. 
12.45 �TV parduotuvė�.
13.00 Ser. ��erlokas Holmsas ir 

daktaras Vatsonas. Kruvinas 
u�ra�as�. N-7. 

14.30 Ser. ��erloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. 
�anta�o karalius�. N-7. 

16.00 Reporteris. Sportas. Orai.
16.30 Ser. ��erloko Holmso ir 

daktaro Vatsono nuotykiai. 
Mirtinas susirėmimas�. N-7. 

18.00 Reporteris. Sportas. Orai.
18.30 Ser. ��erloko Holmso ir 

daktaro Vatsono nuotykiai. 
Tigro med�ioklė�. N-7. 

20.00 Reporteris. Sportas. Orai.
20.30 �Oponentai�.  Aktualių temų 

laida.
21.00 �Kitoks pokalbis� su Edvardu 

�ičkumi.
22.00 Ser. �Bruto ir Neto�. N-7.
22.30 Reporteris. Sportas. Orai.
23.00 Tarptautinis turnyras �BUS-

HIDO KOK�.
00.00 Ser. �Moterų daktaras�. N-7.
01.00 �Greiti pietūs�. �inių radijo 

laida.

06.05 D�iazo muzikos vakaras. 
07.05 �Kultūros diena�.
07.30 Animac. ser. ��ervudo pa-

dau�a Robinas Hudas 2�. 
07.40 Animac. ser. �Kaimynai pira-

tai�.
07.55 Animac. ser. �44 katės�.
08.20 Pasaulio lietuvių �inios.
08.50 Dok. f. �Maistas. Tiesa ar 

AVINAS. Savaitės prad�ioje tur-
būt teks sukti galvą dėl reikalų, 
susijusių su alimentais, draudi-
mu, vertybiniais popieriais. Apie 

Þ nansinius reikalus, i�laidas, skolas, nu-
matomus pirkinius pasikalbėkite su �eimos 
nariais, verslo partneriais. Galite gauti �inią 
i� toli arba labai domėsitės studijų, kultūros, 
politikos klausimais. Savaitgalį atliksite ne 
vieną svarbią pareigą. Regis, nei�vengsite 
liūdnų akimirkų.

JAUTIS. �i savaitė prasideda 
kartu su jaunatimi. Įdomūs da-
lykai nusimato santykiuose su 
dalykiniais ar meilės partneriais 

bei konkurentais. Su ka�kuo i� jų galite 
susieti savo likimą. Galimi netikėti kontaktai 
su neprognozuojamais �monėmis. Pra vartu 
apsvarstyti, ką ir kaip ketinate daryti verslo, 
Þ nansų srityse. Savaitės pabaigoje gali atvyk ti 
svečias arba patys vyksite ko nors aplankyti. 

DVYNIAI. �ią savaitę, tikėtina, 
kad u�siversite darbais, gausite 
naujų u�sakymų arba netikėtai 
keisite darbovietę. Sukaupkite 

vertingos informacijos, apgalvokite tolesnes 
perspektyvas. Jums puikiai seksis, jeigu 
mokate eiti į kompromisus, toleruoti kitokią 
nuomonę. Sulauksite daug dėmesio i� kitų 
�monių. Savaitgalį nei�vengsite minčių apie 
netektis, būties laikinumą, ezoteriką.

VĖ�YS. �ią savaitę būsite linkę 
�avėtis originaliais pasiūlymais 
bei projektais. Rasite puikų 
būdą, kaip i�spręsti aktualią 

problemą ir ką daryti, jeigu norite ka�ką pra-
dėti, pataisyti, patobulinti. Jeigu mėginsite 
įsidarbinti, turėtų pasisekti. Regis, labiau 
suartėsite su �mogumi, kuris jums patinka 
arba yra jums reikalingas. Artėjant savait-
galiui ims daugėti įtampos santykiuose su 
partneriais arba dėl jų su kitais artimaisiais.

LIŪTAS. �ią savaitę jus gali u�-
griūti aibė keistų rūpesčių. Galima 
neprognozuota situacija darbe 
arba asmeninių santykių srityje. 

Saugokitės nelaimingų atsitikimų, traumų. 
Geriau jausitės, jeigu daugiau bendrausite 
su �eima, mylimais �monėmis, vaikais. 
Tikriausiai jums seksis reik�tis vie�umoje, 
scenoje, organizuoti, mokyti. Savaitgalį bus 
aibė pareigų, galbūt susijusių su sergančiu 
�mogumi. Laiko skirsite ir ūkinei veiklai.

MERGELĖ. Savaitės prad�ioje 
staiga kils ūpas ko nors naujo 
i�mokti, persikvalifikuoti arba 
vykti į sta�uotę ar pan. O jeigu 

tai nėra aktualu, tuomet labiausiai rūpės 
namai, �eima, privatus ūkis. Turėtų pavykti 
sumanymas, susijęs su nekilnojamuoju 
turtu, apdaila, praktiniais reikalais. Galbūt 


