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JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ 

METALŲ LAUŽĄ,

SENUS AUTOMOBILIUS 

(IŠRAŠOME PAŽYMAS)

ŠAULIAI. Rugsėjo 16 d. 
Kaune vykusiose devintosiose 
Tėvynės gynėjų sporto žaidy-
nėse šaudymo rungtyje ypač 
gerai pasirodė Jurbarko P. 
Paulaičio 701 kuopos koman-
da, atstovavusi Lietuvos šaulių 
sąjungai. Algimantas Batvinis, 
Eugenijus Žukauskas, Zigmas 
Daugėla ir Audrius Bagdans-
kis užėmė ketvirtąją vietą. Be 
šaudymo statutinių organiza-
cijų atstovai varžėsi dar šešių 
sporto šakų asmeninėse ir ko-
mandinėse varžybose. Pagrin-
diniai renginio organizatoriai 
yra Policijos departamentas ir 
Lietuvos kariuomenės sporto 
klubas. 

ESTIJOJE. Jurbarko viešo-
sios bibliotekos vyr. metodininkė 
Rytė Galbuogienė ir Vadžgirio 
bibliotekininkė Erika Žievienė 
kartus su kolegomis iš Klaipė-
dos apskrities bibliotekų lankosi 
Estijoje. Šis vizitas – Erasmus+ 
projekto „Naujos kompetencijos 
bibliotekininkams vystant nefor-
malųjį suaugusiųjų švietimą“. 
Jurbarkietės Talino centrinėje 
bibliotekoje pristatė Jurbarko r. 
savivaldybės viešosios biblio-
tekos veiklą, dalijosi idėjomis. 
Pagal šį projektą bibliotekininkai 
kiek anksčiau patirties sėmėsi 
Danijoje. 

LANKĖSI. Rugsėjo 16 d. 
savivaldybėje lankėsi susisie-
kimo viceministras Mindaugas 
Tarnauskas, VĮ Lietuvos auto-
mobilių kelių direkcijos direk-
torius Remigijus Lipkevičius 
ir AB Vidaus vandens kelių 
direkcijos vadovas Vladimiras 
Vinokurovas. Susitikime su 
savivaldybės vadovais aptarti 
Jurbarke ir rajone esančių 
valstybinės ir vietinės reikš-
mės kelių gerinimo ir saugaus 
eismo priemonių diegimo klau-
simai, Jurbarko mažųjų laivelių 
prieplaukos ir šalia esančio 
uosto plėtros galimybės. 

Gimnazija dėl broko 
pagalbos neprisišaukia
Vos keli mėnesiai po rekons-

trukcijos, o jau reikia taisyti 
statybininkų paliktą broką. 
Su tokia nemalonia realybe 
po mokyklos renovacijos su-
sidūrė Jurbarko Antano Gie-
draičio-Giedriaus gimnazijos 
bendruomenė. Dar vykstant 
darbams projektą lydėjo įvairūs 
skandalai, o dabar akis bado 
iškilusios sienų dekoro pūslės, 
krentantis tinkas, per pamatus 
besisunkiantis vanduo.

Bado akis

Šių metų gegužę savivaldybė pa-
skelbė, kad gimnazijos renovacija 
esą baigta. Projektas įgyvendintas 
siekiant sumažinti suvartojamos 
energijos sąnaudas – apšiltintos 
išorinės pastato sienos, cokolis 
(atlikta apdaila), pakeistos šildy-
mo ir patalpų apšvietimo siste-
mos (įrengtas LED apšvietimas). 
Pirmame ir trečiame pastato 
aukštuose įrengti neįgaliesiems 
pritaikyti sanitariniai mazgai. 
Darbus priėmusi komisija savo 
parašais patvirtino, kad darbai esą 
atlikti kokybiškai.

Nukelta į 2 psl.

Gimnazijos bendruomenę į neviltį stumia nekokybiškai atlikta pastato renovacija – dekoras pučiasi, tinkas vie-
tomis trupa, per pamatus sunkiasi vanduo... Tačiau broką ištaisyti turinčių statybininkų vis nematyti.   
                                             L. Pilecko nuotr.

ĮVYKIAI

RUDENINĖ „ŠVIESOS“ 
PRENUMERATOS  AKCIJA!

 2023 metams „ŠVIESĄ“ prenumeruokite pigiau! 

Akcijos prenumeratoriai įgyja teisę 
2023 m. „Šviesoje“ nemokamai pa-
skelbti du asmeninio pobūdžio (ne 
verslo) skelbimus.

Prenumeratos kvitą ar jo kopiją 
pristatykite į redakciją 
ir dalyvaukite tradicinėje „Šviesos“ 
loterijoje!

Gyventojams –

52,16 Eur

Kvieskite mobilųjį laiškininką tel. 8 700 55 400, e. p. info@post.lt 
Paštas taiko prenumeratos mokestį.

Prenumerata redakcijoje priimama be papildomų mokesčių. 
Tel.: (8 447) 51 130, 8 656 95 335, e. p. reklama@jurbarkosviesa.lt

NEMOKAMOS REKLAMOS!

plius
100 kv. cm

Juridiniams asmenims –
2023 METŲ „ŠVIESOS“ 

PRENUMERATA – 58,20 Eur

Gėrė, apvogė ir 
sukėlė gaisro pavojų 

12 psl.

Melno sutartis: kuo ji 
svarbi Jurbarko kraštui? 

4 psl.

Tvaraus paveldo žingsniai: 
pradėkime keisti požiūrį 

5 psl.

Savivaldybė 
informuoja 

2 psl.
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1. Dėl posėdžio darbotvarkės.
2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. spren-

dimo Nr. T2-81 „Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo 
rėmimo fondo 2021 metų ataskaitai ir 2022 metų sąmatos patvirtinimo“ 
pakeitimo.

3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. spren-
dimo Nr. T2-80 „Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo 
verslo rėmimo fondo 2021 metų ataskaitai ir 2022 metų sąmatos patvir-
tinimo“ pakeitimo.

4. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. 
sprendimo Nr. T2-281 „Dėl Lidijos Meškaitytės vardo premijos įsteigimo 
ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

5. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. 
sprendimo Nr. T2-274 „Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros 
centro teikiamų atlygintinų paslaugų“ pakeitimo.

6. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. 
sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Seredžiaus senelių globos namuose teikia-
mų bazinių ir papildomų socialinių paslaugų bei finansinių normatyvų 
vienam gyventojui patvirtinimo“ pakeitimo.

7. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. 
sprendimo Nr. T2-267 „Dėl Seredžiaus senelių globos namų didžiausio 
leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

8. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. 
sprendimo Nr. T2-392 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro ir 
VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro reor-
ganizavimo“ pakeitimo.

9. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. 
sprendimo Nr. T2-114 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturin-
tiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo.

10. Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės valdymo struktūros ir 
pareigybių sąrašo tvirtinimo.

11. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. 
sprendimo Nr. T2-25 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2022 metų 
biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

12. Dėl profesinio orientavimo koordinavimo, organizavimo ir vyk-
dymo.

13. Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės 
mokyklos dalyvavimo tarptautiniame projekte.

14. Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ nuostatų pa-
tvirtinimo.

15. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. 
sprendimo Nr. T2-238 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko vaikų lopšely-
je-darželyje „Nykštukas“ bei Jurbarko r. Jurbarkų darželyje-mokykloje 
patvirtinimo“ pakeitimo.

16. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. 
sprendimo Nr. T2-241 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės 
pagrindinėse mokyklose ir mokykloje-daugiafunkciame centre patvir-
tinimo“ pakeitimo.

17. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. 
sprendimo Nr. T2-237 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės 
gimnazijose patvirtinimo“ pakeitimo.

18. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. 
sprendimo Nr. T2-43 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2022–2024 
metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

19. Dėl Jurbarko savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo 
Nr. T2-166 „Dėl pasiūlymų dėl Jurbarko rajono savivaldybės saugomų 
teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

20. Dėl 0,4 kV oro linijos atramų pirkimo iš AB „Energijos skirstymo 
operatorius“.

21. Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, 
patvirtinimo.

22. Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunk-
cio centro teikiamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo ir atleidimo 
nuo mokėjimo už paslaugas.

23. Dėl leidimo neformaliojo vaikų švietimo teikėjams naudotis švie-
timo, kultūros ir sporto įstaigų patalpomis.

24. Dėl sutikimo perimti Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn 
valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.

25. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankui.
26. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Marijampolės apskri-

ties vyriausiajam policijos komisariatui.
27. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. 

sprendimo Nr. T2-311 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 
struktūros tvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigy-
bių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ 
pakeitimo.

28. Dėl sovietinio paminklo, esančio Jurbarko Antrojo pasaulinio karo 
Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje, demontavimo.

29. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 24 
d. sprendimo Nr. T2-195 „Dėl keleivių vežimo vietinio reguliaraus 
susisiekimo autobusų maršrutais tarifų dydžių nustatymo“ pakeitimo.

Savivaldybės meras Skirmantas MOCKEVIČIUS

JURBARKO R. SAVIVALDYBĖS TARYBOS 
2022 M. RUGSĖJO 29 D. 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Atkelta iš 1 psl.

Tačiau abejonių dėl to kilo vos 
pridavus pastatą. Pasak gimnazi-
jos bendruomenės, brokas badyte 
badė akis. Vienoje vietoje susmuko 
nuogrinda ir trinkelės. Netrukus 
paaiškėjo ir rimtesnės problemos 
– toje vietoje per pamatus į pas-
tato rūsį pradėjo sunktis vanduo. 
Žvilgsnis aukštyn – o ten ties ke-
tvirtuoju aukštu pučiasi ir trūkinėja 
fasado tinkas. Įtrūkimai pastebimi 
ir po kai kuriais langais.

Už galvos verčia griebtis ir pagal 
kitą projektą įrengtas gimnazistams 
su negalia skirtas liftas. Šiemet jis 
jau buvo sugedęs devynis kartus. 
Paskutinį kartą – rugsėjo 14-ąją.

Stogo neįtraukė

Didžiausią nerimą kelia kiauras 
gimnazijos stogas. Jis, tiesa, į reno-
vacijos projektą nebuvo įtrauktas. 
Įstaiga ne kartą dėl į vidų bėgančio 
vandens ir pustomo sniego kreipėsi 
į savivaldybę prašydama pagalbos. 
Tai daryta ir žodžiu, ir raštu. Toks 
raštas savivaldybės administracijos 
direktoriui Raimundui Basčiui 
buvo išsiųstas 2020-ųjų spalį. Juo 
informuojama, kad gimnazijos sto-
gas jau keletą metų leidžia vandenį, 
nes yra suplyšusi apsauginė plėvelė, 
tuščios ertmės prie stoglangių.

Panašų raštą gimnazija išsiuntė 
2021 m. vasarį. Tik šį kartą jis 
buvo skirtas ne vien savivaldybės 
administracijos direktoriui, bet ir 
rajono merui Skirmantui Mockevi-
čiui. Raštu priminta, kad dėl stogo 
būklės jau buvo kreiptasi į adminis-
tracijos direktorių ir pranešama, 
kad per nesandarias stogo ertmes 
pustomas sniegas, kuris krenta 
ant apšiltinimo vatos. Gimnazijos 
direktorė Vida Greičiūtė sakė, kad 
į savivaldybę kreipėsi iškart, kai 
tik pastebėjo problemą ir suprato 
jos mąstą. 

„Akivaizdu, kad gimnazija to-
kiam remontui lėšų neturi. Savo 
jėgomis sutvarkėme aktų salę, 
kuriai savivaldybė nupirko dažų, 
bibliotekos įrengimui keliais eta-
pais taip pat buvo skirta pinigų. 
Tačiau dabar neramu, kad tie 
darbai ir pinigai nueis niekais, nes 
per stogą bėga vanduo ir viskas 
šlampa“, – nerimavo direktorė, 
vardydama patalpas, kurioms per 
kiaurą stogą patenkanti drėgmė 
kenkia labiausiai.

„Projektinė“ 
nesusipratimų virtinė

2020 m. gegužės 6 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė skyrė 652 
000 Eur gimnazijos pastato at-
naujinimo darbams. Finansavimo 
sutartis tarp savivaldybės ir Švieti-
mo, mokslo ir sporto ministerijos 
pasirašyta 2020 m. birželio 9 d. At-
likus viešųjų pirkimų procedūras, 
2020 m. birželio 17 d. savivaldybės 
administracija pasirašė su UAB 
„Vilungės statyba“ rangos sutartį 
dėl gimnazijos atnaujinimo. 

Sutarties vertė buvo 625 306 Eur 
– tokį finansavimą galėjo gauti savi-
valdybė, jei gimnazijos renovacijos 
darbai būtų organizuoti sklandžiai. 
Projektas užtruko, vardan tiesos 
reikia pasakyti, kad tarp trukdžių 
įvardijamos ir galimos projektuoto-
jų klaidos ar reikalingi pakeitimai. 

Tačiau didžiausiu stabdžiu buvo 
pati darbus vykdžiusi bendrovė, 
neradusi darbininkų, delsusi atlikti 
darbus, atradusi vis naujų pasitei-
sinimų. Priekaištų netrūko ir už 
projektą atsakingiems savivaldybės 
administracijos valdininkams. Savi-
valdybės administracijos direkto-
rius tarybos nariams ne kartą turėjo 
aiškintis dėl stringančio projekto 
ir vis didėjančio papildomų darbų 
masto, tuo pačiu – ir papildomų 
pinigų, tik jau iš rajono biudžeto 
kišenės. 

 Laikas parodė, kad „Vilungės 
statybos“ galimybėmis abejota ne 
be reikalo – darbai buvo baigti tik 
2022-ųjų balandžio 30-ąją.

Galutinė rangos darbų kaina 
išaugo iki 745302,71 Eur, papil-
domų darbų atlikta už 123795,67 
Eur. Pakoregavus projektą, buvo 
pakeista laiptų į pusrūsį vieta, 
išmontuoti dveji laiptai pietinėje 
pastato dalyje, panaikinti langai 
cokolinio aukšto šiaurinėje pusėje, 
sumažinti langai pietinėje pusėje, 
atsisakyta prieduobių, kurios buvo 
užpiltos gruntu, pakeista garažo 
šiltinimo medžiaga.

Nors savivaldybė galėjo gauti 
per 625 tūkst. eurų, iki projektui 
skirto termino pabaigos sugebėjo 
darbų atlikti už 445024,60 Eur. 
Tad likusi valstybės numatytos 
paramos dalis tiesiog nuplaukė. 
Užtat iš savo biudžeto teko pridėti 
net 300278,11 Eur. Kitaip tariant, 
jei projekto užsakovai – Jurbarko 
r. savivaldybės administracija – ir 
rangovai UAB „Vilungės statyba“ 
viską būtų atlikę tinkamai, be vė-
lavimų, net ir atmetus lėšas už pa-
pildomus darbus, rajono biudžetas 
būtų sutaupęs bene 180 tūkst. eurų. 

Kol kas – tik raštai

Dėl akivaizdaus darbo broko 
savivaldybės tarybos posėdžiuose 
politikai ne kartą teikė paklausi-
mus savivaldybės administracijos 
direktoriui R. Basčiui. Tačiau 
valdininkų atsakymuose problemų 
sprendimo neįžvelgsi. Į paklausimą 
dėl situacijos gimnazijoje „Šviesos“ 
redakcijai atsakiusio Infrastruktū-
ros ir turto skyriaus vyr. specialisto 

Gedimino Šaltinio parengtame 
rašte teigiama, kad apie atsiradu-
sius defektus „Vilungės statyba“ 
yra informuota ir remontas bus 
atliktas artimiausiu metu, kai tai 
leis palankios oro sąlygos. 

Tame pačiame atsakyme tikina-
ma, kad gimnazijos pastato stogo 
remontas nebuvo numatytas. 

„Mokykla, mokslo paskirties 
pastatas, yra perduotas valdyti 
Antano Giedraičio-Giedriaus 
gimnazijos administracijai, kuri 
organizuoja statinio techninę prie-
žiūrą. Pagal šiuo metu galiojančią 
vidaus tvarką, švietimo ir kultūros 
įstaigos kasmet pateikia paraiškas 
remonto darbams ir Jurbarko 
rajono švietimo objektų plėtros 
ir modernizavimo bei kultūros 
ir sporto įstaigų remonto lėšų 
paskirstymo komisija paskirsto 
Jurbarko rajono savivaldybės 
biudžeto lėšas. Gimnazijos admi-
nistracija turi kreiptis į švietimo 
objektų plėtros ir modernizavimo 
bei kultūros ir sporto įstaigų re-
monto lėšų paskirstymo komisiją 
dėl lėšų skyrimo stogo remonto 
darbams“, – teigiama atsakyme.

Nors valdininkai ragina gimna-
ziją kreiptis į specialią komisiją, 
verta nepamiršti, kad nė į vieną 
iš savo raštiškų kreipimųsi dėl 
stogo problemų atsakymo įstaiga 
iš savivaldybės nėra gavusi.

Situaciją dėl stogo žino ir jau 
minėtas G. Šaltinis, kuris gim-
nazijos palėpėje lankėsi žiemą ir 
matė, kad sniegas pustomas į vidų, 
o lyjant, aišku, bėga vanduo.

Kiaura ir sporto salė

Gimnazija vargsta ir su admi-
nistruojamu sporto kompleksu, 
kuris kartu yra ir pagrindinė, 
didžiausia bei Jurbarko r. sportą 
reprezentuojanti vieta. Per jo sto-
gą ir sienas į vidų sunkiasi vanduo, 
sporto salę ne kartą buvo užliejęs 
lietaus vanduo, teko keisti dalį 
brangaus parketo. Tačiau kol kas 
gimnazija iš savivaldybės  sulaukė 
tik priminimo, kad pastatą admi-
nistruoja ji pati.

Lukas PILECKAS

Gimnazija dėl broko 
pagalbos neprisišaukia

Savivaldybė informuoja

Kiauras gimnazijos stogas į renovacijos darbų sąrašą įtrauktas nebuvo, 
tačiau dėl jo būklės reikia greito sprendimo.        L. Pilecko nuotr.
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Sunkią regos negalią turinčių jurbarkiškio 39 m. Tomo Jokimaičio ir 24 
m. jo draugės Gražinos Streleckytės istorija – ne apie graudulį ir gailestį. 
Ji labai pozityvi ir įkvepianti, įrodanti, kad atkaklumas, nuoširdi meilė ir 
jungtinės pastangos kuria stebuklus. 

Nors paauglystėje dėl ligos Tomui 
buvo persodintas mamos inkstas (su 
juo gyveno 19 metų), o dėl genetinio 
paveldimumo regėjimas palaipsniui 
blogėjo, jis sugebėjo važinėti dvira-
čiu, žaisti krepšinį. Vyro regėjimas 
ypatingai suprastėjo nustojus veikti 
pirmajam dovanotam organui, dia-
lizių metu. Dabar Tomas gyvena jau 
su antruoju transplantuotu inkstu. 

Po šių įvykių vyro gyvenime buvo ir 
depresyvių momentų, bet prieš porą 
metų Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
sajungos stovykloje besimokydamas 
naudotis baltaja lazdele jis susipaži-
no su kraštiete Gražina. Atsirado 
prasmė ir viltis. Tomas atsitiesė. 
Šešėlių pasaulyje gyvenantis vyras 
šiandien nebijo net iš savęs pasijuok-
ti: „Būna, kad negelbsti ir lazdelė – 
kažkur vis tiek užkliūvi. Bet jei vieną 
kartą „žioplį pagavęs“ kakta stulpą 
„pabučiuoji“, tai jau įsimeni jį tikrai 
gerai ir kitą kartą aplenki.“ 

Gražina, kitaip nei Tomas, negali 
pasigirti gražia ir laiminga vaikys-
te – maža ne kartą stipriai sušalusi 
susirgo sunkiu reumatoidiniu artritu, 
dėl jo beveik visai prarado regėjimą. 
Pora dabar gyvena Tomo namuose 
Jurbarke, kur yra geresnės sąlygos 
ir trejų su puse metų Gražinos sūnui 
Nojui auginti. „Kadangi abu esame 
nuolatos priklausomi nuo kitų, 
tai labai džiaugiamės, kad galime 
naudotis asmeninės asistentės pa-
galba ir atpalaiduoti nuo rūpesčių 
artimuosius. Nojus turi lengvą raidos 
sutrikimą, yra labai judrus, tai dar 
Gražinai gyvenant Jurbarko ben-
druomeniniuose šeimos namuose 
jai buvo paskirta asistentė Virga. O 

darniai tvarkantis, šalia protingo, 
rūpestingo ir šviesaus Tomo gyve-
nimu džiaugiasi Gražina. Nojukas 
lanko darželį, per metus labai didelę 
pažangą padarė, pradėjo geriau 
šnekėti. Pora tikisi, kad sutrikimus 
jis visai išaugs. Šis darbas yra labai 
prasmingas. Duoti visada smagiau 
nei gauti. Jei esate jautrūs, sąžiningi, 
empatiški, išmėginkite save šiame 
darbe. Bent keletą valandų pabūkite 
geresne pasaulio dalimi.“

Asmenine pagalba Jurbarko r. 
savivaldybėje naudojasi 4 įvairaus 
amžiaus ir skirtingas negalias tu-
rintys žmonės. Ją čia organizuoja ir 
teikia biudžetinė įstaiga „Skalvijos 
namai“ ir VšĮ „Jurbarko socialinės 
paslaugos“. Teikėjas, gavęs savival-
dybės administracijos direktoriaus 
sprendimą dėl pagalbos poreikio 
konkrečiam žmogui, skiria asme-
ninį asistentą arba sudaro sutartis 

su paties gavėjo pasiūlytu asistentu, 
jei šis nėra susijęs su juo giminystės 
ryšiais. 

 „Asmeninė pagalba teikiama 
nemokamai, jeigu žmogaus paja-
mos yra mažesnės negu 294 Eur (2 
valstybės remiamų pajamų dydžiai). 
Jeigu pajamos didesnės, mokestis 
už pagalbą negali viršyti 20 proc. 
jos teikimo išlaidų ir negali būti 
didesnis negu 20 proc. asmens paja-
mų. Noriu pabrėžti, kad kiekvienu 
atveju mokesčio dydis nustatomas 
individualiai įvertinus asmens 
pajamas, jo galimybes mokėti ir 

Kampanija „Atrask galimybes“. Tomas: už labai 
reikalingą asmeninę pagalbą primokėti tikrai negaila!

atsižvelgiant, ar jam teikiamos kitos 
socialinės paslaugos. Todėl tikrai 
verta kreiptis dėl pagalbos gavimo 
ir drauge paieškoti palankiausių 
sprendimų. Norint ją gauti jokių 
apribojimų nei amžiui, nei negalios 
pobūdžiui nėra. Nuoširdžiai ragi-
nu savivaldybės gyventojus, kurie 
dėl negalios negali savarankiškai 
orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir 
(ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio 
gyvenimo, kreiptis į nuolatinės gy-
venamosios vietos seniūnijos socia-
linį darbuotoją. Jis padės sutvarkyti 
reikalingus dokumentus, prelimi-
nariai apskaičiuos pagalbos kainą ir 
atsakys į kitus rūpimus klausimus. 
Išdrįskit palengvinti sau gyvenimą 
ir būkit sveiki“, – sako Jurbarko r. 
savivaldybės administracijos So-
cialinės paramos skyriaus vedėja 
Laima Gardauskienė.

Kampanija „Atrask galimybes“ 
skirta supažindinti su asmenine 
pagalba ir skatinti ja naudotis. At-
raskite naujas galimybes ir laisvę 
gyventi!

 Kampaniją „Atrask galimybes“ 
inicijuoja Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentas prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos. 

Daugiau informacijos apie asme-
ninės pagalbos teikimą ieškokite 
Neįgaliųjų reikalų departamento 
svetainėje www.ndt.lt bei „Facebo-
ok“ paskyroje.

Užsak. Nr. 926.

dabar ji pagelbėja mums abiem (po 
4 val. kiekvienam darbo dienomis). 
Kartu einame apsipirkti, vykstame 
pas gydytojus. Esame labai patenkin-
ti nuostabia asistente. Ji – mūsų akys, 
draugė, palydovė. Asmeninė pagalba 
yra labai reikalinga ir gera priemonė. 
Mums už ją reikia primokėti, bet 
tikrai negaila. Kviečiu dar neišban-
džiusius nebijoti ir kreiptis dėl šios 
pagalbos gavimo. Jei nerastumėt 
bendros kalbos su asistentu, galėtu-
mėt prašyti jį pakeisti. Naudokitės 
puikia galimybe“, – pasakoja Tomas, 
kol Gražina puryčiauja su sūneliu. 

47 m. Virgą Pliuščikienę, didžiąją 
gyvenimo dalį dirbusią prekyboje, 
pokyčiams įkvėpė neatlygintinai 
savanoriaujantis sūnėnas ir natūra-
lus noras padėti žmonėms. Moteris 
išklausė 40 val. individualios priežiū-
ros personalo įžanginius mokymus 
ir ėmė pildyti svajones. „Su šia pora 
praleidžiu visą darbo dieną. Labai 
susidraugavom. Ir su Tomo tėvais, 
kurie vaikams gelbsti savaitgaliais. 
Jie mane vadina Angelu sargu. Esam 
kaip šeima – kartu net gimtadienius 
švenčiam. Labai džiaugiuosi savo 
sprendimu. Iš šių žmonių semiuosi 
stiprybės ir mokėjimo džiaugtis ma-
žais dalykais. Jie labai stengiasi viską 
darytis patys – aš tik būdama kartu 
padedu jiems geriau matyti. Drauge 
diskutuojam įvairiausiom temom, 
net pasiginčijam. Tomas ir Gražina 
nori būti pilnaverčiai – kartu suka-
mės buityje, einame pasivaikščioti, 
į koncertus, kavines, parduotuves. 
Gaila, kad visuomenei dar kartais to-
lerancijos pritrūksta. Labai gera ma-
tyti, kaip teisingoj aplinkoj, visiems 

Tomas Jokimaitis, Gražina Streleckytė, mažasis Nojukas, Virga Pliušči-
kienė.           Asmeninio archyvo nuotr.

Vėstant orams ir augant užkrečiamosiomis virusinėmis ligomis 
sergančių asmenų skaičiui, viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės 
sveikatos priežiūros centras (toliau – Jurbarko r. PSPC) kviečia visus 
pageidaujančiuosius vakcinuotis nuo COVID-19 ligos. 

Vakcinacijai laukiami asmenys, prisirašę prie  Jurbarko r. PSPC ir 
prie kitų sveikatos priežiūros įstaigų. 

Įstaigoje skiepijama, naudojant gamintojo „Pfizer“ originaliąją 
„Comirnaty“ vakciną (pirminė vakcinacija) ir to paties gamintojo 
adaptuotą „Comirnaty“ Omikron BA.1 atmainai vakciną (sustipri-
nančiajai vakcinacijai). 

Pirminei vakcinacijai laukiami asmenys nuo 5 metų amžiaus, pirmai 
sustiprinančiajai – asmenys nuo 12 metų, o antrai sustiprinančiajai– 
60 metų ir vyresni gyventojai, taip pat asmenys, sergantys lėtinėmis 
ligomis. 

Spalio mėnesį antrąja sustiprinančiąja doze numatoma skiepyti visus 
asmenis nuo 18 metų. Apie šią galimybę informuosime papildomai.

COVID-19 vakciną galima derinti su sezoninio gripo vakcina. 
Keturvalentę sezoninio gripo vakciną planuojama gauti artimiausiu 
metu.

Pasiskiepyti nuo COVID-19 Jurbarko r. PSPC galima 
kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 14 val. 
procedūriniuose kabinetuose – 216 ir 218. 

REGISTRUOTIS GALIMA: 
• internetu www.jurbarkopspc.lt puslapyje dešiniajame viršutiniame 

kampe paspaudus raudoną lauką „Jurbarkas COVID-19 vakcinacija“; 
• telefonu 8 447 54200;
• arba atvykus į Jurbarko r. PSPC registratūrą ar procedūrinį 

kabinetą.

VšĮ Jurbarko rajono PSPC direktorė Remigija MENCIENĖ

Jurbarko r. PSPC 
kviečia skiepytis 
nuo COVID-19

Rugsėjo 30 d.  Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyks konferencijos-diskusijos  

„AR ESAME TOKIE TURTINGI, KAD ŠILUMĄ REIKIA IMPORTUOTI“, 
„GYVENIMAS SAUGOMOSE TERITORIJOSE“  

ir bibliotekos parke eksponuojamos moksleivių rašinių ir piešinių parodos 

„KODĖL AŠ NORIU BŪTI MIŠKININKU“ 
atidarymas ir lesyklų paukščiams kalimo akcija. 

Renginio globėjas Seimo narys Ričardas Juška 

Draugai: Jurbarko rajono laikraštis „Šviesa“, bendrovės „Graneda“ ir „Savas miškas“,  
VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto Ornitologų klubas.
Rengėjai: Jurbarko rajono savivaldybė ir internetinė svetainė www.miskininkas.eu
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Viena iš svarbesnių datų, 
siejamų su Jurbarku, yra 1422 
m. rugsėjo 27 d. Lenkijoje, prie 
Melno ežero, pasiekta diplo-
matinė taika tarp Lenkijos ka-
ralystės, Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės bei Livonijos 
Ordino. Šventosios Romos im-
peratorius Zigmantas I Melno 
taiką patvirtino 1423 m. kovo 30 
d. Tuo laiku, kai visus konfliktus 
buvo įprasta spręsti kalaviju ir 
ugnimi, susitarimu bei abipusiu 
kompromisu pasiekta taika ža-
dėjo ramesnį gyvenimą.

 
250 metų trukusi kova tarp 

pagoniškos ir krikščioniškosios 
Europos konfliktuojančias šalis 
išsekino fiziškai ir materialiai. 
Mūsų valstybė jau statė pilis, mies-
tuose kūrėsi pirkliai ir amatininkai, 
sustiprėjo bajorų luomas. Lenkija 
nuosekliai siekė užimti kryžiuočių 
rezidenciją Marienburgą, atgauti 
savo žemes. Vokiečių feodalai už-
siėmė LDK autoriteto menkinimu 
prieš kitus Europos monarchus, 
Romos popiežių. Pagrindine kliū-
timi buvo Vytautas Didysis ir jo 
didžiulis autoritetas tarp Europos 
kunigaikščių.  

 Šių dienų požiūriu, priesaikos, 
įsipareigojimo sulaužymas yra 
traktuojamas kaip nusikaltimas. 
LDK mentalitetas buvo pagrįstas 
jėga, numojant ranka į praeities 
pasisakymus. Atrodytų, Mindau-
gas priima krikštą, karūnuojamas, 
ir kokie dar gali būti konfliktai 
su krikščioniškosios ideologijos 
nešėjais? Tačiau jau po kelerių 
metų vyksta žygiai prieš riterius, 
Durbės mūšyje pelkėse paskendo 
dešimtys Ordino brolių. Tokiu pa-
čiu principu elgėsi sostinės Vilniaus 
įkūrėjas Gediminas, savo laiškais 
raginęs čia kurdintis įvairių profesi-
jų atstovus, o pats su pasimėgavimu 
stebėjęs rūkstančius kryžiuočių 
pilių nuodėgulius.

Pasak prof. R. Petrausko, mūsų 
neturi gluminti Vytauto Didžiojo 
elgsena, kuomet jo vardas keistas 
bene 30 kartų, kartu su priesaikų 
sulaužymu vardan savo siekių atsi-
imti tėvo Kęstučio tėvoniją Trakus. 
Nesvarbu, kad būdamas paaugliu, 
regėjo Kauno pilyje žūstantį brolį 
Vaidotą – kad užsitikrintų sąjungi-
ninkus karinėje kampanijoje prieš 
pusbrolius Jogailą ir Skirgailą – 
lankstytasi prieš amžinus priešus 
kryžiuočius. Kad ir kaip spyriojosi, 
1387 m. Lietuva, o vėliau ir Žemai-
tija, pasikrikštijo.

Kadangi ir po Žalgirio, po 1411 
m. pasirašytos Torunės taikos, 
Ordinas neatsisakė pretenzijų į Že-
maitiją, Jogaila su Vytautu 1422 m. 
paskelbė Ordinui karą. Šis nesiryžo 
stoti į atvirą kovą – gynėsi pilyse. 
Lietuvos-Lenkijos kariuomenė 
nusiaubė kraštą, todėl ordino ma-
gistras paprašė taikos. Lenkijoje, 
Griunvalde, 1410 m. liepos 15 d. 
įvykęs Žalgirio mūšis visiškai ne-
sunaikino Ordino, tik sustabdė jo 
tolimesnį veržimąsi į rytines žemes. 
Melno taika – pergalės Žalgirio 
mūšyje tęsinys.

Vytautas Didysis atgavo Sūduvą, 
jo neginčytina nuosavybe tapo 
žemaičiai. Vokiečių ordinui liko 

Nemuno žemupio dešiniojo kranto 
dviejų mylių pločio ruožas, nuo 
1919 m. vadintas Klaipėdos kraštu. 
Teritorija tarp Palangos ir Šven-
tosios atiteko Lietuvai. Vokiečių 
ordinas buvo atskirtas nuo Livo-
nijos ordino. Baltų žemės (Prūsa 
ir Didžioji Lietuva) irgi perskirtos 
pusei tūkstančio metų. Kryžiuo-
čiai įsipareigojo grąžinti Lietuvai 
iš popiežių ir Šventosios Romos 
imperatorių gautus dokumentus, 
kuriais jie grindė pretenzijas į 
užgrobtas žemes. Numatyta laisva 
prekyba, abipusiai susitarta grąžin-
ti pabėgusius nelaisvus valstiečius, 
paleisti karo belaisvius, neremti 
abiejų šalių priešų ir kt. Lenkija 
laimėjo mažiau – atgavo tik dalį 
savo žemių.

Melno sutartimi nustatyta vaka-
rinė LDK siena išliko nepakitusi 
daugiau kaip 500 metų, o Užnemu-
nėje ir toliau į vakarus tebėra ir da-
bar. Keitėsi tik abipus jos esančių 
valstybių pavadinimai. Ji laikoma 
viena seniausių ir stabiliausių sienų 
Europoje. Prasidėjusi nuo Akmenų 
Brastos Lenkijoje, ėjo iki Baltijos 
jūros Lietuvoje. Siena – tai gilus 3 
m pločio griovys su pylimais abi-
pus. Ties sienos linijos posūkiais 
supilti kaupai. Šalia sienos LDK 
teritorijoje ėjo kelias, skirtas jos 
saugotojams. 

Jurbarkas pasiliko pasienyje 
Lietuvos pusėje, o Smalininkai 
– vokiečių. Melno taika suteikė 
didelį proveržį tiek Jurbarko, tiek ir 
Smalininkų ekonominio gyvenimo 
raidai.

Jurbarke ne kartą lankėsi didysis 
kunigaikštis Vytautas. Čia susitikęs 
su Ordino magistru 1429–1430 m. 
tarėsi karūnacijos bei politiniais 
klausimais. Žemaičių baudžiau-
ninkai bėgdavo į karalienės Bonos 
valdas (Jurbarką), ieškodami len-
gvesnio gyvenimo.

Apie 1430 m. Jurbarke pastatyta 
bažnytėlė. 1545 m. įkurta parapija. 
Užfiksuota, kad 1555 m. veikė 
parapijos mokykla – manoma, kad 
vienintelė, XVI amžiuje įsteigta 
Žemaitijoje. 

1561 m. Jurbarkas buvo jau 
nemažas miestas, turėjęs 6 gatves, 

1,18 ha aikštę, bažnyčią, 82 sody-
bas ir dvarą, 49 karčemas. Gyveno 
amatininkų, bet didelė dalis mies-
tiečių vertėsi žemdirbyste. Mieste 
buvo nemažai vokiečių, žydų. 
Pastariesiems 1642 m. Vladislovas 
Vaza davė privilegiją, suteikiančią 
daug teisių. Privilegijas 1714 m. 
patvirtino Augustas II, norėdamas, 
kad miestas greičiau atsikurtų po 
karo ir maro. Žydai pradėjo įsiga-
lėti Jurbarke. 1765 m. jų buvo 75 
šeimos (479 žydai), turėjusios 63 
namus ir dvi smukles.

1540 m. Jurbarke įsteigta mui-
tinė, valstybės iždui duodavusi 
nemažas pajamas. Nuo tada Jur-
barkas vadinamas miestu. Per 
Jurbarką ėjo sausumos kelias į Prū-
siją, o vandens keliu naudojosi net 
Rytinės LDK provincijos. Lietuviai 
pirkliai privalėjo Jurbarke turėti 
druskos sandėlius. Svetimšaliams 
pirkliams uždrausta važinėti po 
Žemaitiją, o lietuviams – po Prū-
siją. Atvykę į Jurbarką, turėjo čia 
išparduoti prekes. Leista statytis 
namus ir apsigyventi. 1767 m. pro 
Jurbarką praplaukė 225 vytinės ir 
73 strugai. 

Nuo 1540 m. miestas galėjo 
penktadieniais rengti turgus, o 
nuo 1577 m. – dar ir dvi muges. 
1611 m. suteikus savivaldos teises, 
leista rengti 4 muges, statyti rotušę, 
mėsos krautuves, pirtį, įsirengti 
salyklines, bravorus, laikyti keltą 
per Nemuną. 

1644 m. inventoriuje nurodomas 
dvaras, bažnyčia, miesto aikštė su 
95 sklypais, dar 264 sklypai gatvėse, 
71 smuklė, minimas buvęs malū-
nas. Gyventojų, pastatų ir gatvių 
skaičius amžių bėgyje kito priklau-
somai nuo vykusių karų, epidemijų, 
gaisrų ir potvynių. Žinoma, kad 
1658 m. mieste stovėjo rotušė. Tais 
metais nurodoma tik viena smuklė. 

1768 m. Jurbarke jau buvo pašto 
stotis. 1769 m. per gaisrą sudegė 
138 sandėliai ir 93 mūriniai namai, 
bažnyčia. 1775 m. miestas neteko 
Magdeburgo teisių, nes neatitiko 
reikalavimo turėti 300 kiemų. 1792 
m. Stanislovas Augustas vėl sutei-
kė laisvojo miesto teises, tačiau 
jau 1793 m. Gardino seimas jas 

panaikino. Tuo laiku Rusijos karo 
inžinieriai gana detaliai Jurbarką 
pirmą kartą užfiksavo kartografi-
nėje medžiagoje. 

1807 m. Jurbarke lankėsi caras 
Aleksandras I ir Prūsijos karalius. 
1819 m. naujame pastate įsteigta 
I klasės muitinė. Iškilo ir naujas 
dvaras. 1821 m. pastatytas kari-
ninkų namas, kareivinės, arklidė 
ir ligoninė. Nusavinta miestiečių 
žemė, jie apkrauti mokesčiais. 
1840 m. atnaujintas pašto traktas 
tarp Jurbarko ir Kauno. Tuo laiku 
buvo 4014 gyventojų, 245 namai. 
Medinė bažnyčia, kilnojamoji cer-
kvė, sinagoga, mokykla, vaistinė, 18 
krautuvių ir 2 smuklės. Jurbarkas 
perėjo valstybės nuosavybėn. 

1846 m. dvaras perduotas Vals-
tybės Tarybos pirmininkui I. Vasil-
čikovui. Jurbarke – jau 11 gatvių. 
1865 m. dvare įkurta cerkvė, liau-
dies mokykla. 1870 m. skirta 20 
dešimtinių žemės miestui plėsti. 
1890 m. pastatyta evangelikų liu-
teronų bažnyčia. 

Miesto ekonomiką pakėlė 1891 
m. į Jurbarką iš Raseinių atkeltas 
dragūnų pulkas, buvęs čia iki 1903-
ųjų. 1900-aisiais mieste buvo ir du 
kariuomenės eskadronai. Nujaus-
dami karą, žydai, o ir lietuviai, 
ėmė bėgti Amerikon. Lietuvon 
plūdo žydai iš Rusijos. Valdžia 
paskelbė jiems daug draudimų, 
nes nepasitikėjo. Prūsai orlaiviais, 
oro balionais žvalgė pasienį, mėtė 
proklamacijas. 

1900 m. tarp Kauno ir Jurbarko 
kursavo 20 keleivinių garlaivių. 
1903 m. Vasilčikovas pastatė van-
dens malūną, kuriame buvo ir 
vilnų karšykla, verpykla, lentpjūvė 
bei pirmoji Jurbarke elektrinė, 
apšvietusi dvarą. 1905–1909 m. 
Jurbarke vyko žemės ūkio parodos. 
Veikė plytinė. 1915 m. Jurbarką 
užėmę vokiečiai sudegino dvaro 
rūmus. 1920 m. Vasilčikovo žemė 
nusavinta valstybės. 

Kitapus sienos, kaip svarbus pre-
kybinis centras su patogiu uostu, 
iškilo Smalininkai. Laivai keliavo į 
Tilžę, Ragainę, Karaliaučių, Įsrutį, 
Gumbinę, Nesvyžių ir kt. 

Nuo pat Melno taikos sudarymo 

metų Smalininkų Aukštogaliuose 
veikė muitinė. Aplink muitinę 
ir girininkiją išaugusi gyvenvietė 
Prūsijos šaltiniuose minima tarp 
1490 ir 1540 m., tada čia gyveno 
23 ūkininkai. Ragainės žemėlapyje 
Smalininkų Aukštogaliai pažymėti 
1566 m.

1525 m. beveik visi gyventojai 
buvo evangelikai. Po 1709–1711 
m. maro apsigyveno daug vokiečių. 
1845 m. įkurta evangelikų parapi-
ja, 1878 m. pašventinta bažnyčia, 
kurios statybai 30 tūkst. markių 
paaukojo kaizeris Vilhelmas I. 
Žydai turėjo sinagogą, katalikai 
meldėsi koplyčioje.

1811 m. Aukštogaliuose įrengta 
Nemuno vandens lygio matavimo 
stotis. Prie uosto buvo viešbutis ir 
prašmatnus restoranas, smuklė. 
1845 m. įsteigta parapijinė mo-
kykla. 1869 m. įrengti Lietuvoje 
draudžiamos spaudos sandėliai. 
1883–1885 m. pagilintas uostas, 
pastatyta keleivinių laivų prieplau-
ka, įrengtas pylimas. Čia žiemoti 
galėjo iki 60 laivų. 1895 m. Aukš-
togaliuose stovėjo 65 namai su 150 
butų šeimoms ir 17 viengungiams, 
užregistruoti 6 gyvenamieji laivai. 
Surašyti 663 gyventojai, tarp kurių 
buvo 12 katalikų ir 91 žydas. 1912 
m. – 927 gyventojai. Veikė 3 vieš-
bučiai, 3 restoranai, taupomoji ir 
paskolų kasos, skolų išieškojimo 
ir sąskaitų sudarymo biurai, pre-
kybos mediena bendrovė, garlaivių 
laivybos ir laivų statybos įmonės, 
stiklo fabrikas, celiuliozės fabriko 
filialas, 24 parduotuvės, vaistinė, 3 
knygynai, kelios lentpjūvės ir ply-
tinės, pašto-telegrafo stotis, durpių 
įmonė, malūnas. Dirbo įvairūs 
amatininkai. 1902 m. iš Pagėgių 
atvestas siaurasis geležinkelis, pa-
statyta stotis, įrengtas garvežių ir 
vagonų remonto punktas. Triskart 
per metus vykdavo mugės.

Apie 1891 m., kaip ir į Jurbarką, 
į Smalininkus atsidangino dragūnai 
iš Tilžės.

1923 m., po Klaipėdos sukilimo, 
Smalininkų Aukštogaliai perva-
dinti Smalininkais ir tapo Lietuvos 
dalimi.

Melno sutartimi nubrėžtos sie-
nos demarkacija įvykdyta 1423 me-
tais, 1435 m. pasirašyta sutartimi 
dar kartą patvirtinta sienos padėtis. 
1919 m. tarptautinė Versalio taika, 
užbaigusi Pirmąjį pasaulinį karą, 
paliko tą pačią Lietuvos sieną. Par-
yžiaus taikos konferencija 1920 m. 
Klaipėdos regioną laikinai perdavė 
Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, 
Italijos ir Japonijos valdymui. 
Melno sutartimi nubrėžta siena 
pasikeitė tik po 1923 m. sukilimo, 
prijungusio Lietuvai Klaipėdos 
kraštą. Prieš Antrąjį pasaulinį 
karą, 1939–1941 m. ši siena vėl 
funkcionavo.

Sienos fragmentus galima pa-
matyti ir dabar, vienas jų yra ir 
mūsų rajone Antšvenčių miš-
ke (Smalininkų sen.). Prie kelio 
Jurbarkas-Tauragė stovi medinis 
koplytstulpis su girios žvėrių ir lie-
tuvio bei kryžiuočio kario vaizdais, 
stendas su įrašu, kuo reikšmingas 
šis kultūros paveldo objektas ir 
Melno taika. Paskutinė sienos de-
limitacija vykdyta 1908–1912 m., tų 
metų ribas ir matome. 

 
Ruslanas BARANAUSKAS, 

Jūratė KORSAKAITĖ

Melno sutartis: kuo ji 
svarbi Jurbarko kraštui?

Koplytstulpis Antšvenčių (Smalininkų sen.) miške žymi Melno taikos faktą ir primena čia buvus demarkacinę 
sieną.                          J. Korsakaitės nuotr.
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Pradėkime keisti požiūrį! – tokią išvadą priėjo įvairių paveldo 
sričių specialistai, susirinkę į Panemunės pilyje rugsėjo 16 d. vyku-
sią Europos paveldo dienų diskusiją apie tvarų paveldą. Šių metų 
Europos paveldo dienų tema „Tvarus paveldas“ skatina pažvelgti 
į problemas bendrame kontekste: tiek į žmones, tiek į vietoves; ak-
centuoja tęstinumą ir mokymąsi iš tradicijų; kalba apie veiksmus, 
kuriuos objektų valdytojai ir lankytojai gali padaryti, kad būtų 
draugiškesni aplinkai, bei ragina diskutuoti, kaip nekilnojamas 
materialusis ir gamtos paveldas prisideda prie tvaresnės ateities. 

Prie apskritojo stalo

Vilniaus dailės akademijos val-
domas Panemunės pilies muzie-
jus-galerija rugsėjo 16 d. surengė 
atvirą apskritojo stalo diskusi-
ją, skirtą tvaraus paveldo temai 
aptarti. Prie vieno stalo susėjo 
paveldo specialistai – architektai, 
inžinieriai, restauratoriai, gamto-
saugininkai, paveldo valdytojai, 
turizmo sektoriaus, savivaldos ir 
bendruomenės atstovai.

Panemunės pilis šiai diskusijai 
dėkinga vieta. Viename paveldo 
objekte galima susipažindinti su 
pastarųjų 30 metų Lietuvos pa-
veldo tvarkybos raida ir tvarumo 
aspektu. 1998 m., tvarkant pilies 
rytinį korpusą, tvarumo klausimas 
dar nebuvo aktualus, o 2012 m. 
atlikti vakarinio, o ypač 2021 m. 
pietinio korpuso tvarkybos darbai 
iškalbingai byloja apie tvarumo 
svarbą ir jo įgyvendinimą šiame 
objekte.

Paskutinė tvaraus paveldo nau-
jovė pilyje – interaktyvus sklaidos 
kanalas virtualus gidas-vedlys, 
kuris lankytojui atveria papildo-
mus informacinius sluoksnius. Tai 
istorijos, animuoti pasakojimai, 
o dėka Europos paveldo dienų 
programos paramos gidas-vedlys 
buvo ir įgarsintas. 

Tvarumo pavyzdys 

Diskusijos dalyvė architektė-res-
tauratorė Vidutė Povilauskaitė tei-
gė, kad viena tvarumo sampratų – 

bos restauravimui naudotos tvarios 
priemonės, pavyzdžiui, tradiciniai 
triušių odos ir žuvies kaulų klijai. 

„Tačiau kartais naudoti senąsias 
priemones nėra tikslinga. Antai 
pilies tvarkybos darbų metu sienoje 
buvo aptiktas maišas senojo pigmen-
to, ir būtent tos spalvos, kurios ir rei-
kėjo kambario restauravimui. Rastą 
pigmentą bandyta panaudoti sienos 
restauravimui, tačiau sąnaudos buvo 
ypač didelės. Tad kyla klausimas – ar 
verta? Be to, tokį seną pigmentą 
pavojinga naudoti, nes dažai gali ir 
atšokti nuo sienos“, – teigė restau-
ratorė J. Vitkutė.

Inžinierius-konstruktorius Sau-
lius Jokšas, Vilniaus dailės akade-
mijos Kauno fakulteto lektorius, 
atkreipė dėmesį, kad vienas pagrin-
dinių tvarumo principų – naudoti, 
kiek įmanoma, seną, nekeisti nau-
ju. Pakartotinis statybos medžiagų 
panaudojimas būdingas paveldo 
pastatų tvarkybos darbuose. O 
senų statybinių medžiagų gamybai 
buvo sunaudota kur kas mažiau 
energetinių resursų nei šiuolai-
kinėms medžiagoms. Tai tik dalis 

Tvaraus paveldo žingsniai: 
pradėkime keisti požiūrį

puikaus tvarumo apraiškų atstatant 
senus pastatus. 

„Kuo mažiau tenka atstatyti, 
tuo tvariau, todėl negalima leisti 
objektams sunykti. Reikia stengtis 
maksimaliai išsaugoti tai, ką dar 
turime, kad galėtume daugiau dė-
mesio skirti remontui ar restauravi-
mui, o ne konstrukcijų atstatymui“, 
– pabrėžė S. Jokšas.

Pasirinktos restauravimo prie-
monės lėmė unikalų Panemunės 
pilies eksterjero ir interjero vaiz-
dą. Jis tarsi gyvas, galime matyti 
istorines „žaizdas“. Žinoma, toks 
netobulai „gražus“ rezultatas pa-
tinka ne visiems lankytojams, tad 
tokiais atvejais tenka papildomai 
paaiškinti tvaraus paveldo atgaivi-
nimo principo privalumus. 

Savita, kas natūralu

Panemunių regioninio parko 
kultūrologė Vaida Mozūraitienė 
atkreipė dėmesį, kad žmonės nori 
matyti „gražų“ ne tik paveldą, bet 
ir gamtą. 

„Panemunių regioninio parko 
ypatumas – tai kultūros ir gamtos 
dermė, tai pilių, dvarų ir parkų, 
kurie natūraliai pereina į miško 
parką, visuma. Ir štai, kalbant apie 
tvarumą, šiuo metu vis dažniau nu-
sprendžiama neišimti iš miško ter-
pės nuvirtusių medžių, leidžiama 
jiems nykti natūraliai. Tai svarbu, 
nes tokie medžiai tampa namais 
įvairiems vabalams. Visgi dar ne-
retai žmonės to nesupranta, nori 
matyti „gražią“ gamtą, tačiau čia 
reiktų keisti požiūrį. Kaip ir Pane-
munės pilies tvenkiniuose esantys 
plūdurai – jie puikiai natūraliai 
valo vandenį, o kartu ir kuria natū-
ralų grožį, tad vėl – tereikia keisti 
požiūrį“, – kalbėjo kultūrologė. 

Vietos unikalumo svarbą tva-
raus turizmo aspektu akcentavo ir 
turizmo atstovė Iveta Balserienė. 
Šią veiklos kryptį pasirinkusi dar 
prieš porą dešimtmečių, kai dirbo 
Jurbarko r. savivaldybės Turizmo 
informacijos centre, diskusijos 
dalyvė teigė, kad kiekvienas kraštas 
stengiasi išnaudoti savo senąsias 
tradicijas, pristatyti regiono savitu-
mą, sudominti kitų miestų, šalių gy-
ventojus savo kultūros unikalumu 
ir kitomis vertybėmis. Šiuo metu 
viešojo maitinimo srityje dirbanti 
I. Balserienė išlieka ištikima savo 
idealams – vadovaujasi principu 
„ne kaip greičiau, o kaip sudėtin-
giau“ kurti tvarų turizmą, pasitel-
kiant tradicijas ir vietos savitumą. 

Panemunės pilies, kaip ir kitų 
Europos paveldo dienose dalyva-
vusių istorinių pastatų, atstovai 
atskleidė savo indėlį, išsaugant vie-
tos identitetą, taip pat parodė, kaip 
galima socialiai ir aplinkosaugos 
požiūriu tvariai atgaivinti paveldo 
objektus, naudojant tradicinius 
restauravimo būdus, įgūdžius ir 
medžiagas. 

Tvarus paveldas žengia į mūsų 
bendro kultūros paveldo ateitį, 
ragindamas priimti atsakingus 
sprendimus ir tinkamai pasirinkti. 
O kartais tereikia pakeisti požiūrį. 

Dr. Marius DARAŠKEVIČIUS, 
Panemunės pilies direktorius

tvirtumas, patvarumas, pastovumas 
ir nekintamumas – ypač puikiai 
atsispindi Panemunės pilyje. 

„Pilis – istorinis tvarumo pavyz-
dys, nes didikai Gelgaudai, XVIII 
a. pabaigoje atlikę XVII a. pradžios 
pilies rekonstrukciją, iš dalies 
išsaugojo senuosius renesansinius 
mūrus, tačiau suteikė jiems naują 
pavidalą. Ne mažiau tvariai mąstė 
demontuodami šiaurinį korpusą: 
panašu, kad panaudojant staty-
binį laužą buvo pastatytas naujas 
vakarinis korpusas“, – sakė archi-
tektė-restauratorė. 

V. Povilauskaitė atkreipė dėmesį, 
kad kalbant apie tvarumą šiandien, 
galima išskirti tradicinių medžia-
gų ir technologijų panaudojimą 
restauruojant Panemunės pilį. 
Pasitelkiant tradicinę technologiją 
buvo atkurtas pilies išorinių fasadų 
tamsiai pilkos spalvos su baltais 
dekoratyviniais elementais tinkas 
– tai pirmas ir bene matomiausias 
tvarumo pavyzdys pilyje. Kitas 
puikus tvaraus paveldo gaivinimo 
pavyzdys – tai autentiško XVIII 
a. vidinių (kiemo) pilies fasadų 
tinko konservavimas, tai yra, jis 
„prikabintas“ prie senojo fasa-
do, net nedažytas, paliktas toks, 
koks yra. O tai, kas yra nauja, 
pavyzdžiui, sienos, perdengimai, 
durys – atkurta remiantis istoriniais 
šaltiniais, naudojant ten minimas 
medžiagas ir panaudojant istorines 
konstrukcijas. 

(Ne)tobulai graži

Tapytoja ir restauratorė Jolanta 
Vitkutė, dirbusi prie Panemunės 
pilies interjerų sienų tapybos kon-
servavimo ir restauravimo darbų, 
atkreipė dėmesį, kad ir sienų tapy-

Tvaraus paveldo naujovė Panemunės pilyje – virtualus gidas-vedlys, kuris 
lankytojui atveria papildomus informacinius sluoksnius.

Panemunės 
pilis – 
istorinis 
tvarumo 
pavyzdys, 
nuo XVIII a. 
pab. atliktos 
rekonstrukcijos 
iki prieš 
metus baigtų 
pietinio 
korpuso 
tvarkybos 
darbų, 
atvėrusių 
nenudailintą 
fasadų grožį.

Diskusijai apie tvarų paveldą prie apskritojo stalo susėdo architektai, inžinieriai, restauratoriai, gamtosaugi-
ninkai, paveldo valdytojai, turizmo sektoriaus, savivaldos, bendruomenės atstovai.     R. Akutaičio nuotr.
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Padės jums:
• parduoti nekilnojamąjį turtą už teisingą kainą;
• paruošti pardavimui visus reikalingus dokumentus.

Taip pat padedame surasti norintįjį turtą pirkti ar nuomoti. 
Tarpininkavimo paslaugos.
Tel. 8 604 16 235, el. p. jurbarkoagentura@gmail.com

JURBARKO AGENTŪRA

Estetinės kosmetologijos kabinete Jurbarke, Kauno g. 25 (se-
niūnijos pastate), atliekamos efektyvios veido odos priežiūros bei 
plaukelių šalinimo procedūros, naudojant kokybiškiausias, mokslu 
ir pažangiomis technologijomis remiantis sukurtas priemones bei 
įrangą. Dermakosmetologė Ernesta ir plaukelių šalinimo lazeriu 
specialistė Irmida pasirengusios išspręsti jūsų problemas. 

Estetinė kosmetologija Jurbarke – 
profesionalios paslaugos ir modernios priemonės

Padeda išspręsti 
problemas

Jau antrus metus Jurbarke dir-
banti dermakosmetologė Ernesta 
kviečia apsilankyti Estetinės kos-
metologijos kabinete tuos, kurie 
turi veido odos problemų. Proce-
dūrų spektras platus – tai veido 
valymas (rūgštinis, aparatinis, 
mechaninis, kombinuotas), apa-
ratinės veido procedūros (radio 
dažnis, veikliųjų medžiagų įvedi-
mas į odą, intensyvus drėkinimas), 
rūgštiniai pilingai (aknės gydymas, 
pigmentacijos naikinimas, antia-
ging procedūros) bei kitos estetinės 
veido procedūros. Naudojama tik 
profesionali dermatologinė kosme-
tika, kaip „NOON“, „Cell Fusion“, 
„Sesderma“ ir kt.      

„Daugelio žmonių odos proble-
mos yra panašios, bet jos atsiranda 
dėl skirtingų priežasčių. Džiaugtis 
sveika ir gražia oda įmanoma tik 
tuomet, kai pašalinamos priežastys 
ir išgydomos pasekmės“, – sako 
dermakosmetologė Ernesta. 

Turint problemišką veido odą 
arba dėl tam tikrų priežasčių at-
siradus problemų, būtina kreiptis 
į specialistą, tik jis gali įvertinti 
odos būklę ir kompetentingai 

dėl odos disbalanso, netinkama 
kosmetika gali pažeisti odos bar-
jerą“, – praktiniais pastebėjimais 
ir patarimais dalijasi specialistė. 

Patirtis ir naujovės

Ernesta jau beveik dešimtmetį 
dirba estetinės kosmetologijos sri-
tyje, yra išbandžiusi daugybę odos 
priežiūros procedūrų ir priemonių. 
Tačiau kosmetologija – tokia sritis, 
kurioje nuolat atsiranda naujovių, 
tad šios srities specialistams būtina 
nuolat tobulinti kvalifikaciją. 

„Per beveik dešimt metų darbo 
šioje srityje išbandžiau ir testavau 
begalę procedūrų, kosmetikos 
priemonių. Bet darbas yra reika-
laujantis nuolatinio tobulėjimo, 
žinių atnaujinimo dalyvaujant 
seminaruose. O sukaupta patirtis 
leidžia užtikrintai padėti ir patarti 
žmonėms odos būklės gerinimo 
klausimais. Darbe stengiuosi pilnai 
atiduoti save klientui, maksimaliai 
kokybiškai atlikti paslaugas. O 
didžiausias mano darbo įvertini-
mas – tai nuoširdi žmonių padėka, 
gražus žodis, rekomendacijos 
kitiems“, – sako Jurbarke dirbanti 
dermakosmetologė Ernesta.

Inovatyvi procedūra

Plaukelių šalinimo procedūra 
Estetinės kosmetologijos kabinete 
atliekama moderniu diodiniu trijų 
bangų lazeriu „Mediflex“. Pro-
cedūrą atliekanti fotoepiliacijos 
specialistė Irmida sako, kad lazerinė 
depiliacija – moderniausias būdas 
atsikratyti nereikalingų plaukelių 
bet kurioje kūno vietoje, ir kviečia 
jurbarkiečius išbandyti šią inovaty-
vią procedūrą. 

Lazerinė depiliacija padeda il-
gam arba visam laikui pamiršti 
plaukelius nepatiriant diskomforto. 
Diodinio lazerio skirtingi bangų 
ilgiai užtikrina efektyvesnį poveikį, 
o šaldanti prietaiso galvutė saugo 
nuo nemalonių pojūčių atliekant 
plaukelių šalinimo procedūrą. 

„Dažniausiai plaukeliai šalinami 
nuo kojų, pažastų ir bikinio srities, 
taip pat nuo veido, rankų, krūtinės, 
nugaros – lazeriu tą padaryti nesu-
dėtinga bet kurioje kūno vietoje, iš-
skyrus gleivinę“, – pabrėžia Irmida. 

Lazerinė depiliacija, palyginus su 
kitais plaukelių atsikratymo būdais, 
turi daug privalumų. Specialistė 
sako, kad pašalinus plaukelius laze-
riu nebūna tokių komplikacijų, kaip 
randai, plaukelio įaugimas ar odos 
sudirgimas. Atvirkščiai, oda pasida-

ro švelnesnė, lygesnė, o plaukeliai, 
jeigu po kurio laiko ir atauga, būna 
švelnesni. 

Moterims ir vyrams

Plaukelių šalinimas lazeriu nedi-
delio ploto pažasties srityje užtrunka 
tik penkias minutes. Ar skausminga 
tai procedūra? „Kiekvienas skaus-
mą suvokiame skirtingai, – sako 
fotoepiliacijos kosmetologė Irmida. 
– Gali būti jaučiamas nedidelis dilg-
čiojimas. Jei dilgčiojimą laikysime 
skausmu. Bet ir jis pasireiškia ne 
visiems klientams.“ 

Procedūros efektyvumas, pasak 
specialistės, priklauso nuo paciento 
odos tipo ir plaukų spalvos, storio 
bei šaknų gylio. Gležno šviesesnio 
plauko savininkams gali tekti atlikti 
daugiau procedūrų, nei turintiems 
tamsius plaukus. Be to, efekty-
vumas priklauso ir nuo paciento 
endokrininės sistemos, hormonų 
pusiausvyros. 

Depiliacija lazeriu tinka tiek 
moterims, tiek vyrams. Siekiant 
geriausių rezultatų bei komplikaci-
jų rizikos sumažinimo, procedūrai 
būtina pasiruošti. Kaip pasiruošti, 
galima sužinoti feisbuko paskyroje 
depiliacija lazeriu, ten pat nurodytos 
ir procedūrų kainos. 

parinkti reikiamas procedūras bei 
kosmetikos priemones. Būtent 
tokia seka paslaugos teikiamos 
Estetinės kosmetologijos kabinete, 
kur klientus priima dermakosme-
tologė Ernesta.

Būtina 
pasikonsultuoti

Ji pabrėžia, kad ypač svarbu, 
kokią kosmetiką renkamės ir nau-
dojame kasdien namuose. Ypač 
atidžiai, geriausia – pasikonsulta-
vus su specialistu, kosmetikos prie-
mones turėtų rinktis problemiškos 
odos savininkai.

„Su odos kosmetika juokauti 
negalima. Buvo ne vienas atvejis, 
kai paskambinusi klientė prašė 
konsultacijos dėl atsiradusios odos 
alergijos. Vienas pavyzdžių, kai pa-
augliui buvo nupirktos netinkamos 
priemonės ir netinkamas jų naudo-
jimas išprovokavo alerginę reak-
ciją – visas veidas tapo paraudęs, 
jautrus. Nerekomenduočiau pirkti 
kosmetikos priemonių probleminei 
odai savo nuožiūra, kadangi žinių 
stoka ir pasirinkti netinkami pro-
duktai gali pridaryti daugiau žalos 
nei naudos. Oda gali išsausėti, 
gali kilti dar didesnis uždegimas 

Nepraleiskite 
galimybės

„Nepraleiskite galimybės vieni 
pirmųjų Jurbarke išbandyti depi-
liaciją lazeriu. Neabejoju, kad ši 
procedūra jums patiks, kad paju-
site jos pranašumus“, – sako naują 
paslaugą jurbarkiečiams siūlanti 
kosmetologė Irmida. 

O jos kolegė dermakosmetolo-
gė Ernesta prideda, kad specialis-
tai tam ir yra, kad padėtų išspręsti 
problemas ir išvengti nemalonių 
reakcijų: „Svarbiausia – laiku 
pamatyti problemą ir kreiptis 
į specialistą. Galime pasiūlyti 
jūsų mieste tokias procedūras, 
kurios dažniausiai atliekamos 
didesniuose miestuose, grožio 
klinikose. Plečiame paslaugų 
spektrą, tikiuosi, kad ir mes po 
kurio laiko tapsime maža grožio 
klinika Jurbarke.“ 

Estetinės kosmetologijos kabineto 
adresas: Jurbarkas, Kauno g. 25, 
pirmas aukštas (įėjimas per pagrin-
dines seniūnijos duris). 

Registruotis: dermakosmetologė 
Ernesta – tel. +370 640 93 903, 
fotoepiliacijos specialistė Irmida – 
tel. +370 629 76 670.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) 
nuostatas kiekvienam dujų tinklui įregistruos (patikslins įregistruotą) 
apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyven-
dinta). Šiuo metu yra parengtas ir pateiktas Energetikos ministe-
rijai tvirtinti Jurbarko skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano dalies  
pakeitimo planas. Kviečiame su plano sprendiniais susipažinti ESO 
bendrovės internetinėje svetainėje www.eso.lt/apsaugoszonos.

SKLYPŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI!

SIENŲ 
ŠILTINIMAS

Užpildant oro tarpus termoputa
naudojant švedišką technologiją.

Tel. 8 640 36 105.

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO 

ĮRENGINIAI
(Walis, Feliksnavis, Buiteka, 
Traidenis, Švaistė, Biomax, 

August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, 

montavimo, 
aptarnavimo darbai.

10 metų garantija darbams!
GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai konsultuoti

visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80 106.

R

Jurbarke dirbanti
dermakosmetologė 
Ernesta: 
„Siūlome 
inovatyvias 
procedūras, 
plečiame 
paslaugų 
spektrą, 
esame 
mažytė 
grožio klinika
 jūsų mieste.“

Fotoepiliacijos specialistė Irmida: „Lazerinė depiliacija – moderniausias 
būdas atsikratyti nereikalingų plaukelių bet kurioje kūno vietoje, nepa-
tiriant diskomforto.“
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Daugeliui dabar sunkiau nei įprastai, tačiau ne visi tai geba 
pripažinti garsiai ar juolab kreiptis pagalbos į specialistus. 

Nors šiais laikais viešumoje vis dažniau pabrėžiama psichikos 
sveikatos svarba ir šalyje prieinamos pagalbos gausa – žmonės 
vis dar nedrįsta kalbėti apie savo emocijas ir renkasi lengvesnį 
kelią, stengdamiesi tai pamiršti, atidėti ar nesureikšminti. 

Psichologė Sonata MICKUVIENĖ akcentuoja – kreipimasis pa-
galbos yra ne silpnybės, o stiprybės ir sąmoningumo ženklas. Jos 
teigimu, tik stiprios asmenybės nebijo susidurti su tikruoju „aš“, 
nesigėdija, kalbėdami apie savo psichikos problemas, kurių turi 
kiekvienas asmuo, ir pasiryžta imtis veiksmų dėl savo psichinės 
ir emocinės gerovės, turinčios milžinišką įtaką gyvenimo kokybei. 

Pastarieji įvykiai  
daro įtaką

Anot psichologės S. Mickuvie-
nės, normali psichikos sveikata 
– tai gebėjimas būti savimi tarp 
kitų, pakankamai pastovi emo-
cinė būsena, leidžianti džiaugtis 
gyvenimu, natūraliai išgyventi ne-
sėkmes, liūdesį ir kitas emocijas. 

„Didžiausios problemos iškyla 
tuomet, kai žmogus nebepriima 
savo savasties, pradeda lygiuotis 
į kitus, nuvertina savo stiprybes, 
siekia tobulumo, kritikuoja ar 
baudžia save už sunkumus ir ne-
sėkmes“, – aiškina ji. 

Didelę įtaką psichinei ir emo-
cinei gerovei daro išoriniai veiks-
niai. 

Psichologė teigia, kad dėl pan-
demijos visuomenėje atsirado so-
cialinis nerimas – kai žmonės kone 
visuomet būna ir dirba namie, o 
išėjimas iš jų jiems kelia stresą: 
„Namie viskas būna itin patogu, 
todėl galiausiai juose „užsisėdi-
ma“ ir pradedama bijoti bendrauti 
su kitais žmonėmis.“ 

Be viso to, šiuo metu vykstantis 
karas Ukrainoje taip pat daro 
neigiamą įtaką psichikos sveikatai. 
„Žmonės patiria stresą, nerimą, 
bijo dėl savo ateities ir dėl finan-
sinio stabilumo. Viskas brangsta 
ir nėra aišku, kas bus ateityje, ar 
jiems pavyks sėkmingai išmokėti 
paskolas, išleisti vaikus į studijas 
ir pragyventi. Šiuo metu su tokiais 
psichologiniais išbandymais susi-
duria daugelis“, – sako psichologė. 

Kreipimasis pagalbos 
– pagirtinas žingsnis 

S. Mickuvienės teigimu, visuo-
menėje vis dar gaji stigma, kai 
dėl fizinės sveikatos kreiptis į 
gydytojus yra įprasta, o kreiptis 
psichinės ir emocinės pagalbos 
žmonės atidėlioja, manydami, 
kad viskas praeis savaime ir tokia 
pagalba jiems yra nereikalinga. 

Psichologė pabrėžia – kreipi-
masis pagalbos yra ne silpnybės, 
o stiprybės požymis: „Sprendimas 
ieškoti pagalbos, nebijojimas 
susidurti su savo emocijomis ir 
tikruoju „aš“ yra stiprios asme-
nybės bruožas.“ 

Anot jos, žmones kreiptis į 
specialistus dažnai paskatina arti-
mieji, draugai. Neretai net ir pats 
kūnas pradeda rodyti tam tikrus 
signalus, tokius kaip psichoso-
matiniai skausmai: „Labai dažnai 
susiduriame su tuo, kad žmogus 
jaučia skausmą, tačiau medikai 
negali rasti to skausmo priežas-
ties, todėl pasiūlo apsilankyti pas 
psichologą.“ 

Be to, psichologė pastebi, kad 
į ją dažniausiai kreipiasi 25–35 
metų sulaukę asmenys. 

ką, kas yra gero, pavyzdžiui, geru-
mą, meilę ar rūpestį, ir iškvėpkite 
visą negatyvą: nerimą, kaltę, gėdą, 
liūdesį, pyktį.“ 

Pasak specialistės, ši praktika 
yra itin efektyvi ir padeda žmo-
nėms priimti gyvenimiškas situa-
cijas, susitvarkyti su kylančiomis 
mintimis ir emocijomis. 

Be to, ji primena, kad fizinis 
aktyvumas, sveika ir subalansuota 
mityba, kofeino kiekio regulia-
vimas, alkoholio atsisakymas, 
tinkamas miego ir poilsio režimas 
taip pat padeda išlaikyti ir stiprinti 
gerą psichinę ir emocinę sveikatą. 

Prieinamos pagalbos 
galimybės – įvairios 

Jei matote, kad jūsų psichinė 
ir emocinė būsena negerėja, 
tačiau vis dar nedrįstate kreiptis 
pagalbos – rekomenduojama pir-
mąjį žingsnį žengti paskambinant 
psichologinės pagalbos telefono 
linija ir anonimiškai pasikalbant 
su konsultantu apie tai, kas jums 
kelia nerimą, stresą ar kitus ne itin 
malonius pojūčius. Toks pokalbis 
gali būti itin svarbus ir padrą-
sinantis jus žengti tolimesnius 
žingsnius emocinės gerovės link. 

Pagrindinė emocinės paramos 
linija – 1809. Visą pagalbos linijų 
sąrašą galima rasti „Pagalba sau“ 
interneto svetainėje www.pagalba-
sau.lt/pagalbos-linijos/.

„Pagalba sau“ interneto svetai-
nėje bei mobiliojoje programė-
lėje taip pat gausu informacijos 
apie psichologinius sutrikimus, 
savęs ir savo emocijų pažinimą, 
galima atlikti geros savijautos 
testą, pagalbos žemėlapyje rasti 
visas šalies psichikos sveikatos 
priežiūros įstaigas, susipažinti su 
rekomendacijomis gyventojams, 
specialistams ir organizacijoms 
ar teisiniais apribojimais ser-
gantiems psichikos sveikatos 
sutrikimais. 

Taip pat svarbu žinoti, kad kie-
kvienas pilietis, užsiregistravęs 
psichikos sveikatos centruose 
arba visuomenės sveikatos biure, 
gali gauti nemokamas psichologo 
konsultacijas ir tam nėra reikalin-
gas gydytojo siuntimas. 

Jeigu reikalinga pagalba dėl 
psichikos ir elgesio sutrikimų, ga-
lima kreiptis į psichiatrą psichikos 

Nuraminkime emocinį 
chaosą neišėję iš namų

„Tokio amžiaus žmonės turi so-
cialinius tinklus, domisi aktualijo-
mis, tendencijomis ir visapusišku 
asmenybės augimu ir tobulėjimu, 
todėl manau, kad visa tai turi dide-
lį poveikį žmogaus sąmoningumui 
ir norui stiprinti savo psichikos 
sveikatą“, – pažymi specialistė, 
pridurdama, kad psichologinės 
pagalbos ieško ir vyresni žmonės, 
tačiau jos praktikoje tokių klientų 
– gerokai mažiau. 

Kaip galime  
padėti sau? 

Kartais šiuolaikinis žmogus, 
daug skaitantis ir besidomintis 
psichologija, streso akimirką nie-
kaip negeba nusiraminti ir negali 
prisiminti perskaitytų patarimų, 
kurie jam padėtų. 

Tam, kad gebėtumėme padėti 
sau, psichologė rekomenduoja 
naudoti nesudėtingą ir paprastą 
pratimą, vadinamą „Stabtelėji-
mu“. 

„Kai jaučiate, jog kūną užvaldo 
nerimas, neigiamos mintys ar 
emocijos, pradeda drebėti rankos, 
pasistenkite stabtelti bent porai 
akimirkų. Atkreipkite dėmesį 
į tai, kas vyksta jumyse, kokius 
kūno pokyčius jaučiate, paste-
bėkite savo emocijas ir mintis. 
O tuomet susiaurinkite dėmesio 
lauką ir pastebėkite tik savo 
kvėpavimą, visa kita paliekant už 
dėmesio ribų. Keletą akimirkų 
susikoncentruokite į natūralų 
kvėpavimą ir pamažu pereikite 
prie atpalaiduojančio kvėpavimo, 
kai įkvepiate per nosį ir įkvėpus 
per burną sakote žodį „Ramu“, 
stengiantis kiek įmanoma labiau 
atpalaiduoti savo kūną. Tuomet 
pasitelkę vaizduotę įkvėpkite vis-

sveikatos centre, kur bus įvertinta 
psichikos būklė bei skiriamas rei-
kiamas gydymas.

Patiriantiems artimo žmogaus 
smurtą nemokamą ir konfidenci-
alią pagalbą siūlo specializuotos 
kompleksinės pagalbos centrai 
(SKPC) (www.specializuotospagal-
boscentras.lt/kontaktai/). 

Išgyvenantiems krizę ar esant 
ūmiai būklei, kai gresia pavojus 
sveikatai ar gyvybei ir reikalinga 
skubi pagalba, reikėtų skambinti 
112. Tuomet asmuo bus pristaty-
tas į priėmimo-skubios pagalbos 
skyrių ir jam suteikta būtinoji 
pagalba.

Rekomendacijos 
savipagalbos 
įgūdžiams lavinti

Norintiems sužinoti daugiau 
apie savipagalbą, sąmoningumą 
ir psichikos sveikatą, patariama 
parsisiųsti ir naudotis šiomis 
internetinėmis programėlėmis – 
„Ramu“ bei „Pauzė“. 

„Ramu“ yra pirmoji Lietuvoje 
nemokama interaktyvi programė-
lė, skirta panikos atakas patirian-
tiems žmonėms. Joje galima su-
žinoti, kaip greičiau ir efektyviau 
sustabdyti panikos ataką, suprasti, 
kaip susiformuoja panikos ataka 
ir kaip tai susiję su kūnu ir psichi-
ka, mokytis naujų nusiraminimo 
bei atsipalaidavimo įgūdžių. 

Programėlėje „Pauzė“ galima 
rasti daug naudingos informacijos 
apie sąmoningumą ir jo poveikį 
gyvenimo kokybei, gebėjimą su-
sikoncentruoti, atsipalaiduoti ir 
suprasti bei priimti savo emocijas. 

Piliečiai raginami pasinaudoti 
visomis psichikos sveikatos ge-
rinimo galimybėmis, nedelsti ir 
kreiptis pagalbos. 

Svarbiausia suprasti, kad kartais 
net ir vienas pokalbis gali padėti 
pasijusti geriau, sužadinti pasi-
tikėjimą, viltį, paskatinti spręsti 
problemas ar tiesiog priminti, kad 
jūs niekada nesate vienas. 

Užsak. Nr. 949.

Psichologė S. Mickuvienė pažymi: 
„Kreipimasis pagalbos – ne silpny-
bė, o stiprybė.“ 

Asmeninio archuvo nuotr.

Kad ir kokia tamsi atrodytų naktis – rytas visada ateina. 
freepik.com nuotr.

UAB „Grasta“, Statybininkų g. 2, Jurbarkas.
Tel.: 78 892, 8 611 34 780.

PJUVENŲ IR DURPIŲ 
BRIKETAI.

AKMENS ANGLYSAKMENS ANGLYS

ATVEŽAME

Patogiai sufasuoti didmaišiuose, 
maišuose ir nefasuoti.

MB „SPALVOTAS PLIENAS“
• stogų dengimas,

rekonstrukcija;
• skardinimo darbai;
• šiltinimo darbai;
• lietaus nuvedimo sistemos  
montavimas.

Tel.: 8 637 00 382, 8 628 04 124.

BRANGIAI 
PERKAME 

MIŠKUS SU ŽEME 
AR IŠSIKIRSTI. 

Mokame iki 20000 Eur/ha.
Tel. 8 618 41 283.

jaučiai, karvės, 
telyčios.

Mokame 6–21 proc., 
atsiskaitome iš karto.

GALVIJŲ SUPIRKIMAS

• bulius iki 2,35 Eur/kg,
• telyčias iki 2,00 Eur/kg,
• karves iki 1,80 Eur/kg.

Tel. 8 627 45 054.

Taip pat prieauglį 
eksportui nuo 5 iki 12 mėn.

Tel. 8 620 61 179

MIŠKĄ SU ŽEME 
ir IŠSIKIRSTI
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Pramogauk su
Jurbarko rajono laikraštis

„Šviesos“ prizą – daugkartinį pirkinių maišelį laimėjo Lina ČEPKAUSKIENĖ iš Armeniškių k. 
Prizą prašome atsiimti iki spalio 21 d. Dėl prizo skambinti tel.: (8 447) 51 130, 8 656 95 335.

Atsakymą pasakykite tel.: (8 447) 51 130, 8 656 95 335 arba siųskite el. paštu redakcija@jurbarkosviesa.lt

Rugsėjo 9 d. kryžiažodžio atsakymas PASTORALĖ
Vertikaliai: Sakuros. Asmeninis. Koli. Vatikanas. Očiutė. Ola. Azalija. Ramunė. Ta. Nuėda. Par. Kitava. 

Pal. Platina. Ara. Rasakila. Ukri. Laikas. Nr. Trikota. Dargužaitė. Ėk. Svaras. Os. Suosinė.
Horizontaliai: Pelus. Aspazija. Laiba. Dekoltė. Nočia. Prada. Milij. Lasas. Niuansas. Tango. Svėrė. Ikrus. 

Adoni. Sutema. Altas. Ariu. Kokonai. Ito. Alė. Taukės. Runa. Parko. Pavartėn. Sese. Ra. Iakė.

AB VILNIAUS PAUKŠTYNAS VIŠČIUKAI
Ketvirtadieniais pardavinėsime Vilniaus paukštyne išperintus vakci-

nuotus greitai augančius (ROSS-308) paaugintus 2, 3, 4, 5 savaičių 
mėsinius broilerius viščiukus.

Taip pat prekiausime vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudo-
mis Haisex Brown, raibomis, juodomis, baltomis, leghornų  
dėsliosiomis vištaitėmis. Prekiausime spec. kombinuotais lesalais.

Tel. 8 620 48 009.

Viešvilėje
Smalininkuose
Jurbarko turguje
Rotuliuose
Skirsnemunėje
Pilyje
Raudonėnuose
Raudonėje

8.30
9.00
9.15
9.30
9.50
10.00
10.20
10.40

Stakiuose
Šimkaičiuose
Vadžgiryje
Eržvilke
Žindaičiuose
Pavidaujyje
Girdžiuose

14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.15

Rugsėjo 29 d. (ketvirtadienį)
Veliuonoje
Klausučiuose
Seredžiuje
Armeniškiuose
Juodaičiuose
Griciuose
Tamošiuose
Baltraitiškėje

11.00
11.30
11.45
12.40
13.00
13.20
13.40
14.00

VIŠTOS, VIŠTAITĖS!

Viešvilėje  7.30
Lybiškiuose  12.45
Eržvilke  12.55
Girdžiuose  13.15
Pavidaujyje  13.25
Vadžgiryje  13.40

Šimkaičiuose  13.55
Pauliuose  14.05
Stakiuose  14.20
Raudonėnuose  14.35
Raudonėje  14.45
Veliuonoje  15.00

Klausučiuose  15.20
Seredžiuje  15.30
Armeniškiuose  15.45
Pilyje  16.20
Skirsnemunėje  16.30
Jurbarke  16.40

Tel. 8 625 93 076.

Rugsėjo 28 d. (trečiadienį) prekiausime Kaišiadorių r. paukštyno vak-
cinuotomis rudomis, gerai kiaušinius dedančiomis vištomis ir 3, 4, 5, 6 mė-
nesių įvairių spalvų vištaitėmis. Priimami užsakymai. Prekiausime lesalais.

ĮVYKIAI

Rugsėjo 18 d., apie 17.40 val., 
Jurbarke, Knygnešių g., policijos 
patruliai sustabdė įtarimų sukė-
lusį automobilį „Audi 80“. 

Vairuotoją patikrinus alkoholio 
matuokliu paaiškėjo, kad jis gero-
kai apgirtęs – 2,09 prom.

Automobilis nugabentas į saugo-
jimo aikštelę. Vyrui už savo elgesį 
teks atsakyti teisme.

Įliuvo veliuoniškė

Dėl alkoholio problemų prisi-
dirbo ir Antkalnės g.,Veliuonoje, 
gyvenanti 36-erių veliuoniškė. 
Policijos pareigūnai per patikrini-
mą moters namuose rado 10,75 l 
skysčio, turinčio naminei degtinei 
būdingą kvapą. Skystis buvo supils-
tytas į įvairias talpas.

Pavogė kurą

Policijai rugsėjo 19-ąją pranešta, 
kad nuo rugsėjo 16 d. iki rugsėjo 19 
d. Želmenų k. (Veliuonos sen.), iš 
įmonei priklausančio ekskavato-
riaus pavogta apie 100 litrų dyze-
linio kuro. Padaryta apie 180 eurų 
turtinė žala. 

Prisvilo puodas

Rugsėjo 21-ąją, apie 13.45 val., 
ugniagesiai skubėjo į Lybiškius 
(Eržvilko sen.). Mokyklos g., bute, 
suveikė  dūmų detektorius, o jo 
garsą išgirdę kaimynai susku-
bo kviesti pagalbą. Atskubėjus 
ugniagesiams paaiškėjo, kad butas 
uždūmintas prisvilus gaminamam 
maistui.  Puodas nuo viryklės buvo 
nukeltas dar iki atvykstant ugnia-

Gėrė, apvogė ir 
sukėlė gaisro pavojų

UAB „Autopaslauga“ ieško 
autošaltkalvių dirbti Kauno mieste.

Darbo pobūdis: krovininio transporto priemonių gedimų  
nustatymas, remonto darbai, bendra techninė patikra.
Reikalavimai: techninis išsilavinimas, panašaus darbo patirtis, 
orientacija į rezultatus.
Siūlome: atlyginimą nuo 1300 Eur/mėn į rankas; darbą nuo 8:00 
iki 20:00 val. pamainomis; kuro kompensaciją vykimui į darbą ir 
namo; visas reikiamas darbo priemones, darbo drabužius; privatų 
sveikatos draudimą.
Telefonas pasiteirauiti +370 695 55 755.

UAB „Vaprojektai“, Gedimino g. 15A, Jurbarkas. Tel. 8 678 41 468, 
tel./faks. (8 447) 51 753. Šakiai, tel. 8 600 12 037.

www.vaprojektai.lt

BUTO DURIMS 30 Eur nuolaida!

Roletai PLISE, diena-naktis, Classic!Roletai PLISE, diena-naktis, Classic!

GARAŽO VARTAI, ŠARVO DURYS,
ALIUMINIO DURYS, ALIUMINIO KONSTRUKCIJOS,
PLASTIKINĖS DURYS, STOGELIAI VIRŠ DURŲ,
TINKLELIAI NUO VABZDŽIŲ.

PLASTIKINIAI PLASTIKINIAI 
LANGAI!LANGAI!

PVC langai PERFECTHERM (A++ klasė)PVC langai PERFECTHERM (A++ klasė)
RD 80-100 durys A++ klasės namamsRD 80-100 durys A++ klasės namams

gesiams, tad pavojaus kilti gaisrui 
jau nebuvo.

Tą pačią dieną, apie 22.30 val., 
ugniagesiai iškviesti  į Šimkaičius, 
Jono Žemaičio g. Šįkart jų pagal-
bos prireikė policijos pareigūnams. 
Ugniagesiai laužtuvu atidarė medi-
nes duris ir  įleido dėl šeimyninio 
konflikto iškviestus policininkus. 

Išėjo iš namų

Rugsėjo 19 d., apie 20.20 val., 
policijai pranešta, kad rugsėjo 19 d. 
apie 18 val. Vadžgiryje (Šimkaičių 
sen.) iš namų Ąžuolų g., išėjo ir ne-
grįžo 2005 m. gimęs nepilnametis. 
Paauglio požymiai: apie 1,7 m ūgio, 
smulkaus kūno sudėjimo, šviesių, 
trumpų plaukų. 

ŠVIESOS inform.
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6.00 „Lemties paslaptys“ (37). 
7.00 „Turtuolė varguolė“ (8). 
8.00 „Volkeris, Teksaso 
 reindžeris“ (97, 98). 
10.00 „Monikai reikia meilės“ 
 (56, 57). 
11.00 „Keičiu žmoną“ (27). 
12.00 Vidurdienio žinios. 
13.20 „Turtuolė varguolė“ (9). 
14.30 „Pabelsk į mano širdį“ 
 (131). 
15.30 „Lemties paslaptys“ (38). 
16.35 Labas vakaras, Lietuva. 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. 
20.00 Nuo... Iki... 
21.00 „Rimti reikalai 5“ (13). 
21.30 Žinios. 
22.30 „Vestuvių svečias“. 
 Trileris. 
0.25 „Sūnus paklydėlis“ (7). 
1.25 „Dvynys“. 
 Veiksmo trileris. 
3.35 „Volkeris, Teksaso 
 reindžeris“ (97, 98).

6.00 „Kalnietis“ (26). 
7.00 „Mano virtuvė geriausia“ 
 (21). 
8.25 „44-as skyrius“ (23). 
9.25 „Šuo“ (3). 
10.35 „Paranormalūs reiškiniai. 
 Užfiksuota vaizdo kamera“ 
 (25). 
11.35 „Mentalistas“ (25). 
12.30 „Kalnietis“ (27). 
13.30 „Mano virtuvė geriausia“ 
 (22). 
14.50 „44-as skyrius“ (24). 
15.55 „Šuo“ (4). 
17.00 Info diena. 
17.30 „Mentalistas“ (26). 
18.30 Krepšinis. Klaipėdos 
 „Neptūnas“–Kauno 
 „Žalgiris“. 
21.00 „Nepalaužiama dvasia“. 
 Karinis veiksmo filmas. 
23.30 „Juodasis sąrašas“ (18). 
0.30 „Gyvi numirėliai“ (15). 
1.30 „51-a zona“. 
 Siaubo trileris.

5.15 Vantos lapas. 
5.45 Bušido ringas. 
6.30 „Krepšinio evangelija 
 pagal Šarą.“ 2 d. 
7.30 „Aiškiaregė“ 1/179–183.  
10.00 „Gyvi“. Realybės 
 dokumentika. 
11.00 „Pėdsakas“ 1/34. 
12.00 „Neatrasta Rusija“ 1/46. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“ 
 3/13. 
15.00 „Reali mistika“ 5/29. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV. 
17.30 „Pasislėpusi Palanga“. 
 Dokumentika. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Neatrasta Rusija“ 1/49. 
19.00 „Reali mistika“ 5/45. 
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“ 1/184.  
21.25 „Pėdsakas“ 1/35. 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Neatrasta Rusija“ 1/49. 
23.30 Laisvės TV. 
0.30 „Teisingumo agentai“ 
 3/13.

6.00 Info komentarai 
 su Arnu Mazėčiu. 
7.00 Tarptautinis galiūnų 
 turnyras „Pasaulio 
 komandinė taurė 2022“. 
8.00 „Pričiupom!“ (7). 
8.30 Tauro ragas. 
9.00 Lietuvos galiūnų 
 komandinis čempionatas. 
10.05 „Banginio liudijimas“. 
 Dokumentika. 
11.20 „Kova už būvį“ (6). 
12.20 „Paranormalūs reiškiniai. 
 Užfiksuota vaizdo kamera“ 
 (25). 
13.30 „Gordono Ramzio virtuvės 
 košmarai“ (5). 
14.35 „Ekstrasensų mūšis“ (11). 
17.00 Krepšinis. Panevėžio 
 „7Bet-Lietkabelis“–
 Pasvalio „Pieno 
 žvaigždės“. 
19.30 Krepšinis. Utenos 
 „Uniclub Casino-
 Juventus“–Vilniaus 
 „Rytas“. 
21.30 „Juodasis sąrašas“ (18). 
22.30 „51-a zona“. 
 Siaubo trileris. 
0.20 „Gyvi numirėliai“ (15).

6.00 „Triukšmingi namai“. 17 s. 
6.30 „Slibinų dresuotojai. 
 Pašėlusios gaudynės“. 
 5 s. 
7.00 „Vėžliukai nindzės“. 23 s. 
7.30 „Bailus voveriukas“. 
 220 s. 
8.00 „Slibinų dresuotojai. 
 Pašėlusios gaudynės“. 6 s. 
8.30 „Simpsonai“. 6 s. 
9.00 Svajonių ūkis. 
9.30 La Maistas. 
10.00 Pasaulis pagal moteris. 
11.00 Svajonių sodai. 
12.00 „Lemūrų salos gaujos“. 
 2 s. 
13.05 „Mija ir baltasis liūtas“. 
 Nuotykių filmas. 
15.20 „Taksi“. 
 Kriminalinis filmas. 
17.20 Lietuvis pas lietuvį. 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 X Faktorius. 
22.00 „Sąžiningas vagis“. 
 Veiksmo filmas. 
23.55 „Hanos Greis 
 egzorcizmas“. 
 Siaubo filmas. 
1.45 „Kietasis būrys“. 
 Veiksmo trileris.

6.05 Animacija. 
10.00 7 Kauno dienos. 
10.30 Tikėjimas ir gyvenimas. 
11.00 Kelias. 
11.30 Menora. 
12.00 Šventadienio mintys. 
12.30 Šv. Mišios. 
13.40 „Stipruolis Hansas“. 
 Pasaka. 
14.40 Pasaulio irklavimo 
 čempionatas. Finalai. 
16.15 „Sporto galia“. 6 d. 
16.45 „Ištvermiečiai“. 
 Dokumentinis filmas. 
17.00 Muzikos talentų lyga 
 2022. 
18.00 Išpažinimai. 
18.30 Kultūros diena. 
19.00 34-asis šiuolaikinio 
 džiazo ir improvizacinės 
 muzikos festivalis 
 „Vilnius Jazz 2021“. 
20.30 Panorama. 
21.00 Opera „Undinė“. 
23.30 „Algirdas Mykolas 
 Brazauskas. Liudijimai“. 
 Dokumentinis filmas. 
0.30 „Stipruolis Hansas“. 
 Pasaka.
1.30 „Netyčinė meilė“. Drama.

7.00 Veranda. 
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Išpažinimai. 
8.30 Ryto suktinis 
 su Zita Kelmickaite. 
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 „Kelionės 
 vaizdingiausiomis 
 pasaulio upėmis“. 3 d. 
12.50 „Siautulingoji Argentina“. 
 3 d. 
13.50 „Agata Kristi. Mįslingos 
 žmogžudystės“. 4 s. 
15.45 Istorijos detektyvai. 
16.45 Duokim garo! 
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
19.00 Savaitė su „Dviračio 
 žiniomis“. 
19.30 Savaitė. 
20.30 Panorama. 
21.00 „Jaunieji slaugytojai“. 
 4/1 s. 
21.45 „Netyčinė meilė“. 
 Komiška drama. 
23.15 „Cirkas“. Komedija. 
0.25 „Van Helsingas“. 
 Veiksmo filmas.

6.30 „Kikumba. Kovos 
 dėl karūnos“ (61–63). 
7.00 „Bunikula“ (10). 
7.30 „Deksterio laboratorija“ 
 (66). 
8.00 „Šaunusis Skūbis-Dū“ 
 (12). 
8.30 „Tomo ir Džerio šou“ 
 (10–12)  
9.00 „Ogis ir tarakonai“ 
 (14–16). 
9.30 Lego filmas. 
11.35 „Zatura. Nuotykiai 
 kosmose“. Veiksmo ir 
 nuotykių komedija. 
13.40 „Akistata su laukine 
 gamta. Kelionė namo“. 
 Nuotykių filmas. 
15.35 „Policijos akademija 4. 
 Civiliai patruliai“. 
 Komedija. 
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios. 
19.30 Kaukės. Įslaptintas 
 muzikos šou. 
22.00 „Dvynys“. 
 Veiksmo trileris. 
0.15 „Kruvinas sąrašas“. 
 Veiksmo trileris. 
2.05 „Kaip bosė“. Komedija.

6.00 „Juvelyrų klanas“ 4/4, 5.  
8.00 Kuriantys Lietuvą. 
 Pameistrystė. 
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 „Aiškiaregė“ 1/99, 100.  
10.00 „Krepšinio evangelija 
 pagal Šarą.“ 2 d. 
11.00 Bušido ringas. 
11.30 „Partizanų keliais. 
12.00 „Vieno nusikaltimo 
 istorija“ 7/33, 34. 
14.00 „Teisingumo agentai“ 
 2/3, 4. 
16.00 Žinios. 
16.30 24/7. 
17.30 „Neatrasta Rusija“ 1/16. 
18.00 Žinios. 
18.30 Baltijos kelias. 
19.00 B. Dambrauskaitės 
 koncertas. 
20.00 Žinios. 
20.30 Lietuvos dvarai. 
21.00 Klausimėlis. 
21.30 24/7. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Vieno nusikaltimo 
 istorija“ 7/33, 34. 
1.00 „Teisingumo agentai“ 
 2/3, 4.

6.05 Nuomonę ant stalo! 
7.00 Kas ir kodėl? 
7.30 Beatos virtuvė. 
8.30 Gyvenk kaip galima 
 švariau. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
11.30 Kas geresnio, kaimyne? 
12.00 „Erdvės menas“. 1, 2 d. 
13.00 Mokslo sriuba. 
13.30 Kalbos anatomija. 
14.00 Sveikinimų koncertas. 
15.35 „Tarnauti ir ginti“. 516 s. 
16.35 Gustavo enciklopedija. 
17.05 Muzikos talentų lyga 
 2022.  
18.00 „Senis“. 15 s.  
19.00 Mūšio laukas. 
19.30 „Muzikos genijai“. 
 Dokumentinis serialas. 
20.30 Panorama. 
21.30 „Žmogiškas mastelis. 
 Paskutinis piemuo“. 
 Dokumentinis filmas. 
22.55 „Pasakojimai iš 
 Japonijos“. 13 d. 
23.00 „Hitchcocko šešėlyje. 
 Alma ir Hitchas“. 
 Dokumentinis filmas. 
0.00 DW naujienos rusų kalba. 
0.15 Dabar pasaulyje.

6.00 „Bakuganas. Šarvų 
 sąjunga“. 7 s.  
6.35 „Triukšmingi namai“. 
 18 s. 
7.10 „Slibinų dresuotojai. 
 Pašėlusios gaudynės“. 
 7 s.  
7.45 Svajonių sodai. 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 3812 s. 
10.00 „Mažoji našlė“. 
 270, 271 s.  
11.00 „Graikė“. 47 s.  
12.00 „Nuodėminga žemė“. 
 32, 33 s.  
14.00 „Ir turtuoliai verkia“. 27 s.  
15.00 „Simpsonai“. 4, 5 s.  
16.00 TV3 žinios. 
16.30 TV Pagalba. 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Dėmesio centre 
 su Edmundu Jakilaičiu. 
20.00 Aktualijų laida 
 „Karštai su tv3.lt“. 
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
 12 s.  
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 „Tikroji padėtis“. 
 Kriminalinė drama. 
1.05 „Naktinė pamaina“. 10 s.  
2.05 „Elementaru“. 9 s.

6.02 Labas rytas, Lietuva. 
7.00 Žinios. 
8.55 „Pagalbos šauksmas“. 
 12/26 s. 
9.40 „31-oji nuovada“. 
 98, 99 s. 
10.30 „Senis“. 15 s. 
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 „Kaip atsiranda daiktai“. 
 9/4, 9/5 s. 
13.00 Bendrom jėgom. 
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva. 
16.30 „Frenki Dreik paslaptys“ 
 4/9 s. 
17.15 „Ponių rojus“. 6/82 s. 
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 Daiktų istorijos. 
20.30 Panorama. 
21.30 LRT forumas. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Laimės pažadas“. 2/5 s. 
23.50 „31-oji nuovada“. 
 98, 99 s. 
0.35 „Kaip atsiranda daiktai“. 
 9/4 s. 
1.00 LRT radijo žinios. 
1.05 Daiktų istorijos. 
2.00 LRT radijo žinios.

6.00 „Triukšmingi namai“. 16 s. 
6.30 „Slibinų dresuotojai. 
 Pašėlusios gaudynės“. 
 3 s. 
7.00 „Vėžliukai nindzės“. 22 s. 
7.30 „Bailus voveriukas“. 
 219 s. 
8.00 „Slibinų dresuotojai. 
 Pašėlusios gaudynės“. 
 4 s. 
8.30 „Simpsonai“. 5 s. 
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“. 3 s.  
12.35 „Abė“. Drama. 
14.15 „Sugalvok norą“. 
 Komedija. 
16.05 „Gera kompanija“. 
 Melodrama. 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Žaidimas „galvOK“. 
21.30 „Gagarinas“. Drama. 
23.40 „Maištininkė“. 
 Veiksmo filmas. 
1.50 „Loganas“. Drama.

6.00 Info komentarai 
 su Arnu Mazėčiu. 
7.00 „Panamoje su Naidželu 
 Marvenu“ (4). 
8.00 „Pričiupom!“ (5, 6). 
9.10 Lietuvos Hipokratas. 
9.45 „Žiemos stebuklų šalis“. 
 Dokumentika. 
11.00 „Kova už būvį“ (5). 
12.10 „Paranormalūs reiškiniai. 
 Užfiksuota vaizdo kamera“ 
 (24). 
13.15 „Gordono Ramzio virtuvės 
 košmarai“ (4). 
14.25 „Ekstrasensų mūšis“ (10). 
17.00 Krepšinis. Kėdainių 
 „Nevėžis–Optibet“–Alytaus 
 „Wolves“. 
19.30 Muzikinė kaukė. 
22.00 „Nakties klajūnai“. 
 Veiksmo filmas. 
0.15 „Dvigubas sprogimas“. 
 Veiksmo filmas. 
2.05 „Amerikietiškos imtynės“ 
 (36).

6.00 „Juvelyrų klanas“ 4/2, 3.  
8.00 „Misija: laukinė gamta“ 
 2/2. 
8.30 „Pasislėpusi Palanga“. 
 Dokumentika. 
9.00 „Aiškiaregė“ 1/97, 98.  
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Mano vieta. 
11.00 Išpažintis su Marija. 
11.30 Būsto anatomija. 
12.00 „Vieno nusikaltimo 
 istorija“ 7/31, 32. 
14.00 „Teisingumo agentai“ 
 2/1, 2. 
16.00 Žinios. 
16.30 Lietuvos dvarai. 
17.00 Kuriantys Lietuvą. 
 Pameistrystė. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios. 
18.30 Bušido ringas. 
19.00 Grupės „Mokinukės“ 
 koncertas. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Paprastas prezidentas“. 
 Dokumentinis filmas. 
21.45 Laisvės TV. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Vieno nusikaltimo 
 istorija“ 7/31, 32. 
1.00 „Teisingumo agentai“ 
 2/1, 2.

6.35 „Kikumba. Kovos 
 dėl karūnos“ (58–60). 
7.05 „Bunikula“ (9). 
7.35 „Deksterio laboratorija“ 
 (65). 
8.05 „Šaunusis Skūbis-Dū“ 
 (11). 
8.35 „Tomo ir Džerio šou“ 
 (7–9)  
9.05 „Beprotiškos melodijos“ 
 (26). 
9.35 „Ogis ir tarakonai“ 
 (12, 13). 
9.55 „Pelėdų karalystės sargai“. 
 Animacinis filmas. 
11.50 „Žiedų valdovas. Dvi 
 tvirtovės“. Nuotykių 
 filmas. 
15.20 „Gelžkelio tigrai“. 
 Veiksmo ir nuotykių 
 komedija. 
17.55 Gyvūnų pasaulis. 
18.30 Žinios. 
19.30 „Stebuklų parkas“. 
 Animacinė komedija. 
21.15 „Kaip bosė“. Komedija. 
23.00 „Rinas 911. Majamis“. 
 Komedija. 
0.40 „Ekvalaizeris“. Veiksmo 
 trileris.

6.02 Mano geriausias draugas. 
6.30 Lietuvos tūkstantmečio 
 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. 
12.00 Pusryčiai pas kaimyną. 
12.30 Širdyje lietuvis. 
13.30 Mokslo sriuba. 
14.00 Kalbos anatomija. 
14.30 Pasaulio irklavimo 
 čempionatas. Finalai. 
17.00 „Erdvės menas“. 1, 2 d. 
18.00 LR Prezidento A. M. 
 Brazausko 90-osioms 
 gimimo metinėms. 
19.00 Teatro biografijos. 
20.00 Čia – kinas. Kino žurnalas. 
20.30 Panorama. 
21.00 „Cirkas“. Komedija. 
22.15 „G&G Sindikatas“ 
 Koncertas. 
23.55 Mokslo sriuba. 
0.25 Dabar pasaulyje.

6.02 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
6.30 Nuomonę ant stalo! 
7.30 Bendrom jėgom. 
8.30 Mano pasas meluoja. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
11.50 „Meistrystė“. 3 d. 
12.45 „Užburianti Australija“. 
 3 d. 
13.45 „Komisaras Montalbanas. 
 Apsauginis tinklas“. 
 Detektyvas. 
15.30 Žinios. 
15.45 Sveikinimų koncertas. 
17.30 Beatos virtuvė. 
19.00 Langas į valdžią. 
19.30 Stilius. 
20.30 Panorama. 
21.00 Svajonių duetai. 
22.40 „Van Helsingas“. 
 Fantastinis veiksmo 
 filmas. 
0.50 „Šaltasis karas“. 
 Istorinė drama. 
2.20 „Meistrystė“. 3 d.
3.15 „Užburianti Australija“. 
 3 d. 
4.15 „Komisaras Montalbanas. 
 Apsauginis tinklas“. 
 Detektyvas.

6.00 „Kalnietis“ (25). 
7.00 „Mano virtuvė geriausia“ 
 (20). 
8.25 „44-as skyrius“ (22). 
9.25 „Šuo“ (2). 
10.35 „Čikagos policija“ (22). 
11.35 „Mentalistas“ (24). 
12.30 „Kalnietis“ (26). 
13.30 „Mano virtuvė geriausia“ 
 (21). 
14.50 „44-as skyrius“ (23). 
15.55 „Šuo“ (3). 
17.00 Info diena. 
17.30 „Mentalistas“ (25). 
18.30 „CSI. Kriminalistai“ (1). 
19.30 „Amerikietiškos imtynės“ 
 (36). 
21.30 „Dvigubas sprogimas“. 
 Veiksmo filmas. 
23.20 „Sukilimas“. 
 Fantastinis veiksmo 
 filmas. 
1.05 „Nepamirštamas tyrimas“ 
 (1). 
2.15 „Legendų biuras“ (8).

5.15 Nauja diena. 
6.30 „Pasislėpusi Palanga. 
 Palanga – pasienio 
 miestas“. Dokumentika. 
7.00 „Reali mistika“ 6/84.  
8.00 „Juvelyrų klanas“ 4/5.  
9.00 „Vieno nusikaltimo 
 istorija“ 7/30. 
10.00 „Gyvi“. Realybės 
 dokumentika. 
11.10 „Pėdsakas“ 1/33. 
12.00 „Atėjo… Sabas“. 2 d. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“ 
 3/12. 
15.00 „Reali mistika“ 5/28.  
16.30 „Siaubingosios gamtos 
 stichijos“. Dokumentinis 
 serialas. 
17.30 „Aiškiaregė“ 1/99.  
18.00 Reporteris. 
18.30 Išpažintis su Marija. 
19.00 „Reali mistika“ 5/44.  
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“ 1/183.  
21.25 „Pėdsakas“ 1/34. 
23.00 Išpažintis su Marija. 
23.30 „Siaubingosios gamtos 
 stichijos“. Dokumentinis 
 serialas. 
0.30 „Teisingumo agentai“ 
 3/12.

6.00 „Bakuganas. Šarvų 
 sąjunga“. 6 s.  
6.35 „Triukšmingi namai“. 
 17 s. 
7.10 „Slibinų dresuotojai. 
 Pašėlusios gaudynės“. 
 6 s. 
7.45 Farai. 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 3811 s. 
10.00 „Mažoji našlė“. 
 268, 269 s.  
11.00 „Graikė“. 46 s.  
12.00 „Nuodėminga žemė“. 
 30, 31 s.  
14.00 „Ir turtuoliai verkia“. 26 s.  
15.00 „Simpsonai“. 2, 3 s. 
16.00 TV3 žinios. 
16.30 TV Pagalba. 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Anapus tvoros“. 
 Animacinis filmas. 
21.10 „Loganas“. 
 Veiksmo drama. 
0.05 „Įtėvis“. Trileris. 
2.10 „Rizikinga erzinti diedukus 
 2“. Veiksmo komedija.
4.30 „Elementaru“. 6 s.

6.05 Svečiuose Nomeda. 
 Pokalbių programa.  
7.00 Kas ir kodėl? 
7.30 Istorijos perimetrai. 
8.30 Menora. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
11.30 Pusryčiai pas kaimyną. 
12.00 Gimę džiaugtis. 
12.15 Pasaulio irklavimo 
 čempionatas. 
13.30 Mūšio laukas. 
14.00 Klaipėdos pilies džiazo 
 festivalis 2021. 
15.35 „Tarnauti ir ginti“. 515 s. 
16.35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
17.05 „Projektas „Žaliasis 
 kraujas“. 
 Dokumentinis serialas. 
18.00 „Senis“. 14 s.  
19.00 Dviračio žinios.  
19.30 Gamtininko užrašai. 
20.00 Kultūros diena. 
20.30 Panorama. 
21.30 „Šaltasis karas“. 
 Istorinė drama. 
23.00 Čia – kinas. Kino žurnalas.  
23.30 7 Kauno dienos. 
0.00 DW naujienos rusų kalba. 
0.15 Dabar pasaulyje.

6.00 „Lemties paslaptys“ (36). 
7.00 „Turtuolė varguolė“ (7). 
8.00 „Volkeris, Teksaso 
 reindžeris“ (95, 96). 
10.00 „Monikai reikia meilės“ 
 (54, 55). 
11.00 „Keičiu žmoną“ (26). 
12.00 Vidurdienio žinios. 
13.20 „Turtuolė varguolė“ (8). 
14.30 „Pabelsk į mano širdį“ 
 (131). 
15.30 „Lemties paslaptys“ (37). 
16.35 Labas vakaras, Lietuva. 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis. 
21.00 „Ekvalaizeris“. 
 Veiksmo trileris. 
23.45 „Prisiminti pavojinga“. 
 Fantastinis veiksmo filmas. 
2.05 „Mergina su drakono 
 tatuiruote“. Trileris. 
4.45 „Volkeris, Teksaso 
 reindžeris“ (95).

6.02 Labas rytas, Lietuva. 
7.00 Žinios. 
8.55 „Pagalbos šauksmas“. 
 12/25 s. 
9.40 „31-oji nuovada“. 
 96, 97 s. 
10.30 „Senis“. 14 s. 
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 „Kaip atsiranda daiktai“. 
 9/3, 4 s. 
13.00 Istorijos perimetrai. 
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva. 
16.30 „Frenki Dreik paslaptys“ 
 4/9 s. 
17.15 „Ponių rojus“. 6/83 s. 
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 Bendrom jėgom. 
20.30 Panorama. 
21.30 Auksinis protas. 
22.45 „Kamuolinis žaibas“. 
 Veiksmo trileris. 
0.55 „Asmeninė pirkėja“. 
 Trileris. 
2.35 „Kaip atsiranda daiktai“. 
 9/3 s.
3.00 LRT radijo žinios. 
3.05 Kas ir kodėl?
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6.00 „Kalnietis“ (29). 
7.00 „Mano virtuvė geriausia“ 
 (24). 
8.25 „44-as skyrius“ (26). 
9.25 „Šuo“ (6). 
10.35 „Gordono Ramzio virtuvės 
 košmarai“ (4). 
11.35 „Mentalistas“ (28). 
12.30 „Kalnietis“ (30). 
13.30 „Mano virtuvė geriausia“ 
 (25). 
14.50 „44-as skyrius“ (27). 
15.55 „Šuo“ (7). 
17.00 Info diena. 
17.30 „Mentalistas“ (29). 
18.30 Krepšinis. Vilniaus 
 „Rytas“–Klaipėdos 
 „Neptūnas“. 
21.00 „Mirties karys“. 
 Veiksmo filmas. 
22.50 „Vyras su krepšiu“. 
 Veiksmo trileris. 
1.05 „Nepamirštamas tyrimas“ 
 (4). 
2.15 „Legendų biuras“ (1).

5.15 Nauja diena. 
6.30 Išpažintis su Marija. 
7.00 „Reali mistika“ 6/87. 
8.00 „Juvelyrų klanas“ 4/8.  
9.00 „Vieno nusikaltimo 
 istorija“ 7/33. 
10.00 „Gyvi“. Realybės 
 dokumentika. 
11.00 „Pėdsakas“ 1/37. 
12.00 „Krepšinio evangelija 
 pagal Šarą.“ 1 d. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“ 
 3/16. 
15.00 „Reali mistika“ 5/32. 
16.00 Reporteris. 
16.30 „Siaubingosios gamtos 
 stichijos“. Dokumentika. 
17.30 „Aiškiaregė“ 1/102.  
18.00 Reporteris. 
18.30 Būsto anatomija. 
19.00 „Reali mistika“ 5/48. 
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“ 1/187.  
21.25 „Pėdsakas“ 1/38. 
22.30 Reporteris. 
23.00 Būsto anatomija. 
23.30 „Siaubingosios gamtos 
 stichijos“. Dokumentika. 
0.30 „Teisingumo agentai“ 
 3/16.

6.00 „Bakuganas. Šarvų 
 sąjunga“. 9 s.  
6.35 „Triukšmingi namai“. 
 20 s. 
7.10 „Slibinų dresuotojai. 
 Pašėlusios gaudynės“. 
 9 s.  
7.45 Prieš srovę. 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 3814 s. 
10.00 „Mažoji našlė“. 
 274, 275 s.  
11.00 „Graikė“. 49 s.  
12.00 „Nuodėminga žemė“. 
 36, 37 s. 
14.00 „Ir turtuoliai verkia“. 29 s. 
15.00 „Simpsonai“. 8, 9 s.  
16.00 TV3 žinios. 
16.30 TV Pagalba. 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Dėmesio centre 
 su Edmundu Jakilaičiu. 
20.00 Gero vakaro šou. 
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
 14 s.  
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 „I.T. Neribota prieiga“. 
 Mistinė drama. 
0.25 „FTB“. 2 s.  
1.30 „Elementaru“. 11 s. 
2.25 „Mokytoja“. 2, 3 s. 

6.00 „Kalnietis“ (27). 
7.00 „Mano virtuvė geriausia“ 
 (22). 
8.25 „44-as skyrius“ (24). 
9.25 „Šuo“ (4). 
10.35 „CSI. Kriminalistai“ (1). 
11.35 „Mentalistas“ (26). 
12.30 „Kalnietis“ (28). 
13.30 „Mano virtuvė geriausia“ 
 (23). 
14.50 „44-as skyrius“ (25). 
15.55 „Šuo“ (5). 
17.00 Info diena. 
17.30 „Mentalistas“ (27). 
18.30 „CSI. Kriminalistai“ (2). 
19.30 „Privatus detektyvas 
 Magnumas“ (5). 
20.30 „Pričiupom!“ (9). 
21.00 „Įsibrovimas“. Trileris. 
22.50 „Nepalaužiama dvasia“. 
 Karinis veiksmo filmas. 
1.20 „Nepamirštamas tyrimas“ 
 (2). 
2.30 „Privatus detektyvas 
 Magnumas“ (5). 
3.20 „Legendų biuras“ (9).

5.15 Nauja diena. 
6.30 Būsto anatomija. 
7.00 „Reali mistika“ 6/85. 
8.00 „Juvelyrų klanas“ 4/6.  
9.00 „Vieno nusikaltimo 
 istorija“ 7/31. 
10.00 „Gyvi“. Realybės 
 dokumentika. 
11.00 „Pėdsakas“ 1/35. 
12.00 „Neatrasta Rusija“ 1/47. 
12.30 „Partizanų keliais. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“ 
 3/14. 
15.00 „Reali mistika“ 5/30. 
16.00 Reporteris. 
16.30 „Siaubingosios gamtos 
 stichijos“. Dokumentika. 
17.30 „Aiškiaregė“ 1/100.  
18.00 Reporteris. 
18.30 „Neatrasta Rusija“ 1/50. 
19.00 „Reali mistika“ 5/46. 
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“ 1/185.  
21.25 „Pėdsakas“ 1/36. 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Neatrasta Rusija“ 1/50. 
23.30 „Siaubingosios gamtos 
 stichijos“. Dokumentika. 
0.30 „Teisingumo agentai“ 
 3/14.

5.15 Nauja diena. 
6.30 Baltijos kelias. 
7.00 „Reali mistika“ 6/86. 
8.00 „Juvelyrų klanas“ 4/7.  
9.00 „Vieno nusikaltimo 
 istorija“ 7/32. 
10.00 „Gyvi“. Realybės 
 dokumentika. 
11.00 „Pėdsakas“ 1/36. 
12.00 „Neatrasta Rusija“ 1/48. 
12.30 Būsto anatomija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“ 
 3/15. 
15.00 „Reali mistika“ 5/31. 
16.00 Reporteris. 
16.30 „Siaubingosios gamtos 
 stichijos“. Dokumentika. 
17.30 „Aiškiaregė“ 1/101.  
18.00 Reporteris. 
18.30 „Neatrasta Rusija“ 1/51. 
19.00 „Reali mistika“ 5/47. 
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“ 1/186.  
21.25 „Pėdsakas“ 1/37. 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Neatrasta Rusija“ 1/51. 
23.30 „Siaubingosios gamtos 
 stichijos“. Dokumentika. 
0.30 „Teisingumo agentai“ 
 3/15.

6.00 „Kalnietis“ (28). 
7.00 „Mano virtuvė geriausia“ 
 (23). 
8.25 „44-as skyrius“ (25). 
9.25 „Šuo“ (5). 
10.35 „CSI. Kriminalistai“ (2). 
11.35 „Mentalistas“ (27). 
12.30 „Kalnietis“ (29). 
13.30 „Mano virtuvė geriausia“ 
 (24). 
14.50 „44-as skyrius“ (26). 
15.55 „Šuo“ (6). 
17.00 Info diena. 
17.30 „Mentalistas“ (28). 
18.30 Krepšinis. Šiaulių 
 „Šiauliai“–Panevėžio 
 „7Bet-Lietkabelis“. 
21.00 „Vyras su krepšiu“. 
 Veiksmo trileris. 
23.15 „Įsibrovimas“. Trileris. 
1.05 „Nepamirštamas tyrimas“ 
 (3). 
2.15 „Legendų biuras“ (10).

6.00 „Bakuganas. Šarvų 
 sąjunga“. 8 s.  
6.35 „Triukšmingi namai“. 19 s. 
7.10 „Slibinų dresuotojai. 
 Pašėlusios gaudynės“. 
 8 s.  
7.45 Aktualijų laida 
 „Karštai su tv3.lt“. 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 3813 s. 
10.00 „Mažoji našlė“. 
 272, 273 s.  
11.00 „Graikė“. 48 s.  
12.00 „Nuodėminga žemė“. 
 34, 35 s. 
14.00 „Ir turtuoliai verkia“. 28 s. 
15.00 „Simpsonai“. 6, 7 s.  
16.00 TV3 žinios. 
16.30 TV Pagalba. 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Dėmesio centre 
 su Edmundu Jakilaičiu. 
20.00 Prieš srovę. 
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
 13 s.  
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 „Antigangsteriai“. 
 Veiksmo drama. 
0.20 „FTB“. 1 s.  
1.25 „Elementaru“. 10 s.

6.00 „Bakuganas. Šarvų 
 sąjunga“. 10 s.  
6.35 „Triukšmingi namai“. 
 21 s. 
7.10 „Slibinų dresuotojai. 
 Pašėlusios gaudynės“. 
 10 s.  
7.45 Gero vakaro šou. 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 3815 s. 
10.00 „Mažoji našlė“. 
 276, 277 s.  
11.00 „Graikė“. 50 s.  
12.00 „Nuodėminga žemė“. 
 38, 39 s. 
14.00 „Ir turtuoliai verkia“. 30 s. 
15.00 „Simpsonai“. 10, 11 s.  
16.00 TV3 žinios. 
16.30 TV Pagalba. 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Dėmesio centre 
 su Edmundu Jakilaičiu. 
20.00 Farai. 
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
 15 s.  
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 „Sargybos postas“. 
 Veiksmo filmas. 
1.00 „FTB“. 3 s.  
2.00 „Elementaru“. 12 s. 
3.00 „Mokytoja“. 4 s. 

6.05 „1000 pasaulio stebuklų“. 
 Kelionių dokumentika.  
7.00 Kas ir kodėl? 
7.30 Istorijos detektyvai. 
8.30 Kelias. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
11.30 Mūsų rusų gatvė. 
12.00 Teatro biografijos. 
12.55 Veranda. 
13.25 Čia – kinas. Kino žurnalas.  
13.55 „G&G Sindikatas“ 
 koncertas. 
15.35 „Tarnauti ir ginti“. 519 s. 
16.35 Gyventi kaime gera. 
17.00 „Hillary“. 
 Dokumentinis serialas. 
18.00 „Senis“. 18 s.  
19.00 Dviračio žinios. 
19.30 „Projektas „Žaliasis 
 kraujas“. Dokumentinis 
 serialas. 
20.30 Panorama. 
21.33  „Likusios“. Drama. 
22.55 Teatro biografijos. 
23.50 Gimę džiaugtis. 
0.00 DW naujienos rusų kalba. 
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 „Tarnauti ir ginti“. 519 s.  
1.40 Nuomonę ant stalo!

6.00 „Lemties paslaptys“ (40). 
7.00 „Turtuolė varguolė“ (11). 
8.00 „Volkeris, Teksaso 
 reindžeris“ (103, 104). 
10.00 „Monikai reikia meilės“ 
 (62, 63). 
11.00 „Keičiu žmoną“ (2). 
12.00 Vidurdienio žinios. 
13.20 „Turtuolė varguolė“ (13). 
14.30 „Pabelsk į mano širdį“ 
 (134). 
15.30 „Lemties paslaptys“ (41). 
16.35 Labas vakaras, Lietuva. 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. 
20.00 Bučiuoju. Rūta. 
21.00 „Rimti reikalai 5“ (16). 
21.30 Žinios. 
22.30 „Mergina voratinklyje“. 
 Trileris.  
0.50 „Sūnus paklydėlis“ (10). 
1.50 „Naujakuriai“. Trileris. 
3.50 „Volkeris, Teksaso 
 reindžeris“ (103). 
4.35 Alchemija. 
5.05 Kultūrinė dokumentika.

6.02 Labas rytas, Lietuva. 
7.00 Žinios. 
8.55 „Pagalbos šauksmas“. 
 12/29 s. 
9.40 „31-oji nuovada“. 
 104, 105 s. 
10.30 „Senis“. 18 s. 
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 „Kaip atsiranda daiktai“. 
 9/10, 9/11 s. 
13.00 „1000 pasaulio stebuklų“. 
 Kelionių dokumentika. 
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva. 
16.30 „Seselė Beti“. 7/2 s. 
17.15 „Ponių rojus“. 6/85 s. 
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 Svečiuose Nomeda. 
20.30 Panorama. 
21.30 Nuomonę ant stalo! 
 Diskusijų programa. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Laimės pažadas“. 2/8 s. 
23.45 „31-oji nuovada“. 
 104, 105 s. 
0.35 „Kaip atsiranda daiktai“. 
 9/10 s. 
1.00 LRT radijo žinios. 
1.05 Svečiuose Nomeda.

6.02 Labas rytas, Lietuva. 
7.00 Žinios. 
8.55 „Pagalbos šauksmas“. 
 12/27 s. 
9.40 „31-oji nuovada“. 
 100, 101 s. 
10.30 „Senis“. 16 s. 
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 „Kaip atsiranda daiktai“. 
 9/6, 9/7 s. 
13.00 Gyvenk kaip galima 
 švariau. 
13.30 Gamtininko užrašai. 
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva. 
16.30 „Frenki Dreik paslaptys“ 
 4/10 s. 
17.15 „Ponių rojus“. 6/83 s. 
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 (Ne)emigrantai. 
20.30 Panorama. 
21.30 Istorijos perimetrai. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Laimės pažadas“. 2/6 s. 
23.50 „31-oji nuovada“. 
 100, 101 s. 
0.35 „Kaip atsiranda daiktai“. 
 9/6 s. 
1.00 LRT radijo žinios.

6.05 Daiktų istorijos. 
7.00 Kas ir kodėl? 
7.30 Stilius. 
8.30 Ryto suktinis 
 su Zita Kelmickaite. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
11.30 Vilniaus sąsiuvinis. 
12.00 „Algirdas Mykolas 
 Brazauskas. Liudijimai“. 
 Dokumentinis filmas. 
13.00 Atspindžiai. 
13.30 Dėmesio! Ieškome meno. 
14.00 Duokim garo! 
15.10 Mano pasas meluoja. 
15.35 „Tarnauti ir ginti“. 517 s. 
16.35 Veranda. 
17.05 „Muzikos genijai“. 
 Dokumentinis serialas. 
18.00 „Senis“. 16 s.  
19.00 Dviračio žinios. 
19.30 „Ispaniškasis gripas. 
 Didysis žudikas“. 
 Dokumentinis filmas. 
20.30 Panorama. 
21.30 „Laisvės kaina. 
 Partizanai“. TV serialas. 
22.30 Kultūros diena. 
23.00 Čia mano sodas. 
23.30 Ryto suktinis 
 su Zita Kelmickaite. 
0.00 DW naujienos rusų kalba.

6.00 „Lemties paslaptys“ (38). 
7.00 „Turtuolė varguolė“ (9). 
8.00 „Volkeris, Teksaso 
 reindžeris“ (99, 100). 
10.00 „Monikai reikia meilės“ 
 (58, 59). 
11.00 „Keičiu žmoną“ (28). 
12.00 Vidurdienio žinios. 
13.20 „Turtuolė varguolė“ (10). 
14.30 „Pabelsk į mano širdį“ 
 (132). 
15.30 „Lemties paslaptys“ (39). 
16.35 Labas vakaras, Lietuva. 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. 
20.00 Bus visko. 
21.00 „Rimti reikalai 5“ (14). 
21.30 Žinios. 
22.30 „Pasaulinė invazija. Mūšis 
 dėl Los Andželo“. 
 Veiksmo filmas. 
0.50 „Sūnus paklydėlis“ (8). 
1.50 „Vestuvių svečias“. 
 Trileris. 
3.40 „Volkeris, Teksaso 
 reindžeris“ (99, 100).

6.00 „Lemties paslaptys“ (39). 
7.00 „Turtuolė varguolė“ (10). 
8.00 „Volkeris, Teksaso 
 reindžeris“ (101, 102). 
10.00 „Monikai reikia meilės“ 
 (60, 61). 
11.00 „Keičiu žmoną“ (1). 
12.00 Vidurdienio žinios. 
13.20 „Turtuolė varguolė“ (11). 
14.30 „Pabelsk į mano širdį“ 
 (133). 
15.30 „Lemties paslaptys“ (40). 
16.35 Labas vakaras, Lietuva. 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. 
20.00 Šeškinės 20. Giedriaus 
 ir Džiugo šou. 
21.00 „Rimti reikalai 5“ (15). 
21.30 Žinios. 
22.30 „Naujakuriai“. Trileris. 
0.40 „Sūnus paklydėlis“ (9). 
1.40 „Pasaulinė invazija. Mūšis 
 dėl Los Andželo“. 
 Veiksmo filmas. 
3.50 „Volkeris, Teksaso 
 reindžeris“ (101, 102).

6.02 Labas rytas, Lietuva. 
7.00 Žinios. 
8.55 „Pagalbos šauksmas“. 
 12/28 s. 
9.40 „31-oji nuovada“. 
 102, 103 s. 
10.30 „Senis“. 17 s. 
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 „Kaip atsiranda daiktai“. 
 9/8, 9/9 s. 
13.00 (Ne)emigrantai. 
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva. 
16.30 „Seselė Beti“. 7/1 s. 
17.15 „Ponių rojus“. 6/84 s. 
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 „1000 pasaulio stebuklų“. 
 Kelionių dokumentika. 
20.30 Panorama. 
21.30 Lietuva kalba. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Laimės pažadas“. 2/7 s. 
23.50 „31-oji nuovada“. 
 102, 103 s. 
0.35 „Kaip atsiranda daiktai“. 
 9/8 s. 
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „1000 pasaulio stebuklų“. 
 Kelionių dokumentika.

6.05 (Ne)emigrantai. 
7.00 Kas ir kodėl? 
7.30 Lietuvos tūkstantmečio 
 vaikai. 
8.30 Tikėjimas ir gyvenimas. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
11.30 Mes iš Ukrainos. 
12.00 Širdyje lietuvis. 
13.00 Perspektyva. 
13.30 Euromaxx. 
14.00 Valstybinio pučiamųjų 
 instrumentų orkestro 
 „Trimitas“ koncertas. 
15.20 Prisiminkime. 
15.35 „Tarnauti ir ginti“. 518 s. 
16.35 7 Kauno dienos. 
17.05 „Ispaniškasis gripas. 
 Didysis žudikas“. 
 Dokumentinis filmas. 
18.00 „Senis“. 17 s.  
19.00 Dviračio žinios. 
19.30 „Hillary“. 
 Dokumentinis serialas. 
20.30 Panorama. 
21.30 Oratorija „Paskutinės 
 pagonių apeigos“. 
22.45 „Algirdas Mykolas 
 Brazauskas. Liudijimai“. 
 Dokumentinis filmas. 
0.00 DW naujienos rusų kalba.

6.00 „Kalnietis“ (30). 
7.00 „Mano virtuvė geriausia“ 
 (25). 
8.25 „44-as skyrius“ (27). 
9.25 „Šuo“ (7). 
10.35 „Gordono Ramzio virtuvės 
 košmarai“ (5). 
11.35 „Mentalistas“ (29). 
12.30 „Kalnietis“ (31). 
13.30 „Mano virtuvė geriausia“ 
 (26). 
14.50 „44-as skyrius“ (28). 
15.55 „Šuo“ (8). 
17.00 Info diena. 
17.30 „Mentalistas“ (30). 
18.30 „CSI. Kriminalistai“ (3). 
19.30 „Amerikietiškos imtynės“ 
 (37). 
21.30 „Įkaitų krizė“. Kriminalinis 
 trileris. 
23.20 „Mirties karys“. 
 Veiksmo filmas. 
1.10 „Nepamirštamas tyrimas“ 
 (5). 
2.20 „Legendų biuras“ (2).

5.15 Nauja diena. 
6.30 „Pasislėpusi Palanga“. 
 Dokumentika. 
7.00 „Reali mistika“ 6/88. 
8.00 „Juvelyrų klanas“ 4/9.  
9.00 „Vieno nusikaltimo 
 istorija“ 7/34. 
10.00 „Gyvi“. Realybės 
 dokumentika. 
11.10 „Pėdsakas“ 1/38. 
12.00 „Krepšinio evangelija 
 pagal Šarą.“ 2 d. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“ 
 3/17. 
15.00 „Reali mistika“ 5/33. 
16.00 Reporteris. 
16.30 „Siaubingosios gamtos 
 stichijos“. Dokumentika. 
17.30 „Aiškiaregė“ 1/103.  
18.00 Reporteris. 
18.30 Išpažintis su Marija. 
19.00 „Reali mistika“ 5/49. 
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“ 1/188.  
21.25 „Pėdsakas“ 1/39. 
22.30 Reporteris. 
23.00 Išpažintis su Marija. 
23.30 „Siaubingosios gamtos 
 stichijos“. Dokumentika. 
0.30 „Teisingumo agentai“ 
 3/17.

6.00 „Bakuganas. Šarvų 
 sąjunga“. 11 s.  
6.35 „Triukšmingi namai“. 
 22 s. 
7.10 „Slibinų dresuotojai. 
 Pašėlusios gaudynės“. 
 11 s.  
7.45 Farai. 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 3816 s. 
10.00 „Mažoji našlė“. 
 278, 279 s.  
11.00 „Graikė“. 51 s.  
12.00 „Nuodėminga žemė“. 
 40, 41 s.  
14.00 „Ir turtuoliai verkia“. 31 s.  
15.00 „Simpsonai“. 12, 13 s.  
16.00 TV3 žinios. 
16.30 TV Pagalba. 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Ponas Žirnis ir 
 Šermanas“. 
 Animacinis filmas. 
21.15 „Beždžionių planetos 
 sukilimas“. 
 Fantastinė drama. 
23.30 „Nors mirk iš gėdos“. 
 Komedija. 
1.15 „Sargybos postas“. 
 Veiksmo filmas.

6.05 Svečiuose Nomeda. 
 Pokalbių programa.  
7.00 Kas ir kodėl? 
7.30 Istorijos 
 perimetrai.  
8.30 Menora. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
11.30 Pusryčiai pas kaimyną.  
12.00 Muzikos talentų lyga 
 2022. 
13.00 Pradėk nuo savęs. 
13.30 Mūšio laukas. 
14.00 Muzikos festivalis „Vilnius 
 Jazz 2021“. 
15.35 „Tarnauti ir ginti“. 520 s. 
16.35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
17.05 „Projektas „Žaliasis 
 kraujas“. Dokumentika. 
18.00 „Senis“. 19 s.  
19.00 Dviračio žinios. 
19.30 Gamtininko užrašai. 
20.00 Kultūros diena. 
20.30 Panorama. 
21.30 „Lyderio vaikystė“. 
 Istorinė drama. 
23.30 7 Kauno dienos. 
0.00 DW naujienos rusų kalba. 
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 „Likusios“. Drama.

6.00 „Lemties paslaptys“ (41). 
7.00 „Turtuolė varguolė“ (13). 
8.00 „Volkeris, Teksaso 
 reindžeris“ (105, 106). 
10.00 „Monikai reikia meilės“ 
 (64, 65). 
11.00 „Keičiu žmoną“ (3). 
12.00 Vidurdienio žinios. 
13.20 „Turtuolė varguolė“ (14). 
14.30 „Pabelsk į mano širdį“ 
 (135). 
15.30 „Lemties paslaptys“ (42). 
16.35 Labas vakaras, Lietuva. 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis. 
21.00 „Ekvalaizeris 2“. 
 Veiksmo trileris. 
23.25 „Snaiperis. Tobulas šūvis“. 
 Veiksmo trileris. 
1.20 „Mergina voratinklyje“. 
 Trileris.  
3.30 „Volkeris, Teksaso 
 reindžeris“ (105, 106).

6.02 Labas rytas, Lietuva. 
7.00 Žinios. 
8.55 „Pagalbos šauksmas“. 
 13/1 s. 
9.40 „31-oji nuovada“. 
 106, 107 s. 
10.30 „Senis“. 19 s. 
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 „Kaip atsiranda daiktai“. 
 9/12, 9/13 s. 
13.00 Istorijos perimetrai. 
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva. 
16.30 „Seselė Beti“. 7/3 s. 
17.15 „Ponių rojus“. 6/86 s. 
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 Bendrom jėgom. 
20.30 Panorama. 
21.30 Auksinis protas. 
22.45 „Gyvenk du kartus“. 
 Veiksmo trileris. 
0.40 „Piligrimas“. Istorinė 
 veiksmo drama. 
2.15 Istorijos detektyvai. 
3.05 Kas ir kodėl?
3.35 „Kaip atsiranda daiktai“. 
 9/12 s. 
4.00 LRT radijo žinios.
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Į VA I R Ū S
Kaminai: pristatomieji, dujiniai. 
Rotorinis valymas be dulkių, 
įdėklai, mūrijimas, remontas. Iš-
rašome pažymas. Garantija. Tel. 
8 639 24 524.


Nebrangiai gaminame spintas 
stumdomomis durimis, virtuvės 
baldus, rašomuosius stalus, ko-
modas. Tel. 8 699 48 772.


Greitai ir kokybiškai įstatome 
įdėklus į kaminus. Pristatomi 
apšiltinti kaminai. Tel.: 8 610 85 
100, 8 634 64 490.


Klozetų, unitazų remontas arba 
keitimas. Kanalizacijos atkimši-
mas, praplovimas, santechnikos 
darbai. Dirbame Jurbarko r. Tel. 8 
683 03 414.


Stogų dengimas ir skardinimo 
darbai. Tel. 8 616 33 456.


Minkštų baldų restauravimas ir 
remontas. Gamyba pagal indi-
vidualius užsakymus. Čiužinių 
gamyba ir prekyba. Tel.: 8 600 51 
591, 8 628 95 059.


Ūkininkas ieško brangiai išsinuo-
moti žemės. Tel. 8 671 69 289.


Paminklai, granito plokštės, 
akmens gaminiai, visi kapų dar-
bai. Tel. 8 609 16 323.


Dengiame stogus, remontuoja-
me, atliekame visus skardinimo 
darbus. Už prieinamą kainą! Tel. 
8 672 68 917.


Gera kaina išsinuomočiau žemės 
ūkio paskirties žemės Jurbarko 
rajone, Kidulių, Gelgaudiškio, 
Voverių, Sudargo kadastro vieto-
vėse. Tel. 8 657 22 007.

PAMINKLAI,
SKALDELĖ,
PAMATŲ LIEJIMAS,
AKMENS PLOKŠTĖS.

Kiduliai, 
Taikos g. 10 (prie kapinių).
Tel.: (8 345) 62 037, 8 655 03 340.

Ilgametė patirtis.

Vieno kambario butą Jurbarke, 
Kęstučio g. 41 name. Buto plotas 
29,59 kv. m. Rūsys. Renovuotas 
namas. Didelis balkonas. Antras 
aukštas. Kaina sutartinė. Tel. 8 
656 60 106.


2-jų kambarių butą Kęstučio g., 
Jurbarke. Buto plotas 48,27 kv. 
m. Įstiklintas balkonas, rūsys, 5 
aukštas. Tel. 8 646 06 396.


Pusę medinio namo Jurbarke. Pil-
nas remontas, vietiniai patogumai. 
Kaina 18 000 Eur. Tel. 8 677 25 782.


Vos 1 km iki Jurbarko, Kidulių 
sen., Šiaudinės k.15 a namų 
valdos sklypą. Asfaltuota gatvė. 
Kaina 7500 Eur. Tel. 8 640 32 441. 


27 a žemės sklypą, netoli Mituvos 
upelio, Žindaičių k., Jurbarko sav. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 677 49 287.


34 ha ariamos žemės masyvą 
Jurbarko r., Dainių II k. Tel. 8 673 
16 210


Malkas (suskaldytas, kaladė-
lėmis). Turime visas medienos 
rūšis: lapuočių ir spygliuočių. Tel. 
8 634 09 998.


Pigiai malkas. Tel. 8 633 34 733.


Uosines, beržines, juodalksnių 
malkas trinkomis ir sukapotas. 
Pristatome. Tel. 8 602 06 336.


Nebrangiai lapuočių ir spygliuo-
čių malkas. Atvežame. Tel. 8 699 
59 553.


Juodalksnių, beržines, uosines, 
ąžuolines, skroblines malkas kala-
dėlėmis ir sukapotas. Pristatome 
per 2–3 dienas, vežame nuo 10 m. 
Tel. 8 676 12 020.


Lauko dailylentes, terasines, grin-
dines lentas, statybinę medieną 
(viengubo, dvigubo pjovimo), 
konstrukcinę obliuotą medieną, 
atraižas. Tel. 8 657 58 140.


Įvairias malkas. Atvežu kitą dieną 
po užsakymo. Tel. 8 698 33 190.


Suskaldytas malkas (supjaustau 
pagal pageidaujamą ilgį nuo 30 
iki 50 cm, suskaldau į dvi, keturias 
ar šešias dalis). Vienu vežimu 
pristatau 9 m malkų. Tel. 8 606 63 
726 (skambinti nuo 14 val).


Garstyčias, ridikus, daugiamečių 
žolių sėklas, išvalytus žieminius 
miežius, kvietrugius, kviečius, 
rugius. Beicuojame, valome grū-
dus. Atvykstame į namus. Tel. 8 
652 23 732.


Dėmesio! Parduodame lietuvišką 
svilintą kiaulienos skerdieną tik 
3,99 Eur/kg. Užsakymai priimami 
tel. 8 611 55 450.



PA R D U O D A


Lankstome ir montuojame lie-
tvamzdžius, kraigus, vėjalentes, 
palanges ir kt. Darome pakalimus. 
Tel. 8 610 25 435.


Nebrangiai atvežu žvyro, smėlio, 
akmenukų, skaldos, juodžemio, 
asfalto drožlių (1-12 t). Tel. 8 683 
31 480. Jonas.


Atliekame visus skardinimo dar-
bus, dengiame, renovuojame 
stogus. Darome pakalimus. Tel. 8 
675 20 039.


Atvežu ir parduodu statybinį, 
kelinį žvyrą, smėlį, akmenukus, 
skaldą ir kt. birius krovinius. Tel. 
8 658 71 343.


Ieškau išsinuomoti dirbamos že-
mės aplink Jakaičių, Jurgeliškių, 
Paulių, Šimkaičių, Pavidaujo, Sta-
kių ir aplinkinius kaimus. Nuoma 
pagal susitarimą. Tel. 8 692 55 008.


Pristatome žvyrą, smėlį, skaldą, 
juodžemį, asfalto ir betono drož-
les ir kt. medžiagas. 5-10-25 t. 
Sunkvežimio su kranu ir kaušu 
paslaugos (www.naujojiprekyba.
lt). Tel. 8 662 44 940.


Atlieku statybos darbus. Dažau, 
apšiltinu namus. Kalu lauko ir 
vidaus lenteles. Atlieku kitus sta-
tybos darbus. Tel. 8 622 58 556.


Statome pristatomus kaminus. 
Dedame įdėklus, šaliname kaminų 
pertvaras. Tel.8 668 38 595.


Savivarčiu galiu atvežti ir išvežti 
įvairų gruntą. Kasimo paslaugos 
su mini ekskavatoriumi. Tel. 8 641 
93 044.


Išsinuomočiau arba pirkčiau že-
mės ūkio paskirties žemės Šakių 
raj. (Kidulių, Voverių, Gudlaukio, 
Gelgaudiškio ir aplinkinėse 
kadastro vietovėse). Siūlyti įvai-
rius variantus. Galiu sumokėti į 
priekį. Moku brangiai. Tel. 8 647 
09 918.


Ieškau išsinuomoti žemės ūkio 
paskirties žemės. Domina įvairaus 
dydžio sklypai 20 km spinduliu 
aplink Pavidaujį. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 642 32 641.


Profesionalus kaminų valymas 
rotoriniu būdu  be dulkių. Tel. 8 
690 21 946.


Tinkuoju, dažau, glaistau ir atlieku 
kitus remonto darbus. Tel. 8 638 
82 807.


Suteikiu vaikams, kolektyvams 
pavežėjimo paslaugą visoje Lie-
tuvoje. Keleivių 20+1. Tel. 8 620 
32 331.


Įtempiamos lubos. Tel. 8 619 28 
401.


Betonuojame kiemus, įvairios 
paskirties pastatus su savo ir 
užsakovo medžiagomis. Tel. 8 
658 55 466.


Keturiolika metų sėkmingai Švedi-
jos statybose dirbanti įmonė siūlo 
darbą patyrusiems betonuotojams, 
staliams-apdailininkams, gipskar-
tonio montuotojams. Tel.: 8 699 46 
527, 8 674 43 556.


Statybininkų brigada deda trin-
keles. Darbus atliekame laiku ir 
kokybiškai. Tel. 8 656 88 332.


Išnuomojamos patalpos 16,5 kv. 
m K. Donelaičio g. 4, Jurbarke. 
(Kirpyklai, kosmetologijai, kine-
ziterapijai, biurui). Tel.: (8 447) 53 
914, 8 652 32 868.

Paminklai, tvorelės, 
skaldelės.

Pigiai dengiame granito 
plokštėmis. 

Pamatų liejimas.
Ilgametė patirtis.

Kiduliai 
(prie žiedo).

Tel.: 8 652 89 402, 
8 685 85 700.

Traktoriaus T-25 ir T-16 naudotas 
detales. Tel. 8 652 96 090.


Išvalytus grūdus: kviečius (to-
bakk), kvietrugius (capricia), 
miežius, rugius (doniai), rapsus 
(invigor), garstyčias, daugiamečių 
žolių įsėlius. Tel. 8 699 90 475.


Karvę (2-jų veršių, sėklinta vasario 
3 d.) ir mėsinę kiaulę skersti. Tel.: 
8 652 07 814, 8 652 07 813, 8 345 
68 376.


Kiaulienos skerdieną puselėmis. 
Lietuviška, svilinta. Kaina 3,65 
Eur/ kg, puselė sveria apie 50-60 
kg. Pateikiame kokybės sertifika-
tą, kad mėsa lietuviška. Atvežimas 
nemokamas. Parduodame bulves 
„Vineta“, kaina 0,68 Eur/ kg. Tel. 8 
607 12 690.


S. Blinstrubo ūkis ž. kviečius 
SKAGEN, ADA ir ETANA. Supilti 
į didmaišius po 500 kg. Galime 
išbeicuoti. Šiauduvos k., Šilalės 
r. Tel.: 8 622 48 112, 8 687 68 040.


Tujas gyvatvorėms. Karpomos iki 
90 cm, koloninės iki 70 cm. Kaina 
nuo 2 iki 3 Eur. Gelgaudiškis. Tel. 
8 612 66 757.


Kompostinę žemę. Taikomos nuo-
laidos. Galimas atvežimas. Tel. 8 
685 31 383.


Rankinę žolės sėjamąją, melasą,
didmaišius, 200–600–1000 l tal-
pas, 220–380 V inkubatorius, 
malkų skaldykles, grūdų malū-
nus, traiškytuvus, burokų tarkas, 
sviestamušes, pieno separatorius, 
pakabinamas svarstykles iki 3 t, 
daugiamečių žolių sėklas, paša-
rinius grūdus, miltus, traiškytus 
mišinius, kukurūzus, žirnius, gars-
tyčias, ridikus. Tel. 8 658 97 372.

Veršelius didžiausiomis kainomis 
(auginti). Mokame 6–21 proc. 
PVM. Išregistruojame vet. tar-
nyboje. Tel.: 8 687 41 542, 8 612 
44 373.


UAB „Krekenavos agrofirma“ 
galvijus. Supirkėja Rita. Tel. 8 
615 83 682.


Karves (gali būti brokuotos), 
jaučius, telyčias, kiaules (parša-
vedes). Sveriame elektroninėmis 
svarstyklėmis, pervežame gyvu-
lius. Tel. 8 688 26 782.


UAB „GALVIJŲ EKSPORTAS“ 
aukščiausiomis kainomis – pienu 
girdomus įvairius buliukus ir tely-
čaites, „belgus“. Moka 6–21 proc. 
PVM. Sveria el. svarstyklėmis. Tel. 
8 601 38 872.


Brangiai veršelius iki 2 mėn. 
amžiaus auginti. Moka 6 ir 21 
proc. PVM. Sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis. Tel. 8 686 46 230.


Galvijų supirkėja Valerija As-
trauskienė superka karves, bu-
lius, telyčias. Sveria ir atsiskaito 
vietoje, moka 6 ir 21 proc. PVM. 
Tel. 8 685 86 131.


Įmonė brangiai galvijus, atsiskai-
tome iš karto, išsivežame. Tel.: 8 
686 54 826, 8 684 40 534.


Automobilius, autobusus, sun-
kvežimius, visureigius, sodo 
traktoriukus. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Pasiimame 
jums patogiu laiku. Tel. 8 625 
08 683.


Aukščiausia kaina automobilius. 
Būklė nesvarbi, dirbame kasdien, 
sutvarkome dokumentus. Tel. 8 
692 82 752.


Automobilius, mikroautobusus, 
motociklus, motorolerius. Dirba-
me ir savaitgaliais. Sutvarkome 
dokumentus. Mokame iki 1000 
Eur. Tel. 8 621 07 681.


Traktorių T-25 arba T-16 (techninė 
būklė nesvarbi). Tel. 8 613 33 229.


Mišką išsikirsti arba su žeme, 
taip pat jau pagamintą medieną 
(rąstus, plonrąsčius, tarinę me-
dieną, popiermedį, malkas). Tel. 
8 647 42 210.


Brangiai miškus: jaunuolynus, 
savaime užaugusius, malkinius, 
brandžius ir žemę apaugusią 
medžiais ar krūmais. Tel. 8 625 
44 123.


Mišką išsikirsti arba su žeme, taip 
pat apleistas žemes. Atliekame 
miškotvarkos projektus. Bendra-
darbiaujame su švediško kapitalo 
įmonėmis ir galime pasiūlyti 
geriausią kainą. Tel. 8 699 59 553.

P E R K A


Elektros įrengimas, keitimas, re-
novacija, gedimų remontas. Dirbu 
ir savaitgaliais. Tel. 8 636 18 709.


Darbas Skandinavijos šalių staty-
bose. Atlyginimas 12–17 Eur/val. 
Tel. 8 666 44 055.


MIŠKAVEŽIO PASLAUGOS.
Medienos pervežimas. Jums pato-
giu laiku. Tel. 8 615 20 000.


Vyras ieško darbo. Tel. 8 641 91 
535.

PERKA GALVIJUS:
• bulius iki 2,40 Eur/kg,
• telyčias iki 2,10 Eur/kg,
• karves iki 1,90 Eur/kg.
Galvijus auginti (nuo 150 iki 
400 kg, iki 2 Eur).
Mokame PVM. 
Tel.: 8 601 34 337, 8 611 22 874.

UAB „VILMILDA“ 


Brangiausiai Lietuvoje miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas. PAR-
DUODA MALKAS MIŠKAVEŽIAIS. 
Tel. 8 651 39 039.


Mišką. Mokame iki 10000 Eur/ha. 
Darome miškotvarkos projek-
tus. Padedame sutvarkyti visus 
teisinius dokumentus. Tel. 8 616 
75 112.


Brangiai mišką (gali turėti ben-
draturčių, būti neatidalytas, su 
skolomis, areštuotas). Sutvarkau 
dokumentus. Tel.: 8 644 55 355, 8 
660 66 466.


Elnio, briedžio ragus, monetas, 
sendaikčius, gintarą, gintaro ka-
rolius. Tel. 8 623 95 335.

 Redakcija nuošir džiai 
už jaučia velionių šei mas 
ir jų artimuo sius.

Atsisveikinimo 
valanda

Jurbarkų sen.
Vida Steponaitienė
1967 03 16 – 2022 09 19

Rudens dangus saugos šviesų  
atminimą, žemė tyliai sūpuos 
likusį ilgesį...

D Ė K O J A

Už maldą, užuojautą, gėles ir palaiky-
mą atsisveikinant su Ona ŠUOPYTE 
nuoširdžiausiai dėkojame visiems, Ją 
palydėjusiems Amžinybės taku. Ačiū 
Švč. Trejybės parapijos klebonui Da-
riui Augliui, giesmininkams,  laidojimo 
paslaugų įmonės savininkui Jonui 
Petroševičiui ir darbuotojams, „Ne-
muno“ kavinės kolektyvui, Rimantui 
Židuliui už kapavietės sutvarkymą, 
giminėms ir artimiesiems. 
Jūsų buvimas šalia mums suteikė 
stiprybės skaudžią valandą.

Sesuo Janina ir artimieji


Nuoširdžiausiai dėkoju gydytojai 
Onutei MAKŪNIENEI už sesers 
Onos Šuopytės gydymą. Lenkiuosi 
prieš Jūsų kompetenciją, išmintį, 
parodytą dėmesį ir  paguodą man. 

Pagarbiai sesuo Janina
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 Savaitės horoskopas
RUGSĖJIS

Geros dienos!

RUGSĖJO 23 D.
Vardadienius 
švenčia
Linas, Teklė, Galintas, 
Galintė, Lina, Linė.

 Saulė teka  7.03
 Leidžiasi 19.19
 Dienos ilgumas 12.16
 Delčia (dylanti).

AVINAS. Nepavyks išvengti konkuravimo dėl įtakos. Ak-
tualūs bus teisiniai niuansai, tarpininkų pagalba. Galbūt kils 
ūpas leistis į finansines avantiūras ar į jas traukti kitus. Artėjant 
savaitgaliui, gali parūpti kelionė.

JAUTIS. Imsitės reikalų, kurie dėl naujų aplinkybių pradeda 
atrodyti realiai įgyvendinami. Ypač daug reikš aplinkinių požiū-
ris, meilės romantika, jauki aplinka. Jums nestigs praktiškumo 
įgyvendinant planus. 

DVYNIAI. Palanku pradėti šį tą keisti, ypač jei jaučiatės 
nusivylę savo veikla arba gyvenimo būdu. Regis, didės jūsų 
kūrybinis potencialas, daugės šmaikštumo, pozityvumo. Galite 
susidomėti neįprasta veikla.

VĖŽYS. Jūsų pagalbos gali prireikti artimiesiems arba patys 
juos kviesitės į pagalbą. Mokykitės suderinti pareigas ir poilsį, 
nes nervingos situacijos kenks sveikatai. Rasite naujų sąjungi-
ninkų ir bendraminčių. 

LIŪTAS. Savaitės pradžia turėtų būti sėkminga naujam 
startui. Galite tikėtis aplinkinių dėmesio ir palaikymo. Gali iš 
vietos pajudėti svarbus šeiminis arba nuosavybės klausimas. 
Venkite skubos, nes galite suklysti. 

MERGELĖ. Pravartu aktyviau veikti, jeigu norite papildomai 
pasipelnyti. Pirmiausia imkitės praktinių ir verslo aktualijų. 
Džiaugsmo teiks meilė, vaikai, komfortas. Daug nuveiksite 
tvarkydami komercinius reikalus.

SVARSTYKLĖS. Pasinersite į konkrečius reikalus, darbą. 
Pradės aštrėti aktualus uždarbio, nuomos, tiekimo ar kitoks 
nuosavybės, verslo investicijų klausimas. Neblogai jausite, kur 
dvelkia nauda, prestižu.  

SKORPIONAS. Dar neaptarinėkite su visais savo planų, 
svarbių sumanymų, neatskleiskite paslapčių. Puikiai seksis 
veikla, kuriai reikalingas įžvalgumas. Kitų žmonių intrigos 
nebegalės jums pakenkti. 

ŠAULYS. Nenustygsite vietoje, veršitės bendrauti, oponuoti, 
Gali būti, kad pavyks susitarti dėl to, kas jus ypač domina ir 
jaudina. Savaitės viduryje bus kiek mažiau praktiškumo, ryžto, 
bet tikėtina stipresnė nuojauta.

OŽIARAGIS. Bet kokia kaina ginsite savo interesus. Regis, 
pagalbos sulauksite iš pažįstamo žmogaus. Meilės jausmai gali 
paskatinti permainas. Per didelis atvirumas ir iniciatyvumas 
jums neišeis į naudą. 

VANDENIS. Kils noras stiprinti savo autoritetą bei padėtį. 
Galite patirti sėkmę tose srityse, kuriose daug lemia įtakingi 
ryšiai. Pradės geriau sektis ir turintiems įdomių idėjų bei kom-
petencijų joms įgyvendinti. 

ŽUVYS. Pokyčiais gali padvelkti srityse, susijusiose su šei-
mos ar meilės situacija, finansais, verslais. Galite atskleisti 
savo meilės troškimus ir aistras. Šiuo metu jums pakaks valios 
pradėti rimtus darbus.

RUGSĖJO 24 D.
Gerardas, Gedvinas, 
Gedvinė.
RUGSĖJO 25 D.
Kleopas, Vladislovas, 
Vaigintas, Ramvydė, Aurelija.
RUGSĖJO 26 D.
Vydenis, Gražina, Kipras, 
Justina, Justė.

•

•

• PJUVENŲ BRIKETUS (ąžuolo)
• DURPIŲ BRIKETUS
• AKMENS ANGLIS
• RAUNDAPĄ

Jur bar kai, tel. 8 682 44 253.

PARDUODA

•

•

Socialinių tinklų margumynai 
@jurbarkosviesa.lt

RENGINIAI

Teatras
Rugsėjo 24 d. Jurbarko KC Skirsnemunės skyriaus salėje – IV 

respublikinė mėgėjų teatrų šventė „Lauro vainikas“:
13 val. susitikimas su renginio viešnia – aktore, režisiere, teatrologe 

Violeta Trečiokaite-Mičiuliene;
14 val. Skirsnemunės teatras „Pakeleivis“ – Keturakio komedija 

„Amerika pirty“ (rež. B. Šneiderienė);
15.15 val. Marijampolės KC Liudvinavo mėgėjų teatras „Žalias 

sodas“ – „Trys senutės, kurios nenorėjo mirti“ pagal Suzanne van 
Lohuize pjesę (rež. V. Gvazdaitienė);

16 val. Šeduvos kultūros ir amatų centro Alksniupių mėgėjų teatras 
„Pilnatis“ – V. Bladykaitės komedija „Vakaronė piniginėje“ (rež. L. 
Didžbalienė);

Pertraukų tarp spektaklių metu koncertuos Eržvilko KC instrumen-
tinė vokalinė grupė „Gintarinis medis“ (vad. I. Šimkūnienė).

Koncertas
Rugsėjo 25 d. 18 val. Jurbarko Kristijono Donelaičio evangeli-

kų liuteronų bažnyčioje – tarptautinio sakralinės muzikos festivalio 
„Jubilate“ koncertas: meditacinis vakaras „Tarp dviejų pasaulių“. 
Dalyvauja Saulius Petreikis (pučiamieji), Linas Rupšlaukis (trimi-
tas), Rimvydas Mitkus (vargonai), poetas Rimvydas Stankevičius, 
Viačeslav Kapusta.

Lietuvos žydų genocido atminimo diena
Šiandien:
15.30 val. Žydų aukų pagerbimas Jurbarko genocido aukų kapinėse 

Naujasodžių k. 
16 val. Knygos „Drakono uodega“ pristatymas Sinagogų aikštės 

memoriale Kauno g. Dalyvaus knygos autorius Rytis Sabas.
 17 val. Komiksų parodos „Vaikystės nuotraukos Zarasuose“ atida-

rymas Jurbarko viešojoje bibliotekoje. Eksponuojamos karikatūristo, 
politikos ir satyros žurnalo „MAD“ iliustratoriaus, Gineso rekordų 
knygos rekordininko AL JAFEE (JAV) piešinių reprodukcijos. 

Paskaita
Šiandien 16 val. Vinco Grybo memorialiniame muziejuje – 

Lidijos Meškaitytės metams skirtas renginys. Klaipėdos m. sav. 
etnokultūros centro Liaudies dailės studijos koordinatorė, etnologi-
jos mokslų dr. Elenos Matulionienės paskaita „Mažosios Lietuvos 
delmonai – tradicija ir šiandiena“ ir rekonstruotų autentiškų delmonų 
parodos pristatymas. 

Rugsėjo 17 d. Vilniuje, „Tautų 
mugėje“, Jurbarko Antano Sodei-
kos meno mokyklos gitaros klasės 
mokiniui Kristupui Meškauskui 
įteikta Keliaujanti žemaičio gi-
tara. „Projekto „Keliaujanti že-
maičio gitara“ tikslas – pristatyti 
žinią apie žymaus gitarų meistro 
Antano Kazimiero Žemaičio 
(TONY), gyvenusio Jungtinėje 
Karalystėje, darbus, surengti ga-

bių jaunųjų gitaristų kasmetines 
atrankas Žemaitijoje“, – rašoma 
mokyklos feisbuke. Tokijuje veikia 
kompanija „Zemaitis Guitars“, 
gaminanti visame pasaulyje ver-
tinamas rankų darbo gitaras 
pagal 2002 m. mirusio lietuvio 
projektus. Jurbarkietis Kristu-
pas žemaičio gitara gros metus, 
paskui ji keliaus į Skuodą. 2019 
m. pradėjusi kelionę gitara iki 
2035 m. apkeliaus 16 Žemaitijos 
rajonų. Ir dar Jurbarko Antano 
Sodeikos meno mokyklos feisbuke 
rašoma: „Labai didžiuojamės 
ir džiaugiamės mūsų mokyklos 
mokinio įvertinimu!“

„Kiekvienais metais rugsėjo 
16–22 dienomis Europos ša-
lyse vyksta Europos judumo 
savaitės renginiai. Neatsilieka ir 
Seredžius! Visi kartu – rudens 
taku! Taip, čia gera nuotaika, 
pašnekesys, gražiųjų apylinkių 
apžiūra, kaimynų derliaus pa-
tikrinimas, ir trasa įveikta. Be 
streso ir lėkimo, juk svarbu judėti. 
Net ir tas žvarbus rudens lietus, 

Rugsėjo 17 d. Baltraitiškės ben-
druomenė surengė III grybavimo 
čempionatą. „Didelis iššūkis buvo 
metamas grybautojams, tačiau 
tikri grybų fanai gali rasti grybų 
net ir nepalankiausiomis oro 
sąlygomis“, – jau po renginio 

skelbė bendruomenės feisbukas. O 
bendruomenės pirmininkė Vilma 
Kapčinskienė, iš pat ryto perbėgu-
si miškelį ir neradusi net nevalgo-
mo grybo, ŠVIESAI papasakojo, 
kad dalyvio sulaukta lygiai vieno. 
Užtat kokio! Juodaičių komanda, 
nuolatinė čempionato dalyvė, at-
sivežė pilną krepšį raudonviršių 
ir kitą – riešutų! Grybauti šiemet 
buvo leidžiama bet kuriame miš-
ke, bet juodaitiškiai savo vietos, 
žinoma, neišdavė.

norėjęs apsunkinti mūsų trasą 
– tik pajuokavo, neišgąsdino. 
Nepasidavėm. Ėjom. Ačiū, kas su 
mumis!“ – smagiai žygiavo, sma-
giai papostino Seredžiaus Stasio 
Šimkaus mokykla-daugiafunkcis 
centras.

Lietuva rugsėjo 23-ąją
1943 m. likviduotas Vilniaus 

getas. Žydų tautybės žmonės 
masiškai išžudyti Paneriuose.

1996 m. Vilniuje Lietuvos 
ir Ukrainos prezidentai pasi-
rašė deklaraciją, kuria šalys 
įsipareigojo remti viena kitą 
integruojantis į Europos ir 
transatlantines politines, eko-
nomines bei saugumo struk-
tūras.

Jurbarko rajono savivaldybės 
viešoji biblioteka kviečia į paskaitų 
ciklą planuojančiuosius įsigyti 
šunį: „Lietuvos kinologų draugijos 
Mokymo centras, Jurbarko rajono 
savivaldybės viešoji biblioteka, 
didžiausias Lietuvoje gyvūnų pre-
kių parduotuvių tinklas KIKA bei 
Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos Tauragės sk. kviečia įgyti 
naujų žinių ir patirties.“ Pirmoji 
paskaita spalio 4 d. 18 val. Būti-
na registruotis: https://forms.gle/
LpjSMBwEfnr5WK3X9. 

Būk laimingas, pavasarį sodams pražydus,
Būk laimingas, rudeniui barstant lapus.
Būk laimingas, sidabrui plaukuos atsiradus,
Būk laimingas, gyvenimui lenkiant pečius.

sveikina kaimynai Danutė ir Jonas.

60-mečio jubiliejaus proga
Gediminą VIRŠILĄ

Sveikina


