
www.ukzinios.lt                 

ISSN 1392-852X

Ukmergės rajono laikraštis

kmerges
ziniosUUkmerges
zinios

kmerges
žinios
kmerges
žinios
kmerges
zinioskmerges
žinios

kmerges
žinios
kmerges
žinios
kmerges
zinioskmerges
žinios

2022 m. lapkričio 18 d. 
PENKTADIENIS

Nr. 86 (2786)
Kaina 0,60 EUR

Kviečiame apsilankyti

Apdovanotas už gerus aikštelės 
eksploatavimo rodiklius

S. Jackūnas apdovanotas, kaip geriausias aikštelių 
eksploatacijos skyriaus 2021 metų darbuotojas.

Atliekų tvarkymo 
įmonės „VAATC“ di-
delių gabaritų atliekų 
Ukmergės aikštelė-
je dirbantis Stasys 
Jackūnas pernai tapo 
geriausiu aikštelių 
eksploatacijos sky-
riaus darbuotoju. 

Skaistė 
VASILIAUSKAITĖ-
DANČENKOVIENĖ

„VAATC“ kasmet 
įsivertina darbo rezulta-
tus. Paprastai tai daroma 
sausį, tačiau šiųmečiai 
apdovanojimai dėl pan-
demijos nusitęsė. 

Kaip sakė S. Jackū-
nas, Ukmergės aikš-
telėje dirbantis trejus 
metus, jo darbas ver-
tinamas pagal įvairius 
kriterijus. Svarbu ir tvarka aikš-
telėje, ir stambiagabaričių atliekų 
surinkimas, ir „Dėkui“ stotelės 
veikla. Per trejus metus pavyko 
gerokai kilstelėti rodiklius. 

Pavyzdžiui, pernai aikštelė-
je apsilankė 7 270 žmonių, o 

Atėjus tamsiausiam metų 
laikui Kalėdų laukimo nuotaiką 
mieste kuria įvairūs papuošimai. 
Paslauga nupirkta dar rugsėjo 
mėnesį – visi nekantriai laukia, 
kuo nustebins miesto erdvės 
šiemet.

Prieš šventes miestas pateiks staigmenų

Skaistė VASILIAUSKAITĖ-
DANČENKOVIENĖ

Miesto viešųjų erdvių puo-
šimą organizuoja Ukmergės 
kultūros centras. Įstaiga sudaro 
komisiją, skelbia konkursą ir 
rūpinasi visais kitais organi-
zaciniais klausimais. Šiemet 

puošybos idėjų konkursą laimėjo 
„Kalėdų pasakos“ viziją pateiku-
si UAB „Lumidėja“. Įmonė šią 
savaitę jau pradėjo darbus. 

Ukmergės kultūros centro di-
rektorė Rasa Graužinienė sakė, kad 
bus puošiamos tos pačios miesto 
erdvės, kaip ir kasmet, bet kitaip. 

Nukelta į 11 p.

Dainiaus Vyto nuotr.Ukmergė puošiama – netrukus miestas taps „Kalėdų pasaka“.

kai pradėjo dirbti, šis skaičius 
nesiekdavo 3 000. Kruopščiai 
vedama statistika rodo, kad 
daugiausia žmonių atvyksta ant-
radieniais ir šeštadieniais – per 
dieną tenka aptarnauti net iki 60 
klientų. 

 Nukelta į 11 p.

Autorės nuotr. 
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„ukmergės žinių“ 2023 meTų prenumeraTos akciJa! 

Užsiprenumeruoti laikraštį 2023 metams padės mūsų darbuotojas. Atvyks į namus (miesto 
ribose) ir priims prenumeratą. Skambinkite tel. (8 340) 52744, 8 655 19501.

53 EurPRENUMERATA METAMS –

PRENUMERATA METAMS – 

PUSEI METŲ –

PUSEI METŲ – 30 Eur

43 Eur

21,50 Eur

Atsiimant redakcijoje ir miesto vartotojų 
kooperatyvo parduotuvėse:

Norint atsiimti kaimo parduotuvėse 
teirautis tel. 8 655 19501

Užsiprenumeruoti galima:
 „Ukmergės žinių“ redakcijoje, P. Cvirkos g. 2,
 Ukmergės pašto skyriuose, kaimuose prenumeratą priima mobilieji paštininkai, juos galima išsikviesti 
telefonu 8 700 55 400, 
 internetu pervedant pinigus už prenumeratą į redakcijos sąskaitą: UAB „Ukmergės žinios“, 
kodas 183121372, a. s. Nr. LT553500010002059323, EVP International 
(pavedime nurodyti laikraščio pristatymo adresą ir prenumeratoriaus telefono numerį).

Papildomos nuolaidos netaikomos. Daugiau informacijos tel. (8 340) 52744.

Užs. Nr. 726
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Dienos tema

64 proc. elektroninių ciga-
rečių ar kaitinamųjų tabako 
gaminių vartotojų rūkė ir įpras-
tas cigaretes. Iš jų kas trečias 
naudojo visus tris gaminius. 
Tokias tendencijas pastebi ty-
rimą atlikę Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto (LSMU) 
mokslininkai.

Apklausos rezultatai atsklei-
dė, kad penktadalis (21 proc.) 
apklaustųjų pradėjo naudoti e. 
cigaretes siekdami mesti rūkyti 
įprastas cigaretes arba suma-
žinti surūkomų cigarečių skaičių, 
tačiau 40-iai proc. sumažinti 
įprastų cigarečių skaičiaus ne-
pavyko. 28 proc. visiškai nustojo 
rūkyti įprastas cigaretes, o 22 
proc. sumažino surūkomų ciga-
rečių skaičių.

Tarp e. cigarečių ir kaitina-
mųjų tabako gaminių vartotojų 
populiariausi buvo skonį ir kvapą 
turintys gaminiai. Juos rinkosi 
net 93 proc. rūkančiųjų. Nors 
tyrimai rodo, kad kai kurie e. 
skysčiuose naudojami skoniai 
gali padidinti produkto toksiš-
kumą, apklausa rodo, kad būtent 
skoniai visiems vartotojams 
buvo vienas reikšmingiausių 
pasirinkimą rūkyti e. cigaretes 
lėmusių veiksnių.

„Ši apklausa vykdyta prieš 
tai, kai liepos 1 d. Lietuvoje buvo 
uždraustos e. cigaretės ir jų pil-
dyklės su skysčiu, kuriame yra 
kvapiųjų medžiagų. Jei bus užtik-
rintas veiksmingas kvapų ir sko-
nių draudimo įgyvendinimas, šių 
produktų populiarumas turėtų 
žymiai sumažėti“, – sako projekto 
ir LSMU Sveikatos tyrimų insti-
tuto vadovas prof. Mindaugas 
Štelemėkas.

Nerimą mokslininkams kelia 
ir tai, kad e. cigaretes ir kaitina-
muosius tabako gaminius užda-
rose namų patalpose rūkė net 
46 proc. apklaustųjų. Cheminių 
junginių koncentracijos e. ciga-
rečių aerozoliuose paprastai yra 
mažesnės nei įprastų cigarečių 
dūmuose, tačiau stebėtas išga-
rinto propilenglikolio, augalinio 
glicerino, nikotino ir toksinių 
medžiagų, kaip aldehidai ir 
sunkieji metalai, kiekis vis tiek 
yra didelis.

Garinimo metu į aplinką 
išskirtos medžiagos, susijusios 
su padidėjusia širdies ir plaučių 
ligų rizika, ir yra ypač pavojin-
gos vaikų, kūdikių ir nėščiųjų 
sveikatai.

50 proc. rūkiusiųjų e. ciga-
retes ir 55 proc. rūkiusiųjų kai-
tinamuosius tabako gaminius 
nurodė per pastaruosius 12 
mėnesių mėginę mesti rūkyti. 
9 proc. e. cigarečių ir 6 proc. 
kaitinamojo tabako gaminių 
vartotojų nurodė, kad nors ir 
nebandė, tačiau norėtų mesti 
rūkyti šiuos gaminius. 

Seime vis dažnėja svarstymų 
apie tai, kad e. cigaretės turėtų 
būti naudojamos kaip priemonė 
mesti rūkyti, bet, remiantis atlik-
ta literatūros analize, matome, 
kad e. cigarečių vartojimas nesu-
mažina rizikos vėl pradėti rūkyti 
įprastas cigaretes.

Tarp žalingų įpročių 
– elekTroninės 

cigareTės

Reaguojant į Ukmergės me-
džiotojų ir žvejų draugijos pirmi-
ninko Vaido Bakanausko padarytą 
administracinį teisės pažeidimą, 
susijusį su neteisėta lašišų žvejyba 
Siesarties upėje, Lietuvos medžio-
tojų ir žvejų draugija (LMŽD) 
išplatino pranešimą, kuriuo viešai 
smerkia bet kokią neteisėtą veiklą 
ir pasisako, kad tokie poelgiai 
netoleruotini. Juolab, kai juos 
padaro asmenys, kurie turi kitiems 
formuoti teisingą ir atsakingą elge-
sį gamtoje. 

„Žinome, kad dėl galimai netei-
sėtos žvejybos yra pradėta adminis-
tracinė teisės procedūra ir tikimės, 
kad šis atvejis bus išaiškintas kaip 
galima greičiau, o galimai pažei-
dimus padarę asmenys sulauks 
atsakomybės“, – sako LMŽD di-
rektorius Laimonas Daukša. 

Pasak jo, pirmininkas turi 

Po Medžiotojų ir žvejų draugijos 
pirmininko pažeidimo – 

viešas pasmerkimas
trauktis iš pareigų. Kadangi dirba 
visuomeniniais pagrindais ir neat-
lygintinai, todėl nebus reikalingos 
darbo sutarties nutraukimo pro-
cedūros, pakaks Registrų centrui 
pateikti prašymą apie juridinio 
asmens vadovo pasikeitimą. 

„Tokie poelgiai nepuošia žvejų 
ir medžiotojų bendruomenės, šiuo 
atveju net užtraukia gėdą mūsų 
organizacijai. Žvejų ir medžiotojų 
veikloje dirbantys asmenys sau 
turi kelti nepriekaištingos reputa-
cijos reikalavimus, todėl šis atvejis 
turi visus sudrausminti ir priversti 
pagalvoti apie bendrą atsakomy-
bę“, – skelbia LMŽD.

Priminsime, kad Ukmergės 
medžiotojų ir žvejų draugijos pir-
mininkas spalio mėnesį aplinko-
saugininkų buvo sugautas tinklais 
gaudant lašišas Siesarties upėje.

UŽ inf.

Policijos pareigūnai gauna 
vis daugiau pranešimų apie 
eismo įvykius, kuriuos sukėlė 
stirnos. 

Praėjusį savaitgalį dėl į kelią 
išbėgusių gyvūnų Vilniaus aps-
krityje įvyko net 11 eismo įvy-
kių. Ukmergės rajone dvi stirnos 
numuštos automagistralėje Vil-
nius–Panevėžys ir viena – kelyje 
Kėdainiai–Šėta–Ukmergė. 

Gyvūnai dažniausiai į kelią 
išbėga ryte, švintant, arba vakare. 
Tokie įvykiai nutinka ir miestuose 

Važiuodami miškingomis 
vietovėmis būkite atsargūs

– vienas užregistruotas Vilniuje, 
Verkių gatvėje.

Vairuotojai, važiuodami miš-
kingomis, laukingomis apylinkė-
mis, turėtų būti itin atidūs, esant 
tamsiam paros metui rinktis saugų 
greitį. Pastebėjus laukinį gyvūną 
ar kelis jų prie kelio, svarbu iškart 
sumažinti greitį arba sustoti. Re-
komenduojama nespausti garsinio 
signalo ir nemirksėti žibintais, nes 
apakintas ar išgąsdintas žvėris 
elgiasi nenuspėjamai.

UŽ inf.

Lapkričio 15 d. policijoje pa-
skelbta ukmergiškio Donato Kilio 
paieška. 

Dėl dingusiojo kreipėsi brolis, 
gyvenantis Ukmergės rajone, Pa-
mūšio kaime. 

Nuo šių metų spalio 7 d. arti-
miesiems nepavyksta susisiekti 
su 32-ejų metų D. Kiliu. Nuo 
praeitų metų spalio vyras gyveno 
ir dirbo Ispanijoje, Cullera mieste. 
Dingusiojo telefonas yra išjungtas, 
feisbuko paskyra neaktyvi.

Ką nors žinančius apie šio vyro 
buvimo vietą prašoma skambinti 
tel. 8 700 62524 arba rašyti e. p. 
virgilijus.komicius@policija.lt.

UŽ inf.

INFORMACIJA APIE DIDELIŲ 
GABARITŲ ALIEKŲ SURINKIMĄ

Informuojame, kad 2022 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais iš 
Ukmergės rajono gyventojų apvažiavimo būdu bus surenkamos 
didelių gabaritų atliekos (DGA). 

Surinkimas bus vykdomas pagal iš anksto skelbiamą grafiką. 
Grafike nurodytose vietose bus pastatyti konteineriai, į kuriuos gy-
ventojai galės sudėti DGA: senus baldus, namų ūkio santechnikos 
įrenginius (vonias, plautuves, praustuvus ir pan.), virtuvės įrangą 
(senas dujines virykles, šaldytuvus ir pan.), kitas didžiąsias atliekas. 

Atkreipiame dėmesį, kad apvažiavimo būdu nesurenkamos 
statybinės ir griovimo atliekos (butų remonto ir sodybų tvarkymo 
atliekos), padangos, pavojingos atliekos (dažai, lakai). Šios atliekos 
iš gyventojų nemokamai priimamos didelių gabaritų surinkimo 
aikštelėje Gerseniškių g. 5, Ukmergėje,  jos darbo laiku:

 II ir IV – nuo 10.00 iki 19.00 val.
 III ir V – nuo 8.00 iki 17.00 val.
 VI – nuo 8.00 iki 14.30 val.
Pertrauka – nuo 13.00 iki 13.30 val.
Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Ieško dingusiojo

Užs. Nr. 737

Jau 17-ą kartą Ukmergės kultū-
ros centras rengia labdaros akciją 
„Baltas angelas“. 

„Balto angelo“ sparnas per visus 
tuos metus palytėjo ne vieną sunkiai 
sergantį mažąjį ukmergiškį. Šiemet 
jo labai laukia anksčiau laiko gimęs, 
sunkią negalią turintis Simas. 

Mažajam Simui – vos 6 mėne-
siai.  Į šį pasaulį jis atėjo gerokai 
per anksti, todėl pirmąsias savo 
gyvenimo dienas sutiko ne ant ma-
mos rankų, o reanimacijoje. Nuo 
tada mažylis nenuilstamai kovoja. 
Jam reikalingas deguonis, vaikutis 
maitinamas per zondą. Simukui 
jau atliktos 7 operacijos, ir tai dar 
ne pabaiga.

Ukmergės kultūros centras 
kviečia visus susivienyti ir aukoti 
mažojo Simo gydymui. 

Kultūros centro direktorė Rasa 
Graužinienė papasakojo, kad pa-
ramos gavėjai kasmet atrenkami 
bendradarbiaujant su rajono savi-
valdybės administracijos Sociali-
nės paramos skyriumi. 

Gydymo įstaigos pasiūlo asme-
nis, kuriems reikalinga parama. 
Kasmet pasiūloma po vieną ar du 
neįgaliuosius. Šiemet – du. „Gaila 
abiejų ir abiem norisi padėti“, – 
sakė R. Graužinienė. 

Kam bus skirta parama, nu-
sprendžia savivaldybės tarybos 
Sveikatos ir socialinės paramos 
komitetas, kurio sudėtyje yra 
gydytojų. Nutarta, kad Simuko 

atvejis yra itin sudėtingas. Tačiau 
ir antrasis asmuo nepaliekamas 
bėdoje. Jam skiriama vienkartinė 
tikslinė savivaldybės parama. 

Direktorė papasakojo apie pasi-
keitusią tvarką. Šių metų rugsėjo 
mėnesį buvo priimtas nutarimas, 
kad kultūros centras, kaip biu-
džetinė įstaiga, negali rinkti para-
mos. Todėl šiemet parama renka-
ma, bendradarbiaujant su klubu 
„Lions“, kuris leido naudoti savo 
banko sąskaitą. Kultūros centras 
išlieka akcijos organizatoriumi, 
o paramą renka klubas. Anksčiau 
surinktų lėšų skyrimą šeimai 
turėdavo patvirtinti savivaldybės 
taryba, dabar to nebereikės. Pini-
gai paprasčiau ir kur kas greičiau 
pasieks paramos gavėją. 

Paremti Simo šeimą galite 
lėšas pervesdami į „Lions“ klubo 
sąskaitą – LT97 7044 0600 0822 
8026. Įmonės kodas – 304852174.

Aukoti grynaisiais pinigais ga-
lima Ukmergės kultūros centre 
(Kauno g. 8) darbo dienomis 10–18 
val. pas budintį darbuotoją. Or-
ganizatoriai garantuoja, jog visos 
paaukotos lėšos atiteks Simo šeimai. 
O jei antrą Kalėdų dieną norėsite ap-
silankyti Šv. apaštalų  Petro ir Povilo 
bažnyčioje akcijos „Baltas angelas“ 
koncerte, tai įėjimo auka taip pat 
bus jūsų parama. Informacija apie 
labdaros ir gerumo akciją „Baltas 
angelas“ teikiama tel. 8 646 90334.

UŽ inf.

Sunkiai sergančiam berniukui 
reikalinga „Balto angelo“ parama 

Naktį į lapkričio 16-ąją buvo 
įsibrauta į Ukmergės centre, šalia 
kultūros centro, vykusios prekybi-
ninkų mugės dalyvių palapinę. Iš 
įmonei priklausančios palapinės 

Apvogė mugės dalyvius
pavogta įvairių žuvies gaminių. 
Vagystė pastebėta apie 8.30 val. 
Žala tikslinama. 

Policija aiškinasi vagystės 
aplinkybes.

Lapkričio 15 d. policijoje gautas 
pranešimas dėl nupirkto, bet taip ir 
nepristatyto automobilio. Skelbiama, 
kad ukmergiškių įmonė automobilį 
„Audi Q5“ pirko iš asmens, gyvenan-

Automobilio negavo
čio Vokietijoje. Į jo sąskaitą rugsėjo 
29 d. už mašiną pervedė 9 500 eurų. 
Tačiau iki šiol įmonė automobilio 
negavo. Dėl sukčiavimo policijoje 
pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Į  redakci ją  paskambinęs 
ukmergiškis pasakojo, kad šią 
savaitę pas savivaldybės dar-
buotojus aiškinosi dėl rinkliavos 
už komunalines atliekas. Šios 

Per karantiną užrakintos 
seniūnijos durys tokios ir liko

specialistės dirba miesto seniū-
nijos pastate, Vytauto gatvėje. 
Tačiau ryte pagrindines duris rado 
užrakintas. 

Nukelta į 11 p.

Seniūnijos durys užrakintos.
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Anekdotai
Maža mergaitė rašo senelei 

laišką:
– Brangi močiute, rašau tau 

labai lėtai, nes mama sakė, kad 
tu jau negali greitai skaityti...

  
Padavėjas:
– Kava, arbata, alus, vynas?
Klientas:
– Keistas kokteilis, bet paban-

dysiu!
  

Moteris užeina į kilimų par-
duotuvę:

– Norėčiau kokio nors kilimo 
vaikų kambariui, kuo praktiškesnio. 
Gal galėtumėte ką nors patarti?

– O kiek vaikų turite?
– Šešis.
– Na, praktiškiausia būtų kam-

barį asfaltuoti...
  

Mokytoja sako Jonui:
– Jonai, pradėjai geriau moky-

tis. Gal mama padeda?
– Ne, televizorius sugedo.

Receptas
Kuskusu ir kiauliena 

įdarytos paprikos
Reikės: 4 raudonų-

jų saldžiųjų paprikų, 
300 g maltos kiau-
lienos, 150 g kusku-
so kruopų, svogūno, 
šviežiai maltų juodųjų 
pipirų, mėgstamų žolelių, drus-
kos, aliejaus.

Kuskuso kruopas išbrinkinti 
verdančiame vandenyje. Papri-
kas perpjauti per pusę ir išvalyti. 
Keptuvėje įkaitintame aliejuje 
apkepinti susmulkintą svogūną, 
sudėti maltą kiaulieną, pagardinti 
druska, pipirais, mėgstamomis 
žolelėmis. Kepti, kol mėsa gra-
žiai parus. Tuomet sumaišyti 
mėsą su kuskuso kruopomis ir 
įdaryti paprikų puseles. Kepti iki 
200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje  
15–20 min.

Lapkričio

19
Saulė teka 7.54,
leidžiasi 16.13.
Dienos ilgumas 8.19, 
mėnulio delčia

 Matilda, Dainotas, 
Rimgaudė, Dainius

Lapkričio

20
Saulė teka 7.56, 
leidžiasi 16.11.
Dienos ilgumas 8.15, 
mėnulio delčia

 Feliksas, Jovydas, 
Vaidvilė, Laimis

Lapkričio

18
Saulė teka 7.52, 
leidžiasi 16.14.
Dienos ilgumas 8.22, 
mėnulio delčia

 Salomėja, Ginvydas, Ginvydė, Otonas, 
Romanas, Otas, Vestina

Lapkričio

21
Saulė teka 7.58,
leidžiasi 16.10.
Dienos ilgumas 8.12, 
mėnulio delčia

 Gomantas, Eibartė, Honorijus, Alberta, 
Norgaudas, Girenė, Honoratas, Tomas
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Nuo gimimo cerebrinį paraly-
žių turinti ir neįgaliojo vežimėliu 
judanti 31 m. ukmergiškė Indrė 
Kručkauskaitė asmenine pagalba 
naudojasi nuo 2020 m. vykdyto 
bandomojo projekto. Per tą laiką 
jos gyvenime įvyko daug pokyčių, 
vienas svarbiausių – įgyvendinta 
idėja gyventi savarankiškai, be 
tėvų globos. Ir jai puikiai sekasi 
gyventi socialiniame būste. Kauno 
kolegijoje Indrė baigė buhalterinės 
apskaitos studijas, įkūrė mažąją 
bendriją ir sėkmingai dirba. Mergi-
na neleidžia negaliai jos riboti – turi 
įvairių pomėgių, stengiasi išbandyti 
naujus dalykus ir dievina bendravi-
mą. Apie galimybę gauti asmeninę 
pagalbą, kuri tapo ypač reikalinga 
pradėjus gyventi atskirai, Indrė 
sužinojo iš savivaldybės ir sociali-
nių paslaugų centro atstovų. Dabar 
mergina ja naudojasi 6 val. per 
savaitę d. d. „Asistentė Ramunė 
yra ir mano moralinis ramstis, ir 
partnerė bendroje fizinėje veikloje. 
Ji padėjo persikraustyti į naujus 
namus, nuolatos kartu tvarkomės 
buityje, apsiperkam, išmėginam 
įvairius receptus, vykstam į kirpyk-
lą, einam pasivaikščioti, lankomės 
renginiuose. Su ja ne tik jaučiuosi 
saugiau ir drąsiau, bet ir labiau 
pasitikiu savimi. Ji – pats tvirčiau-
sias mano užnugaris. Mūsų kuklūs 

Kampanija „Atrask galimybes“. 
Indrė: asistentė Ramunė – pats tvirčiausias mano užnugaris

darbiniai santykiai pamažu užaugo 
iki tikros draugystės. Mano draugai 
dažnai sako, kad mūsų nuostabi 
bendrystė atsispindi net nuotrau-
kose. Už šią pagalbą aš sumoku 
labai nedaug ir tikrai negaila, nes 
gaunama nauda yra keleriopai di-
desnė. Todėl labai noriu pakviesti 
visus, kuriems reikalinga tokia pa-
galba, išdrįsti ją išmėginti. Atvirai 
bendraukit su pagalbos teikėjais, 
išsakykit norus ir lūkesčius. At-
verkit galimybėms duris“, – gerąja 
patirtimi dalijasi Indrė.

45-erių Ramunė Svilainienė di-
džiąją gyvenimo dalį dirbo preky-
bos srityje, o dabar yra socialinių 
paslaugų centro darbuotoja – 6 
žmonių asmeninė asistentė. „At-
ėjo gyvenime tokia akimirka, kai 
supratau, kad noriu pokyčių. Ge-
ras materialinis atlygis nebeteikė 
džiaugsmo, o noras padėti kitam 
kasdien stiprėjo. Nieko nelaukus 
baigiau socialinio padėjėjo kursus 
ir pradėjau dirbti asistente. Šis 
darbas man labai patinka ir tinka 
– mėgstu bendrauti, esu draugiška. 
Su Indre užsimezgė tikrai labai 
nuoširdus ryšys. Jaučiuosi visa-
vertė, kai galiu padėti kitam. Tai 
man puikus savęs išbandymas, 
naujų iššūkių įveikimas, baimių, 
abejonių suvaldymas, dvasinis 
sutvirtėjimas. Būdama su savo 

klientais aš nematau jų negalios. 
Dažnai pagaunu save galvojant, 
kad aš visai nedirbu, o smagiai 
leidžiu laiką bendraudama su 
žmonėmis. Man patinka suburti 
savo klientes ir drauge užsiimti 
bendra veikla. Puikiai jaučiamės 
kartu, tai susitinkam ne tik darbo 
valandomis, bet ir savaitgaliais ar 
per atostogas. Taip plečiam ir savo 
socialinių ryšių ratą. Nuoširdžiai 
linkiu tapti asistentais. Be abejo, 
reikia ryžto ir kantrybės, kol 
atrandi raktą į kliento širdį. Bet 
vėliau nė pats nepastebi, kaip su 
juo susidraugauji, o darbas tampa 
geras emocijas dovanojančiu už-
siėmimu. Patirti tai tikrai verta“, 
– įsitikinusi Ramunė.

Asmeninę pagalbą Ukmergės r. 
savivaldybėje organizuoja ir teikia 
Ukmergės socialinių paslaugų 
centras, o ja naudojasi 34 įvai-
raus amžiaus, skirtingas negalias 
turintys žmonės. „Pageidaujantys 
gauti tokią pagalbą turi kreiptis į 
savivaldybės Socialinės paramos 
skyrių. Jokių apribojimų amžiui, 
negalios pobūdžiui ir pagalbos 
trukmei nėra. Pagal poreikį pagalbą 
žmogui gali teikti ir keli asistentai. 
Asistentą pasiūlo aukščiau minėtas 
centras arba pats klientas gali pa-
sitelkti žmogų, nesusijusį artimais 
giminystės, santuokiniais ryšiais 
ar su kuriuo negyvena, netvarko 
bendro ūkio, taip pat jei jis nėra ne-
įgaliojo globėjas ar rūpintojas arba 
neįgaliojo aprūpintojas. Asmeniniu 
asistentu gali būti fizinis asmuo, ku-
ris yra išklausęs 40 val. įžanginius 
individualios priežiūros personalo 
mokymus ar įgijęs soc. darbo 
kvalifikacinį laipsnį, ar baigęs soc. 
darbo studijų krypties programą, ar 
įgijęs soc. darbuotojo padėjėjo, lan-
komosios priežiūros, ar asmeninio 
asistento kvalifikaciją. Norint juo 
tapti ir turint tinkamą išsilavinimą 

reikėtų kreiptis į tą patį Socialinių 
paslaugų centrą. Svarbiausias asis-
tento uždavinys – visus veiksmus 
atlikti kartu su negalią turinčiuoju, 
bet ne už jį. Pvz., asistentas gali 
padėti pasirūpinti asmens higie-
na, maistu, judėti ten, kur nėra 
pritaikyta aplinka, surasti tinkamą 
transporto priemonę, palydėti į 
reikiamą instituciją, organizuoti 
laisvalaikį, pagelbėti bendraujant, 
tvarkant finansinius išteklius ir pan. 
Bet asistentas neatlieka už gavėją 
buities darbų, negamina maisto, 
nevykdo slaugytojo, slaugytojo 
padėjėjo, mokytojo padėjėjo funk-
cijų, nelydi vaiko iki 16-os metų į 
sveikatos priežiūros įstaigas ir t. t. 
Kiekvieno mėnesio gale asistentas 
teikia ataskaitą paslaugų centrui. 
Nuoširdžiai kviečiu išbandyti ir 
naudotis asmenine pagalba, kuri 
padės tapti savarankiškesniam ir 
leis lygiomis teisėmis dalyvauti 
visuomeniniame gyvenime. O 
norintieji tapti asistentais visada 
laukiami“, – sako Ukmergės r. 
savivaldybės Socialinės paramos 
skyriaus vedėja Asta Leonavičienė.

Kampanija „Atrask galimybes“ 
skirta supažindinti su asmenine pa-
galba ir skatinti ja naudotis. Jos or-
ganizatoriai primena, jog tuo atveju, 
kai žmogaus pajamos yra mažesnės 
negu 294 Eur (2 valstybės remiamų 
pajamų dydžiai), ši pagalba yra 
teikiama nemokamai. Jeigu paja-
mos didesnės, mokestis už pagalbą 
negali viršyti 20 proc. jos teikimo 
išlaidų ir negali būti didesnis negu 
20 proc. asmens pajamų. 

Kampaniją „Atrask galimy-
bes“ inicijuoja Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos. 

Daugiau informacijos apie 
asmeninės pagalbos teikimą ieš-
kokite Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento svetainėje www.ndt.lt bei 
„Facebook“ paskyroje.

Užs. Nr.  716

Indrė Kručkauskaitė ir jos asmeninė asistentė Ramunė Svilainienė.

Parduodame KIAULIENOS skerdieną puselėmis 
Lietuviška, svilinta (1 kg – 3,45 Eur, puselė sveria 50–60 kg). Pateikiame 

kokybės sertifikatą, kad mėsa LIETUVIŠKA. Atvežimas nemokamas. 
Parduodame bulves „Vineta“ (1 kg – 0,65 Eur). Tel. 8 607 12690

superkame auTomobilius,
mikroautobusus, motociklus. Tel. 8 611 77722

PERKAME MIŠKUS
Pusamžius, brandžius, malkinius, su žeme ir išsikirsti.  Tel. 8 672 05341

AUKŠČIAUSIA KAINA, GREITAS ATSISKAITYMAS

UAB GABNERA  BRANGiAi sUpERkA 
juodojo metalo laužą. Gali parsivežti savo transportu.

priekabų nuoma: dvivietė vežti automobilius, automobilinė (iki 1 t)
Adresas: Deltuvos g. 30, tel. 8 698 00357

UAB „Formadeta“
IEŠKo

PAKAVIMO ELEMENTŲ GAMYBOS 
OPERATORIAUS

Reikalavimai:
•	 pareigingumas,
•	 atsakingumas,
•	 kompiuterinio raštingumo pradmenys.

Didelis privalumas – darbo su koordinatinėmis 
(CNC) staklėmis patirtis.
Atlygis – nuo 800 Eur (į rankas) ir daugiau, priklausomai nuo 
sugebėjimų.

Kreiptis tel. 8 652 73767, 
adresas – Ukmergė, Deltuvos g. 37A

Įmonė brangiai PERKA galvijus, avis 
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 622 09326
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paminkLŲ GamYBa 
Tvorelės, antkapiai, kiti granito gaminiai, skaldelė, montavimas. 

Senų paminklų restauravimas, raidžių atnaujinimas.  
Pagamintiems gaminiams – iki 20 % nuolaida. 

Kareivinių g. 46, Ukmergė. Tel. 8 687 93638, el. p. vgranitas@gmail.com. Dirbame be poilsio dienų
Vasario 16-osios g. 35 (prie įvažiavimo į turgų).

VETERINARIJOS GYDYKLA
Vasario 16-osios g. 35 (prie įvažiavimo į turgų).

ATLIEKAMI KRAUJO IR ŠLAPIMO TYRIMAI. Profi laktiniai skiepijimai. 
Chirurginis, vidaus, akušerinių bei infekcinių ligų gydymas. 
Gyvūnų ženklinimas. Tel. 8 674 65520

BRANGIAUSIAI PERKA LIETUVOJE MIŠKUS 
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), ŽEMES, SODYBAS  

tel. 8 651 39039

stataU antenas, derinU 
teLeviZOriUs. Tel. 8 683 50915

UTILIZUOJAME AUTOMOBILIUS. SUPERKAME 
VAŽIUOJANČIUS IR NEVAŽIUOJANČIUS AUTOMOBILIUS 

Išsivežame patys. Atsiskaitome vietoje. Išrašome sunaikinimo dokumentus 
Tel. 8 609 31414

pErKa traktorių mtZ 
arba t-25, t-16 ir 

savivartę priekabą 
Tel. 8 672 45414

pardUOda maLkas 3 m rĄsteLiais
Vežame 15–30 erdm miškavežiu. Tel. 8 684 81890

Parduodame baltarusiškus durpių briketus 
kūrenti. Pristatome į namus. 

KOKYBĘ GARANTUOJAME. Tel. 8 650 25576

Išnuomoja 2 kambarių 
butą Deltuvos g. 

(1 aukštas, renovuotas namas, 
už renovaciją sumokėta, maži 
mokesčiai).  Tel. 8 616 92377

Užs. Nr. 732

Įmonė ieško miško darbuotojų 
tepti medelius repelentais ir tverti tvoras

šalia Ukmergės, ypač pašilės girininkijoje. 
Atlyginimas – 700–1500 Eur į rankas. Tel. 8 686 33406

52 21 1 11 72 27 34 75 43 66 65 69 61 23 28 68 20 70 57 13 45 14 53 29 
42 25 63 30 74 41 60 2 22 64 47 54 36 17 46 9 (keturi kampai – 2,00 €, eilutė – 4,00 €, 
įstrižainės – 19,00 €) 37 10 71 12 58 35 62 48 24 3 33 38 56 (visa lentelė –  12350,00 €). 

Papildomi prizai: 005*567 500 eurų, 0057081 automobilis „Jeep Compass“, 012*000, 
024*577, 001*095 pakvietimai į TV studiją.

Teleloto lošimas Nr. 1388 Data 2022-11-13

pagrindiniai skaičiai: 
1  7  11  33  48   
papildomi skaičiai: 9  12
atspėti skaičiai Laimėjimas
5+2   17 532 895,94 €
5+1   508 079,50 €
5   191 022,10 €
4+2   6 751,80 €
4+1   307,70 €
3+2   218,80 €
4   99,90 €
2+2   35,80 €
3+1   20,70 €
3   16 €
1+2   16 €
2+1   10,60 €

eUrO JaCkpOt 
lošimas nr. 54

data 2022-11-15

2+1   

skaičiai: 0  8  3  8  2
atspėti skaičiai Laimėjimas
08382   27 137,80 €
*8382   1 000 €
**382   100 €
***82   15 €
08***   6 €

skaičiai:  
9  30  37  41  44  46   2

 

atspėti skaičiai  Laimėjimas
6+1   3 000 000 €
6   118 473,50 €
5+1   20 133 €
5   1 009 €
4+1   148,50 €
4   24 €
3+1   8,50 €
3   6 €
2+1   4 €

Vikingų loto 
lošimas Nr. 1549  
Data 2022-11-16
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AVINAS. Pravartu 
grąžinti ar atsiimti 
skolas, susitarti dėl 
fi nansinės paramos, 
atsiskaitymų ir pan. 
Panaudokite sukauptą informaciją, 
atidžiai sutvarkykite dokumentus, 
pasidomėkite įstatymais. Užbaikite tai, 
ką svarbu pabaigti. Pajusite įkvėpimą 
imtis naujų darbų, sumanymų. Imkitės 
aktyvios veiklos.

JAUTIS. Savaitės 
pradžia primins, kaip 
svarbu laikytis įstatymų, 
įsipareigojimų, garbingai 
konkuruoti. Pravartu imtis 
iniciatyvos, norint kažką 
pataisyti, patobulinti, pagerinti santy-
kius. Suksite galvą, kaip kuo raciona-
liau tvarkyti fi nansinius reikalus. Jums 
gali atrodyti, kad kiti asmenys naudo-
jasi jumis. Galbūt vyksite į ekskursiją, 
renginį arba ruošitės egzaminui.

DVYNIAI. Neišvengsite 
ūkinių rūpesčių ir didesnio 
darbo krūvio darbe, versle. 
Nors aplinkinius stebinsite 
darbštumu, kūrybingumu, 
šmaikštumu, nerimo gali sukelti netikė-
ta sveikatos problema. Gali įvykti tam 
tikras lūžis asmeninių santykių srityje. 
Sustiprės psichologinė įžvalga, įtaigos 
galia ir jums turbūt norėsis ja pasinau-
doti savo interesams.

VĖŽYS. Labai 
svarbu išlaikyti harmo-
niją namuose bei gerą 
mikroklimatą darbe. 
Atsipalaiduoti ir galvoti 
apie malonumus, pramogas galite 
tuo atveju, jei neprisikaupė neatliktų 
įsipareigojimų. Puikiai seksis veiklos su 
vaikais, gyvūnais. Gali labiau įtraukti 
įvykių sūkurys darbe, visuomenėje. 
Galite susitarti dėl apibusiai naudingų 
mainų.

ŠAULYS. Turėtų 
džiuginti netrikdanti darbų 
eiga, šeimos idilė, slaptas 
fl irtas arba draugiškas 
bendravimas su aplin-
kiniais. Jums gali kilti noras pasislėpti 
nuo sunkumų, intrigų ir pareigų. Galima 
pradėti startuoti nauja kryptimi. Svarbu 
pozityviai nusiteikti bei gebėti suplanuoti, 
įvertinti perspektyvas. Nepasiduokite 
provokacijoms, nesivelkite į ginčus. 
Savaitgalį galite gauti dovanų.

OŽIARAGIS. Kils ūpas 
susitikti su seniai matytais 
draugais, bendraminčiais. 
Galite dalyvauti įdomiame 
renginyje. Viskas klostysis 
šauniai, jeigu tik nesupyk-
site dėl kandžių juokelių. Pasistenkite 
neįsivelti į abejotiną avantiūrą. Svarbu 
nepasimesti, jei kiltų abejonių dėl ateities, 
sumažėtų aiškumo, pablogėtų savijauta. 

VANDENIS. Naudoki-
tės palankiomis situaci-
jomis, jei norite daugiau 
užsidirbti, gauti lengvatų 
ar paramos, susigrąžinti 
skolas ir pan. Gali būti, 
kad privalėsite pateikti dalykinę, 
fi nansinę ataskaitą, paruoštą sąmatą 
ar pan. Aktyviai imsitės naujų reikalų, 
į tai įtraukdami ir kolektyvą, komandą. 
Galite tikėtis greito starto. 

ŽUVYS. Pravartu susi-
tvarkyti su studijų atsiskaity-
mais ar ataskaitomis darbe. 
Jums gali būti svarbu už-
baigti ruošiamą publikaciją, 
straipsnį, projekto ataskaitą ar kt. Tikėti-
nas jaudinamas susitikimas su žmogumi, 
atvykusiu iš toli. Prioritetą būsite linkę 
teikti ne buičiai, o kitiems reikalams, ypač 
jei trokštate karjeros, geresnių įvertinimų 
darbe, moksle ar politikoje. Neišsisuksite 
nuo draugų, pažįstamų dėmesio.

LIŪTAS. Nestokosite 
ūpo veikti, tobulintis, 
viskuo domėtis. Galite 
gauti informacijos, kuri 
jums bus naudinga arba 
nudžiugins artimą žmogų. Stengsitės 
viską atlikti nepriekaištingai, palaikyti 
gerus santykius su aplinkiniais. Būsite 
nusiteikę užsiėmimams su vaikais, 
pasimatymams, pasirodymams. Galite 
atskleisti kai kuriuos savo sugebėjimus. 

MERGELĖ. Gali 
nustebinti gauta žinia, 
pažadas arba naujiena, 
susijusi su turtine situaci-
ja, pinigais, giminaičiais, 
studijų atsiskaitymais 
ar kt. Pasisaugokite incidentų kelyje. 
Kantriai kurkite palaikantį mikroklimatą 
bei jaukią aplinką namuose. Būkite 
atlaidesni savo artimiesiems. Ieškosite 
galimybių smagiai praleisti laiką.

SVARSTYKLĖS. Pirmame plane 
atsidurs turtiniai interesai, verslo ir 
mokesčių klausimai. Pavyks 
daug nuveikti, tačiau gali 
susikirsti jūsų ir verslo 
partnerių tikslai. Būsite 
nusiteikę daug sumokėti ir 
daug prarasti, kad tik gautumėte tai, ko 
norite. Labai svarbu negailėti pastangų 
dėl tikslo, susijusio su mokslu, studijo-
mis, stažuote ar kelione ir pan. Galbūt 
kiek nuvils gauta siunta, pervežimų 
situacija. 

SKORPIONAS. 
Gerai seksis kūrybinė, 
farmacinė, psichologinė 
ir socialinė veikla. Tačiau 
materialiniai interesai 
vis labiau reikalaus dėmesio, nes kai 
ką svarbu pabaigti, o kai ką – pradėti. 
Teks peržiūrėti fi nansinės atskaitomy-
bės dokumentus, kažką vertinti, derinti 
ir pan. Derybose siekite abipusiškumo, 
garbingų mainų.

HOROSKOPAS KITAI SAVAITEI (lapkričio 21–27 d.)

Pravartu 
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„Tikėjimo tiesų tiltai“
Finansinės paramos – dydis 7 500 eurų

Pirmadienį pristatytas 2024 metų Paryžiaus olimpinių žaidynių 
talismanas – Prancūzijos Respublikos simbolis frygiška kepurė, 
avinti sportbačius, kurie simbolizuoja dabartį. Naujasis talisma-
nas bus naudojamas ir olimpinėse, ir paralimpinėse žaidynėse. 
Talismano vardas – Phryge (Frygas). Iš tikrųjų jie yra du – vienas 
Frygas avi mėlynus sportbačius, o kitas – kojos protezą ir raudoną 
sportbatį. Simbolis, kurį, pasak laikraščio „Le Monde“, teigiamai 
įvertino apklausti vaikai, panašus į žmogeliuką raudonu drabužiu, 
besišypsantį, didelėmis mėlynomis akimis, o vietoj blakstienų – 
Prancūzijos trispalvė.

  
Kinijos delegacijos narys Balyje vykusiame prezidentų Xi 

Jinpingo ir Joe Bideno susitikime pastūmė JAV žurnalistę. JAV 
televizijos tinklo prodiuserė buvo viena iš nedidelės grupelės 
žurnalistų, kuriems buvo leista stebėti Xi Jinpingo ir J. Bideno 
susitikimo pradžią. Ji paklausė JAV lyderio, ar jis per derybas 
iškels žmogaus teisių klausimus. Prodiuserei prabilus, vienas 
iš Kinijos delegacijos narių, dėvėjęs COVID kaukę su Kinijos 
vėliava, trūktelėjo ją už kuprinės, žurnalistė prarado pusiausvyrą. 
Tuomet jis nustūmė ją durų link. Įsikišo du Baltųjų rūmų darbuo-
tojai, pasakę, kad kinas paliktų prodiuserę ramybėje.

  
Karaliui Karoliui III pirmadienį sukako 74-eri metai. Minint jo, 

kaip monarcho, pirmąjį gimtadienį Didžiosios Britanijos sosti-
nėje griaudėjo iškilmingos ginklų salvės. Karolis III gimtadienio 
proga nesuplanavo jokių viešų pasirodymų. Savo gimtadienio 
išvakarėse jis pirmą kartą kaip monarchas vadovavo Atminimo 
sekmadienio ceremonijai prie Londono kenotafo pagerbiant Di-
džiosios Britanijos žuvusiuosius per karus. Livrėjas vilkėję kariai 
reikšdami pagarbą saliutavo Londono parkuose ir iš Londono 
Tauerio Temzės upės pakrantėje. Karinis orkestras sugrojo „Su 
gimtadieniu“ per kasdienę gvardiečių pasikeitimo ceremoniją prie 
Bakingamo rūmų. Karolis III kitų metų gegužę taps seniausiu 
kada nors karūnuotu britų monarchu. 

  
Antradienį Vienos Leopoldo muziejuje klimato aktyvistai juodu 

skysčiu apliejo Austrijos tapytojo Gustavo Klimto šedevrą „Mirtis 
ir gyvenimas“. Austrijos ir Vokietijos klimato aktyvistų grupė, 
pasivadinusi „Paskutine karta“, prisiėmė atsakomybę už išpuolį. 
Vaizduose, kuriais grupė pasidalijo socialinėje žiniasklaidoje, 
matomi du vyrai, pilantys juodą riebų skystį ant garsiojo paveikslo. 
Vėliau muziejaus darbuotojas juos sulaikė. Įėjimas į Leopoldo 
muziejų antradienį buvo nemokamas. Pastarosiomis savaitėmis 
Europoje buvo užpulta daugybė šedevrų protestuojant dėl veiks-
mų stokos kovoti su klimato kaita. Protestuotojai prisiklijavo prie 
Francisco Goyos paveikslo Madride, apipylė sriuba Vincento van 
Gogho kūrinius Londone ir Romoje, bulvių koše ištepė Claudo 
Monet darbą.

  
Lenkijoje antradienį įvyko du sprogimai. Jie apie 15.40 val. 

Lietuvos laiku fi ksuoti prie Ukrainos sienos, Hrubiešuvo apskri-
tyje. Pranešama apie dvi raketas ar raketų nuolaužas, kurios 
pražudė du žmones. Lenkija nusprendė didinti kariuomenės 
parengimo lygį. Rusija neigia, kad atakavo Lenkiją. Atliekamas 
tyrimas. 

  
Legendinis britų gavės menininkas Banksy prisipažino Ukrai-

noje nupiešęs iš viso septynis grafi čius. Meno kūrinius jis nuta-
pė įvairiose šalies miestuose, įskaitant sostinę Kyjivą, Irpinės 
priemiestį ir Borodianką. Pastarosios dvi vietovės yra smarkiai 
sugriautos rusų pajėgų. Spėlionių, kad anonimas menininkas yra 
karo krečiamoje šalyje, ėmė daugėti praėjusią savaitę. Ofi cialioje 
jo instagramo paskyroje buvo pasidalyta serija trijų piešinių, atsi-
radusių Ukrainoje. Banksy dabar patvirtino nutapęs šiuos ir dar 
keturis kūrinius. Legendinio menininko tapatybė iki šiol nežinoma. 
Tačiau nėra abejonių, kad tai britas iš Bristolio. Jau anksčiau 
Banksy buvojo krizių zonose visame pasaulyje.

PASAULYJE

„istorinės atminties veidrodis“
Finansinės paramos – dydis 4 000 eurų

1824 m. lapkričio 19 d. už-
fiksuotas didžiausias potvynis 
Sankt Peterburgo istorijoje. Tada 
vandens lygis Nevoje pakilo 4,14 
m aukščiau, buvo sugriauti šimtai 
pastatų, nuskendo 208 žmonės. 

Tačiau šis upės potvynis anaip-
tol nėra didžiausias pasaulyje. 
JAV Geologijos tarnyboje yra  
sudarytas visų per paskutinius 2 
milijonus metų įvykusių gėlo van-
dens potvynių sąrašas. Jame tarp 
didžiausių surikiuoti tik tie, kurių 
per sekundę išstumiamo vandens 
kiekis siekė 100 tūkst. ir daugiau 
kubinių metrų.

Visų laikų didžiausias potvynis 
pasaulio istorijoje įvyko JAV teri-
torijoje, kur dabar išsidėsčiusios 
Oregono ir Vašingtono valstijos, 
o išsiliejusio vandens kiekis 
siekė 17 mln. kubinių metrų per 
sekundę. 

Mokslininkų manymu, jį sukėlė 
suirusi natūrali ledo užtvanka: kai 
ledynas įslenka į upės slėnį, jis 
užblokuoja srovę ir vanduo ima 
kauptis savotiškame ežere. Kai jo 
lygis pakyla užtektinai, užtvan-
ka, kurią sudarančio ledo tankis 
(mažesnis nei vandens), tiesiog 
pakeliama plūduriuoti. 

Anot mokslininkų, vandeniui 
susikaupti greičiausiai reikėjo 
kelių dešimtmečių, tačiau jis 
ištvino per kelias dienas, nuneš-
damas didžiulius uolų gabalus ir 
sustumdamas juos šimtų metrų 
aukščio kalnais. 

Baisiausi pasaulio potvyniai
♦ ♦ ♦

Antroji, ketvirtoji, penktoji ir 
šeštoji vietos sąraše priklauso 
Rusijos Altajaus regionui, kur 
dėl tokių pačių užtvankų suiri-
mo baigiantis ledynmečiui kilo 
potvyniai. 

Naujesni atvejai paskelbto są-
rašo viršūnėje – dvyliktoje vietoje 
įrašytas po nuošliaužos kilęs Indo 
upės potvynis Pakistane 1841 m. 
Taip pat – tryliktoje vietoje esantis 
smarkių liūčių 1953 m. sukeltas 
Amazonės potvynis Brazilijoje. 

Keturioliktuoju įrašytas Islan-
dijoje 1918 m. po poledyninio 
ugnikalnio išsiveržimo kilęs pot-
vynis. Pati naujausia data sąra-
še – 1986 m., kai potvynis kilo 
Aliaskos valstijoje. 

Rusijoje praėjusio amžiaus 
viduryje sniego ir ledo tirpsmas 
buvo sukėlęs net tris didžiulius 
potvynius Lenos upėje. 

♦ ♦ ♦
Bene garsiausias iš visų pot-

vynių, aprašytų Biblijoje, tas, 
per kurį su savo laivu išsigelbėjo 
Nojus. Tačiau į JAV Geologijos 
tarnybos sąrašą jis nepateko – nes 
net jei ir įvyko, jį greičiausiai lėmė 
patvinęs vandenynas, o ne gėlas 
vanduo. 

Mokslininkų manymu, istorija 
apie potvynį, kuriam ruošdamasis 
Nojus pastatė laivą ir į jį pasiėmė 
po porą visų gyvūnų, yra paremta 
iš tiesų žinomu potvyniu, įvykusiu 
prieš 8 tūkst. metų. 

Tuomet vandenys iš Vidur-
žemio jūros pasiekė net Juodąją 
jūrą. Kai kuriais ankstesniais ver-
tinimais, vandens lygis Juodojoje 
jūroje galėjo pakilti daugiau nei 
60 metrų.

♦ ♦ ♦
Istoriniuose šaltiniuose minima 

daug žmonių aukų pareikalavusių 
potvynių.

Antai, 1342 m. Vidurio Euro-
poje iš savo krantų vienu metu 
ištekėjo kelios upės: Reinas, 
Vėzeris, Mainas, Mozelis, Vera, 
Elbė. Užtvindęs aplinkines že-
mes, vanduo pakenkė tokiems 
Europos miestams kaip Kelnas, 
Pasau, Viena.  Priežastis – smar-
kios liūtys. Manoma, kad stichija 
pareikalavo kelių tūkstančių 
žmonių aukų. Ji buvo pavadinta 
Šv. Marijos Magdalietės potvy-
niu.

1634 m. Danijoje ir Vokietijoje 
kilęs potvynis nusinešė 8 000 
žmonių gyvybių. 

Geltonoji upė yra viena kapri-
zingiausių Kinijos upių. Ji garsėja 
dažnais potvyniais. Didžiausi 
Geltonosios upės potvyniai įvyko 
1887 ir 1938 m.

1887 m. dėl jų beveik du mili-
jonai žmonių neteko namų, žuvo 
900 tūkst. žmonių. 1938 m. buvo 
sugriauta daug kaimų, sunaikinta 
tūkstančiai hektarų žemės ūkio 
paskirties žemės, nuskendo beveik 
500 tūkst. žmonių, milijonai tapo 
pabėgėliais.
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Žiedo gatvės atkarpoje tarp 
Kauno ir Deltuvos gatvių žiedinių 
sankryžų vyksta darbai. Šioje 395-
ių metrų gatvės atkarpoje vietoje 
esamų keturių eismo juostų pasi-
liks tik dvi.

Rajono savivaldybė skelbia, 
kad rangos darbus atlieka UAB 
„Doresta“.

Gatvės dalyje, nekeičiant jos 
konstrukcijos ir pagrindų, bus 
įrengtos automobilių stovėjimo 
vietos, o žaliojoje zonoje – dviračių 
takai. Jie bus sujungti su abiejose 

Žiedo gatvėje vyksta darbai

minėtose žiedinėse sankryžose 
suprojektuotais dviračių takais.

Remonto metu transporto eis-
mas Žiedo gatvėje neuždarytas, tik 
gyventojams tenka savo automo-
bilius statyti kitoje vietoje.

Įmonė darbus planuoja pabaigti 
iki metų pabaigos. 

Projektas vykdomas siekiant 
gatvėje įrengti tvarkingas automo-
bilių stovėjimo vietas ir užtikrinti 
tvarkingą eismo organizavimą. 

Šalia Žiedo gatvės yra prekybos 
centras ir daugiabučiai namai. Iki 

šiol vairuotojai automobilius nuolat 
statydavo abiejose gatvės pusėse 
nesaugiai, kai kurie net užstatydavo 
sankryžas. Transporto eismas čia re-
aliai vyko dviejose eismo juostose, 
tad poreikio turėti keturias neliko. 

Naujai įrengtose Kauno ir Del-
tuvos gatvių žiedinėse sankryžose 
Žiedo gatvei taip pat yra skirtos tik 
dvi eismo juostos.

Projekto užsakovas – Ukmer-
gės rajono savivaldybė. Projekto 
vertė – 136 385 Eur.

UŽ inf.

Ukmergiškė Danguolė teiravo-
si, ar miškininkai šiemet nepla-
nuoja dalinti eglišakių augalams 
dengti nuo šalčių.

Miškų urėdija anksčiau tokią 
akciją vykdė, o gyventojams ji 
buvo labai naudinga.

Valstybinių miškų urėdijos Ko-
munikacijos specialistas Tautvydas 
Mažeika atsakė, kad eglišakės auga-
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Eglišakių augalams 
dengti nedalins 

lams dengti šiemet nebus dalinamos.
Tačiau artėjant Kalėdoms, jos 

tradiciškai bus dovanojamos vi-
siems norintiems.

„Eglišakes šiemet, kaip ir pra-
ėjusiais metais, dalinsime visoje 
Lietuvoje namams  pasipuošti“, – į 
mūsų laikraščio klausimą atsakė T. 
Mažeika. Tiksli akcijos data bus 
paskelbta vėliau.

ŪKININKAS BRANGIAUSIAI 
PERKA MIšKUS (bet kokio amžiaus) 

Atsiskaito iš karto. Tel. 8 627 88992

Kaimyninio Kėdainių rajono 
pramoninėje zonoje bendrovė 
„Epsoma“ ketina statyti magnio 
sulfato heptahidrato, dar vadinamo 
karčiąja druska, gamyklą. Pirmuo-
ju etapu planuojama investuoti 
daugiau kaip 21 mln. Eur bei įdar-
binti daugiau kaip 156 žmones. 

„Epsoma“ gamykla turėtų iš-
kilti buvusioje „Kėdainių odos“ 
teritorijoje, kurioje buvo palikta 
pavojingų chemikalų ir daugybė 
nemalonų kvapą skleidžiančių 
gamybinių atliekų. Šiuo metu 
gamyklos teritorija jau sutvarkyta, 
pavojingos medžiagos utilizuotos.

„Gamykloje ketiname gaminti 
magnio druską, kuri naudojama 
žemės ūkyje, medicinoje ir kitose 
pramonės šakose. Svarbus šios ga-

Kėdainiuose bus statoma 
nauja gamykla 

mybos elementas – ji beatliekė, t. 
y. nebus jokių šalutinių produktų, 
kuriuos reikėtų utilizuoti, sandė-
liuoti ar pan.“, ‒ sako „Epsoma“ 
chemikas technologas prof. habl. 
dr. Andriejus Edvardas Ancuta. 

 Jo teigimu, Kėdainių pramoni-
nė zona pasirinkta dėl artumo su 
„Lifosa“. Iš šios gamyklos tikima-
si gauti magnio sulfato gamybai 
reikalingos sieros rūgšties. 

 Sieros rūgštimi būtų apdirbami 
aplinkai ir žmogui saugūs mine-
ralai brusitas bei serpentinitas. 
Pastaruosius planuojama atsivežti 
iš Ukrainos bei Europos Sąjungos. 
Visas Kėdainiuose pagaminamas 
magnio sulfatas bus eksportuo-
jamas. 

 UŽ inf.

Darbus planuojama baigti iki metų pabaigos.

Skalbimo mašinų, el. orkaičių, džiovyklių, šaldytuvų 
remontas, prijungimas, konsultacija 

Vykstame į rajonus. Tel. 8 616 33611, 8 672 00867 

Į redakciją kreipėsi ukmergiškė 
dėl savo garbaus amžiaus anytos 
pensijos. Moteris gyvena Ukmer-
gėje, gauna ir senatvės pensiją, ir 
priežiūros pašalpą. 

Anytą globojanti moteris yra 
pateikusi prašymus, kad ir pen-
siją, ir pašalpą atsiims pašte. 
Pasak jos, dėl senatvės pensijos 
viskas tvarkoje. O priežiūros 
pašalpą vis tiek kiekvieną mėnesį 
laiškininkas bando nešti į namus. 

Jis palieka laišką, kad savininko 
nerado. 

Pensininkę prižiūrintys asme-
nys sako, kad prašymą dėl pašal-
pos, kad atsiims ją pašte, teikė dar 
liepos mėnesį. Bet nuo tada visus 
tuos mėnesius vis tiek laiškininkas 
kaskart beldžiasi į namus. Nesu-
pranta, kodėl taip yra.

Lietuvos pašto Komunikacijos 
projektų vadovas Lukas Zadarac-
kas dėl šios situacijos ukmergiškės 
atsiprašė. Paaiškino, kad keletą 
kartų priežiūros pašalpą, jau ga-
vus gyventojos prašymą, iš tiesų 
bandyta pristatyti į jos namus. 
Laišku atrašė, kad taip nutiko dėl 
žmogiškosios klaidos. 

Pensijos į namus nepageidauja
ALIO, REDAKCIJA



TIKĖJIMO TIESŲ TILTAI

Sukanka 145-eri metai, kai 
Bevardiškiuose, Marijampolės ra-
jone, 1877 m. lapkričio 12 d. gimė 
Antanas Vokietaitis, pedagogas, 
chorvedys, visuomenės veikėjas. 
1938–1940 m. ir 1941–1944 m. 
pirmasis Ukmergės mokytojų se-
minarijos direktorius. Mirė 1950 
m. lapkričio 19 d. Kaune.

***
Sukanka 65-eri metai, kai 

Ukmergėje 1957 m. lapkričio 
14 d. gimė Vytautas Česnaitis, 
režisierius, Deltuvos kultūros 
almanacho „Eskizai“ koncepcijos 
autorius, redaktorius. Ukmergės 
rajono politikas.

***
Sukanka 85-eri metai, kai Ra-

moniūnų kaime, Adutiškio apylin-
kėje, Švenčionių rajone, 1937 m. 
lapkričio 18 d. gimė Vincas Lukša, 
pedagogas, poetas, kultūros or-
ganizatorius, visuomenininkas. 
2006–2011 m. dirbo Ukmergės 
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos 
Sližių fi lialo vyresniuoju bibliote-
kininku. Mirė 2020 m. rugpjūčio 3 
d. Vepriuose.

***
Sukanka 100 metų, kai Ukmer-

gės rajone 1922 m. lapkričio 20 
d. gimė Eduardas Keleras, Kauno 
medicinos universiteto Radiolo-
gijos klinikos docentas, medici-
nos daktaras. Spaudoje paskelbė 
apie 90 mokslinių publikacijų, 
daugiausia mokymo metodikos ir 
kardiovaskulinės sistemos rentge-
nologinio tyrimo klausimais. Mirė 
2004 m. vasario 15 d. Kaune.

***
Sukanka 150 metų, kai Ne-

prausčių kaime, Vidiškių apy-
linkėje, Ukmergės rajone, 1872 
m. lapkričio 20 d. gimė Vladas 
Pauliukonis, literatas, publicistas, 
politikos ir visuomenės veikėjas. 
Mirė 1945 m.

***
Sukanka 95-eri metai, kai Vi-

diškiuose, Ukmergės apskrityje, 
1927 m. lapkričio 23 d. gimė 
Vladas Rajeckas, pedagogas, 
pedagogikos mokslų habilituo-
tas daktaras, profesorius. 34-ių 
knygų ir brošiūrų autorius. 2-iejų 
pedagogikos vadovėlių aukštajai 
mokyklai bendraautorius. Mirė 
2004 m. lapkričio 25 d.

***
Sukanka 10 metų, kai Vilniuje 

2012 m. lapkričio 26 d. mirė Julius 
Veselka, ekonomistas, ekonomi-
kos mokslų daktaras, politinis 
veikėjas. Palaidotas Ukmergės 
rajone, Siesikų kapinėse. Gimė 
1943 m. vasario 8 d. Siesikuose, 
Ukmergės rajone.

Ukmergės 
Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos inf.

Metų 
sukaktys

Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir PoviloUkmergės Šv. apaštalų Petro ir PoviloUkmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo
bažnyčiabažnyčiabažnyčia

2022 m. lapkričio 24 d.2022 m. lapkričio 24 d.2022 m. lapkričio 24 d.
17 val. ir 17.30 val. (parapijos salėje)17 val. ir 17.30 val. (parapijos salėje)17 val. ir 17.30 val. (parapijos salėje)

Angelų takaisAngelų takaisAngelų takais
VR fi lmasVR fi lmasVR fi lmas

M. K. ČIURLIoNIoM. K. ČIURLIoNIoM. K. ČIURLIoNIo
kūrinio motyvaiskūrinio motyvaiskūrinio motyvais

Kaina – 10 EurKaina – 10 EurKaina – 10 Eur

1978 m. birželio 28 d. „Tie-
soje“ pasirodė ilgas straipsnis 
„Šmeižtai iš sakyklos“. Jame 
kaltinamas kun. Alfonsas Sva-
rinskas, Viduklės klebonas, kam 
jis šmeižiąs mokyklą, dabarti-
nę tikrovę ir gadinąs jaunimą, 
pristatydamas jam didvyriais 
buvusius „nusikaltėlius“.

Pasirodžius minėtam straips-
niui, kun. A. Svarinskas Viduk-
lės bažnyčioje pasakė pamokslą, 
paaiškindamas tikintiesiems, 
kas yra tikrieji šmeižikai ir nu-
sikaltėliai.

Kun. A. Svarinskas gavo 
daug laiškų, kuriuos rašė tiek 
KGB bendradarbiai, tiek dori 
katalikai. Įdomi smulkmena, 
kad nė vienas KGB bendradar-
bis neturėjo drąsos pasirašyti po 
siunčiamu laišku.

Žemiau pateikiame Viduklės 
tikinčiųjų protestą Lietuvos 
Komunistų partijos pirmajam 
sekretoriui Petrui Griškevičiui 
Vilniuje.

Viduklės parapijos tikinčiųjų
P r o t e s t a s

Š. m. birželio mėn. 28 d. „Tie-
sos“ 149-ame numeryje pasirodė 
laikraščio spec. korespondento 
Vytauto Žeimanto straipsnis 
„Šmeižtai iš sakyklos“. Šiuos 
korespondento šmeižtus mūsų 
klebono kun. A. Svarinsko adre-
su persispausdino Raseinių ir 
Šiaulių rajoniniai laikraštėliai.

Mes, Lietuvos katalikai, esa-
me pripratę prie diskriminacijos 
ir įvairių pažeminimų. Spaudoje, 
per radiją, televiziją ir gyvu 
žodžiu mus vadina atsilikėliais, 
tamsuoliais, fanatikais ir pan., 
kai tuo tarpu ruošiamasi švęsti 
Vilniaus universiteto 400 m. 
sukaktį. Šį universitetą įkūrė 
Katalikų Bažnyčios vienuoliai 

Viduklės tikinčiųjų protestas
jėzuitai. Vyskupų, kunigų ir tikin-
čiųjų – literatūros klasikų – vardais 
vadinamos gatvės, vidurinės mo-
kyklos, leidžiami jų veikalai. Var-
gu ar kada nors bedievių spauda 
ir propaganda pasieks mokslinio 
lygio!

Sunkiau mums priprasti prie 
įvairių kliūčių, sutinkamų atlie-
kant savo religines pareigas. Per 
vieną iš didžiausių Bažnyčios 
švenčių – Kalėdas – mes esame ge-
nami į darbą. Pakeičiami autobusų 
grafi kai, kad negalėtume nuvykti 
į bažnyčią, o savo transportą turi 
tik nedaugelis. Pvz., nuo 1977 m. 
birželio 1 d. daugelis autobusų 
nebeužvažiuoja į Viduklę, nors 
miestelyje gyvena apie 2 000 gy-
ventojų ir keleivių visada yra daug. 
Visi mūsų ir mokinių skundai iki 
šiol liko be rezultatų. Šiemet pa-
keitė ir vietinių autobusų grafi kus 
į kolūkių gyvenvietes. Matyt, 
ateistams mes, tikintieji, esame tik 
antraeiliai piliečiai!

Mes niekada nesutiksime su 
nauju bedievių išpuoliu prieš Ka-
talikų Bažnyčią Lietuvoje – prieš 
kunigų diskriminaciją tikinčiųjų 
akyse.

Šiuo metu bedieviai eiliniu savo 
taikiniu pasirinko mūsų kleboną 
kun. A. Svarinską, todėl mes jau-
čiame pareigą savo dvasios vadą 
ginti ir ginsime jį dabar ir ateityje.

Minėtas straipsnis neteikia 
garbės nei tarybiniam žurnalistui 
Vytautui Žeimantui, nei „Tiesai“. 
Nepasiseks apjuodinti visų ger-
biamą žmogų nei prieš Tėvynę, 
nei prieš tautiečius, gyvenančius 
užsienyje. Priešingai – tik pakels 
kunigo autoritetą. Jei bedieviai 
puola kurį nors kunigą, reiškia jis 
geras, taip galvoja daugelis.

Iš straipsnio atrodo, kad žurna-
listas Viduklėje nebuvo, juo labiau 
pas mūsų kleboną, kurį stengiasi 

suniekinti tikinčiųjų akyse. Vytau-
tas Žeimantas giria Viduklę, o mes 
esame įsitikinę, kad tai labiausiai 
apleistas miestelis. Užtenka tik 
pažvelgti į aikštelę ties bažnyčia.

Straipsnio autorius pasikliauna 
anonimu Norkumi, kuris savo 
laiku puolė ir tarybinį mokslinin-
ką doc. gyd. Radavičių. Laikas 
„tiesos mylėtojams“ parodyti savo 
tikrą veidą, ne „šaudyti" iš krū-
mų... Kiek verti kitų trijų bedievių 
parodymai, mes puikiai žinome: 
jie net bažnyčios nelanko, o kiti 
ir klebono asmeniškai nesutiko.

Nevykusiai žongliruodamas 
žodžiu „daugelis“, korespon-
dentas stengiasi įpiršti mintį, jog 
vidukliškiai stebisi ir piktinasi 
klebono veikla. Tačiau šis teiginys 
absurdiškas nuo pradžios iki galo.

Kodėl autorius neduoda nė 
vieno fakto, kaip, kada ir ką kle-
bonas apšmeižė. O kad autorius 
apšmeižė kleboną, rašydamas be 
faktų, tai mums visiems aišku. 
Mokyklos vitrinose nuolat yra 
išjuokiamas klebonas ir tikintieji. 
Apie tai klebonas informavo ir 
Religijų reikalų tarybos įgaliotinį 
K. Tumėną.

Tik be sąžinės žmogus gali teig-
ti, kad klebonas kun. A. Svarinskas 
gyrė Čilės chuntą, prieš kurią 
kovoja Čilės vyskupai ir kunigai. 
Bedieviai nori lengvai susidoroti 
su savo oponentais, prikabindami 
antitarybininko etiketę. Mums 
atrodo, kad tai sena ir nuvalkiota 
taktika.

Kun. A. Svarinskas be jokio 
atlyginimo laidoja mūsų miru-
siuosius, o kai yra reikalinga, 
pats suteikia materialinę pagalbą. 
Klebonui prašant ir reikalaujant, 
pasiekta svarbi pergalė – miru-
siuosius laidojam, minime be 
degtinės! Tarybinėms organizaci-
joms kol kas šitai yra tik svajonė. 

Didelį autoritetą 
tikinčiųjų tarpe 
klebonas pelnė 
savo kruopščiu ir 
nesavanaudišku 
darbu. Kiekvieną 
atėjusį klebonas 
pasveikina ran-
kos paspaudimu, 
pasiteirauja apie 
jo sveikatą. Daug 
kas galėtų iš jo tik 
pasimokyti! Pa-
rapijiečiai mato, 
kaip pats klebo-
nas kasdien dirba 
fizinį darbą prie 
bažnyčios, kad ti-
kintiesiems būtų 
geresnės sąlygos 
ateiti į bažnyčią 
pasimelsti ir gauti 
reikiamus patarna-
vimus. O tie, kurie 
klauso klebono pa-
mokslų, pridėję 
ranką prie širdies, 
gali pasakyti, kad 
kun. A. Svarinskas 
niekada neragino 
moksleivių nesi-

mokyti ar neklausyti mokytojų. 
Priešingai, kunigas kiekvienu 
atveju pabrėžia jų pareigą gerai 
mokytis, gerbti tėvus, mylėti 
Tėvynę, būti dorais žmonėmis 
ir savo krašto patriotais. Gali-
mas daiktas, kad bedieviams 
nepatinka, jog mūsų vaikai lanko 
bažnyčią ir garbina Dievą. Bet 
tai mūsų, tėvų, reikalas! Ir mes 
užtikriname, jog visi tėvai, kurių 
vaikai vakarais skuba į bažnyčią, 
yra ramūs – kun. A. Svarinskas 
neišmokys mūsų vaikų blogio, 
priešingai – jis nuolatos skatina  
gėrį. Tie vaikai, kurie šiandien 
bažnyčioje tyrais balseliais ir 
sąžinėmis meldžiasi, neužpul-
dinės praeivių, neprievartaus 
senų moterų, nevagiliaus ir 
neapiplėšinės bažnyčių. O tokių 
Viduklėje yra ne vienas! Verčiau 
korespondentas pasidomėtų jų 
veikla. Gal tada mums netektų 
bijoti naktį eiti centrine Viduklės 
gatve. Deja, prieš šiuos bedievių 
auklėtinius ir milicija yra bejėgė! 
Ir štai išeina paradoksas: kunigas 
puoselėja gėrį ir apšaukiamas 
šmeižiku, o tuo tarpu chuliganai, 
kurie nuolat terorizuoja taikius 
žmones, vaikšto neliečiami. Jie 
nūdienos didvyriai. Kunigas 
kovoja prieš girtavimą, o valdžia 
laiko miestelio centre bjaurią 
girtaujančių užeigą-karčiamą, 
kurioje kasdien pilna žmonių 
(ir jaunimo!), pramirkusių „ra-
šalu“, beje, jau nebelankančių 
bažnyčios.

Melas ir tai, kad kun. Algirdas 
Mocius kada nors buvo Viduklės 
klebonu. Prieš 33 metus jis buvo 
Viduklės vikaru. Melas, kad „dar 
iki šiol daugelis vidukliškių, 
išgirdę A. Mociaus pavardę, 
krūpteli“. Nurodykite bent vieną 
pavardę nukentėjusio nuo kun. 
A. Mociaus. Mes užtikriname, 
kad ir dabar mes mylime ir ger-
biame šį pasiaukojusį kunigą. 
Tuo pačiu pareiškiame, kad 
kunigo vertę nuspręs vyskupas 
ir tikintieji. Bedievių pagalbos 
mums nereikia. Jiems pakaks 
darbo pasirūpinti savaisiais.

Mes, Viduklės tikintieji, ko-
respondento Vytauto Žeimanto 
šmeižtais apie kleboną kun. A. 
Svarinską esame įžeisti asme-
niškai. Todėl prašome šį naują 
bedievių išpuolį prieš mūsų 
kunigus ir Bažnyčią nutraukti. 
Jau laikas bedieviams liautis 
įžeidinėjus tikinčiuosius, o pa-
sirūpinti, kad tikintieji turėtų 
bent tiek sąžinės laisvės, kiek 
deklaruoja tarybiniai įstatymai.

Viduklė, 1978 m. liepos 16 d.
Šį protestą pasirašė 1 064 

Viduklės parapijos tikintieji.
„Lietuvos katalikų 

bažnyčios kronika“, 1978 m. 
Nr. 34 
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XIX-ojo kamerinių teatrų ir 
performansų festivalio „Camera 
obscura“ teatrų programa eina 
į pabaigą. Ją užbaigs aktoriaus 
Manto Vaitiekūno režisuotas spek-
taklis pagal jo paties parašytą pjesę 
„Ką/stingas“. 

Tai – debiutinė aktoriaus pjesė. 
„Ją pradėjau rašyti pirmojo karan-
tino laikotarpiu, kai buvo apribota 
aktorių veikla. Tada ėmiausi savo 
senos svajonės – rašyti“, – pasako-
jo M. Vaitiekūnas. Pjesės istoriją 
padiktavo nugirsta istorija apie 
prancūzų aktorę, po kurios mirties 
rasta daug filmuotos medžiagos. 
Aktorė filmavo save įvairiuose 
amplua namuose.

„Mes, aktoriai, atsidūrėme 
panašioje situacijoje, prasidėjus 
pandemijai. Tapome įkaitais savo 
kūnų ir minčių, be galimybės būti 
scenoje ar filmavimo aikštelėje.

Ši pjesė – apie aktoriaus pašau-
kimą, meistriškumą, apie žmogaus 
vienatvę. Apie tai, kad aktoriui 
reikia publikos, gyvos reakcijos. 
Tai – pokalbis su savimi pačiu, su 
personažais, kurie tūno aktoriaus 
viduje ir laukia savo progos prabil-
ti aktoriaus lūpomis. Spektaklyje 
vaidina du aktoriai, bet mano tiks-
las buvo, statant spektaklį, sukurti 
jį taip, tarsi tai būtų vieno žmogaus 
istorija. Pjesė – tragikomiška, šis 
žanras man yra artimiausias, nes 
toks yra mūsų gyvenimas“, – da-
lijosi mintimis režisierius. 

Spektaklyje vaidina Valentinas 
Kirejevas ir Tomas Rinkūnas. 

„Ką/stingas“ – spektaklis apie aktoriaus 
pašaukimą, meistriškumą ir vienatvę

Jo premjera vyko Valstybiniame 
Vilniaus mažajame teatre. 

Ukmergėje spektaklį bus ga-
lima pamatyti lapkričio 24 d. 
kavinės „Aš būsiu čia“ scenoje. 

Pradžia – 19 val. Renginys nemo-
kamas. Vietas organizatoriai kvie-
čia rezervuoti iš anksto telefonu 8 
601 77064. 

UŽ inf.

Turi problemų su alkoholiu ar narkotikais?
Galbūt DAA gali tau padėti? 

DAA – tai draugija vyrų ir moterų, kurie pasveiko nuo nar-
kotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų priklausomybės, 
naudodami 12-os žingsnių programą, nors jų būklė buvo bevil-
tiška. Mūsų pagrindinis tikslas – padėti kitam priklausomajam.

Mūsų pagalba niekuo neįpareigoja, nieko nekainuoja – 
tiesiog ateik į mūsų grupės „Išeitis“ susirinkimą Ukmergėje, ir 
mes papasakosime, kaip mes sveikstame. Jei ir tau reikia to 
paties – padėsime.

Laukiame tavęs adresu Kauno g. 3
Daugiau informacijos tel. 8 671 57760, 8 601 47291

Brangiai ir skubiai perka automobilius, mikroautobusus, 
motociklus, traktorius. Tel. 8 673 50446

Veprių kultūros namuose vyko 
devintoji teatro šventė „Miražai“. 

Ukmergės kultūros centro Vep-
rių skyriaus renginių organizatorė 
Rasa Šimonienė džiaugiasi, kad 
iš rajoninės šventės išaugo į re-
gioninę.

Pirmąją šventės dieną Molėtų 
žmonių su negalia sąjungos saty-
ros ir humoro grupė ,,Molėtuvka‘‘ 
parodė pjesę ,,Kaip įmontuoti 
Laimę“. Pjesėje, kurios režisierius 
Pranas Pliuška, įvairiais būdais 
bandoma padaryti laimingu nelai-
mingą žmogų. Nors kartais reikia 
tik paklausti, pajausti, išgirsti...

Širvintų kultūros centro Kiauk-
lių filialo mėgėjų teatras parodė 
pagal I. Simonaitytės apysaką 
pastatytą pjesę „Pikčiurnienė“ 

Vepriuose vyko teatrų šventė

(režisierė – Asta  Amankavičie-
nė), kurioje atgyja senojo kaimo 
papročiai, dainos, rateliai. 

Pertraukų metu linksmino Šir-
vintų kultūros centro Družų filialo 
humoristinių personažų atlikėja 
Janina Jankauskienė.

„Ypatingai džiaugiamės Astos 
Girnienės nertų kaukių paroda. 
Autorė papasakojo, kaip ir kodėl 
gimė ši paroda, leido norintiems 
kaukes užsidėti, nusifotografuoti“, 
– pasakojo R. Šimonienė.

Antrąją šventės dieną Šven-
čionių rajono Svirkų kaimo bend-
ruomenės teatro grupė „Girdėnų 
ulyčia“ parodė nuotaikingą tar-
miška kalba žavintį spektaklį 
„Spaviedis“, režisuotą Virginijos 
Sinkevičienės. Žiūrovai smagiai 

juokėsi stebėdami kaimo davat-
kėlių „nuodėmingus“ nuotykius.

Liaušių skyriaus mėgėjų teatras 
„Po liepom“ parodė V. Rumina-
vičiutės pjesę „Sunki našta“ (re-
žisierė – Lina Monkevičienė). Ne 
vienas nubraukė ašarą stebėdamas 
kokia našta tampa mama vaikams, 
kai paaiškėja, kad pavogti už par-
duotą namą gauti pinigai.

Pertraukos metu koncertavo 
instrumentinis trio, vadovaujamas 
Edvardo Ratauto.

Organizatoriai dėkoja šventę 
rėmusiems Egidijai ir Broniui 
Zareckams, Algiminai Uselienei, 
Zitai Jurenkovienei, visam „Palė-
pės“ teatro kolektyvui ir plojimų 
negailėjusiems žiūrovams.

UŽ inf.

Rasos Šimonienės nuotr.Teatro šventės dalyviai.

Kiekvieną rudenį tvirtinamas 
Ukmergės rajono savivaldybės 
neformaliojo švietimo mokyklų 
klasių, grupių ir mokinių skaičius. 
Jis ne visada atitinka planus, kurie 
yra dėliojami vasaros pabaigoje.

Ukmergės meno mokykla skel-
bia šiais mokslo metais sukom-
plektavusi 55 grupes, kuriose 
mokosi 596 ugdytiniai. Muzikos 
skyriuje yra 30 grupių (298 ugdy-
tiniai), Dailės skyriuje – 20 grupių 
(257 mokiniai), Šokio ugdymo 
programoje – 5 grupės (41 vaikas). 

Lyginant su vasarą tvirtintu 
projektu, Dailės skyriuje sukomp-
lektuota 4 grupėmis (51 vaiku) 
daugiau. Muzikos skyriuje sukom-
plektuotų klasių ir grupių skaičius 
atitinka projektą, tačiau sumažėjo 
mokinių: planuota, kad ugdysis 
321 mokinys, mokosi 298. Šiemet 
mažiau mokinių pasirinko pučia-
mųjų instrumentų, dainavimo, 
ankstyvojo ugdymo programas. 
Sumažėjo mokinių Šokio ugdymo 
programoje – komplektų planuota 
7, o yra 5, mokosi 41 mokinys 
vietoje planuotų 60. 

Ukmergės sporto centre su-
komplektuotos 47 grupės, kuriose 
ugdosi 692 mokiniai. Palyginus su 
praeitais mokslo metais, bendras 
mokomųjų grupių skaičius išliko 

Ne visi planai dėl mokinių 
skaičiaus pasitvirtino

nepakitęs, po vieną grupę sumažė-
jo futbolo ir dziudo skyriuose, po 
vieną grupę padidėjo stalo teniso 
bei neįgaliųjų sporto skyriuose, 
mokinių skaičius padidėjo 47. 
Skelbiama, kad šioje mokykloje 
grupės komplektuojamos atsižvel-
giant į tėvų ir mokinių poreikius, 
turimą sporto bazę bei specialistus, 
mokinių sportinį meistriškumą.

Savivaldybės tarybos posėdyje 
taip pat patvirtintas Ukmergės 
meno mokyklos klasių ir grupių 
komplektavimo tvarkos aprašas.

Šioje mokykloje lig šiol vado-
vautasi aprašu, kuriame numatytas 
vidutinis mokinių skaičius grupėje 
– 12, skyriuose – 8. Naujame apra-
še numatytas minimalus ir maksi-
malus mokinių skaičius grupėje.

Kitų metų IV ketvirtį bus atlie-
kamas Ukmergės meno mokyklos 
ir Sporto centro išorinis kokybės 
vertinimas. Apie tai paskelbė Švie-
timo, kultūros ir sporto skyrius.

Neformaliojo vaikų švietimo 
kokybės vertinimas vykdomas kas 
5-erius metus, siekiant išanalizuoti 
švietimo įstaigų veiklą, planuoti 
kaitą, padėti užtikrinti neforma-
liojo vaikų švietimo ir formalųjį 
švietimą papildančio ugdymo 
programų kokybę.

UŽ inf.
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6:00 Lietuvos Res-
publikos himnas.

6:02 Beatos virtuvė. 
7:00 Veranda.
7:30 Šventadienio mintys.
8:00 Išpažinimai. 
8:30 Ryto suktinis su Zita Kel-

mickaite.
9:00 Gyventi kaime gera.
9:30 Gamtininko užrašai.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mano geriausias draugas.
12:00 Nuo aušros iki sutemų.
12:50 Įstabiausi pusiaujo gyvūnai.
13:45, 4:25 Agata Kristi. Mįslin-

gos žmogžudystės.
15:20 Gimę džiaugtis.
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Duokim garo!
17:15 2022 FIFA pasaulio fut-

bolo čempionatas. Atida-
rymo ceremonija.

17:45 2022 FIFA pasaulio futbo-
lo čempionatas. A grupė. 
Kataras – Ekvadoras.

20:00 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Gernsio literatūros ir bulvių 

lupenų pyrago draugija. 
Romantinė istorinė drama.

žmogžudystė. Skerdyklos pa-
slaptis. 23:05 Kaip atsikratyti 
boso? Komedija. 1:10 Skaisti 
kaip sniegas. 3:20 Vera. Tėvai 
nepageidaujami.

6:10 Sandėlių karai. 
6:35 Mekongo paslap-
tys. 7:30 Vienas. 8:30 

Kalnų vyrai. 9:30 Vienam gale 
kablys. 10:00 Praeities žval-
gas. 10:30 E–gazas dugnas. 
11:00 Sandėlių karai. 11:30 
Laukinė Peru: Andų mūšio lau-
kas. 12:40 Mekongo paslaptys. 
13:55 Išlikimas. 15:30 Sandėlių 
karai. 17:30 Atidaviau širdį Lie-
tuvos futbolui. 18:00 Aukcionų 
karai. 19:00 Žaidimų žaidimas 
su Ellen. 20:00 Išmesti į neži-
nią. 21:00 Žinios. 22:00 NBA 
Action. 22:30 NBA rungtynės 
Niujorko „Knicks“ – Finikso 
„Suns“. 1:05 Džo Breivenas.

7.00 Neišsiža-
dėk. 8.00 Ku-

riantys Lietuvą. Pameistrystė. 
8.30 Kaimo akademija. 9.00 
Aiškiaregė. 10.00 Krepšinio 
pasaulyje. 10.30 Gyvenimas 
versle. 11.00 Atliekų kultū-
ra. 11.30 Sveikatos kodas. 
12.00 Vieno nusikaltimo isto-

6:00 Triukšmingi namai.
6:30 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės.

7:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga.
7:30 Keista šeimynėlė.
8:00 Slibinų dresuotojai. Pašė-

lusios gaudynės.
8:30 Simpsonai.
9:00 Svajonių ūkis.
9:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Galapagai.
13:10 Flukas.
15:05 Prancūziškas bučinys.
17:20 Starkus stato.
18:30 TV3 žinios.
19:30 X Faktorius.
22:00 Žudiko asmens sargybinis.
0:30 Juros periodo parkas.
3:00 Naktis patrulinėje mašinoje.

6:00 Info komenta-
rai su Arnu Mazėčiu.

7:00 Lietuvos galiūnų čempiona-
to I-asis etapas. Mažeikiai.

8:00 Pričiupom!
8:30 Tauro ragas.
9:00 Baltijos galiūnų komandų 

čempionatas. Ignalina.
10:00 Lego meistrai.
11:00 Gyvenimas ties riba.
12:10 Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai.

šeštadienis, lapkričio 19 d.

sekmadienis, lapkričio 20 d.

pirmadienis, lapkričio 21 d.

antradienis, lapkričio 22 d.
14:00, 16:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seselė Beti.
17:15, 5:15 Ponių rojus.
18:00, 3:05 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:00, 1:05 (Ne)emigrantai.
20:00 Panorama.
20:45 2022 FIFA pasaulio futbo-

lo čempionatas. D grupė. 

6:30 Tomas ir Džeris.
7:00 Turtuolė varguolė.
8:00 Volkeris, Teksaso rein-

džeris.
10:00 Monikai reikia meilės.
11:00 Nuo... Iki... 
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė.
14:30 Būk mano saulė.
15:30 Lemties paslaptys.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.

5:05 Šoka Lietuva.

6:00 Deksterio la-
boratorija.
6 :30  Tomas  i r 

Džeris.
7:00 Turtuolė varguolė.
8:00 Volkeris, Teksaso rein-

džeris.
10:00 Monikai reikia meilės.
10:30 KK2 penktadienis.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė.
14:30 Būk mano saulė.
15:30 Lemties paslaptys.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 5.
21:30 Žinios.
22:30 Pagirios Tailande. Ko-

medija.
0:40 Greitojo reagavimo būrys.
1:40 Megalodonas. Grėsmė iš 

gelmių. Veiksmo trileris.
3:40 Volkeris, Teksaso reindžeris.

10 p.

6:00 Lietuvos Res-
publikos himnas.

6:02 Keliai. Mašinos. Žmonės.
6:30 Nuomonę ant stalo!
7:30 Bendrom jėgom. 
8:30 Mano pasas meluoja. 
9:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Miestų paslaptys.
12:50 Bitės dienoraštis.
13:50 Jaunasis Morsas.
15:20 Nepamirštas Vilnius.
15:30, 18:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Beatos virtuvė.
19:00 Langas į valdžią.
19:30 Ateities istorija.
20:30 Panorama.
21:00 Miuziklo garsai.
23:00 Gyvenimas – ne vaikų 

darželis. Komiška drama.
0:30 „Queen“. Vengriškoji rap-

sodija. Koncertas.
1:35 Tik tavo akims. Veiksmo 

trileris.
3:40 Rygos kariai. Istorinė dra-

ma.
5:40 Kaip atsiranda daiktai.

6:05 Beprotiškos 
melodijos.
6:35 Zigis ir Ryklys.

6:55 Žmogus-voras.
7:25 Peliukas Stiuartas Litlis.
7:55 Šaunusis Skūbis-Dū.
8:25 Tomo ir Džerio šou.
8:55 Beprotiškos melodijos.
9:25 Ogis ir tarakonai.
9:55 Megamaindas.
11:45 Beprotiškiausios melodijos. 

Nuotykiai tęsiasi. Veiksmo 
ir nuotykių komedija.

13:35 Ko nori mergina. Roman-
tinė komedija.

15:45 Jis sako Taip! Romantinė 
komedija.

17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Mažoji pėda. Animacinis 

filmas.
21:20 Už borto. Romantinė 

komedija.
23:35 Blogoms mergaitėms 

viskas. Komedija.
1:15 Betmenas prieš Superme-

ną. Teisingumo aušra. 
Veiksmo filmas.

6:00 Triukšmingi namai.
6:30 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės.

7:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga.
7:30 Keista šeimynėlė.

Mūšio laukas. 17:45 2022 FIFA 
pasaulio futbolo čempionatas. 
A grupė. Senegalas – Nyder-
landai. 20:00, 2:35 Panorama. 
20:45 Režisieriaus Eimunto 
Nekrošiaus 70-osioms gimi-
mo metinėms. Kvadratas. TV 
spektaklis V. Jelisejevos apy-
sakos „O buvo taip“ motyvais.  
22:30 Gaza. Dokumentinis 
filmas. 24:00 DW naujienos. 
0:15 Dabar pasaulyje. 0:40 
Portugalijos laukinės gamtos 
įdomybės. 1:30 Pasakojimai iš 
Japonijos. 1:40 7 Kauno die-
nos. 2:05 Savaitė. 3:15 Mokslo 
ekspresas.  4:35 LRT forumas. 

6:00, 12:15 Heldtas. 
Flirtas su teisingu-
mu. 7:00, 16:45 Šei-

myninės melodramos. 8:00, 
3:15 Uždraustas vaisius. 9:00, 
17:45 Sužeista širdis. 10:05 
Alpių gelbėtojai. 11:05, 18:50 
Kriminalinių tyrimų skyrius. 
13:20, 20:00 Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius. 
14:20 Mirtis kalnuose. 15:35 
Anupama. 21:00 Užjūrio de-

Teisingumo agentai. 16.00, 
18.00, 20.00, 22.30 Reporteris. 
16.30, 23.00 Lietuva tiesiogiai. 
17.00, 23.30, 3.00 Laikykitės 
ten. 18.30, 4.35 Neatrasta 
Rusija. 19.00 Pėdsakas. 20.50 
Aiškiaregė. 21.25 Paslaptys. 
2.30 Vyrų šešėlyje. 3.50 24/7. 

6:00, 2:00 
U K R A I -

NA 24. 7:00 Dviračiu per In-
donezijos džiungles. 7:30, 
14:30, 22:00 Ūkininko Petro 
dienoraštis. 8:00 Jūs rimtai? 
8:30 Automobilis už 0 Eur. 
9:00 Ugnikalnių takais. 10:00 
Šiandien kimba. 11:00 Delfi 
rytas. 11:55, 17:55 Kenoloto. 
12:00, 18:00, 22:35 Feigino ir 
Arestovyčiaus pokalbis. 13:00 
Mamulės. 13:30 Normalūs 
neurotikai. 14:00 Orijaus kelio-
nių archyvai. 15:00, 0:35 Delfi 
diena. 16:30 Delfi RU. 17:00, 
23:35 Iš esmės. 19:00 Skai-
čiai istorijoje. 20:00 Krepšinio 
zona. 20:30 Pas Editą. 21:00 
Kasdienybės herojai. 22:30 
Jėga ir Kenoloto. 

8:00 Slibinų dresuotojai. Pašė-
lusios gaudynės.

8:30 Simpsonai.
9:00 Į sveikatą!. 
9:30 Sėkmės istorijos. 
10:00 Virtuvės istorijos.
10:30 Gardu Gardu.
11:00 Penkių žvaigždučių būstas. 
11:30 Kosmosas. Erdvės ir laiko 

odisėja.
12:35 Normas, lokys iš Šiaurės: 

raktai į karalystę.
14:25 K-9.
16:35 Viliojimo menas.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 Visi pasaulio pinigai.
0:10 Persekiojama daktaro. 

Nakvišos košmaras.
2:00 Tryliktas rajonas. Ultima-

tumas.
4:00 Tvistas.

6:00 Info komen-
tarai su Arnu Ma-

zėčiu.
7:00 Kosta Rika. Gamtos pra-

budimas.
8:00 Pričiupom!
9:00 Miško atspalviai.
9:30 Gyvenu čia.
10:00 Lego meistrai.
11:00 Kosta Rika. Gamtos pra-

budimas.

23.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. 14.00, 1.00 Teisingumo 
agentai. 16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Žinios. 16.30 Lietuvos 
mokyklos. 17.00 Kuriantys 
Lietuvą. Pameistrystė. 17.30 
Vantos lapas. 18.30 Bušido 
ringas. 20.30 Likimo vingiai. 
3.35 Lietuvos mokyklos. 4.00 
Būsto anatomija.  5.35 Vantos 
lapas. 6.00 Juvelyrų klanas.

6:00, 1:45 
UKRAINA 

24. 7:00, 17:00, 0:15 Orijaus 
kelionių archyvai. 8:00, 0:45 
Ugnikalnių takais. 9:00 Re-
daktoriaus virtuvė. 10:00 Alfo 
Didysis Šou. 11:00 Receptų 
receptai. 11:30, 18:00 Ūkininko 
Petro dienoraštis. 11:55, 17:55 
Kenoloto. 12:00 Šiandien kim-
ba. 13:00 Pas Editą. 13:30 
Mamulės. 14:00 Kasdienybės 
herojai. 15:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles. 15:30, 
23:45 Egzotiniai keliai. 16:00 
Orijaus kelionės. 19:00 Ką 
žmonės dirba visą dieną. 19:30 
Savaitės kriminalai. 19:55 Eu-
rojackpot. 20:00 Gyvenimas 
inkile. 20:30 Jūs rimtai? 21:00, 
22:33 Nesiaukite live. 22:30 
Jėga ir Kenoloto. 

tektyvai. 23:20 Prancūziška 
žmogžudystė. Skerdyklos pa-
slaptis. 1:25 Laukinis miestas. 
2:20 Raudonas kambarys. 

6:40 Havajai 5.0. 7:30 
Komisaras Aleksas. 
8:30 Autopilotas. 9:00 

Gazas dugnas. 9:30 Moderni 
šeima. 10:30 Simpsonai. 11:30 
Goldbergai. 12:30 Britani-
jos talentai. 14:00 Komisaras 
Aleksas. 15:00, 2:00 CSI kri-
minalistai. 16:00 Havajai 5.0. 
18:00 Moderni šeima. 19:00 
Goldbergai. 20:00 Skaičius 
ar herbas? 21:00 Hamiltonas. 
22:00 Pažeistas. 0:05 Aliga-
torių alėja. 

5.15 Vantos 
lapas. 5.45 

Bušido ringas. 6.15 TV parduo-
tuvė.  6.30, 15.00, 1.30 Reali 
mistika. 7.30 Aiškiaregė. 10.00 
Pirmi kartai. 60+. 10.30 Gyve-
nimas versle. 11.00 Paslaptys. 
12.00 Pusvalandis su Valatka. 
12.30, 5.00 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 14.00, 0.30 

Prancūzija – Australija.
23:00, 3:35 Dviračio žinios.
23:30 Helsinkio sindromas.
2:00, 3:00, 5:00 LRT radijo žinios.
2:05 Byla Nr. 345. Lietuvos ka-

talikų bažnyčios kronika. 
Dokumentinis filmas.

4:05 Ateities istorija. Lietuva. 
Dokumentinis filmas.

5:05 Šoka Lietuva.

6:00 Deksterio labo-
ratorija.

12:10 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai.

13:15 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai.

14:20 Ekstrasensų mūšis.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Jonavos „CBet“ – Panevė-
žio „7Bet-Lietkabelis“.

19:30 Aš matau tavo balsą. 
21:35 Žmonijos biuras. Veiksmo 

trileris.
23:30 Oušeno dvyliktukas.
1:55 Amerikietiškos imtynės.

6:00 Lietuvos 
Respubl ikos 

himnas. 6:02 Mano geriausias 
draugas. 6:30 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 7:25 Auksinis 
protas. 8:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 9:00 Pradėk 
nuo savęs. 9:30 Gyvenk kaip 
galima švariau. 10:00 Kas 
geresnio, kaimyne? 10:30 
Vilniaus sąsiuvinis. 11:00 Mes 
iš Ukrainos. 11:30 Mūsų rusų 
gatvė. 12:00 Pusryčiai pas 
kaimyną. 12:30, 2:40 Širdyje 
lietuvis. 13:30 Mokslo sriuba. 
14:00, 3:30 Kalbos anatomija. 
14:30, 4:00 Atspindžiai. Pa-
veldo kolekcija. 15:00, 4:30 
Dėmesio! Ieškome meno. 
15:30 Kelionių atvirukai. 15:45 

23:05 Tuščia karūna.
0:45 Gyvenimas – ne vaikų 

darželis. Komiška drama.
2:15 Nuo aušros iki sutemų.
3:05 Įstabiausi pusiaujo gy-

vūnai.
3:55 Gamtininko užrašai.

6:00 Beprotiškos 
melodijos.
6:30 Zigis ir Ryklys.

7:00 Žvėrelių būrys.
7:30 Peliukas Stiuartas Litlis.
8:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
8:30 Tomo ir Džerio šou.
9:00 Ogis ir tarakonai.
9:10 Niko. Mažas broliukas – 

didelė bėda.
10:45 Kitokia Pelenės istorija.
12:40 Mis Slaptoji agentė 2. 

Ginkluota ir žavinga. 
Veiksmo komedija. 

15:00 Kvailių auksas. Romanti-
nė komedija.

17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Kaukės.
22:10 Megalodonas. Grėsmė iš 

gelmių. Veiksmo trileris.
0:25 Skvoteriai. Drama.
2:35 Už borto.

kambarys. 18:45 Žiniuonis. 
19:45 Praktikantė. 21:00 Vera. 
Tėvai nepageidaujami. 22:55 
Skaisti kaip sniegas. Drama. 
1:15 Brokenvudo paslaptys. 
Aukso karštligė. 3:15 Žmog-
žudystės Marnove.

6:10 Sandėlių karai. 
6:35 Pragaro kelias. 
7:30 Vienas. 8:30 Kalnų 

vyrai. 9:30 Statybų gidas. 10:00 
Autopilotas. 10:30 Gazas du-
gnas. 11:00 Sandėlių karai. 
11:30 Laukiniai maištautojai. 
12:40 Mekongo paslaptys. 
13:55 Išlikimas. 16:00 Sandėlių 
karai. 18:00 Lombardų žvaigž-
dės. 18:30 Aukcionų karai. 
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen. 20:00 Išmesti į nežinią. 
21:00 Žinios. 22:00 Džo Brei-
venas. 23:55 Rezerviniai farai. 
2:15 Lietuvos talentai.

7.00 Juvelyrų 
klanas. 8.00 

Orkestrantai. 8.40 Sveika-
tos kodas. Televitrina. 9.00, 
19.00, 2.50, 4.20 Aiškiaregė. 
10.00 Pirmi kartai. 60+. 10.30 
Mano vieta. 11.00, 5.10 Šva-
rūs miestai – švari Lietuva. 
11.30 Būsto anatomija.  12.00, 

7:10 Slibinų dresuotojai. Pašė-
lusios gaudynės.

7:45 Karštai su tv3.lt.
8:55 Meilės sūkuryje.
10:00 Mažoji našlė.
11:00 Bjaurusis ančiukas.
12:00 Nuodėminga žemė.
14:00 Meilė ir pinigai.
15:00 Simpsonai.
16:00, 18:30 TV3 žinios. 
16:30 TV Pagalba. 
19:30 Dėmesio centre.
20:00 Prieš srovę.

20:00 Bus visko.
21:00 Rimti reikalai 5.
21:30 Žinios.
22:30 Amerikos pabėgėlis. Tri-

leris.
0:25 Greitojo reagavimo būrys.
1:25 Pagirios Tailande.
3:25 Volkeris, Teksaso rein-

džeris.

6:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga.
6:35 Triukšmingi namai.

21:00 Moterys meluoja geriau.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:30 Žudymo grandinė.
0:20, 3:30 FTB.
1:25 Prarastas simbolis.
2:25 Šėtono nasrai.
4:30 Tai – mes.

6:00 Kalnietis.
7:00, 13:30 Mano 

virtuvė geriausia.
8:25 44-as skyrius.
9:25 Šuo.

13:15 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai.

14:20 Ekstrasensų mūšis.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Utenos „Uniclub Casino-Ju-
ventus“ – Šiaulių „Šiauliai“. 

19:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Pasvalio „Pieno žvaigž-
dės“ – Kauno „Žalgiris“. 

21:45 Gyvi numirėliai.
22:45 Netikėta sėkmė. Veiksmo 

komedija.
0:35 Žmonijos biuras.

6:00 Lietuvos 
Respubl ikos 

himnas. 6:05 Drakoniukas 
Kokosas. 6:45 Momonstriukai. 
7:00 Kiškiai drąsuoliai. 7:15 
Gigantozauras. 7:40 Pading-
tono nuotykiai. 8:05 Smurfai. 
8:30 Trolių Mumių slėnis. 9:15 
Paskutiniai vaikai Žemėje. 
9:40 Superherojų mokykla. 
10:00 7 Kauno dienos. 10:30 
Tikėjimas ir gyvenimas. 11:00 
Kelias. 11:30 Menora. 12:00 
Šventadienio mintys. 12:30 Šv. 
Mišios iš Vilniaus šv. Vyskupo 
Stanislovo ir šv. Vladislovo 
arkikatedros bazilikos. 13:40 
Superherojų mokykla. 13:55, 
23:40 Nenaudėliai upėje. Fil-
mas šeimai. 15:20, 3:05 Mano 

brolis vaikosi dinozaurus. Fil-
mas šeimai. 17:00 Muzikos 
talentų lyga 2022. 18:00 Išpa-
žinimai. 18:25 Europos moterų 
rankinio čempionatas. Finalas. 
20:30 Panorama. 21:00 3 mi-
nutės iki spektaklio. Cayetano 
Soto, Hofesh Shechter ir Marco 
Goecke šokio spektaklį „Gulbių 
ežerai” (2021) pristato šokio 
ekspertas Eligijus Butkus. 
21:03 Gulbių ežerai. Šokio 
spektaklis. 22:15 Kultūros 
diena. 22:45 Stambiu planu. 
23:15 Paskutinis režisieriaus 
Eimunto Nekrošiaus interviu. 
1:05 Gernsio literatūros ir bul-
vių lupenų pyrago draugija. 
Romantinė istorinė drama. 
4:40 Latvijos pučiamųjų simfo-
ninio orkestro „Orkestris RIGA“ 
koncertas.

6:05 100 metų pro-
pagandos. 6:35 Pra-
eities kartų liudytojai.  

7:05 Žiniuonis. 8:10 Alpių gel-
bėtojai. 10:15 Sesers Bonifa-
cijos paslaptys. 11:20 Mirtis 
kalnuose. 12:30 Sveikinimai. 
15:45 Pavogtas gyvenimas. 
17:45 Raudonas kambarys. 
18:45 Žiniuonis. 19:45 Prak-
tikantė. 21:00 Prancūziška 

rija. 14.00 Teisingumo agen-
tai. 16.00 Žinios. 16.30 24/7. 
17.30 Pusvalandis su Valatka. 
18.00 Žinios. 18.30 Krepšinio 
pasaulyje. 19.00, 2.50, 4.20 
Aiškiaregė. 20.00 Žinios. 20.30 
Lietuvos mokyklos. 21.00 Klau-
simėlis. 21.30, 3.35 24/7. 22.30 
Žinios. 23.00 Vieno nusikaltimo 
istorija. 1.00 Teisingumo agen-
tai.5.10 Mažos Mūsų Pergalės.

6:00, 1:15 
U K R A I N A 

24. 7:00, 23:45 Orijaus kelionių 
archyvai. 8:00, 0:15 Ugnikal-
nių takais. 9:00 Investavimo 
akademija. 10:00 Alfo vila. 
11:00 Receptų receptai. 11:30, 
16:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis. 11:55, 17:55 Kenoloto. 
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija. 13:30 Normalūs 
neurotikai. 14:00 Sporto baras. 
15:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 15:30, 23:15 Egzo-
tiniai keliai. 17:00 Ką žmonės 
dirba visą dieną. 17:30 Savai-
tės kriminalai. 18:00 Orijaus 
kelionės. 19:00 Automobilis už 
0 Eur. 19:30 Gyvenimas inkile. 
20:00 Kasdienybės herojai. 
21:00, 22:33 Ofelija. 22:30 
Jėga ir Kenoloto. 

6:00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

6:02 Labas rytas, Lietuva.
8:55 Pagalbos šauksmas.
9:45, 0:20 Įstatymas ir tvarka.
10:30 Paskutinis pėdsakas.
11:15 Euromaxx.
11:45 2022 FIFA pasaulio futbolo 

čempionatas. C grupė. Ar-
gentina – Saudo Arabija.

UEFA futbolas. Baltijos taurė. 
Estija – Lietuva 18:00 Lietuvos 
dviračių sporto 100-mečiui. 
Gintautas Umaras. Vienintelis. 
Dokumentinis filmas. 19:00 
Režisieriaus Eimunto Nekro-
šiaus 70-osioms gimimo me-
tinėms. Stambiu planu. 19:30 
Paskutinis režisieriaus Eimunto 
Nekrošiaus interviu. 20:00 
Čia – kinas. 20:30 Panorama. 
21:00 Tuščia karūna. 22:40 
Latvijos Nepriklausomybės 
dienai. Grupės „BrainStorm“ 
koncertas. Iš festivalio „Mid-
summer Vilnius 2022“ Valdovų 
rūmų kieme. 0:15 Dabar pa-
saulyje. 0:40 Merginų išvyka. 
Komedija. 5:00 Perspektyva.  
5:30 Euromaxx.

6:05 100 metų pro-
pagandos. 6:35 
Praeities kartų liu-

dytojai.  7:05 Žiniuonis. 8:10 
Alpių gelbėtojai. 10:15 Sesers 
Bonifacijos paslaptys. 11:20 
Mirtis kalnuose. 12:30 Dešim-
čia metų jaunesni per dešimt 
dienų. 13:30 Merės patiekalai. 
Lengva ir skanu. 14:35 Gor-
donas Ramzis. Nepažintos 
teritorijos. 15:45 Pavogtas 
gyvenimas. 17:45 Raudonas 

6:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga.
6:35 Triukšmingi namai.

7:10 Slibinų dresuotojai. Pašė-
lusios gaudynės.

7:45 Svajonių sodai.
8:55 Meilės sūkuryje.
10:00 Mažoji našlė.
11:00 Bjaurusis ančiukas.
12:00 Nuodėminga žemė.
14:00 Meilė ir pinigai.
15:00 Simpsonai.
16:00, 18:30 TV3 žinios.
16:30 TV Pagalba.
19:30 Dėmesio centre.
20:00 Karštai su tv3.lt.
21:00 Moterys meluoja geriau.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:30 Kaip nužudyti Ganterį.
0:20, 3:30 FTB.
1:25 Prarastas simbolis.
2:25 Šėtono nasrai.
4:30 Tai – mes.

6:00 Kalnietis.
7:00, 13:30 Mano 

virtuvė geriausia.
8:25 44-as skyrius.
9:25 Šuo.
10:35 Nacionaliniai darbo ypatumai.

6:00 Lietuvos Res-
publikos himnas.

6:02 Labas rytas, Lietuva.
8:55 Pagalbos šauksmas.
9:45, 0:20 Įstatymas ir tvarka.
10:30 Paskutinis pėdsakas.
11:15 Euromaxx.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00, 4:35 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 Bendrom jėgom.
14:00, 16:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seselė Beti.
17:15, 5:15 Ponių rojus.
18:00, 3:15 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:00, 1:05 Daiktų istorijos.
20:00 Panorama.
20:45 2022 FIFA pasaulio futbo-

lo čempionatas. B grupė. 
JAV – Velsas.

23:00, 3:45 Dviračio žinios. 
23:30 Helsinkio sindromas.
2:00, 5:00 LRT radijo žinios.
2:05  Zikaras. Laisvės paminklo kū-

rėjas. Dokumentinis filmas.
4:10 Savaitė.

11:35 Mentalistas.
12:30 Kalnietis.
14:50 44-as skyrius.
15:55 Šuo.
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas.
18:30 Betsafe–LKL čempio-

natas. Kėdainių „Nevė-
žis–Optibet“ – Klaipėdos 
„Neptūnas“. 

21:00 10 000 metų prieš Kristų. 
Nuotykių filmas.

23:10 Gyvi numirėliai.
0:10 Netikėta sėkmė. Veiksmo 

komedija.

6:00 Lietuvos 
Respubl ikos 

himnas. 6:05 Nuomonę ant 
stalo! 7:00 Kas ir kodėl? 7:30 
Beatos virtuvė. 8:30 Gyvenk 
kaip galima švariau. 9:00 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30, 5:30 
Kas geresnio, kaimyne? 12:00 
Skonio pasaka. 13:00, 3:35 
Mokslo sriuba. 13:30, 4:05 Kal-
bos anatomija. 14:00 Gustavo 
enciklopedija. 14:45 2022 FIFA 
pasaulio futbolo čempionatas. 
B grupė. Anglija – Iranas. 17:00 
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antradienis, lapkričio 22 d.

trečiadienis, lapkričio 23 d.

ketvirtadienis, lapkričio 24 d.

penktadienis, lapkričio 25 d.

6:00 Lietuvos Res-
publikos himnas.

6:02 Labas rytas, Lietuva.
8:55 Pagalbos šauksmas.
9:45, 0:20 Įstatymas ir tvarka.
10:30 Tarptautinis karinių or-

kestrų festivalis „Military 
Tattoo Lithuania 2022“.

11:00 Lietuvos kariuomenės 
diena. Iškilminga rikiuotė 
Katedros aikštėje. 

11:45 2022 FIFA pasaulio futbo-
lo čempionatas. F grupė. 
Marokas – Kroatija.

14:00, 16:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kalnų daktaras.
17:15, 5:15 Ponių rojus.
18:00, 3:05 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:00, 1:05 1 000 pasaulio stebuklų.
20:00 Panorama.
20:45 2022 FIFA pasaulio futbo-

lo čempionatas. Belgija 
– Kanada.

23:00, 3:35 Dviračio žinios. 
23:30 Helsinkio sindromas.
2:00, 3:00, 5:00 LRT radijo žinios.

6:00 Deksterio la-
boratorija.
6 :30  Tomas  i r 

Džeris.
7:00 Turtuolė varguolė.
8:00 Volkeris, Teksaso reindžeris.
10:00 Monikai reikia meilės.
11:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir 

Džiugo šou.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė.
14:30 Būk mano saulė.
15:30 Lemties paslaptys.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 5.
21:30 Žinios.
22:30 Self/less. Veiksmo trileris.
0:50 Greitojo reagavimo būrys.
1:50 Nežinomas.
3:50 Volkeris, Teksaso reindžeris.
4:35 Alchemija. VDU karta.
5:05 RETROSPEKTYVA. 

6:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga.
6:35 Triukšmingi namai.

1:45 Amerikos pabėgėlis.
3:35 Volkeris, Teksaso reindžeris.

6:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga.
6:35 Triukšmingi namai.

7:10 Slibinų dresuotojai. Pašė-
lusios gaudynės.

7:45 Prieš srovę.
8:55 Meilės sūkuryje.
10:00 Mažoji našlė.
11:00 Bjaurusis ančiukas.
12:00 Nuodėminga žemė.
14:00 Meilė ir pinigai.
15:00 Simpsonai.
16:00, 18:30 TV3 žinios.
16:30 TV Pagalba.
19:30 Dėmesio centre.
20:00 Gero vakaro šou.
21:00 Moterys meluoja geriau.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:30 Nutrūkęs nuo grandinės.
0:25, 3:50 FTB.
1:30 Prarastas simbolis.
2:35 Šėtono nasrai.
4:50 Tai – mes.

6:00, 12:30 Kal-
nietis.

7:00, 13:30 Mano virtuvė geriausia.
8:25, 14:50 44-as skyrius.

1:00 Laukinis miestas. 2:00 
Raudonas kambarys. 3:00 
Uždraustas vaisius.

5:40 Havajai 5.0. 7:30 
Komisaras Aleksas. 
8:30 Sandėlių karai. 

9:00 Praeities žvalgas. 9:30 
Moderni šeima. 10:30 Simp-
sonai. 11:30 Goldbergai. 12:30 
Britanijos talentai. 14:00 Ko-
misaras Aleksas. 15:00 CSI 
kriminalistai. 16:00 Havajai 5.0. 
18:00 Moderni šeima. 19:00 
Goldbergai. 19:30 Europos 
moterų krepšinio čempionato 
atrankos rungtynės. Lietuva 
– Ukraina. 21:30 Hamiltonas. 
22:30 Suvokimas 1:00 Biblio-
tekininkai. 2:00 Bulis. 2:55 CSI 
kriminalistai.

5 .15 Nauja 
diena. 6.15 TV 

parduotuvė. 6.30 Reali mistika. 
7.30 Gyvenimas versle. 8.00 
Neišsižadėk. 9.00, 4:35 Vie-
no nusikaltimo istorija. 10.00 
Pėdsakas. 11.00 Paslaptys. 
12.00 Neatrasta Rusija. 12.30 
Švarūs miestai – švari Lietuva. 
13.00 Nauja diena. 14.00, 0.30 

17:30 Mentalistas.
18:30 CSI. Kriminalistai.
19:30, 2:50 Privatus detektyvas 

Magnumas.
20:30 Pričiupom!
21:00 Tamsioji banga. Nuotykių 

filmas.
23:15 Lenktynininkas.
1:35 Nusikaltimų tyrėjai.

6:00 Lietuvos 
Respubl ikos 

himnas. 6:05 1 000 pasaulio 
stebuklų. 7:00 Kas ir kodėl? 
7:30 Istorijos detektyvai. 8:15 
Magijos mokslas. Odisėjas ir 
kiaulės. 8:30 Kelias. 9:00 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30, 5:30 
Mūsų rusų gatvė. 12:00 Stam-
biu planu. 12:30 Paskutinis re-
žisieriaus Eimunto Nekrošiaus 
interviu. 13:00 Veranda. 13:30, 
4:05 Čia – kinas. 14:00 Gyventi 
kaime gera. 14:45 2022 FIFA 
pasaulio futbolo čempionatas. 
H grupė. Urugvajus – Pietų 
Korėja. 17:00 Gyvenk kaip ga-
lima švariau. 17:45 2022 FIFA 
pasaulio futbolo čempionatas. 
H grupė. Portugalija – Gana. 
20:00, 2.35 Panorama. 20:45 
Lietuvos kariuomenės apdo-

vanojimų ceremonija „Lietuvos 
karžygys 2022“. 22:30 Mūšio 
laukas. 23:00 Nauja tvarka. 
Drama. 0:25 DW naujienos. 
0:40 Dabar pasaulyje. 1:05 
Gintautas Umaras. Vienintelis. 
Dokumentinis filmas. 2:05 Pra-
dėk nuo savęs. 3:15 Mokslo 
ekspresas. 3:35 Veranda. 
4:35 Istorijos detektyvai.  5:20 
Magijos mokslas. Odisėjas ir 
kiaulės. 

6:00 Heldtas. Flirtas 
su teisingumu. 7:00 
Šeimyninės me-

lodramos. 8:00 Uždraustas 
vaisius. 9:00 Sužeista širdis. 
10:05 Alpių gelbėtojai. 11:05 
Kriminalinių tyrimų skyrius. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu. 13:20 Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius. 
14:20 Mirtis kalnuose. 15:35 
Anupama. 16:45 Šeimyninės 
melodramos. 17:45 Sužeista 
širdis. 18:50 Kriminalinių tyrimų 
skyrius. 20:00 Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius. 
21:00 Keliautojas. Baimės slė-
nis. 23:05 Komisaras van der 
Valkas. Mirtis Amsterdame. 

2:05 Gintautas Umaras. Vienin-
telis. Dokumentinis filmas.

4:05 Mano pasas meluoja.
4:30 Gyventi kaime gera.
5:05 Šoka Lietuva.

6:00 Deksterio la-
boratorija.
6 :30  Tomas  i r 

Džeris.
7:00 Turtuolė varguolė.
8:00 Volkeris, Teksaso rein-

džeris.
10:00 Monikai reikia meilės.
11:00 Bus visko.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė.
14:30 Būk mano saulė.
15:30 Lemties paslaptys.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir 

Džiugo šou.
21:00 Rimti reikalai 5.
21:30 Žinios.
22:30 Nežinomas. Veiksmo trileris.
0:45 Greitojo reagavimo būrys.

17:00 Gamtininko užrašai. 
17:45 2022 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. E grupė. 
Ispanija – Kosta Rika. 20:00, 
2:35 Panorama. 20:55 Euroly-
ga per LRT. 21:15 Eurolygos 
krepšinio turnyras. Vitorijos 
„Baskonia“ – Kauno „Žalgi-
ris“. Per pertrauką – Eurolyga 
per LRT. 23:30 Eurolyga per 
LRT. 24:00 DW naujienos. 
0:15 Dabar pasaulyje. 0:40 
Portugalijos laukinės gamtos 
įdomybės. 1:30 Pasakojimai iš 
Japonijos. 1:40 Stambiu planu. 
2:10 Paskutinis režisieriaus 
Eimunto Nekrošiaus interviu. 
3:15 Mokslo ekspresas. 4:35 
Lietuva kalba.  

6:00, 12:15 Heldtas. 
Flirtas su teisingu-
mu. 7:00, 16:45 Šei-

myninės melodramos. 8:00, 
2:45 Uždraustas vaisius. 9:00, 
17:45 Sužeista širdis. 10:05 
Alpių gelbėtojai. 11:05, 18:50 
Kriminalinių tyrimų skyrius. 
13:20, 20:00 Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius. 
14:20 Mirtis kalnuose. 15:35 

Teisingumo agentai. 15.00 Re-
ali mistika. 16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Reporteris. 16.30 Opo-
nentai. 17.30 Pirmi kartai. 60+. 
18.30 Būsto anatomija. 19.00 
Pėdsakas. 20.50 Aiškiaregė. 
21.25 Paslaptys. 23.00 Būsto 
anatomija. 23.30 Oponentai. 
1.30 Reali mistika. 2.30 30 
Vyrų šešėlyje. 3.00 Oponentai. 
3 50 Neišsižadėk. 

6:00, 2:00 
UKRAINA 

24. 7:00 Dviračiu per Indone-
zijos džiungles. 7:30, 14:30, 
22:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis. 8:00 Orijaus kelionės. 
9:00 Ugnikalnių takais. 10:00 
Kasdienybės herojai. 11:00 
Delfi rytas. 11:55, 17:55 Keno-
loto. 12:00, 18:00, 22:35 Fei-
gino ir Arestovyčiaus pokalbis. 
13:00 Orijaus kelionės. 14:00 
Orijaus kelionių archyvai. 
15:00, 0:35 Delfi diena. 16:30 
Delfi RU. 17:00, 23:35 Iš es-
mės. 19:00 Skaičiai istorijoje. 
20:00 Sporto baras. 21:00 
Ką žmonės dirba visą dieną. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje. 
22:30 Jėga ir Kenoloto.  

7:10 Slibinų dresuotojai. Pašė-
lusios gaudynės.

7:45 Gero vakaro šou.
8:55 Meilės sūkuryje.
10:00 Mažoji našlė.
11:00 Bjaurusis ančiukas.
12:00 Nuodėminga žemė.
14:00 Meilė ir pinigai.
15:00 Simpsonai.
16:00, 18:30 TV3 žinios.
16:30 TV Pagalba. 
19:30 Dėmesio centre.
20:00 Farai.
21:00 Moterys meluoja geriau.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:30 12 galimybių 2. Perkrauta.
0:25, 3:25 FTB.
1:30 Prarastas simbolis.
2:25 Franklinas ir Bešas.
4:25 Tai – mes.

6:00 Kalnietis.
7:00, 13:30 Mano 

virtuvė geriausia.
8:25 44-as skyrius.
9:25 Šuo.
10:35 CSI. Kriminalistai.
11:35 Mentalistas.
12:30 Kalnietis.
14:50 44-as skyrius.
15:55 Šuo.
17:00 Info diena.

Nyderlandai – Ekvadoras. 
20:00 Panorama. 20:45 Kultū-
ros diena. 21:15, 23:45 Euro-
lyga per LRT. 21:30 Eurolygos 
krepšinio turnyras. Valensijos 
„Valencia“ – Kauno „Žalgiris“. 
Per pertrauką – Eurolyga per 
LRT. 24:00 DW naujienos. 
0:15 Dabar pasaulyje. 0:40 
Nauja tvarka. Drama. 2:05 
Ketvirtasis prezidentas. 3:10 
Gyvenk kaip galima švariau. 
4:35 Fokusas.  

6:00, 12:15 Heldtas. 
Flirtas su teisingumu. 
7:00, 16:45 Šeimy-

ninės melodramos. 8:00, 3:10 
Uždraustas vaisius. 9:00 Su-
žeista širdis. 10:05 Alpių gelbė-
tojai. 11:05, 18:50 Kriminalinių 
tyrimų skyrius. 13:20, 20:00 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius. 14:20 Mirtis kal-
nuose. 15:35 Anupama. 17:45 
Sužeista širdis. 21:00 Broken-
vudo paslaptys. Keturi gaisrai 
ir vienos laidotuvės. 23:05 
Detektyvė Durant. Jaunos. 

Šviesiaplaukės. Nužudytos. 
1:10 Keliautojas. Baimės slėnis. 

5:45, 16.00 Havajai 5.0. 
7:25, 14:00 Komisaras 
Aleksas. 8:30 Sandėlių 

karai. 9:00 Statybų gidas. 9:30, 
18:00 Moderni šeima. 10:30 
Simpsonai. 11:30, 19:00 Gold-
bergai. 12:00 Aukcionų karai. 
12:30 Britanijos talentai. 13:00 
Skaičius ar herbas?  15:00 CSI 
kriminalistai. 20:00 Farai. 21:00 
Žinios. 22:00 Vienas šūvis. Dvi 
kulkos. 0:20 Suvokimas. 2:55 
Pažeistas.

5.15, 13.00 
Nauja diena. 

6.15 TV parduotuvė. 6.30, 
15.00 Reali mistika. 7.30 Mano 
vieta. 8.00, 3.50, 6.00 Ne-
išsižadėk. 9.00, 4.35 Vieno 
nusikaltimo istorija. 10.00 Pėd-
sakas. 11.00, 21.25 Paslaptys. 
12.00 Neatrasta Rusija. 12.30 
Gyvenimas versle. 14.00, 0.30 
Teisingumo agentai. 16.00, 
18.00, 20.00, 22.30 Reporteris. 

16.30, 23.30, 3.00 Laisvės 
TV valanda. 17.30 Sveikatos 
kodas. 18.30, 1.30 Kaip na-
ciai pralaimėjo karą. 19.30, 
23.00 Pusvalandis su Valatka. 
20.50 Aiškiaregė. 2.30 Pajūrio 
švyturiai. 

6:00, 2:00 
UKRAINA 

24. 7:00, 9:00, 0:00 Dviračiu 
per Indonezijos džiungles. 
7:30, 14:30 Ūkininko Petro 
dienoraštis. 8:00 Gimę ne 
Lietuvoje. 8:30, 13:30, 20:30 
Ką žmonės dirba visą dieną. 
10:00 Alfo vila. 11:00 Delfi 
rytas. 11:55, 17:55 Kenoloto. 
12:00, 18:00, 22:35 Feigino ir 
Arestovyčiaus pokalbis. 13:00 
Gimę ne Lietuvoje. 14:00 Ori-
jaus kelionių archyvai. 15:00 
Delfi diena.  16:30 Delfi RU. 
17:00 Investavimo akademija. 
19:00 Skaičiai istorijoje. 20:00 
Pas Editą.  21:00 Jūs rimtai?  
21:30 Savaitės kriminalai. 
22:00 Automobilis už 0 Eur.  
22:30 Jėga ir Kenoloto. 

6:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga.
6:35 Triukšmingi namai.

7:10 Slibinų dresuotojai. Pašė-
lusios gaudynės.

7:45 Farai.
8:55 Meilės sūkuryje.
10:00 Mažoji našlė.
11:00 Bjaurusis ančiukas.
12:00 Nuodėminga žemė.
14:00 Meilė ir pinigai.
15:00 Simpsonai.
16:00, 18:30 TV3 žinios.
16:30 TV Pagalba.
19:30 „Išsipildymo akcija“ 2022 ir 

Kauno miesto eglės įžiebi-
mo šventinis koncertas.

23:00 Laiko tiltas.
1:40 Žudiko asmens sargybinis.
3:55 Žudymo grandinė.

6:00 Kalnietis.
7:00, 13:30 Mano 

virtuvė geriausia.
8:25 44-as skyrius.
9:25 Šuo.
10:35 CSI. Kriminalistai.
11:35 Mentalistas.
12:30 Kalnietis.

14:50 44-as skyrius.
15:55 Šuo.
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas.
18:30 CSI. Kriminalistai.
19:30 Amerikietiškos imtynės.
21:30 Ugnies žiedas. Veiksmo ir 

nuotykių filmas.
0:05 Tamsioji banga.
2:20 Nusikaltimų tyrėjai.
3:25 Legendų biuras.

6:00 Lietuvos 
Respubl ikos 

himnas. 6:05 Svečiuose 
Nomeda. 7:00 Kas ir kodėl? 
7:30 Istorijos perimetrai. 8:30 
Menora. 9:00 Labas rytas, 
Lietuva. 11:30, 5:30 Pusryčiai 
pas kaimyną. 12:00 Muzikos 
talentų lyga 2022. 13:00, 3:35 
Pradėk nuo savęs. 13:30, 4:05 
Mūšio laukas. 14:00 Mokslo 
sriuba. 14:45 2022 FIFA pa-
saulio futbolo čempionatas. A 
grupė. Kataras – Senegalas.  
17:00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 17:45 2022 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. A grupė. 

4:30 Šventadienio mintys.
5:00 LRT radijo žinios.
5:05 Šoka Lietuva.

6:00 Deksterio la-
boratorija.
6 : 3 0  To m a s  i r 

Džeris.
7:00 Turtuolė varguolė
8:00 Volkeris, Teksaso rein-

džeris.
10:00 Monikai reikia meilės.
11:00 Bučiuoju. Rūta.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė.
14:30 Būk mano saulė.
15:30 Lemties paslaptys.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Taip gimė žvaigždė. Mu-

zikinė drama.
23:50 Debesies šešėlis. Veiks-

mo filmas.
1:30 Taikdarys. Veiksmo trileris.
3:50 Self/less.

6:00 Lietuvos Res-
publikos himnas.

6:02 Labas rytas, Lietuva.
8:55 Pagalbos šauksmas.
9:45 Įstatymas ir tvarka.
10:30 Paskutinis pėdsakas.
11:15 Mokslo ekspresas.
11:45 2022 FIFA pasaulio futbo-

lo čempionatas. B grupė. 
Velsas – Iranas.

14:00, 16:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kalnų daktaras.
17:15, 5:15 Ponių rojus.
18:00, 3:05 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:00 Bendrom jėgom.
20:00 Panorama.
20:45 2022 FIFA pasaulio futbo-

lo čempionatas. B grupė. 
Anglija – JAV.

23:00 Aštuonkojė. Veiksmo trileris.
1:10 Skilimas. Trileris.
3:35 Veranda.
4:05 Ryto suktinis su Zita Kel-

mickaite.

9:25, 15:55 Šuo.
10:35, 18:30 CSI. Kriminalistai.
11:35, 17:30 Mentalistas.
17:00 Info diena.
19:30, 3:15 Privatus detektyvas 

Magnumas.
20:30 Pričiupom!
21:00 Lenktynininkas. Veiksmo 

filmas.
23:15 Sala.
2:00 Nusikaltimų tyrėjai.

6:00 Lietuvos 
Respubl ikos 

himnas. 6:05 (Ne)emigrantai. 
7:00 Kas ir kodėl? 7:30 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 8:30 
Tikėjimas ir gyvenimas. 9:00 
Lietuvos kariuomenės diena. 
Šv. Mišių tiesioginė transliacija 
iš Vilniaus Šv. Ignoto bažny-
čios. 10:15 Ketvirtasis prezi-
dentas. Dokumentinis filmas. 
11:20 Nepamirštas Vilnius. 
11:30, 5:30 Mes iš Ukrainos. 
12:00 Širdyje lietuvis. 13:00, 
3:35 Perspektyva. 13:30, 4:05 
Euromaxx. 14:00 7 Kauno 
dienos. 14:45 2022 FIFA pa-
saulio futbolo čempionatas. 
E grupė. Vokietija – Japonija. 

10:35 CSI. Kriminalistai.
11:35 Mentalistas.
12:30 Kalnietis.
14:50 44-as skyrius.
15:55 Šuo.
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas.
18:30 CSI. Kriminalistai.
19:30, 3:00 Privatus detektyvas 

Magnumas.
20:30 Pričiupom!
21:00 Sala. Veiksmo trileris.
23:50 10 000 metų prieš Kristų.
1:55 Nusikaltimų tyrėjai.

6:00 Lietuvos 
Respubl ikos 

himnas. 6:05 Daiktų istori-
jos. 7:00 Kas ir kodėl? 7:30 
Ateities istorija. Lietuva. 
Dokumentinis filmas. 8:30 
Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 9:00 Labas rytas, 
Lietuva. 11:30, 5:30 Vilniaus 
sąsiuvinis. 12:00 Gintautas 
Umaras. Vienintelis. Doku-
mentinis filmas. 13:00, 3:35 
Atspindžiai. Paveldo kolek-
cija. 13:30, 4:05 Dėmesio! 
Ieškome meno. 14:00 Mano 
pasas meluoja. 14:45 2022 
FIFA pasaulio futbolo čem-
pionatas. D grupė. Danija 
– Tunisas.  17:00 Veranda.  

17:45 2022 FIFA pasau-
lio futbolo čempionatas. C 
grupė. Meksika – Lenkija. 
20:00, 2:35 Panorama. 20:45 
Nepamirštas Vilnius. 20:55 
Krepšinis. Europos taurė. 
Venecijos „Umana Reyer“ – 
Panevėžio „7bet-Lietkabelis“. 
23:00 Tai kur toliau? 24:00 
DW naujienos. 0:15 Dabar 
pasaulyje. 0:40 Portugalijos 
laukinės gamtos įdomybės. 
1:30 Pasakojimai iš Japo-
nijos. 1:40 Širdyje lietuvis. 
3:15 Mokslo ekspresas. 4:35 
Istorijos perimetrai. 

6:00 Heldtas. Flirtas 
su teisingumu. 7:00 
Šeimyninės melo-

dramos. 8:00 Uždraustas 
vaisius. 9:00 Sužeista širdis. 
10:05 Alpių gelbėtojai. 11:05 
Kriminalinių tyrimų skyrius. 
12:15 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu. 13:20 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius. 14:20 Mirtis kalnuo-
se. 15:35 Anupama. 16:45 
Šeimyninės melodramos. 
17:45 Sužeista širdis. 18:50 
Kriminalinių tyrimų skyrius. 
20:00 Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius. 21:00 
Komisaras van der Valkas. 
Įmanoma tik Amsterdame. 
22:55 Užjūrio detektyvai. 1:15 
Laukinis miestas. 2:20 Raudo-
nas kambarys. 3:20 Uždraus-
tas vaisius.

5:45 Havajai 5.0. 7:25 
Komisaras Aleksas. 
8:30 Sandėlių karai. 

9:00 E–gazas dugnas. 9:30 
Moderni šeima. 10:30 Simp-
sonai. 11:30 Goldbergai. 12:30 
Britanijos talentai. 14:00 Komi-
saras Aleksas. 15:00, 2:30 CSI 
kriminalistai. 16:00 Havajai 5.0. 
18:00 Moderni šeima. 19:00 
Goldbergai. 20:00 Skaičius 
ar herbas? 21:00 Hamiltonas. 
22:00 Sachara. 0:25 Biblioteki-
ninkai. 1:30 Bulis. 

5 .15 Nauja 
diena. 6.15 TV 

parduotuvė. 6.30 Reali mistika. 
7.30 Švarūs miestai – švari 
Lietuva. 8.00 Neišsižadėk. 

9.00 Vieno nusikaltimo istorija. 
10.00 Pėdsakas.11.00 Paslap-
tys. 12.00 Sveikatos kodas.  
12.40 Sveikatos kodas. Televi-
trina. 13.00 Nauja diena. 14.00 
Teisingumo agentai. 15.00 
Reali mistika. 16.00 Repor-
teris. 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 Likimo vingiai. 18.00 
Reporteris. 18.30 Neatrasta 
Rusija. 19.00 Pėdsakas. 20.00 
Reporteris. 20.50 Aiškiaregė. 
21.25 Paslaptys. 22.30 Repor-
teris. 23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 Neatrasta Rusija. 0.35 
Teisingumo agentai. 1.35 Reali 
mistika. 2.30 30 Vyrų šešėlyje. 
3.00 Neatrasta Rusija. 3.50 
Neišsižadėk. 4.35 Vieno nusi-
kaltimo istorija.

6:00, 2:00 
UKRAINA 

24. 7:00 Dviračiu per In-
donezijos džiungles. 7:30, 
14:30, 22:00 Ūkininko Petro 
dienoraštis. 8:00 Kasdieny-
bės herojai. 9:00 Ugnikalnių 
takais. 10:00 Alfo Didysis 
Šou. 11:00 Delfi rytas. 11:55, 
17:55 Kenoloto. 12:00, 18:00, 
22:35 Feigino ir Arestovyčiaus 
pokalbis. 13:00 Kasdienybės 
herojai. 14:00 Orijaus kelionių 
archyvai. 15:00, 0:35 Delfi 
diena. 16:30 Delfi RU. 17:00, 
23:35 Iš esmės. 19:00 Skaičiai 
istorijoje. 20:00 Redaktoriaus 
virtuvė. 21:00 Kriminalinė 
Lietuvos zona. 22:30 Jėga ir 
Kenoloto. 

Anupama. 21:00 Komisaras 
van der Valkas. Mirtis Ams-
terdame. 22:55 Komisaras 
van der Valkas. Įmanoma 
tik Amsterdame. 0:50 Lauki-
nis miestas. 1:50 Raudonas 
kambarys. 

5:45, 16:00 Havajai 
5.0. 7:25 Komisaras 
Aleksas. 8:30 Sandėlių 

karai. 9:00 Vienam gale kablys. 
9:30, 18:00 Moderni šeima. 
10:30 Simpsonai. 11:30, 19:00 
Goldbergai. 12:30 Britanijos 
talentai. 13:00, 20:00 Skaičius 
ar herbas? 14:00 Komisaras 
Aleksas. 15:00, 2:20 CSI kri-
minalistai. 21:00 Hamiltonas. 
22:00 Trys stendai prie Ebingo, 
Misūryje. 0:15 Bibliotekininkai. 
1:20 Bulis. 

5.15, 13.00 
Nauja diena. 

6.15 TV parduotuvė. 6.30, 
15.00, 1.30 Reali mistika. 7.30 
Atliekų kultūra. 8.00, 3.50 
Neišsižadėk. 9.00, 4.35 Vie-
no nusikaltimo istorija. 10.00 
Pėdsakas. 11.00 Paslaptys. 

12.00, 18.30, 23.30, 3.00 Ne-
atrasta Rusija. 12.30 Mano 
vieta.  14.00, 0.30 Teisingumo 
agentai. 16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Reporteris. 16.30, 23.00 
Lietuva tiesiogiai. 17.00 Likimo 
vingiai. 19.00 Pėdsakas. 20.50 
Aiškiaregė. 21.25 Paslaptys. 
2.30 30 Vyrų šešėlyje.

6:00, 2:10 
UKRAINA 

24. 7:00 Dviračiu per Indone-
zijos džiungles. 7:30, 14:30, 
22:00 Ūkininko Petro dienoraš-
tis. 8:00 Redaktoriaus virtuvė. 
9:00 Ugnikalnių takais. 10:00 
Sporto baras. 11:00 Delfi ry-
tas. 11:55, 17:55 Kenoloto. 
12:00, 18:00, 22:40 Feigino ir 
Arestovyčiaus pokalbis. 13:00 
Kriminalinė Lietuvos zona. 
14:00 Orijaus kelionių archy-
vai. 15:00, 0:40 Delfi diena. 
16:30 Delfi RU. 17:00, 23:40 
Iš esmės. 19:00 Tvari Lietu-
va. 19:55 Eurojackpot. 20:00 
DELFI interviu. 20:30 Verslo 
Požiūris. 21:00 Orijaus kelio-
nės. 22:30 Jėga ir Kenoloto. 
22:35 Vikinglotto. 

6:00 Lietuvos Res-
publikos himnas.

6:02 Labas rytas, Lietuva.
8:55 Pagalbos šauksmas.
9:45, 0:20 Įstatymas ir tvarka.
10:30 Paskutinis pėdsakas.
11:15 Mokslo ekspresas.
11:45 2022 FIFA pasaulio futbo-

lo čempionatas. G grupė. 
Šveicarija – Kamerūnas.

14:00, 16:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kalnų daktaras.
17:15, 5:15 Ponių rojus.
18:00, 3:05 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda. 
19:00, 1:05 Svečiuose Nomeda. 
20:00 Panorama.
20:45 2022 FIFA pasaulio futbo-

lo čempionatas. G grupė. 
Brazilija – Serbija.

23:00, 3:35 Dviračio žinios.
23:30 Helsinkio sindromas.
2:00, 3:00, 5:00 LRT radijo 

žinios.
2:05 Istorijos detektyvai.
4:05 Langas į valdžią.
4:30 Išpažinimai.
5:05 Šoka Lietuva.



11 p.www.ukzinios.lt                 2022 m. lapkričio 18 d.  

Daiktai, kuriuos galima prikelti antram gyvenimui, „Dėkui“ stotelėje – nuo 
elektronikos iki indų.

Apdovanotas už 
gerus aikštelės eksploatavimo rodiklius
Atkelta iš 1 p.

Šiemet iki lapkričio 4 d. aikšte-
lėje buvo apsilankę 6 412 asmenų, 
todėl tikisi, kad iki metų galo šis 
skaičius vėl viršys 7 000. 

Stambių gabaritų atliekos joje 
priimamos ir mokamai, ir nemo-
kamai. Priklauso nuo atliekų. 
Šiferis, ruberoidas priimami tik 
mokamai. 

Nemokamai priimamų atliekų 
sąrašas ilgas. Tai – baldai, stiklas, 
plastikas, mediena, elektronika ir 
kt. Su sąrašu galima susipažinti 
internete, atvykus į aikštelę ar 
paskambinus telefonu. 

S. Jackūnas primena, kad ve-
žamos priduoti atliekos turi būti 
išrūšiuotos, o ne suverstos į vieną 
maišą. Antraip teks laiką gaišti 
vietoje arba viską vežtis atgal.

Nemokamai priimamas tik nu-
statytas kiekis atliekų. Pavyzdžiui, 
keramikos plytelių atliekų vienas 
asmuo gali priduoti iki 250 kg per 
metus. O padangų – keturias. Jeigu 
kiekis didesnis, gali tekti mokėti. 

Kartais klientai nepatenkinti, 
kad per mažos nemokamai prii-
mamų atliekų normos. Jie norėtų, 
kad visas atliekas priimtų nemoka-
mai. Tačiau  S. Jackūnas atkreipia 
dėmesį, kad stambiagabarites 
atliekas reikia utilizuoti, tam rei-
kalingos lėšos. Todėl ir nustatomi 
maksimalūs nemokamai priimamų 
atliekų kiekiai. 

Pataria šeimos atliekas priduoti 
ne tik savo, bet ir kitų šeimos narių 
vardu. Tada nustatytos normos 
retai kada viršijamos. 

Pasak S. Jackūno, pernai už 
stambiagabaričių atliekų priėmimą 
surinkta  4 567 Eur. 

Kitas iššūkis – buitinės atliekos. 
Pasitaiko atvežančių panaudotas 
sauskelnes ir kitas buityje susida-
rančias atliekas. Tokios aikštelėje 
nepriimamos. 

„Kai kurie įsivaizduoja, kad, 
kaip seniau atliekas veždavo į 
Kopūstėlius ir suversdavo viską į 

bendrą krūvą, taip ir čia, – kalbėjo 
S. Jackūnas. – Aikštelė – ne sąvar-
tynas. Čia turi būti švara ir tvarka. 
Viskas išrūšiuota.“

Nepriimamos ir automobilių deta-
lės – jas surenka tie, kurie utilizuoja. 

Pasak S. Jackūno, kai kurie 
klientai, išgirdę neigiamą atsaky-
mą, supyksta. „Reikia sugebėti 
paaiškinti žmogui. Tačiau dauguma 
yra geranoriški, supranta.“ Dažnai 
žmonės iš anksto paskambina, tei-
raujasi, ką, kokiais kiekiais galima 
atvežti. 

Svarbi darbo dalis – „Dėkui“ 
stotelės veikla. Daiktai joje ne 
tik paliekami, bet ir atrandami. 
Tai, pasak S. Jackūno, – patys 
įvairiausi daiktai – baldai, elektro-
nika, indai, žaislai ir visa kita, ką 
galima panaudoti, prikelti antram 
gyvenimui. Jie stotelėje priimami 
kasdien, o išduodami naujiems 
šeimininkams ketvirtadieniais. 
Aikštelės darbuotojo pareiga pri-
imtus daiktus nufotografuoti, įkelti 
jų nuotraukas į bendrą sistemą, 
kurioje žmonės atlieka daiktų 
rezervacijas internetu. Atvykus 

į aikštelę belieka atsiimti. „Vos 
spėju įkelti, jau rezervuoja“, – pa-
sakojo S. Jackūnas džiaugdamasis, 
kad daiktai stotelėje neužsibūna. 
Kiek priima, tiek išduoda. 

Vasarą dalintos kompostavimo 
dėžės. Ukmergės rajonui jų buvo 
skirta 350, tačiau paklausa dides-
nė – ne visi norintys gavo. Tikisi, 
kad tokia galimybė atsiras ir kitais 
metais. 

S. Jackūnas aikštelėje dirba vie-
nas. Pagalbininko neturi, nors kar-
tais ir reikėtų. Kadangi S. Jackūnas 
yra savivaldybės tarybos narys, 
įmonė sudaro sąlygas dalyvauti 
posėdžiuose – tuo metu jį pakeičia 
kolega iš Širvintų aikštelės, kurio-
je dirba du žmonės.  

Apskrityje veikia 18 „Dėkui“ 
stotelių, iš viso yra 23 stam-
biagabaričių atliekų surinkimo 
aikštelės.

Ukmergiškiui S. Jackūnui už 
gerą darbą įteiktas padėkos raštas 
ir paskatinamosios dovanos. Tai – 
jau ne pirmas jo apdovanojimas. 
2020 metais taip pat buvo paste-
bėtas ir įvertintas.

Atkelta iš 1 p.

„Šiemet ieškota kažko naujo, 
nematyto, netikėto“, – kalbėjo di-
rektorė. Piliakalnio erdvėje atsiras 
miesto pastatų akcentų. Pilies par-
ke įsikurs šviečiantys gyvūnai.“ 

Kaip ir pernai kultūros centras 
savo ištekliais Kęstučio aikštėje 
įrengs šviečiančias arkas.

Pagrindinė eglė liks ta pati 
– auganti greta kultūros centro, 
visuomet gyva.

Pasak direktorės, miesto papuo-
šimo planas darbo grupei pristaty-
tas surengus skaidrių demonstraci-
ją, tačiau kur ir kokiais papuošimais 
Ukmergė pasitiks miestelėnus bei 
svečius telieka staigmena. 

Direktorė patikino, kad įmonė, 
kuri laimėjo konkursą, nebrangi-
ninkė. „Tikrai stengiamės, orga-
nizuojant miesto papuošimą, neiš-
laidauti. Ieškome ne prabangos, o 
išskirtinumo, originalumo“, – sakė 
R. Graužinienė.

Ukmergės rajono mero pa-
vaduotojos Agnės Balčiūnienės 
duomenimis, „Kalėdų pasakos“ 
išpildymas šiemet atsieis 49 005 
Eur. „Konkursą idėjos prasme 
laimėjo UAB „Lumidėja“. Tikslu-
mo dėlei, ne visa suma skirta šiai 
įmonei, o ir išleista bus truputį 
mažiau, nei planuota biudžete“, 
– informavo ji. 

UAB „Lumidėja“ direktorius 
Karolis Balvočius pasakojo, kad 
šiemet visoje Lietuvoje puošia net 
18 miestų eglių. Ukmergėje šią sa-
vaitę pradėti paruošiamieji darbai 
– kabinamos stulpų dekoracijos. 

Pasak įmonės vadovo, iš kitų 
miestų Ukmergė išsiskiria tuo, kad 
puošiama daug erdvių. Jo paste-
bėjimu, pagal erdvių kiekį skirta 

Prieš šventes miestas 
pateiks staigmenų

puošybai pinigų suma – nedidelė. 
Yra panašaus dydžio miestų, kurie 
tokią sumą išleidžia vien eglei, o 
erdvių nepuošia arba joms skiria 
lėšų papildomai. 

Tendencija puošti daugiau skir-
tingų erdvių, pasak K. Balvočiaus, 
atėjo per pandemiją, kai siekta, 
kad žmonės nesibūriuotų.

Anot įmonės vadovo, šiemet 
Ukmergėje bus sukurtas visas 
Kalėdų kelias nuo eglės iki 
piliakalnio. Jame bus galima 
atrasti įvairių „Kalėdų pasakos“ 
motyvų. Atskleidė, kad šiųmetė 
miesto eglė tviskės klasika. „Eglė 
bus klasikinė, šiltos baltos spal-
vos. Pinsime kiekvieną šaką“, 
– sakė jis. 

Miesto eglė sužibs gruodžio 
10 dieną 16 val. Kol visi lauks šio 
magiško suspindėjimo, į miestą 
įvažiuos kalėdinis automobilių 
karavanas, atvešiantis visų, o ypač 
mažųjų ukmergiškių, taip laukia-
mą Kalėdų Senelį. 

Scenoje džiaugsmo pūgą kels 
vaikų popgrupė „Garsiukai“. Vė-
liau vyks lazerių šou ir šokiai su 
grupe „Žemaitukai“.

Organizatoriai kviečia įmones, 
įstaigas, organizacijas, klubus, 
mokyklas, šeimas, bendruomenes, 
draugijas ir visus ukmergiškius 
šventiškai papuošti savo transpor-
to priemones ir dalyvauti antrame 
kalėdiniame automobilių karava-
ne. Dalyviai kviečiami registruotis 
iki gruodžio 6 d. tel. 8 646 90332 
arba el. paštu vaikurenginiai@
ukmergeskc.lt.

Kartu su eglute nušvis ir kitos 
miesto erdvės: parkas, aikštė, 
piliakalnio, muziejaus prieigos, 
gatvės ir gatvelės. 

Mokyklos iki gruodžio 1 d. gali 
teikti paraiškas ir pretenduoti į 2022 
m. Gedimino pilies bokšto Lietuvos 
valstybinę vėliavą. Ji bus iškilmingai 
nuleista ir įteikta mokyklai Lietuvos 
Vėliavos dieną – 2023 m. sausio 1-ąją.

Kasmet Vilniuje minint Lietuvos 
vėliavos dieną Lietuvos kariuo-
menės Garbės sargybos kuopos 
kariai nuleidžia visus metus bokšte 
plevėsavusią trispalvę ir pakelia 
naująją. Pagal tradiciją nuleista 
vėliava perduodama saugoti vienai 
iš Lietuvos mokyklų. Ją išrinks ko-
misija, sudaryta iš Krašto apsaugos 
ministerijos, Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos ir Lietuvos na-
cionalinio muziejaus atstovų.

Iniciatyva perduoti mokyklai 
Gedimino pilies bokšto trispalvę 
kilo 2005 metais, siekiant pagerbti 
ir paskatinti mokyklas, aktyviai 
dalyvaujančias ugdant vaikų ir 
jaunimo pilietiškumą, visuomeninį 
ir pilietinį aktyvumą, skatinant ša-
lies istorijos, kultūros ir Lietuvos 
kariuomenės pažinimą. Iki 2005 
m. vėliava būdavo perduodama 
Lietuvos nacionaliniam muziejui.

Mokyklų paraiškos priimamos 

Kam šiemet atiteks 
Gedimino pilies bokšto valstybinė vėliava?

Krašto apsaugos ministerijoje el. 
paštu RSV@kam.lt. 

Pirmą kartą Lietuvos trispalvė 
Gedimino pilies bokšte suplevėsavo 
1919 metų sausio 1 d. Tąkart ją iškėlė 
Lietuvos sava-
norių grupė, 
vadovaujama 
Vilniaus mies-
to komendanto 
Kazio Škirpos. 
Pakelta vėliava 
buvo palydėta 
šūviais, po to 
savanoriai su-
giedojo Lietu-
vos himną. 

Deja, pirmą 
kartą iškelta 
Lietuvos tris-
palvė plevė-
savo neilgai. 
1919 m. sausio 
6 d. Vilnių už-
ėmė bolševi-
kai ir nuo tris-
palvės nuplėšė 
geltoną ir žalią 
spalvas, palikę 
tik raudoną.

Lietuvai atgavus nepriklauso-
mybę, kiekvienais metais sausio 
pirmąją rengiama Vėliavos pakė-
limo ceremonija.

UŽ inf.

Atkelta iš 2 p.

Pakabinta informacija, kad reikia 
spausti nurodytą mygtuką. Spau-
dė, bet niekas durų neatidarė. 
Reikėjo kurį laiką laukti.

Manė, kad viduje daug intere-
santų susirinko, bet, kai galiausiai 
buvo įleistas, pasirodo – ne. Užtat 
jautėsi kavos aromatas. Mano, kad 
darbuotojos tiesiog gėrė kavą ir 
nenorėjo, kad jis joms trukdytų.

Ukmergiškiui pikta, kad val-
diškos įstaigos durys užrakinamos 
pasinaudojus buvusia pandemija. 
Bet kam dabar jas rakinti? Nuo ko? 
Kad žmonės sėdėtų ir šaltų lauke? 
Karantinas juk seniai pasibaigęs. 

Pasak rajono savivaldybės at-
stovės spaudai Daivos Zimblienės, 
į minėtą pastatą galima patekti tik 
paspaudus GSM telefonspynės 
mygtukus ir pakvietus darbuotoją, 
nes nėra techninių galimybių pagal 
poreikį išjungti ir įjungti per pan-

Per karantiną užrakintos 
seniūnijos durys tokios ir liko

demiją sumontuotos durų įrangos. 
Ši įranga, neleidžianti atidaryti 

durų be rakto, buvo sumontuota 
2020 metų lapkritį.

„Iki šiol nebuvo gauta skundų, 
kad dabartinė aptarnavimo tvarka 
yra nepatogi lankytojams. Tačiau, 
išanalizavus šią pateiktą nuomonę 
bei atsižvelgiant į kitas aplinkybes 
(tokias, kaip šaltėjantis oras), taip 
pat į tai, kad gana dažnai į minėtą 
pastatą užsuka garbaus amžiaus 
žmonės, kuriems sunku perskai-
tyti prie pastato durų skelbiamas 
instrukcijas ir jas suprasti, mano-
me, kad dabartinę tvarką reikėtų 
keisti“, – atsakė atstovė spaudai.

Teigiama, kad seniūnija ieškos 
techninių galimybių, kaip pakeisti 
dabartinį patekimą į pastatą, kad lan-
kytojai savo vizito pas seniūnijos ar 
Finansų skyriaus specialistus galėtų 
patogiai laukti laukiamajame. 

„Apgailestaujame, kad žmogui 
atvykus į Ukmergės miesto seniū-
niją, kur dirba ir Ukmergės rajono 
savivaldybės administracijos Fi-
nansų skyriaus darbuotojai, kuruo-
jantys vietinės rinkliavos, nuomos 
mokesčių ir licencijų išdavimo 
klausimus, laiku nebuvo atidary-
tos GSM telefonspynės valdomos 
įėjimo į pastatą durys ir dėl to jis 
patyrė nepatogumų“, – savivaldy-
bės poziciją išsakė atstovė spaudai.

UŽ inf.

Skelbkitės 
savaitraštyje

Nemokami asmeniniai 
ir mokami reklaminiai skelbimai 
priimami nuo trečiadienio 8 val. 

iki antradienio 15 val.
tel. (8 340) 63663, 8 606 71155, 
el. paštu ukmerge@ukzinios.lt

savaitraštyje
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Konkurse „Mūsų bendruome-
nės savanoris 2022“, skirtame 
Savanorystės metams paminėti, 
ukmergiškė Ramunė Varnienė 
apdovanota nominacija „Už įkve-
piantį įsitraukimą“.

Konkursą organizavusi VšĮ Kai-
mo verslo ir rinkų plėtros agentūra 
„Litfood“ kvietė kaimo gyventojus 
siūlyti kandidatus nominacijoms: 
„Už įkvepiantį įsitraukimą“, „Už 
novatoriškumą ir kūrybiškumą“, 
„Už universalumą ir įvairiapusiš-
kumą“, „Jaunasis bendruomenės 
savanoris“, „Už telkiančią lyde-
rystę“, „Už ilgametę savanorystę“. 

Nugalėtojai apdovanoti VDU 
Žemės ūkio akademijoje praėjusią 
savaitę vykusioje šventėje.

Iš viso šalyje pasiūlyta 80 no-
minantų. Tarp jų buvo ir ukmergiš-
kių: Deltuvos bendruomenė pasiū-
lė Kazį Aleknavičių nominacijai 
„Už ilgametę savanorystę“, Valų 
bendruomenė – Aldoną Gelūnienę 
nominacijai „Už universalumą 
ir įvairiapusiškumą“, Ukmergės 

Ukmergiškė apdovanota 
už savanorišką veiklą

krašto bendruomenių sąjunga – R. 
Varnienę nominacijai „Už įkve-
piantį įsitraukimą“. 

R. Varnienė tapo laureate. Ji yra 
Ukmergės krašto bendruomenių 
sąjungos valdybos narė, Laičių 
kaimo bendruomenės pirmininkė. 
Savanorišku darbu moteris prisi-
deda prie bendruomenei svarbių 
veiklų – organizuoja talkas, akci-
jas, inicijuoja šventes, įgyvendina 
projektus, padedančius gerinti 
bendruomenės aplinką. 

Savanorystė yra veikla, kai 
žmogus dalį savo laiko, energijos, 
žinių ir asmeninės patirties skiria 
bendruomenei ir visuomenei nau-
dingam darbui, už kurį negauna 
jokio piniginio atlygio. 

R. Varnienei šį rudenį – tai jau 
antras reikšmingas jos veiklos 
įvertinimas.

Už aktyvią visuomeninę veiklą 
ir vietos bendruomenės telkimą 
Savivaldos dienos proga ji buvo 
apdovanota Mero padėkos ženklu.

UŽ inf.

Dainiaus Vyto nuotr. 
R. Varnienė pelnė nominaciją „Už įkvepiantį įsitraukimą“, o prieš mėnesį 
buvo apdovanota Mero padėkos ženklu.

Ypatingai šiltas ruduo atnešė 
netikėtumų sodininkams, darži-
ninkams, gėlininkams. Turbūt 
pastariesiems – itin daug džiaugs-
mo, nes daugelyje vietų šalnos lig 
šiol nepakando vasarinių gėlių 
žiedų. 

Laumėnų kaime gyvenanti 
Nijolė Barišauskienė pasakojo 

Nasturtei šiltas ruduo „užaugino sparnus“

Didžioji nasturtė – ne tik 
dekoratyvus, bet ir vaistinis, 
maistinis, prieskoninis augalas. 
Lietuvoje vadinamas įvairiais 
vardais: nasturcija, nasturta, 
nasturtas, nasturtis. 

Pasak biologų, šis vienmetis 
augalas dažniausiai užaugina 
iki 3 m ilgio šliaužiantį stiebą, 
o žydi nuo vasaros pradžios iki 
rudens šalnų.

Augalas kilęs iš Pietų Ameri-
kos, gausiausiai paplitęs Andų 
kalnuose. Į Europą atkeliavo 17 a.

pastarosiomis savaitėmis ne-
galinti atsistebėti palei namo 
sieną įsitaisiusia savo nasturta. 
Nepamena metų, kad lapkričio 
viduryje šis augalas dar žaliuotų 
ir gausiai žydėtų. Šilumą mėgs-
tančią gėlę dažniausiai rudeni-
nės šalnos pakanda dar spalio 
mėnesį.

Stebina Nijolę ne tik toks vė-
lyvas gėlės žydėjimas, bet ir jos 
įspūdingas ilgis. Sako sėkliukių 
pasėjusi viename namo gale, o 
augalas jau nukeliavo iki pat kito. 
Pamatavo, kad nusidriekė net 
šešis metrus. Augalo stiebo storis 
irgi ypatingas – stangrus ir tvirtas, 
kaip pupos. 

qqq
Didžioji nasturtė Andų kalny-

no tautų medicinoje naudojama 
žaizdoms gydyti. Jos žolės ekst-
raktai ir eterinis aliejus pasižymi 
atsikosėjimą skatinančiu, anti-
mikrobiniu, priešuždegiminiu, 
priešgrybeliniu, kardioprotekci-
niu poveikiais. 

Nasturčių sėklų aliejus nau-
dojamas odos ligoms gydyti, o 
šviežių lapų sultys stiprina plaukų 
šaknis. Žolės nuoviru gydoma 
mažakraujystė, odos ligos, gerk-

lės uždegimai, paradantozė.
Homeopatiniai nasturčių 

preparatai naudojami lėtinio 
sinusito, bronchito bei šlapimo 
takų infekcijų gydymui.

qqq
Lapams, žiedpumpuriams, 

nesunokusioms sėkloms bū-
dingas aštrus skonis, todėl jie 
vartojami kaip prieskoniai ruo-
šiant salotas, verdant sriubas 
ir gaminant antruosius mėsos 
bei žuvies patiekalus.

UŽ inf.

Ukmergės meno mokyklos 
galerijoje „Keliaujantis paukštis“ 
atidaryta 16-metės Agotos Daruly-
tės kūrybos darbų paroda. 

Joje eksponuojami mokslei-
vės piešiniai, grafikos ir tapybos 
darbai.

Parodos autorė šiuo metu mo-
kosi Vilniuje, Nacionalinėje Mi-
kalojaus Konstantino Čiurlionio 

menų mokykloje. Iki 8 klasės 
ji mokėsi Dukstynos vidurinėje 
mokykloje, kelerius metus žinių 
ir įgūdžių sėmėsi Ukmergės meno 
mokyklos Dailės skyriuje, daug 
piešė ir tapė savarankiškai, kryp-
tingai ruošdamasi menų studijoms. 

Jaunoji kūrėja – Ukmergėje 
žinomų menininkų Kristinos ir 
Egidijaus jaunėlė dukra. Mama  

K. Darulienė pasakojo, kad Naci-
onalinėje Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio menų mokykloje dukra 
mokosi antrus metus. Tai buvo 
jos siekis ir svajonė. Ši paroda – 
pirmoji Agotos autorinė paroda. 
Smagu, kad ji surengta įstaigoje, 
padėjusioje paversti realybe ta-
lentingos moksleivės norą savo 
gyvenimą sieti su menu. 

Ukmergės meno mokyklos 
galerijoje „Keliaujantis paukštis“ 
paroda bus eksponuojama iki 
gruodžio 14 d. 

UŽ inf.

Galerijoje – moksleivės paroda

Į Agotos Darulytės kūrybos parodą susirinko jos šeimos nariai, draugai, mokytojai, meną mylintys ukmergiškiai.

Palei Nijolės namą keliauja nasturtė.

Jolitos Šlepetienės nuotr.

Jei norite pasidalyti mintimis, pageidaujate gauti 
atsakymą į aktualų klausimą, jaučiatės įžeistas 

arba nuskriaustas, skambinkite „Ukmergės žinių“ 
redakcijai telefonais 60112, 63826, 8 605 19268


