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Ketvirtadienį (12 14)

Delčia

Saulė teka: 08.46 val.
Leidžiasi: 15.46 val.  - 3 CNaktį

Dieną + 1 C

Vėjas: Pietryčių, 6-8 m/s.

Krituliai: Nedidelis lietus, vakare 
gali pasnigti.

Naktį

Dieną

Vėjas:

Krituliai:

Penktadienį (12 15)
Saulė teka: 08.47 val.
Leidžiasi: 15.46 val.

Lietus, galima šlapdriba, 
ryte plikledis.

Besikeičiančios
krypties, 5–7 m/s. 

+ 2 C

   0 C
Delčia

Šiandien ir rytoj – dar vietomis kri-
tuliai ir protarpiais pūs smarkokas vėjas, 
oro temperatūra svyruos nuo 2 laipsnių 
šalčio iki 2 laipsnių šilumos, todėl kai 
kur gali susidaryti plikledis.

Savaitgalį temperatūra išliks panaši, 
tik bus sausiau ir ramiau. Na, o po ra-
maus savaitgalio, regis, stiprės laikina 
žiema, nes šaltuką per Kalėdas gali vėl 
pakeisti atodrėkis.

(parengta pagal www.orai.biz)
Meteorologas Bronius MEDINIS

Renginių kraitė

Susitikimas su psichologe
Šiandien, gruodžio 14 d., 17 

val. Visuomenės sveikatos biure 
(Vytauto Didžiojo a. 6, III a.) 
paskaitą „Streso reikšmė širdies 
ir kraujagyslių ligų ir cukrinio 
diabeto atsiradimui. Streso val-
dymas“ skaitys psichologė Dalia 
Petrėnienė. Tel.: (8 451) 20 130, 
20 131.

Visuomenės sveikatos biuras

Saločiuose
Rytoj, gruodžio 15 d., 16 val. 

miestelio aikštėje kviečiami daly-
vauti visi šventiniame susibūrime 
su savo fantazijos ir rankų darbo 
kūriniais – šviečiančiais žibintais.

Gruodžio 18 d., pirmadienį, 
9 val. kultūros centre – Kelmės 
mažojo teatro spektaklis „Ka-
minkrėčio laimė“ ir susitikimas 
su Kalėdų Seneliu.

Vaškuose
Rytoj, gruodžio 15 d., 12 val. 

kviečiami visi, dideli ir maži į 
Kalėdinės eglutės įžiebimo šventę 
„Šimtmečio šviesa“, 13 val. – į 
Gintaro Kutkausko teatro spek-
taklį „Protuko pasaka“ kultūros 
namuose; 18 val. – į Linkuvos 
kultūros centro spektaklį „Dono 
Kristobalio balaganėlis“. Kalėdų 
senelio telefonas dovanėlių klau-
simais 8 682 11 970.

Kolekcininkams 
Gruodžio 16 d., šeštadienį, 

nuo 9 iki 12 val. Pasvalio kul-
tūros centro (Vytauto Didžiojo 
a. 3) vestibiulyje vyks tradicinis 
Aukštaitijos kolekcininkų klubo 
ir svečių susitikimas. Kolekcinin-
kai kviečiami bendrauti, dalintis 
patirtimi, prekiauti, keistis mo-
netomis, banknotais, medaliais, 
ženkliukais, atvirukais, pašto žen-
klais, šratinukais ir kitais turimais 
eksponatais.

Daujėnuose
Gruodžio 16 d., šeštadienį, 

10 val. kultūros namuose vyks 
kalėdinis stalo teniso, biliardo ir 
šaškių turnyras.

Organizatoriai

Raubonyse
Gruodžio 16 d., šeštadienį, 

14 val. – advento šviesos šventė 
„Sugrįžtuvės“. Vyks mugė ir Sa-
ločių seniūnijos bendruomenių 
veltų darbų paroda.

Organizatoriai

Visuomenės sveikatos biure
Gruodžio 16 d., šeštadienį, 

15 val. kviečiame į nemokamą 
paskaitą „Trys kvėpavimo zonos. 
Kasdieniai kvėpavimo pratimai“, 
kurią ves gyd. Ligita Ilgutytė. Po 
paskaitos norintys galės dalyvauti 
sąmoningo kvėpavimo sesijoje 
(mokama). Daugiau informaci-
jos tel.: (8 451) 20 130, 20 131.

„Užjausk draugą“ nariams
Gruodžio 17 d., sekmadienį, 

organizuojama kelionė į Šiaulius. 
Dalyvausime koncerte „Gerumo an-
gelas“. 12 val. išvykimas iš auto-
busų stoties.

V. Kurlinskienė

Padrąsinimo laukia ir vaikai, ir tėvai

Būrelis STEP grupes lankiusių mamų ir šioms grupėms vadovavusios psichologės.

Zina MAGELINSKIENĖ

„Įgijau žinių, išsipasakojau. 
Keičiu savo požiūrį ir daug ką 
vertinu kitaip“. „Išmokau ne 
girti, o drąsinti, išmokau vertinti 
situaciją ir ją spręsti kartu su 
vaiku“. „Namo einu su ramybe ir 
džiaugsmu, kad esu Mama!“ Tai 
tik keletas atsiliepimų, išgirstų iš 
tėvų, lankiusių vadinamąsias STEP 
grupes, lūpų.

STEP grupės – viena iš šian-
dien Lietuvoje veikiančių tėvys-
tės įgūdžių ugdymų programų, 
padedančių tėvams susigrąžinti 
tėvystės ir motinystės džiaugsmą. 

Itin sėkmingai tokios grupės dirba 
ir Pasvalyje – anot šios programos 
organizatorių, pagal savo aktyvu-
mą šioje srityje pasvaliečiai nė kiek 
nenusileidžia didmiesčiams. Šis 
darbas mūsų krašte yra patikėtas 
savivaldybės Švietimo pagalbos 
tarnybai, per keletą metų išlydė-
jusiai dvylika atsakingos tėvystės 
mokymus baigusių grupių. Šį ru-
denį į mokymus susirinkdavo trys 
grupės tėvelių, auginančių vaikus 
nuo kūdikystės iki 6 metų, nuo 6 iki 
12, nuo 12 iki 18 metų ir norinčių 
ne tik geriau suprasti savo atžalas, 
bet labiau pažinti pačius save. Su 
paties jauniausio amžiaus vaikų 

tėveliais dirbo psichologė Daiva 
Čeponienė, su viduriniąja grupe – 
Simona Stapulionienė, su paauglių 
tėvais – Jolita Stipinienė.

Mokėsi ir viena iš kitos
Pasidalinti savo įspūdžiais į 

„Darbo“ redakciją užsuko pasvalietė 
Justina Morkvėnienė, auginanti aš-
tuonerių metų dukrą Moniką ir pus-
trečių metų sūnų Dovydą. Ji jau yra 
lankiusi dvi grupes, skirtas tėvams, 
auginantiems vaikus iki penkerių 
metų ir nuo šešerių iki dvylikos metų.

(Nukelta į 3 p.)
Aidos DULKIENĖS nuotrauka

Pasvalietis Simonas Olechnavičius jau daugiau negu dešimt metų 
groja visoje Lietuvoje žinomoje roko grupėje „Colours of Bubbles“. 

„Colours of Bubbles“ būgnininkas: 
muzika – mano narkotikas

Lapkričio pradžioje sostinės 
Šv. Kotrynos bažnyčioje šiauliečių 
roko grupė „Colours of Bubbles“ 
drauge su Vilniaus šv. Kristoforo 
kameriniu orkestru žiūrovams 
pristatė unikalų muzikinį projektą 
„Untold Story“.

2015 m. M.A.M.A. apdovano-
jimuose Metų roko grupės titulą 
pelnę muzikantai yra išleidę du 
albumus. Grupė nuolat koncer-
tuoja Lietuvoje ir užsienyje. Šiemet 
kompanija koncertavo didžiau-
sioje Vilniaus arenoje ir Katedros 
aikštėje. 

Tačiau savotiška ligšiolinės kar-
jeros viršūne „Colours of Bubbles“ 
vadina prieš daugiau nei mėnesį 
Šv. Kotrynos bažnyčioje vykusį 
koncertą. 

Roko grupės ir kamerinio 
orkestro pasirodymas sulaukė 
didžiulio žiūrovų dėmesio (teko 
surengti papildomą koncertą) ir 
muzikos kritikų liaupsių. 

„Colours of Bubbles“ grupėje 
būgnais groja trisdešimtmetis 
pasvalietis Simonas Olechnavičius. 
Muzikantas sutiko atsakyti į kelis 
„Darbo“ klausimus. 

(Nukelta į 4 p.)
Asmeninio albumo nuotrauka

Viktoras STANISLOVAITIS

Pasvalio rajono savivaldybės 
meras Gintautas Gegužinskas ir 
Lietuvos sienos apsaugos tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos Pakrančių 
apsaugos rinktinės vadas Donatas 
Lengvinas 2017 m. gruodžio 6 d. 
pasirašė bendradarbiavimo sutartį. 
Savivaldybė ir Pakrančių apsaugos 
rinktinė susitarė bendradarbiauti 
gerinant Savivaldybės gyventojų 
gyvenimo kokybę, plėtojant bei 
įgyvendinant veiklas gyventojų 
poilsio, sporto, edukacinių prie-
monių organizavimo, viešosios 
tvarkos palaikymo, administracinių 
nusižengimų ar nusikalstamų veikų 
prevencijos ir užkardymo priemo-
nių srityse.

Rinktinė įsipareigojo pagal 
galimybes suteikti pagalbą organi-
zuojant ir vykdant ugdomuosius, 
pilietiškumo, patriotiškumo, fizinio 
aktyvumo skatinimo, poilsio orga-
nizavimo, prevencijos ir užkardy-
mo renginius ir projektus. 

Savivaldybė įsipareigojo ska-
tinti miesto bendruomenę glau-
džiau bendradarbiauti su rinktine 
ir jos struktūriniais padaliniais, 
organizuojant bendrus kultūri-
nius, sportinius, edukacinius bei 
kitus renginius. Taip pat sutarta 
bendradarbiauti rengiant ir vyk-
dant ugdomuosius administraci-
nių nusižengimų ir nusikalstamų 
veikų prevencijos ir užkardymo, 
pilietiškumo, patriotiškumo, fizinio 
aktyvumo skatinimo, poilsio orga-
nizavimo renginius ir projektus, 
pagal galimybes dalyvauti Pakran-
čių apsaugos rinktinės organizuoja-
muose renginiuose ir projektuose, 
keistis gerąja patirtimi prevencinių 
programų gyventojų socialinės 
gerovės skatinimo srityse.

Pasvalio rajono savivaldybės 
administracijos informacija

Pasirašyta 
bendradarbiavimo 
sutartis 
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Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bė patvirtino Vietinės rinkliavos ar 
kitos įmokos už komunalinių atliekų 
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 
tvarkymą dydžio nustatymo taisykles 
šalies gyventojams. Taisyklėse nu-
statyta, kad turi būti taikoma dvinarė 
įmoka, susidedanti iš pastoviosios ir 
kintamosios dedamųjų. Pastoviąją 
įmokos dalį moka visi nekilnojamojo 
turto objektų savininkai, naudotojai 
ar valdytojai. Niekas negali būti 
atleidžiamas nuo dvinarės rinklia-
vos pastoviosios dalies mokėjimo. 
Pastoviąja dalimi apmokestinti visi 
nekilnojamojo turto objektai, ne-
svarbu, ar juose šeimininkai gyvena 
nuolat, ar atvyksta tik retkarčiais. 
Kitaip tariant, asmuo, kuris turi butą 
ar namą, tačiau jame negyvena ir ne-
kaupia atliekų, mokės tik pastoviąją 
rinkliavos dalį. Jeigu asmuo bute ar 
name gyvena, mokės ir pastoviąją, ir 
kintamąją rinkliavos dalis.

Duomenys apie rajone esančius 
gyvenamuosius namus, butus, vasar-
namius, sodų namelius ir gyventojus 
yra gauti iš registrų centro Nekilno-
jamojo turto ir Gyventojų registrų 
duomenų bazių. Šiuose registruose 
yra netikslumų, todėl įsigaliojus rin-
kliavai atsirado klaidų, kai siunčiant 
sąskaitas už atliekas jas gavo ir tam 
tikruose objektuose nebegyvenantys 
asmenys. Tai nutiko todėl, kad laiku 
nesutvarkius šių duomenų pakeiti-
mo, jais buvo vadovaujamasi išra-
šant mokėjimo pranešimus. Iškilus 
tokiems nesusipratimams, PRATC 
prašo gyventojų pateikti bendrovei 
patikslintus duomenis ir jų mokesčiai 
bus perskaičiuoti teisingai. Kinta-

mąją įmokos dalį moka nekilnoja-
mojo turto turėtojai, kuriems teikia-
ma komunalinių atliekų surinkimo 
paslauga. Pasvalio savivaldybės 
taryba, vadovaudamasi Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės patvirtin-
tomis taisyklėmis, 2017 m. birželio 
20 d. patvirtino Vietinės rinkliavos 
už komunalinių atliekų surinkimą iš 
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 
nuostatus, kurie įsigaliojo nuo 2017 
m. spalio 1 d. Pastovioji rinkliavos 
dedamoji – 0,32 Eur/metams už 1 m2 
bendro nekilnojamojo turto ploto, 
gyvenamosios paskirties objektams. 
Namų valdoje apmokestinamas tik 
gyvenamasis namas iki 100 kv. m. 
Nekilnojamojo turto objektams, ku-
riuos valdantys rinkliavos mokėtojai 
naudojasi individualiam naudojimui 
priskirtais konteineriais, kintamoji 
rinkliavos dedamoji 8,2 Eur/metams 
vienam asmeniui, nekilnojamojo 
turto objektams, kuriuos valdantys 
rinkliavos mokėtojai naudojasi 
kolektyviniais atliekų surinkimo 
konteineriais, kintamoji rinkliavos 
dedamoji 10 Eur/metams vienam 
asmeniui.

Kintamosios rinkliavos deda-
mosios nemoka rinkliavos mokė-
tojai, nesinaudojantys atliekų tvar-
kymo paslauga ir deklaravę, kad ne 
trumpiau kaip tris mėnesius nesinau-
dos nekilnojamojo turto objektu (il-
giausias laikotarpis – vieneri metai). 
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo 
centrui pareiškėjas pateikia: asmenų 
skaičiaus gyvenamajame būste ar 
individualiame gyvenamajame name 
deklaraciją ir dokumentą ar pažymą, 
kurių pagrindu įrodoma, kad asmuo 

negyvena ar yra išvykęs, moka už 
atliekas kintamąją dalį kitur (pvz., 
studentai gali pristatyti pažymą iš 
mokymo įstaigos arba bendrabučio). 
Galima užpildyti ir prašymą atleisti 
nuo kintamosios dalies, kuriame 
nurodomas planuojamas nekilno-
jamojo turto objekto nenaudojimo 
laikotarpis, elektros skaitiklių ro-
dmenys nekilnojamojo turto objekto 
nenaudojimo pradžioje. Pasibaigus 
deklaruotam laikotarpiui, per 10 
kalendorinių dienų nekilnojamojo 
turto savininkas ar jo įgaliotas asmuo 
UAB PRATC pateikia nekilnojamo-
jo turto objekto elektros skaitiklių 
rodmenis (deklaruojamu laikotarpiu 
nekilnojamojo turto objekte leidžia-
ma sunaudoti ne daugiau kaip 45 
kwh). UAB PRATC bei Savivaldy-
bės administracijos darbuotojai turi 
teisę patikrinti elektros skaitiklių 
rodmenis vietoje. Laiku nepateikus 
elektros prietaisų rodmenų, mokėto-
jas bus apmokestintas kintamosios 
dalies mokesčiu.

Nuo rinkliavos patvirtinimo 
praėjo du mėnesiai, tačiau žmonėms 
sunku suprasti, kodėl kiekvienas 
rajono gyventojas privalo mokėti 
naują mokestį ir kas čia pasikeitė, 
kad atsirado tokia prievolė. Dalis 
Pasvalio rajono gyventojų nemokė-
davo už atliekas, jas sudegindavo 
arba išveždavo į daugiabučių namų 
kolektyvinius konteinerius.

Tačiau siekiant teisingo atliekų 
tvarkymo visuomenėje nauja tvarka 
įpareigojo savo aplinka pasirūpinti 
kiekvieną atliekų turėtoją. Klaidinga 
manyti, kad atliekų šiandieniame 
gyvenime gali ir nesusidaryti. O jei 

jų atsikratoma sudeginant ar išmetant 
į pamiškes, taip daroma žala gamtai.

Konteinerius pristato nemo-
kamai.

Įvedus naują tvarką paaiškėjo, 
kad daug Pasvalio rajono gyventojų 
iki šiol nesinaudojo atliekų tvarkymo 
paslauga – individualiais atliekų 
surinkimo konteineriais. Naujais 
konteineriais nemokamai privalo 
aprūpinti atliekų vežėjas Pasvalio 
rajone – UAB „Pasvalio gerovė“. 
Dėl konteinerių pristatymo reikia 
kreiptis į atliekų vežėją.

Gyventojai, kurie yra sumokė-
ję mokesčius vežėjui už spalio ar 
lapkričio mėn., turi teisę kreiptis dėl 
šio mokesčio susigrąžinimo. Įvedus 
dvinarę rinkliavą, jokių sutarčių dėl 
atliekų išvežimo sudaryti nereikia.

Visi atliekų turėtojai kasmet gaus 
paštu mokėjimo pranešimus, juose 
bus apskaičiuota rinkliavos įmoka 
už metus ketvirčiais bei informacija, 
kur galima sumokėti už suteiktas 
paslaugas. 

Iškilus neaiškumams dėl pir-
mųjų gautų sąskaitų, PRATC siūlo 
kreiptis į įmonės darbuotojus adre-
su: Vilniaus g. 39, Pasvalys, arba 
skambinti telefonu. Tačiau naujiems 
mokesčiams susimokėti dar yra laiko 
iki gruodžio pabaigos, tad per anksti 
jaudintis dėl sankcijų už skolas 
nereikėtų.

Nekilnojamojo turto objektams, 
kurie yra fiziškai sunaikinti, ava-
rinės būklės ar netinkami naudoti, 
jų savininkui pateikus aplinkybes 
pagrindžiančius dokumentus, bus 
nustatytas metinis vietinės rinkliavos 
dydis – 5 Eur/ metams.

Moka ne tik gyvenamųjų namų 
savininkai, naudotojai ar valdy-
tojai. Dvinarė rinkliava mokama 
už visus nekilnojamo turto objektus 
(pvz., mokama ir už sandėliavimo, 
prekybos, gydymo, viešbučių, pas-
laugų, maitinimo, transporto, garažų, 
gamybos, kultūros, mokslo, poilsio, 
sporto, religinės, specialios, žemės 
ūkio, kitos paskirties nekilnojamo 
turto objektus).

Primenama, kad už rinkliavą su-
rinktos lėšos bus naudojamos atliekų 
tvarkymo sistemos išlaikymui: atlie-
kų surinkimo aikštelių, konteinerių, 
atliekų vežimo paslaugų bei atliekų 
sutvarkymo įrenginių atnaujinimui 
ir išlaikymui. 

Dvinarė rinkliava yra tinka-
miausia priemonė surinkti lėšas, 
reikalingas atliekų surinkimo ir 
sutvarkymo sąnaudoms kiekvieno-
je savivaldybėje padengti, visiškai 
įgyvendinant kainodarai keliamus 
tikslus – vadovautis solidarumo, 
proporcingumo, nediskriminavimo, 
sąnaudų susigrąžinimo principais 
ir principu „teršėjas moka“. Prie 
būtinųjų atliekų tvarkymo sistemos 
sąnaudų padengimo per pastoviąją 
rinkliavos dalį prisidės kiekvienas 
rajono gyventojas, o už kintamo-
sios dalies dydį bus atsakingi patys 
gyventojai – kuo labiau rūšiuos, 
tuo mažiau reikės mokėti už atliekų 
tvarkymą.

Informacija teikiama UAB Pa-
nevėžio regiono atliekų tvarkymo 
centras tel. (8 451) 38 322, interne-
tiniame puslapyje: http://pratc.lt/
pasvalio-rajonas/
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Artėjant metų pabaigai įprasta pasidžiaugti 
nuveiktais darbais bei apmąstyti neįšsipil-
džiusių lūkesčių priežastis. Pasvalio kultūros 
centro istorijos metraštyje 2017-ieji bus 
pažymėti senąjį miesto parką atgaivinusiu 
antruoju Šiaurės Lietuvos chorų festivaliu, 
miesto 520-ųjų metinių švente, tarptautiniu 
projektu „Theater cluster“ ir kitais įsimintinais 
renginiais. Toliau vyksta kaimų skyrių struktū-
rinė pertvarka, o šiuolaikišką Kultūros centro 
pastato fasadą sparčiai vejasi ir interjeras – at-
naujinamos patalpos, kuriamos naujos erdvės. 

Tad lapkričio pabaigoje Savivaldybės 
tarybos priimtą sprendimą suteikti Pasvalio 
kultūros centrui aukščiausią kategoriją turbūt 
pagrįstai galima įvardinti per pastaruosius 
kelerius metus įvykusių teigiamų pokyčių 
pripažinimu ir įvertinimu. Šį antradienį nuo 
jo ir pradėjome pokalbį su Pasvalio kultūros 
centro direktoriumi Robertu Lavicku.

Smarkiai viršijo reikalingą balų sumą 
Prieš beveik ketverius metus R. Lavickui 

tapus Pasvalio kultūros centro direktoriumi ši 
savivaldybės biudžetinė įstaiga turėjo pirmą 
kategoriją. „Iš tikro ji jau nebegaliojo, nes 
minėta kategorija buvo suteikta dar 2004 
metais. Naujas kultūros centrų akreditavimo 
tvarkos aprašas pasirodė 2009-aisiais, tad 
veiklos įvertinimo procesą reikėjo atlikti iš 
naujo. Tačiau Pasvalyje to nebuvo padary-
ta“, – aiškino R. Lavickas. Kultūros ministro 
patvirtintame minėtame akreditavimo tvarkos 
apraše išvardintos keturios kultūros centrų 
kategorijos ir kriterijai, pradedant žemiausia 
trečiąja ir baigiant aukščiausiąja. 

Direktorius pirmiausia paaiškino, kad 
kategoriją suteikė steigėjas – Savivaldybės 
taryba, o akreditaciją vykdė administracijos 
direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, 
kuriai vadovavo Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos direktorė, šalies savival-
dybių viešųjų bibliotekų asociacijos vadovė 
Danguolė Abazoriuvienė. Komisijos nariais 
buvo paskirti penki Savivaldybės atstovai, o 
Kultūros ministerijai joje atstovavo Regionų 
kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Ja-
dvyga Lisevičiūtė. 

Kadangi vertinimo kriterijų sąrašas ilgas, 
paminėsime tik kelis. Akreditavimo komisija 

Pasvalio kultūros centras užkopė ant aukščiausio įvertinimo laiptelio
domėjosi darbuotojų kvalifikacija ir jos 
kėlimo galimybėmis, materialinės ba-
zės pokyčiais, mėgėjų meno kolektyvų 
lygiu, etnokultūros sklaida, projektiniu 
darbu ir kita kultūros centro veikla.

Lapkričio pradžioje akreditavimo 
komisija apžvelgė nuveikto darbo 
rezultatus ir Savivaldybės tarybai pa-
siūlė Pasvalio kultūros centrui suteikti 
aukščiausią kategoriją. Norint ją gauti 
reikia surinkti mažiausiai 1400 balų, 
o Kultūros centrui komisija skyrė net 
per 2000 .

Kultūros centro veikla pasikeitė iš 
esmės. Iš didžiausios sėkmės sulaukusių 
projektų išskirtas jau minėtas Šiaurės 
Lietuvos chorų festivalis, Baltijos kelio 
25-mečiui skirtų renginių ciklas 2014 
metų rugpjūtį, pernai surengtas jubi-
liejinis pradedančiųjų atlikėjų ir grupių 
festivalis „Nauji veidai“, šiemet vykęs 
tarptautinis teatrų festivalis „Theater 
cluster“.

Didelės įtakos komisijos apsispren-
dimui turėjo teigiami materialinės bazės 
pokyčiai. Pasvalio kultūros centras jau 
gali pasigirti modernia garso ir ap-
švietimo technika, o kai kurie mėgėjų 
meno kolektyvai – naujais rūbais ir 
instrumentais. Tačiau eilėje laukia dar 
septyni kolektyvai, kurie viliasi kitąmet pa-
sipuošti naujais rūbais, tarp jų šiemet Krašto 
premiją gavusi liaudiškos muzikos kapela 
„Vaškai“. Direktorius tikisi, kad kitąmet pa-
galiau pavyks pradėti žiūrovų salės ir scenos 
rekonstrukciją. Ji vyks etapais, nes sunku iš 
karto gauti didžiulę pinigų sumą. Šiemet iš 
sutaupytų lėšų baigiamos siūti naujos scenos 
užuolaidos, kurias žiūrovai pamatys sausio 
pabaigoje arba vasario pradžioje. Kitąmet taip 
pat tęsis naujos erdvės pritaikymo 50 vietų 
kino salei darbai. Ateities pirkinių saraše yra 
ir mobilioji lauko scena.

Pasvalio kultūros centre, Joniškėlio ir 
kaimų skyriuose yra 72 darbuotojai. Šiemet 
tęsėsi struktūriniai pokyčiai, kuriuos akre-
ditavimo komisija taip pat įvertino. Mažesni 
kaimų skyriai jungiami prie didesnių. „Taip 
atrišamos rankos didesniems projektams ir 
bendriems renginiams, o žmonės, kaip ir 
anksčiau, liko dirbti tose pačiose vietose“, – 

aiškino R. Lavickas. 
Direktorius pasidžiaugė, kad kultūros 

darbuotojų kolektyvo gretas papildo jauni 
žmonės. Nuo gruodžio 1-osios Saločių sky-
riaus administatore tapo režisierė Andrėja 
Gričiutė, o iki tol šias pareigas užėmęs 
skulptorius Valius Remeika paskirtas renginių 
koordinatoriumi.

Anot Pasvalio kultūros centro vadovo, 
vargu ar būtų įmanoma eiti pirmyn be Savi-
valdybės vadovų, tarybos narių palaikymo. 
„Reikia tik kantrybės, nes neįmanoma vienu 
ypu įgyvendinti visų sumanymų“, – kalbėjo 
R. Lavickas.

Svarbiausias metų renginys – 
Šimtmečio dainų šventė

Svarbiausias kitų metų kultūros renginys – 
birželio 30–liepos 6 dienomis Kaune ir Vilniuje 
vyksianti Lietuvos šimtmečio dainų šventė 
„Vardan tos...“. Joje skambės ir pasvaliečių 

balsai bei suksis mūsų kolektyvų šokėjų 
poros. Kultūros centro direktorius R. 
Lavickas Savivaldybės vadovams pa-
teikė sąmatą, kurioje paaiškinta, kiek 
ir kokių naujų rūbų, instrumentų reikia 
kolektyvams, kad jiems per šį prestižinį 
renginį netektų raudonuoti. 

Per kelerius metus nauji rūbai 
nupirkti Pasvalio ir Raubonių fokloro 
ansambliams „Rags“ bei „Tatula“, 
chorui „Canticum novum“. Pastarasis 
projektas, anot direktoriaus, tapo ypač 
dideliu iššūkiu, nes norint visus choris-
tus aprengti naujais rūbais reikia didelės 
pinigų sumos. „Dar trūksta kai kurių 
detalių, tačiau iki Šimtmečio dainų 
šventės bus suspėta jomis pasirūpinti“, 
– kalbėjo direktorius. Taip pat įsigyta 
trimitų, armonikų, nupirka basetlė ( 
violončelę primenantis styginis muzi-
kos instrumentas). 

Vienas iš nuolatinių dainų šventės 
dalyvių – pagyvenusių žmonių liau-
dies šokių kolektyvas „Abrūsėlis“, 
vienintelis tokio žanro mėgėjų meno 
kolektyvas rajone. Vieša paslaptis, 
kad jis jau buvo pradėjęs merdėti. Nuo 
sausio 1-osios „Abrūsėlio“ vairą per-
ims Švobiškio skyriaus administratorė 
Lina Bžėskienė. Naujai vadovei teko 

nelengva užduotis sulipdyti pradėjusį skylinėti 
šokių ansamblį, juola kad atranka į Šimtmečio 
dainų šventę įsibėgėja. 

Na, o artimiausias iššūkis kultūros dar-
buotojams – Vasario 16-oji, kuomet minėsime 
valstybės atkūrimo šimtmetį. Direktorius taip 
pat užsiminė, kad jau laikas iš esmės keisti 
pabodusį Pasvalio miesto šventės formatą. 
„Mes patys klimpstame į seną molį, o paskui 
kritikuojame, kad viena ar kita šventės dalis 
buvo nepatraukli. Manau, kad privalome 
aukštyn kelti meninio ir organizacinio lygio 
kartelę, nes tai ir įpareigoja gauta aukščiau-
sioji kategorija, už kurią dėkingas visai ko-
mandai – Pasvalio kultūros centro ir skyrių 
darbuotojams“, – sakė R. Lavickas. Be abejo, 
jie tikisi, kad šis aukštas įvertinimas taip pat 
turės solidesnią finansinę išraišką kitų metų 
Savivaldybės biudžete.

Aidos DULKIENĖS nuotrauka 

„Gauta aukščiausioji kategorija – tai viso kultūros 
centro ir jo skyrių darbuotojų nuopelnas“, – džiaugiasi 
direktorius Robertas Lavickas.

Sigitas KANIŠAUSKAS
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– Kad galėtume tobulėti, pir-
miausia reikia pripažinti, jog iš tiesų 
nesam tobuli tėvai, – įsitikinusi Jus-
tina. – STEP grupėje susitikę pirmąjį 
kartą, kalbėjomės apie tai, su kokiais 
lūkesčiais atėjom, aptarėm, kaip 
juos įgyvendinsim, o užsiėmimams 
baigiantis – apie tai, ką pasiekėm, 
ar mūsų lūkesčiai pasiteisino. As-
meniškai man šie mokymai buvo 
labai naudingi. Gaila tik vieno – 
kad tokios grupės dar neveikė, kai 
pagimdžiau savo vyresnėlę. Pagal 
savo atžalų amžiaus grupę gavome 
„Tėvų knygą“ – per užsiėmimus ją 
nagrinėdavome, o vėliau, bendrau-
damos su savo vaikais, atlikdavome 
namų darbus, kitaip tariant, gautas 
žinias taikydavome praktikoje. 
Grupę lankiusios mamos atvirai 
išsipasakodavo apie savo problemas, 
o po to dalindavomės patirtimi, kaip 
tas problemas pavyko įveikti – mo-
kydavomės viena iš kitos. Tarkim, 

man bėdų buvo, kai, gimus sūnui, 
ėmiau jausti dukrelės pavydą, kad 
jam skiriu daugiau dėmesio. Tada 
mudvi su dukra dažniau pradėjom 
palikti abu vyrus – tėtį ir sūnų – 
vienus, kad galėtume pasidžiaugti 
bendrais pomėgiais. Dukra lanko 
meno mokyklą, aš irgi esu meniš-
kos prigimties, tad suradom daug 
bendros veiklos ir progų kartu leisti 
laiką. O sūnus labai sunkiai išsiruoš-
davo į darželį. Kol aš apsirengdavau, 
žiūrėk, jis jau stovi nusirengęs. Nusi-
pirkom smėlio laikrodį, sutarėm, kad 
pas vaikučius į darželį išsiruošim 
per penkias minutes. Ėmėm net 
lenktyniauti ir problemos baigėsi. 
Žinoma, liko nemažai neatsakytų 
klausimų, jiems reikia daugiau laiko 
bei žinių. Bet viskas yra įveikiama, 
tik nereikia bijoti pirmiausia pa-
čiam sau pasakyti, kas blogai, dėl 
ko neramu. Sprendimas visada yra, 
tik gal mes apie jį kol kas nežinom. 
Mokėmės ugdyti savo atžalas juos 
drausmindami be draudimų, ne 
girdami, o drąsindami. Esam be 
galo dėkingi su mumis bendravu-
sioms psichologėms, kurios tiesiog 
spinduliavo ramybę, gerą nuotaiką. 
Bendravimas STEP grupėje mums, 

mamoms, būdavo tarsi relaksas 
po įtemptos dienos. Tad į namus 
išeidavom nusimetusios problemų 
naštą, pakylėtos, ramios, kupinos 
naujų idėjų. Aš dirbu Pasvalio sene-
lių namuose, tad manau, jog STEP 
grupėje įgytos psichologinės žinios 
man pravers ne tik bendraujant su 
savo atžalomis, bet ir su senjorais. 
Po užsiėmimų grupėje niekas neno-
rėdavo skirstytis, tad užsibūdavom 
gerokai ilgiau negu suplanuotos 
užsiėmimų valandos. Ir dabar, nors 
darbas STEP grupėje jau pasibaigė, 
ją lankiusios mamos dažnai susitin-
ka, susiskambina, pasipasakoja, kaip 
kuriai sekasi. Lankyti STEP grupę 
rekomenduočiau visoms atžalas 
auginančioms mamoms, net ir toms, 
kurios didesnių problemų auklėjant 
vaikus kol kas neįžvelgia – tai gera 
proga pasirengti galimoms ateities 
situacijoms.

Susitaria jau be barnių
Su kitomis mokymus baigusio-

mis mamomis bei su STEP 
grupėms vadovavusiomis 
psichologėmis susitikome 
Švietimo pagalbos tarnyboje. 
Pasiteiravome, su kokiomis 
nuotaikomis bei jausmais ma-
mos atsisveikina po daugiau 
kaip du mėnesius užtrukusių 
mokymų ir kokius naujus įgū-
džius išsineša į namus.

Trijų vaikų mama Justina:
– Apie vaikų auklėjimą 

daugybė informacijos yra in-
ternete, knygose, žurnaluose. 
Mūsų atžalų močiutės ir seneliai 
irgi turi savus auklėjimo meto-
dus. Tačiau taip koncentruotai 
pateiktų atsakymų, kuriuos 
gavome STEP grupėje, kur nors 
kitur vargu ar surastum. Čia gali 
susikrauti didžiulį žinių bagažą, 
o kaip vėliau jas panaudosi – 
priklauso jau nuo tavęs pačios.

Dvi atžalas auginanti Jur-
gita:

– Sūnus mane išvesdavo iš kan-
trybės dėl netvarkos savo kambary-
je. Nuolat pykdavomės, bet STEP 
grupėje išmokau su vaiku kalbėtis 
jo nebardama, o tardamasi. Tiesiog 
paklausdavau: „Ar į tokį netvar-
kingą kambarį galėtum pasikviesti 
savo draugus. Argi tau pačiam 
nebūtų gražiau, jei susitvarkytum?“ 
Sulaukęs ne priekaištų, o kvietimo 
pamąstyti, sūnus ėmė keistis. Kartą 
netikėtai manęs paklausė: „Mama, 
kodėl tu ant mūsų neberėki?“ Kad 
tapau santūresnė, pastebėjo ir mano 
vyras.

Dviejų vaikų mama Sandra:
– Su vaikais tariamės, ką kuris 

veiksime. Kai aš pasakau: „Norėčiau 
pailsėti, nes esu pavargusi, bet dar 
reikia indus išplauti“, dažniausiai 
kuris nors pasisiūlo: „Mama, aš 
tau padėsiu“. Jei indus išplauti vai-
kams tiesiog liepčiau, ko gero, imtų 
atsikalbinėti. Tokio bendravimo 
išmokau STEP grupėje, kuri, mano 
įsitikinimu, yra tarsi deguonies 
kaukė tėvams.

Tris atžalas auginanti Reda:
– Sužinojau, kaip svarbu leisti 

vaikui rinktis, užuot jam įsakinėjus. 
Kai vaikas pats priima sprendimą, 

bet kokį darbelį nudirba atsakingiau, 
tampa savarankiškesnis. Tik su vai-
ku reikia apie viską kalbėtis, nes, tar-
kim, tvarką kambaryje tėvai ir vaikai 
dažnai suvokia labai skirtingai.

Dviejų vaikų mama Loreta:
– Kartais labai pagelbsti ir ne-

tikėtumo faktorius. Dažnai vaikui 
užtenka vien to, kad vietoj įprasto 
barimo imi su juo tartis, pasakai, kad 
tau svarbi jo nuomonė.

Trijų atžalėlių mama Vida:
– Mokymuose daug diskutavom 

apie pagarbą vaikui, apie tai, jog 
visų šeimos narių poreikiai ir nuo-
monė yra lygiavertė. Išsiaiškinus, 
kuris nepatenkintas vaiko poreikis 
išprovokuoja jį blogai elgtis, su-
pranti, kad reikia ieškoti galimybių 
tą poreikį patenkinti, o ne vien 
beprasmiškai kovoti su netinkamu 
vaiko elgesiu.

Tris vaikučius auginanti Diana:
– Mūsų mažiausiajai atžalėlei – 

vos pusė metukų. Bet jau įsitikinau, 
jog kiekvienam vaikui reikia rasti 
individualaus, tik jam vienam skirto 
laiko, kartu mokantis visos šeimos 
bendradarbiavimo.

Tarsi vanduo augalui
Psichologės Daiva Čeponienė ir 

Simona Stapulionienė ypač akcenta-
vo vaikų drąsinimo svarbą:

– Reikia išmokti pagyrimus 
keisti padrąsinimais. Drąsinti vaiką 
būtina ir tada, kai jis suklysta ar 
pasielgia netinkamai. Drąsindami 
žadiname jo gebėjimus prisiimti 
atsakomybę ir taisyti klaidas. Padrą-
sinimas yra tarsi žinutė vaikui, kad 
gerbiame jo nuomonę, pasitikime 
juo bei jo geranoriškumu. Toji žinutė 
sustiprina vaiko savarankiškumą, 
pasitikėjimą savo jėgomis. Drąsinti 
galima ne tik žodžiais: „Aš tavim 
tikiu, tau tikrai pasiseks“, bet ir 
žvilgsniu, apkabinimu, šypsena. 
Padrąsinimų, kitaip negu pagyrimų, 
vaikui nereikia pelnyti. Pagyrimai 
skatina konkuruoti, o padrąsinimai 
– bendradarbiauti. Anot psichologių, 
padrąsinimo laukia ne tik vaikai, bet 
ir jų tėvai. Pastariesiems savotiškas 
padrąsinimas yra patys STEP moky-
mai. Pasidalijusios savo rūpesčiais, 
mamos pajunta bendrumo jausmą, 
tampa tvirtesnės, nes sužino, jog su 
panašiomis problemomis susiduria 
ir kitos šeimos, o kartu išgirsta prak-

tinių pavyzdžių, kaip tas problemas 
pavyko išspręsti. Be to, po kelias at-
žalas auginančioms moterims labai 
praverčia galimybė porai valandų 
išeiti iš namų, pabūti savo bendra-
amžių ir bendraminčių būryje.

Dar vienas svarbus momentas, 
kurį akcentuoja psichologai, yra 
atpažinti emocijas, įvardinti vaiko 
jausmus. Jei jis suirzęs nedaro, ko 
prašome, vaiką reikėtų ne barti, o 
paprasčiausiai pasakyti: „Matau, kad 
tu esi liūdnas, piktas ar susierzinęs“. 
Vaikas pajus, kad mes jį suprantame 
ir nebepriešgyniaus. Būtina kalbėti ir 
apie savo jausmus, tarkim: „Aš labai 
nerimauju, kai tu, ilgiau užtrukęs, 
man nepaskambini“. Tėvų jausmai 
vaikams yra svarbūs, tad jie tikrai į 
juos atsilieps.

Ir STEP grupes lankiusios ma-
mos, ir psichologės minėjo, jog 
šeimose bene sunkiausiai sau kelią 
skynėsi idėja rengti šeimos susirin-
kimus. Tačiau sumanymas pateisino 
visus lūkesčius. Vakarais prie stalo 
susėdusi šeima aptaria per dieną nu-
veiktus darbus, sėkmes ir nesėkmes, 
kitos dienos planus. Tokiuose pokal-
biuose svarbu, kad įsipareigojimus 
rytdienai vaikas priimtų laisva valia, 
nes tai itin skatina jo atsakomybę. 
Visa šeima kartu ieško ir būdų, kaip 
spręsti iškilusias problemas, vieno 
ar kito šeimos nario bėdas. Vaikai 
matydami, kaip tėvai bando ieškoti 
kompromisų, kitaip tariant, visiems 
priimtinų variantų, patys pradeda 
atviriau reikšti savo nuomonę, nes 
nori aktyviau dalyvauti šeimos 
gyvenime.

Pasak psichologių, pirmuosiuose 
užsiėmimuose tėvai dažniausiai tei-
gia, jog į STEP grupę atėjo norėdami 
sužinoti, kaip pakeisti vaikų elgesį. 
Tačiau labai greit jie supranta, jog 
pradėti reikia nuo savęs. Keisti savo 
paties elgesį ir įpročius nelengva, 
tačiau, kai tai pavyksta, rezultatai 
būna tiesiog stulbinantys. Vaikai ko-
pijuoja tėvų elgesį. Jei šiems dažnai 
„trūksta“ kantrybė, ji gali „trūkti“ ir 
vaikams. O kai tėvai vietoj barimo ar 
baudimo išmoksta vaiką prakalbinti 
ir išgirsti, kai ima su juo pagarbiau 
bendrauti, vaiko elgesys ima keistis 
savaime ir tiesiog akyse. Kaip vaiz-
džiai pasakė viena kursų lankytoja, 
padrąsinimas vaikui yra tarsi gėlės 
palaistymas, nes be vandens ji 

nuvystų. O kita mama juokdamasi 
minėjo, jog pamatęs jos parsineštą 
„Tėvų knygą“ sūnus parodė irgi turįs 
panašią, kuri vadinasi „Kaip auklėti 
savo tėvus“.

Pasvaliečiai – vieni iš pirmųjų
Tarp STEP grupių lankytojų kol 

kas labai mažai buvo vaikų tėčių, tik 
vienas kitas, nors jiems irgi reikėtų 
daug ko pasimokyti, o pirmiausia 
– kantrybės. Bet dažniausiai ateina 
mamos: įvairaus amžiaus, auginan-
čios po vieną atžalą ir daugiavaikės, 
vaikų globėjos ir juos įsivaikinusios. 
STEP mokymai naudingi ir tiems, 
kurie dirba vaikų darželiuose ar 
mokyklose, nes daugelį gautų žinių 
galima pritaikyti ir ten.

– Būti tėvais yra pati sunkiausia 
profesija, kurios neįgysi jokiuose 
universitetuose, – pastebėjo psicho-
logė Daiva Čeponienė.

Švietimo pagalbos tarnybos 
vadovė Andromeda Baršauskienė 
minėjo, jog STEP grupės priklauso 
Pozityvaus auklėjimo konsultantų 
asociacijai, Lietuvoje įkurtai prieš 
ketverius metus. Visos trys Pasva-
lyje veikiančioms STEP grupėms 
vadovaujančios psichologės šiai 
asociacijai talkina atsakinėdamos į 
interneto portaluose pateiktus tėvų 
klausimus. Taip pozityvios tėvystės 
idėjas pasvalietės paskleidžia dar 
plačiau.

STEP grupės Pasvalio švietimo 
pagalbos tarnyboje formuojamos 
kiekvieną pavasarį ir rudenį. Šie-
met jos savo darbą baigė, bet jau 
renkamos tėvų grupės kitų metų 
pavasariui. Patys STEP kursai yra 
nemokami, tereikia susimokėti už 
„Tėvų knygą“, kurią būtina įsigyti 
kiekvienam kursų lankytojui. Vie-
nos grupės užsiėmimai, kurių iš 
viso būna devyni, trunka apie porą 
mėnesių. Tėveliai susitinka kartą per 
savaitę, paprastai po darbo valandų. 
STEP mokymai – tai ne paskaitos, 
kuriose būna lektoriai ir klausytojai. 
Per kiekvieną užsiėmimą yra išna-
grinėjamas vienas iš „Tėvų knygos“ 
skyrių, kursų lankytojai išsako savo 
šeimų problemas ir gauna „namų 
darbus“: tai, ką sužinojo – pritaikyti 
šeimoje, stebėti vaikų reakciją. Vėl 
susitikę grupėje mokymų dalyviai 
dalijasi patirtimi, aiškinasi niu-
ansus, keblias vietas. Į mokymus 
paprastai susirenka atsakingi, mo-
tyvuoti tėveliai, suvokiantys savo 
įtaką vaiko asmenybei ir norintys 
tobulėti. STEP programa – kol kas 
vienintelė Lietuvoje tėvų mokymo 
programa, kurios veiksmingumas 
patvirtintas moksliniais tyrimais. Ji 
buvo sukurta Jungtinėse Amerikos 
Valstijose 1976 metais. Pirmosios 
STEP grupės Lietuvoje pradėjo kur-
tis 2010 metų rudenį, o 2011-aisiais 
šie mokymai jau pasiekė ir Pasvalį.

Nuo kitų metų kovo mūsų Švie-
timo pagalbos tarnyboje vėl pradės 
dirbti visų trijų minėtų amžiaus 
tarpsnių STEP grupės. Pirmieji 
būsimi klausytojai jau užregistruo-
ti. Besidomintys šiais mokymais 
tėveliai gali skambinti telefonu (8 
451) 34 284 arba rašyti el. paštu: 
spt.pasvalys@gmail.com
Aidos DULKIENĖS nuotraukos

Padrąsinimo laukia ir vaikai, ir tėvai

Pasvalietės mamos gerų žodžių negailėjo su jomis labai nuoširdžiai 
bendravusioms psichologėms – Jolitai Stipinienei, Daivai Čeponienei 
ir Simonai Stapulionienei.

Naujų žinių ir įgūdžių bagažu bei 
maloniu bendravimu STEP grupėje 
džiaugėsi dviejų vaikų mama pasvalietė 
Justina Morkvėnienė.

(Atkelta iš 1 p.)

Naktį iš sekmadienio į pirmadie-
nį 24 val. Priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos budėtojams buvo pranešta, 
kad Saločiuose, Naujojoje g. 2, dega 
automobilis. Į nelaimės vietą atskubė-
ję ugniagesiai nustatė, kad kieme sto-
vėjusio „VW Golf“ viduje smilksta 
ir liepsnoja prietaisų skydelis. Ugnis 
buvo pasiekusi ir plastikinį priekinio 
rato posparnį. 

Gaisras salotiškei K. Š. priklau-
sančiame automobilyje buvo užge-

sintas maždaug po pusvalandžio. 
Didelės žalos ugnis nespėjo padaryti. 
Apdegė prietaisų skydelis, elektrinis 
šildiklis, plastikinis posparnis, nuo 
karščio apsilydė kairės pusės priekinė 
padanga, išdegė elektros instaliacija, 
taip pat aprūko ir apdegė automobilio 
salonas. Į variklio skyrių liepsna neiš-
plito, nespėjo susprogti ir padangos.

Įvykį tiriantys Priešgaisrinės 
apsaugos pareigūnai neabejoja, jog 
gaisras automobilyje kilo dėl elek-

tros instaliacijos gedimo. Kad su ne 
pirmos jaunystės golfu ir anksčiau 
būdavę bėdų, neneigė ir jo savininkė.

Tą pačią naktį 2.40 val. ugniage-
siai jau skubėjo į Kalno kaimą, kur 
Dirvonų g. 7 degė ūkinis pastatas, 
priklausantis kaimo gyventojai D. 
R. Jiems atvykus, atvira liepsna siau-
tėjo mūrinio tvarto ir lauko virtuvės 
patalpose, degė ir dalis stogo. Atsku-
bėjus pastiprinimui, po trijų valandų 
gaisras 133 kvadratinių metrų ploto 

pastate buvo likviduotas. Labiausiai 
nuo ugnies nukentėjo tvartas ir lauko 
virtuvė, liepsnose pražuvo tvarto 
patalpose buvęs elektrinis grūdų 
malūnas bei ten pat laikyti namų 
apyvokos ir ūkinės paskirties daiktai. 
Be to, supleškėjo keturios medinės 
pastato durys, pora langų, nuo karš-
čio susproginėjo ar buvo nuardyta 
gesinant gaisrą apie 90 kvadratinių 
metrų šiferinės stogo dangos.

Vis dėlto ugniagesiams pavyko 

nuo liepsnos išgelbėti kitus du ūkinio 
pastato priestatus: garažą ir medinę 
daržinę.

Kadangi pastatas buvo apdraus-
tas, tiksliausiai gaisro padarytus 
nuostolius nustatys draudimo kom-
panijos vertintojai.

Įvykio priežastis tiriantys Prieš-
gaisrinės apsaugos pareigūnai mano, 
jog gaisras kilo dėl netvarkingos 
elektros instaliacijos.

„Darbo“ inf.

Dėl elektros instaliacijos gedimų kilo du gaisrai per vieną naktį
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– Papasakok apie savo šeimą.
– Mano tėvai – paprasti žmonės. 

Tėtis Rytas ir mama Emilija daug 
metų dirba „Pieno žvaigždžių“ 
bendrovėje. Sesuo Ieva studijuoja 
Vilniaus universitete, o brolis Jonas 
dirba. 

– Koks buvo tavo vaikystės 
Pasvalys? 

– Muzikalus. Anuomet Pasvaly-
je buvo labai daug jaunimo grupių. 
Visur skambėjo muzika. Klestėjo 
„Naujų veidų“ festivalis, kuriame 
ir pats tris ar keturis kartus esu 
dalyvavęs. Jaunimas labai aktyviai 
dalyvavo muzikiniame gyvenime. 
Gaila, kad dabar to nebėra. 

– Kaip tavo gyvenime atsirado 
muzika?

– Tėvo dėka. Anksčiau jis grojo. 
Tad, kai šiek tiek paaugau, pradė-
jau mokytis groti fortepijonu. Iš 
pradžių lankiau privačias pamokas. 
Vėliau įstojau į Pasvalio muzikos 
mokyklą, kur baigiau saksofono 
klasę. Tiesą pasakius, man tai buvo 
kančia – verkiau ir nenorėjau groti. 
Po kiek laiko tėtis ištraukė savo 
senus būgnus, sustatė juos ir paro-
dęs, kaip reikia groti, į rankas įdavė 
lazdeles. Jos man iš karto „prilipo“. 
Į muzikos mokyklą ėjau iš pareigos 
ir kai baigiau (nors sekėsi visai ne-

blogai) saksofonu daugiau niekada 
negrojau. Kitas reikalas – būgnai. 
Netrukus dalyvavau „Naujų veidų“ 
festivalyje, kur su merginų grupe 
grojome grupės „The Cranberries“ 
kūrinius. Laimėjome pirmą vietą. 
Vėliau teko groti su įvairiomis gru-
pėmis, vienos iš jų iširo, kitos, kaip 
„Laiptai“ ar „Plentas“, groja iki šiol.

– Kaip atsidūrei Šiauliuose?
– Baigęs Pasvalio Petro Vileišio 

gimnaziją bandžiau stoti į Vilniaus 
muzikos akademiją. Nepavyko. Be 
muzikos, mane traukė kompiuteriai, 
todėl įstojau į Šiaulių universitetą, 
kur baigiau informatikos inžineriją. 
Šiuo metu dirbu vienoje Šiaulių 
įmonėje, kuri užsiima kompiuterių 

ir telefonų pardavimu bei remontu. 

– Tačiau muzika nedingo iš tavo 
gyvenimo… 

– Kai įstojau mokytis, Šiauliuose 
nieko nepažinojau. Bandžiau kelis 
kartus susirinkti su kompanija ir 
pabandyti groti, tačiau nieko rimto 
neišėjo. Beveik po metų susipažinau 
su grupe „Colours of Bubbles“. 
Jiems koncertas ant nosies, o tuo-
metis būgnininkas juos „paliko ant 
ledo“. Skubiai reikėjo muzikanto, 

tad paskambino man, atvažiavo 
ir pasiėmė iš Pasvalio (tuo metu 
viešėjau pas tėvus). Likau su jais ir 
kartu grojame jau vienuolika metų. 

– Kuo „Colours of Bubbles“ 
grojama muzika išsiskiri iš kitų?

– Kai pradėjau groti grupėje, 
nebuvau girdėjęs tokios muzikos. 
Šiauliuose buvo grupė „Brainers“, 
kurie grojo britpopo stiliumi. Tad ir 
mes pradėjome nuo šio stiliaus. Vė-
liau atsirado kantri elementų (Pau-
liaus Trijonio ir Tomo Grubliausko 
tėvai groja grupėje „Jonis“). Šiuo 
metu mūsų muzikos stilius – indie 
rock su įvairiomis priemaišomis. 
Na, o projektas su Vilniaus šv. 
Kristoforo kameriniu orkestru mūsų 

grojimui suteikė klasikinės muzikos 
elementų.

– Kas yra grupės „Colours Of 
Bubbles“ klausytojai?

– Anksčiau dažniausiai mūsų 
klausydavosi 15–25 metų jaunimas. 
Tačiau dabar, kai mūsų gro-
jama muzika tapo rimtesnė, 
intelektualesnė, koncertuo-
se sulaukiame vis daugiau 
vyresnių žmonių. Lietuvoje 
yra du miestai, kur gyvena 
daugiausia mūsų fanų. Tai – 
Šiauliai ir Vilnius. 

– Žiūrovo akimis, bū-
gnininkas – mažiausiai ma-
tomas grupės narys, „pa-
slėptas“ scenos gilumoje už 
didelių instrumentų...

– Aš esu komandos žai-
dėjas ir būdamas scenos gi-
lumoje nesijaučiu atstumtas. 
Žiūrovams gal taip ir atrodo, 
tačiau kiekvienas, kas nors 
kiek gaudosi muzikoje, pa-
sakys, kad būgnininkas, kaip 
ir bosistas – ritminėje gru-
pėje ypač svarbus. Jei būgnininkas 
prastas, nelaiko ritmo, „plaukioja“ 
– grupės grojimas taip pat silpnas. 
Kad ir koks gražus ar geras būtų vo-
kalistas, be gero būgnininko grupė 
neskambės. 

– Kokią muziką klausaisi pats?
– Būdamas paauglys mėgau 

sunkųjį roką. Vėliau, Jurės Baliūno 
padedamas, atradau kitokią, įdomes-
nę muziką. Būdamas 16 ar 17-os 
susidomėjau ir gan ilgai klausiausi 
džiazo. Vėliau patiko hauso stiliaus 
šokių muzika ir senosios disko me-
lodijos. Dabar nesu prisirišęs prie 
vieno stiliaus ir klausausi viską nuo 
džiazo iki metalo.

– Muzikanto veikla automa-
tiškai „užprogramuoja“ gyventi 
ant ratų ir dirbti savaitgaliniais. 
Nepasiilgsti ramybės?

„Colours of Bubbles“ būgnininkas: muzika – mano narkotikas

„Colours of Bubbles“ vadinami indie stiliaus muzikos vėliavnešiais Lietuvoje. 

(Atkelta iš 1 p.)

Simonas su drauge Viktorija. 

„Kai priešais save matai minią žmonių, išsilaisvina kažkokia jėga...“

Simonas Olechnavičius savo gyvenimo neįsi-
vaizduoja be muzikos. 

– Žinoma, vargina, kai namo 
nuolat grįžti naktį. Arba kai susi-
grūdus mažame autobusiuke krataisi 
1000 kilometrų į koncertą Lenkijoje, 
pagroji, ir iš karto važiuoji namo. 
Tačiau mes prie to jau pripratome. 
Viską kompensuoja koncertai. Kai 

groji scenoje, kai yra daug garso, 
šviesų, kai priešais save matai minią 
žmonių, išsilaisvina kažkokia jėga… 

Mane tai veikia kaip narkotikas...

– Įspūdingiausias koncertas?
– Būtų sunku įvardinti vieną. Kai 

grojome Vilniuje Katedros aikštėje 
ar „Siemens“ arenoje, buvo įspū-
dinga dėl to, jog buvo daug žiūrovų, 
didelis, geras garsas. O štai Šv. Ko-
trynos bažnyčioje skambėjo ne tik 
muzika, bet ir pati erdvė…

– O jei vieną dieną staiga nelik-
tų muzikos...

– Neįsivaizduoju. Visada troškau 
groti ir turėti savo verslą. Ir jau ne 
vienerius metus bandau suderinti 
šiuos du troškimus. Ryte keliuosi 
šeštą valandą ir važiuoju į studiją, 
kad galėčiau pagroti. Po darbo vėl 
skubu į repeticiją. Toks gyvenimo 
ritmas jau tapo įprastu. Nemokėčiau 
kitaip gyventi. 

– Ar tavo gyvenime dar egzis-
tuoja Pasvalys?

– Jei tik nekoncertuoju, daž-
niausiai grįžtu pas tėvus į Pasvalį. 
Čia turiu mėgstamą hobį. Prieš tai 
dvejus metus perdirbinėjau senovinį 
motociklą, dabar krapštausi su kelių 
dešimtmečių senumo mersedesu-ka-

brioletu. Nors mano draugė 
ir pyksta, šis pomėgis man 
padeda pailsėti.

– Kas paslėpta už svajo-
nių ir vilčių skraistės?

– Siekių daug. Profesinėje 
srityje – groti didžiausiuose 
festivaliuose, susirasti patiki-
mų rėmėjų, galbūt net laimėti 
„Grammy“ apdovanojimą. 
Asmeniniame gyvenime… 
Noriu kolekcionuoti auto-
mobilius ir turėti didelį an-
garą jiems laikyti. Norėčiau 
sukurti šeimą, turėti vaikų ir 
perduoti jiems savo įgūdžius.

– Ar tai reiškia, kad kai 
kada nors po jūsų namus 
ims bėgioti atžalos, jiems bus 
nupirkti būgnai?

– Manau, kad taip…
– Ačiū už pokalbį.
Asmeninio albumo nuotraukos
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Kaimyninėje Latvijoje, Bauskė-
je, surengtame tarptautiniame bokso 
turnyre net aštuoni pasvaliečiai  tapo 
nugalėtojais, o pralaimėjimą patyrė 
tik du jaunieji boksininkai. Nuga-
lėtojų laurus į Pasvalį parsivežė 
Emilijus Povilionis, Danielius Bal-
trušaitis, Rytis Bajalis, Danielius 
Lašinskas, Domantas Kiznis, Do-
vydas Mickus, Arnas Kazakevičius 
ir Sandis Dunkulis.

„Iš karto, po turnyro Bauskėje, 
pradėjome ruoštis gruodžio pra-
džioje vykusioms Lietuvos jaunių 
moksleivių pirmenybėms, – sakė 
jaunųjų boksininkų treneris Stasys 
Balčiauskas. – Jose pasvaliečiai 
vėl iškovojo aštuonis medalius. 
Čempionų titulus pelnė Dija Baja-
lytė ir Arnas Kazakevičius, antras 
vietas iškovojo Greta Kisieliūtė, 
Ernestas Sinkevičius, Domantas 
Kiznis, Dovydas Mickus – visi 
jie savo priešininkams nusileido 
tik finale. Trečias vietas laimėjo 
Markas Timofejevas ir Nikodemas 
Žatkevičius. Tai puikus mūsų kraš-
to jaunųjų boksininkų pasiekimas, 

net nesitikėjom tokių gerų 
rezultatų. Žinoma, visi tie 
vaikinai ir merginos dar la-
bai jauni, kai kurie į varžybų 
ringą lipo vos antrą ar trečią 
kartą. Bet nepabūgo daug 
labiau patyrusių priešininkų 
– kovojo su jais kaip lygūs 
su lygiais“.

Beje, tomis pačiomis 
dienomis Latvijoje, Keka-
voje, vykusiame bokso tur-
nyre dalyvavo dar du boksi-
ninkai, atstovavę Pasvaliui. 
Tai Linas Daugelavičius 
ir Sandis Dunkulis. Juos į 
šias varžybas nuvežė Lino 
tėtis, nes treneris Stasys 
Balčiauskas tuo metu glo-
bojo Panevėžyje kovojusius 
boksininkus.

„Ačiū Lino tėveliui, 
kuris mums labai pagel-
bėjo, nors jam teko aukoti 
savo laiką. Kekavoje bokso 
turnyras surengtas pirmą 
kartą, bet organizuotas itin 
rūpestingai. Jame ir Sandis, 

Pasvalio garbę gynę jaunieji boksininkai ir jų treneris Stasys Balčiauskas po itin sėkmingo turnyro 
Bauskėje (Latvija).

Lietuvos jaunių moksleivių bokso 
pirmenybėse ant aukščiausio garbės pa-
kylos laiptelio atsistojo pasvalietė Dija 
Bajalytė, antrą vietą iškovojo Greta 
Kisieliūtė.

ir Linas iškovojo pergales“, – pasi-
džiaugė Stasys Balčiauskas. 

Šiomis dienomis Marijam-
polėje vyksta Lietuvos jaunučių 
moksleivių bokso pirmenybės ir 
jose Pasvalio garbę ginantys mūsų 
boksininkai taip pat tikisi į namus 
parvežti medalių.

Jaunųjų boksininkų treneris 
nuoširdų ačiū taria Pasvalio krašto 
verslininkams, Sporto mokyklos 
administracijai, visiems, kas pa-
deda ir paremia, kad sportuojan-
tis jaunimas galėtų išvažiuoti į 
varžybas, kurių netrūksta beveik 
kiekvieną savaitgalį – ir Lietuvoje, 
ir užsienyje.

Treniruotės Pasvalio sporto 
mokykloje vyksta kiekvieną darbo 
dieną nuo 15 val. Laukiami ir vai-
kinai, ir merginos.

Nuotraukos iš asmeninio 
albumo

Jaunių moksleivių pirmenybių čempionu tapo Arnas Kazakevi-
čius.

Jaunieji boksininkai didina medalių kraitįDėl skaudžios netekties, Jadvygos KLOVIENĖS mirties, nuo-
širdžiai užjaučiame vaikus, jų šeimas ir visus artimuosius.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 
Pasvalio skyriaus taryba

Išsinuomos garažą Pasvalyje. Tel. 8 621 26 117.
Ratinio ekskavatoriaus (račioko) nuoma; žemės kasimo, lyginimo, 

planiravimo, pagrindų ruošimo darbai; žvyras, smėlis, skalda, juodžemis, 
gruntas. Tel. 8 636 77 274.

Nuoma

Tvarkinga, išsilavinusi moteris ieško darbo (prižiūrėti senelius, ūkį, 
slaugyti ligonius). Tel. 8 676 49 509.

Statybininkas ieško darbo. Tel. 8 624 01 431.
Malkų pjovėjas ieško darbo. Tel. 8 628 54 014.
Statybininkų brigada ieško darbo. Tel. 8 624 59 958.

Ieško darbo

Savo vardadienius šian-
dien švenčia: Alfreda, Alfre-
das, Augeda, Augedas, Augenė, 
Augenis, Fredas, Kintibutas, 
Kintrimas, Kintrimė, Kintvilas, 
Kintvilė, Tarvainas, Tarvainė.

Rytoj: Celsas, Čiovyda, 
Čiovydas, Gaudas, Gaudenci-
ja, Gaudenis, Gaudė, Justas, 
Kristijonas, Lybartas, Lybartė, 
Lygauda, Lygaudas.

Jei norite neišėję iš namų gauti nemokamą profesionalią 
teisininko konsultaciją – kreipkitės į mus. Į Jūsų klausimus 
atsakys ir aktualia teisine informacija bei sukauptomis 
žiniomis pasidalins geriausi mūsų rajono teisininkai.

Savo klausimus siųskite adresu „Darbas“, Vilniaus 
g. 4, LT-39149 Pasvalys, taip pat elektroniniu paštu 
pasvaliodarbas@gmail.com arba skambinkite telefonu 
(8 451) 51 474. Anonimiškumą garantuojame.

Klausk teisininko 

Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ vyrų 
krepšinio komanda „Betsafe-LKL“ ir 
Baltijos krepšinio lygos (BBL) čem-
pionatuose įsirašė po šeštą pergalę. 
Praėjusį šeštadienį šalies krepšinio 
pirmenybių rungtynes trenerio Gedi-
mino Petrausko auklėtiniai namuose 
žaidė su Kėdainių „Nevėžiu“. Nors 
aikštelės šeimininkai pralaimėjo tris 
kėlinius iš keturių, tačiau šventė per-
galę 82:75 (29:9, 22:32, 12:13, 19:21). 
„Pieno žvaigždės“ solidžią persvarą 

susikrovė pirmajame kėlinyje. Bokso 
terminais kalbant, po patirto nokdauno 
kėdainiškiai greitai atsigavo ir pradėjo 
tirpdyti per pirmąjį kėlinį įgytą šeimi-
ninkų pranašumą. Iki finalinės sirenos 
likus pusketvirtos minutės komandas 
jau skyrė tik du taškai 72:70. Laimė, 
tritaškį pataikė Steponas Babrauskas, 
po du taškus pelnė Artūrs Ausėjs ir 
Trevonas Hughes. Įgytos persvaros 
mūsų krepšininkai nebeiššvaistė ir 
šventė šeštą pergalę. Rezultatyviausiai 
žaidė T. Hughes – 17, Viačeslavas 
Bobrovas – 13, A. Ausėjs ir S. Ba-
brauskas – po 11 taškų. „Nevėžio“ 
ekipoje pasižymėjo 14 taškų pelnęs 
Gabrielius Maldūnas.

„Pieno žvaigždės“ su 6 taškais 
lieka penktoje vietoje. Kitas „Betsafe-
LKL“ čempionato rungtynes mūsiš-
kiai žais kitą pirmadienį, gruodžio 18 
d., Alytuje su „Dzūkija“. Rungtynių 
pradžia – 19 val.

Tuo tarpu antradienį namuose 

žaistos BBL pirmenybių rungtynės 
su Tartu universiteto komanda tapo 
lengvu pasivaikščiojimu. Nors atvy-
kęs Tartu komandos gerbėjų būrelis 
arenoje užkabino transparantą su 
garsios grupės „Quen“ dainos pava-
dinimu „We will rock you“ – „Mes 
jus sudrebinsime“, tačiau nuo taiklių 
metimų ir efektingų kamuolio dėjimų 
drebėjo estų krepšio lankas. Rezulta-
tyvumo rekordą pasiekusios „Pieno 
žvaigždės“ sutriuškino bejėgiškai 
atrodžiusius varžovus net 47 taškų 
skirtumu: 119:72 (29:15, 33:14, 27:21, 

30:22). Naudingiausiai žaidė V. Bo-
brovas, pelnęs 21 tašką, atkovojęs tris 
kamuolius ir atlikęs du rezultatyvius 
perdavimus. A. Ausėjs pelnė 19 taškų, 
Tomas Lekūnas –17, Martynas Varnas 
– 16, Ignas Fiodorovas ir Julius Ka-
zakauskas – po 11. Tartu komandoje 
geriausiai sekėsi 16 taškų surinkusiam 
Kristjanui Kitsingui. 

Kitas BBL pirmenybių rungtynes 
„Pieno žvaigždės“ žais kitą ketvir-
tadienį, gruodžio 21 d., namuose 
su Atyrau „Barsy“ (Kazachstanas). 
Rungtynių pradžia – 18 val.

Krepšinio naujienų portalai jau pa-
skelbė žinią apie naują „Pieno žvaigž-
džių“ žaidėją – 25 metų, 206 cm ūgio 
amerikietį Ryaną Andersoną. Jei per 
medicininį patikrinimą gydytojai netu-
rės pastabų, puolėjas mūsų komandos 
gretose turėtų debiutuoti pirmadienį 
per rungtynes su „Dzūkija“. 

Autoriaus ir
bcpienozvaigdes.lt nuotraukos

Pergalės abiejuose frontuose
Sigitas KANIŠAUSKAS

„Pieno žvaigždžių“ priekinę liniją turėtų sustiprinti amerikietis 
Ryanas Andersonas. 

Kamuolį į Tartu komandos krepšį meta Julius Kazakauskas.
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Ketvirtadienis, 12 14 d.

Penktadienis, 12 15 d.

Šeštadienis, 12 16 d.

Sekmadienis, 12 17 d.

 Gruodžio 14–20 d.TELEVIZIJOS PROGRAMOS

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 F. „Senis“. (N-7)
10.05 F. „Štutgarto kriminalinė 
     policija“. (N-7)
10.55 F. „Detektyvas Monkas“. 
     (N-7)
11.40 Gyvenimo būdo 
     žurnalas.
12.40 TV žaidimas.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
16.30 F. „Seserys“. (N-7)
17.30 Žinios.
18.00 TV žaidimas.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.30 Pokalbių laida.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 F. „Juodasis auksas“. 
     (N-14)
1.05 Specialus tyrimas.

6.05 Dokumentinė istorinė 
   laida.
6.50 Vaikams.
7.50 Linija, spalva, forma.
8.20 Lietuva mūsų lūpose.
8.50 Dok. filmas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Europos plaukimo 
    čempionatas trumpajame 
    baseine.
12.25 Maistas ir aistros.
12.55 Stambiu planu.
13.40 Dok. filmas.
15.15 Vaikams.
16.05 Dok. filmas.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Europos plaukimo 
    čempionatas trumpajame
    baseine.
20.15 Nacionalinis turtas.
20.40 Lietuva mūsų lūpose.
21.15 Legendos.
22.00 Anim. filmas.
22.15 F. „Aurora“. (N-14)
0.30 Dabar pasaulyje.

6.25 Vaikams. (N-7)
7.55 F. „Pasmerkti“. (N-7)
8.55 F. „Meilės sūkuryje“. (N-7)
10.00 TV pagalba. (N-7)
12.00 F. „Bruto ir Neto“. (N-7)
12.30 F. „Moterys meluoja 
     geriau“. (N-7)
13.00 Vaikams.
14.30 F. „Pažadėtoji“. (N-7)
16.30 TV pagalba. (N-7)
18.30 Žinios.

19.30 F. „Bruto ir Neto“.
    (N-7)
20.00 Farai. (N-7)
21.00 F. „Moterys meluoja 
     geriau“. (N-7)
21.30 Žinios.
22.30 F. „Tamsos baikeris“. 
     (N-14)
0.20 F. „CSI elektroninių 
    nusikaltimų skyrius“. (N-7)

6.40 F. „Diagnozė – 
   žmogžudystė“. (N-7)
7.35 F. „Farų karai“. (N-7)
8.35 F. „Muchtaro sugrįžimas“. 
   (N-7)
9.35 F. „Tokia tarnyba“. (N-7)
10.30 F. „Sudužusių žibintų 
     gatvės“. (N-7)
11.35 F. „Nepataisomi“. (N-7)
12.40 F. „Stoties policija“. (N-7)
13.45 F. „Farų karai“. (N-7)
14.50 F. „Muchtaro 
     sugrįžimas“. (N-7)
15.55 F. „Tokia tarnyba“. (N-7)
16.55 F. „Sudužusių žibintų 
     gatvės“. (N-7)
18.00 Info diena. (N-7)
18.30 F. „Stoties policija“. (N-7)
19.30 F. „Nepataisomi“. (N-7)
20.30 Savaitės kriminalai. (N-7)
21.00 F. „Jaguaro kerštas“. (N-14)
22.55 F. „Ponas ir ponia 
     gangsteriai“. (N-7)
0.55 F. „Begėdis“. (N-14)

7.00 F. „Kobra 11“. (N-7)
8.00 F. „Kaulai“. (N-7)
9.00 Laida žvejams.
9.30 F. „CSI Majamis“. (N-7)
10.30 F. „Grainderis“. (N-7)
11.30 F. „Rouzvudas“. (N-7)
12.30 F. „Nusikalstami protai“. 
     (N-7)
13.30 F. „Rezidentai“. (N-7)
15.00 F. „Kaulai“. (N-7)
16.00 F. „Rouzvudas“. (N-7)
17.00 F. „Nusikalstami protai“. 
     (N-7)
18.00 F. „CSI Majamis“. (N-7)
19.00 F. „Kobra 11“. (N-7)
20.00 F. „Rezidentai“. (N-7)
21.00 Naša Raša. (N-14)
22.00 Eurolygos rungtynės. 
     Stambulo „Fenerbahce“ –
     Kauno „Žalgiris“. 
23.55 Naša Raša. (N-14)

6.50 Kaimo akademija.
7.20 Laida žvejams.
8.20 Patriotai. (N-7)
9.20 F. „Likimo melodija“. (N-7)
10.25 F. „Marionečių šokiai“. 
    (N-7)
11.30 F. „Albanas“. (N-7)
12.35 F. „ Gluchariovas“. ( N-7)
13.55 F. „Tarp meilės ir 
     neapykantos“. (N-7)
15.00 F. „Bitininkas“. (N-7)
16.00 Reporteris.
16.50 F. „Rojus“. (N-7)
18.00 Reporteris.
18.55 F. „Bitininkas“. (N-7)
20.00 Reporteris.
20.25 F. „Juodosios katės“. 
     (N-7)
21.30 Pokalbių laida. (N-7)
22.30 Žinios.
23.45 F. „Gurovo bylos“. 
    (N-7)

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 F. „Senis“. (N-7)
10.05 F. „Štutgarto kriminalinė 
     policija“. (N-7)
10.55 F. „Detektyvas Monkas“. 
    (N-7)
11.40 Stilius.
12.40 TV žaidimas.
13.05 Klauskite daktaro.

14.00 Žinios.
16.30 F. „Seserys“. 
     (N-7)
17.30 Žinios.
18.00 TV žaidimas.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Duokim garo.
22.35 Gamtos inspektoriai.
23.00 F. „Fantastiškas 
     penktadienis“. (N-14)

6.05 Marijos Meilės 
   Kudarauskaitės jubiliejinis
   kūrybos vakaras.
7.30 Vaikams.
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip.
8.50 Dok. filmas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Europos plaukimo 
    čempionatas trumpajame
    baseine.
11.50 Mokslo sriuba.
12.10 Stop juosta.
12.40 Kultmisijos.
13.30 Legendos.
14.15 Muzika Paliesiaus dvare.
15.15 Vaikams.
16.05 Dok. filmas.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Europos plaukimo
    čempionatas trumpajame 
    baseine.
20.15 Veidai.
20.30 Kultūros teismas.
21.15 F. „Dar ne viskas baigta“. 
     (N-14)
22.45 Gala koncertas 
    Krzysztofo Pastoro jubiliejui.
1.00 Dabar pasaulyje.

6.25 Vaikams. (N-7)
7.55 F. „Pasmerkti“. (N-7)
8.55 F. „Meilės sūkuryje“. (N-7)
10.00 TV pagalba. (N-7) 
12.00 F. „Bruto ir Neto“. (N-7)
12.30 F. „Moterys meluoja 
     geriau“. (N-7)
13.00 Vaikams.
14.30 F. „Pažadėtoji“. (N-7)
16.30 TV pagalba. (N-7)
18.30 Žinios.
19.30 F. „Ledynmetis“. (N-7)
21.20 F. „Bėgantis labirintu“. 
     (N-14)
0.00 F. „Aušros kariai“. (S)

6.40 F. „Diagnozė – 
   žmogžudystė“. (N-7)

7.35 F. „Farų karai“. (N-7)
8.35 F. „Muchtaro sugrįžimas“. 
   (N-7)
9.35 F. „Tokia tarnyba“. (N-7)
10.30 F. „Sudužusių žibintų 
     gatvės“. (N-7)
11.35 F. „Diagnozė – 
     žmogžudystė“. (N-7)
12.40 F. „Stoties policija“. (N-7)
13.45 F. „Farų karai“. (N-7)
14.50 F. „Muchtaro 
     sugrįžimas“. (N-7)
15.55 F. „Tokia tarnyba“. (N-7)
16.55 F. „Sudužusių žibintų 
     gatvės“. (N-7)
18.00 Info diena. (N-7)
18.30 F. „Stoties policija“. (N-7)
19.30 Ekstrasensų mūšis. (N-7)
21.55 F. „Užsienietis“. (N-14)
23.50 F. „Jaguaro kerštas“. 
     (N-14)

7.00 F. „Kobra 11“. (N-7)
8.00 F. „Kaulai“. (N-7)
9.00 Tiriamoji dokumentika. 
   (N-7)
9.30 F. „CSI Majamis“. (N-7)
10.30 F. „Grainderis“. 
     (N-7)
11.30 F. „Rouzvudas“. (N-7)
12.30 F. „Nusikalstami protai“. 
    (N-7)
13.30 F. „Rezidentai“. (N-7)
15.00 F. „Kaulai“. (N-7)
16.00 F. „Rouzvudas“. (N-7)
17.00 F. „Nusikalstami protai“. 
    (N-7)
18.00 F. „CSI kriminalistai“. (N-7)
19.00 F. „Kobra 11“. (N-7)
20.00 F. „Rezidentai“. (N-7)
20.30 Farai. (N-7)
21.30 Žinios.
22.30 F. „Šeima“. (N-14)
0.50 F. „Nuotykių ieškotojas“. 
   (N-7)

6.50 Laida apie krepšinį.
7.20 Pokalbių laida. (N-7)
9.20 F. „Likimo melodija“. (N-7)
10.25 F. „Marionečių šokiai“. 
    (N-7)
11.30 F. „Albanas“. (N-7)
12.35 F. „ Gluchariovas“. 
     (N-7)
13.55 F. „Tarp meilės ir 
     neapykantos“. (N-7)
15.00 F. „Bitininkas“. (N-7)
16.00 Reporteris.
16.50 F. „Rojus“. (N-7)
18.00 Reporteris.
18.55 F. „Bitininkas“. (N-7)
20.00 Žinios.
20.30 Muzikinės kovos.
22.30 Žinios.
23.00 F. „Gluchariovas“. 
     (N-7)
1.05 F. „Delta“. (N-7)

6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Vaikams.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Dokumentika.
13.40 F. „Puaro“. (N-7)
15.15 Dok. apybraiža.
15.45 Žinios.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Nacionalinė paieškų 
    tarnyba.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Koncertas.
23.20 F. „Didžioji afera“. (N-7)
1.20 Dokumentika.

6.05 Duokim garo.
7.35 Kultūrų kryžkelė.
8.05 Misija. Vilnija.
8.30 Maistas ir aistros.
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.
9.30 Mokslo sriuba.
10.00 Laisvės vėliavnešiai.

10.30 Europos plaukimo 
    čempionatas trumpajame
    baseine.
12.00 Naujojo vyskupo 
    Dariaus Trijonio 
    konsekracijos iškilmės.
13.55 Spektaklis „Barbora 
     Radvilaitė“.
16.00 FIFA klubų Pasaulio 
     taurė. Rungtynės dėl 
     3 vietos.
18.00 Europos plaukimo 
    čempionatas trumpajame
    baseine. 
19.00 FIFA klubų Pasaulio 
     taurė. Finalas.
21.00 Stambiu planu.
21.45 F. „Pašėlęs gyvenimas 
    Ridžmonto vidurinėje“. (N-14)
23.15 Koncertas.
0.25 Dabar pasaulyje.
0.55 F. „Dar ne viskas baigta“. 
   (N-14)

6.30 Vaikams. (N-7) 
8.30 Laida apie miškus.
9.00 Kulinarijos ir pašnekesių 
   laida.
9.30 Kulinarijos laida.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Anim. f. „Barbė“.
12.00 F. „Kumba“. (N-7)
13.45 F. „Flinstounai“. (N-7)
15.20 F. „Jaunavedžiai“. (N-7)
17.20 Ekstrasensai detektyvai. 
     (N-7)
18.30 Žinios.
19.30 F. „Vienas namuose“. 
     (N-7)
22.00 F. „Laukinė“. (N-14)
0.25 F. „Piramidė“. (S)

6.00 F. „Diagnozė – 
   žmogžudystė“. (N-7)
8.45 Laida apie sveikatą.
9.00 Autopilotas.
9.30 Laida žvejams.
10.00 Juokingų situacijų laida.
10.30 Dokumentinė
     realybė.
11.30 Dokumentika.
12.40 Dokumentinė realybė.
13.50 Tiriamoji dokumentika. 
     (N-7)
14.50 Kriminalinė publicistika. 
      (N-7)
17.00 LKL čempionatas. 
     Kėdainių „Nevėžis“ – 
     Klaipėdos „Neptūnas“.
19.30 Muzikinė kaukė.

6.35 Vaikams.
7.55 F. „Volkeris, Teksaso
    reindžeris“. (N-7)
9.50 24 valandos. (N-7)
10.35 Yra, kaip yra. (N-7)
12.30 KK2. (N-7)
13.25 F. „Rožių karas“. (N-7)
14.25 F. „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. (N-7)
18.30 Žinios.
19.30 KK2. (N-7)
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.30 F. „Elijaus knyga“. (N-14)
0.50 F. „Kortų namelis“. (N-14)

6.35 Vaikams.
7.55 F. „Volkeris, Teksaso 
    reindžeris“. (N-7)
9.50 24 valandos. (N-7)
10.35 Yra kaip yra. (N-7)
12.30 KK2. (N-7)
13.25 F. „Rožių karas“. (N-7)
14.25 F. „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. (N-7)
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. (N-7)
21.00 F. „Karibų piratai“. (N-7)
23.55 F. „Pagieža“. (N-17)

6.30 Vaikams.
9.55 Anim. f. „Kumba“.
11.35 F. „Jau atvažiavom?“
13.25 F. „Ir vėl tu!“ (N-7)
15.30 F. „Netikra vienuolė“. 
     (N-7)

17.30 Gyvenimo būdo laida.
18.30 Žinios.
19.30 F. „Briliantinė ranka“. 
21.35 F. „Asteriksas ir 
     Obeliksas“.
23.45 F. „Norbitas“. (N-14)

22.05 F. „Raudonojo spalio 
     medžioklė“. (N-7)
0.50 F. „Pagieža“. (S)

6.30 Ledo kelias. (N-7)
7.30 Dok. filmas. (N-7)
8.30 Laida žvejams. 
9.00 Laida apie statybas.
9.30 Realybės šou. (N-7)
10.30 Sporto laida.
11.00 Realybės šou. (N-7)
13.00 Dokumentika.
15.00 Ledo kelias. (N-7)
16.00 Realybės šou. (N-7)
18.00 Muzikos šou. 
18.30 Lietuvos talentai.
21.30 Žinios. 
22.30 F. „Klastotė“. (N-14)
0.15 F. „Šeima“. (N-14)

7.25 Dokumentika. (N-7)
8.30 Laida apie interjerą.
9.00 Laida sodininkams.
9.30 Laida apie pirties 
    malonumus.
10.00 Pokalbių laida.
11.00 F. „Detektyvas Morsas“. 
      (N-7)
13.00 F. „Vera“. (N-7)
15.00 Kovų narvuose turnyras.
16.00 Žinios.
16.20 Mano Europos 
      Parlamentas.
16.50 F. „Pražūtingi 
     smaragdai“. (N-7)
18.00 Žinios.
18.30 Dok. filmas. (N-7)
19.00 Sveikinimų laida.
20.00 Žinios.
20.30 F. „Gurovo bylos“. (N-7)
22.30 Žinios.
23.00 F. „Detektyvas Morsas“. 
     (N-7)
1.00 F. „Merdoko paslaptys“. (N-7)

6.05 Istorijos detektyvai.
7.00 Dok. apybraiža.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis.
9.00 Vaikams.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
     vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Dokumentika.
13.40 F. „Puaro“. (N-7)
15.15 Laisvės vėliavnešiai.
15.45 Žinios.
16.00 TV žaidimas.
17.15 Klausimėlis.
17.30 Žinios.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18.30 Editos šou.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 F. „Laisvės kaina“. (N-7)
21.55 F. „Snieguolė ir
     medžiotojas“. (N-14)
24.00 F. „Bramo Stokerio 
     „Drakula“. (N-14)

6.05 Koncertas.
7.15 Mokslo sriuba.
7.45 Kultūrų kryžkelė.
9.00 DW kultūros ir gyvenimo 
   būdo žurnalas.
9.30 Pradėk nuo savęs.
10.00 Meno ir kultūros žurnalas.
10.30 Europos plaukimo 
    čempionatas trumpajame 
    baseine. 
12.00 Kalbantys tekstai.
12.45 Veidai.
13.00 Kultūros žurnalas.
13.25 Koncertas.
14.30 Atspindžiai.
15.00 Linija, spalva, forma.
15.30 Stop juosta.
16.00 Šventadienio mintys.
16.30 Skrendam.
17.00 Stilius.
18.00 Europos plaukimo 
   čempionatas trumpajame
   baseine. 

20.15 Legendos.
21.00 Skambantys pasauliai su 
     Nomeda Kazlaus.
22.15 V Vilniaus fortepijono 
   festivalio pradžios koncertas.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 F. „Pašėlęs gyvenimas 
  Ridžmonto vidurinėje“. (N-14)

6.30 Vaikams.
10.00 Anim. f. „Tomas ir Džeris“.
11.10 Anim. f. „Misija „Karvės“.
12.40 F. „Eisas Ventura“.(N-7)
14.30 F. „Aukštyn kojom“. (N-7)
14.05 F. „Mirtinas ginklas“. 
    (N-7)
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Muzikinis šou.
22.30 F. „O, ne! O, taip!“ (N-14)
0.35 F. „Kuždesių sala“. (N-14)

6.30 Vaikams. (N-7)
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinarijos laida.
9.30 Laida apie statybą,
    interjerą.
10.00 Laida moterims.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 Anim. f. „Gnomeo ir 
     Džiuljeta“. 
13.05 F. „Pašėlęs Raselas“. (N-7)
15.00 F. „L. O. L.“ (N-7)
16.55 Ekstrasensų mūšis. (N-7)
18.00 Gyvenimo būdo laida.
18.30 Žinios.
19.30 X faktorius. (N-7)
22.30 F. „Naktinis 
      pasimatymas“. (N-7)
0.15 F. „Ledo žmogus“. (N-14)

6.30 Sporto laida.
7.30 Laida apie sveikatą.
8.30 Laida medžiotojams. 
   (N-7)
9.00 Sporto laida.
10.00 Juokingų situacijų laida.
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Pirmadienis, 12 18 d.

Antradienis, 12 19 d.

Trečiadienis, 12 20 d.

6.50 Laida sodininkams.
7.20 Nuoga tiesa.
9.20 F. „Likimo melodija“. (N-7)
10.25 F . „Gurovo bylos“. (N-7)
11.30 F. „Albanas. (N-7)
12.35 F. „Juodosios katės“. 
    (N-7)
13.55 F. „Deimantų    
     medžiotojai“. (N-7)
15.00 F. „Bitininkas“. (N-7)
16.00 Reporteris.
16.50 F. „Rojus“. (N-7)
18.00 Žinios.
18.55 F. „Bitininkas“. (N-7)
20.00 Reporteris.
20.25 F. „Juodosios katės“. 
     (N-7)
21.30 Pokalbių laida.
22.30 Reporteris.
23.50 Patriotai. (N-7)

6.25 Vaikams. (N-7)
7.55 F. „Pasmerkti“. (N-7)
8.55 F. „Meilės sūkuryje“. (N-7)
10.00 TV pagalba. (N-7)
12.00 F. „Bruto ir Neto“. (N-7)
12.30 F. „Moterys meluoja 
     geriau“. (N-7)
13.00 Vaikams. (N-7)
14.30 F. „Pažadėtoji“. (N-7)

7.00 F. „Kobra 11“. (N-7)
8.00 F. „Kaulai“. (N-7)
9.00 Savaitė su Kauno 
    „Žalgiriu“.
9.30 F. „CSI kriminalistai“. (N-7)
10.30 F. „Grainderis“. (N-7)
11.30 F. „Rouzvudas“. (N-7)
12.30 F. „Nusikalstami protai“. 
     (N-7)
13.30 F. „Rezidentai“. (N-7)
15.00 F. „Kaulai“. (N-7)
16.00 F. „Rouzvudas“. (N-7) 
17.00 F. „Nusikalstami protai“. 
     (N-7)
18.00 F. „CSI kriminalistai“. (N-7)
19.00 Europos taurės 
    krepšinio rungtynės.
    Vilniaus „Lietuvos rytas“ –
    Berlyno „ALBA“.
21.00 Naša Raša. (N-14)
22.00 F. „Pagrobimas“. (N-14)
0.10 Naša Raša. (N-14)

6.40 F. „Diagnozė – 
   žmogžudystė“. (N-7)
7.35 F. „Farų karai“. (N-7)
8.35 F. „Muchtaro sugrįžimas“. 
   (N-7)
9.35 F. „Tokia tarnyba“. (N-7)
10.30 F. „Sudužusių žibintų 
     gatvės“. (N-7)
11.35 F. „Nepataisomi“. (N-7)
12.40 F. „Teisingumo agentai“. 
     (N-7)
13.45 F. „Farų karai“. (N-7)
14.50 F. „Muchtaro    
     sugrįžimas“. (N-7)
15.55 F. „Tokia tarnyba“. (N-7)
16.55 F. „Sudužusių žibintų 
     gatvės“. (N-7)
18.00 Info diena.
18.30 F. „Teisingumo agentai“. 
     (N-7)
19.30 F. „Nepataisomi“. (N-7)
20.30 Farai. (N-7)
21.00 F. „Žemė – 
     nauja pradžia“. (N-7)
22.55 F. „Antrininkas“. (N-14) 
0.55 F. „Begėdis“. (S)

6.35 Vaikams.
7.55 F. „Volkeris, Teksaso
   reindžeris“. (N-7)
9.50 24 valandos. (N-7)
10.35 Yra, kaip yra. (N-7)
11.35 24 valandos. (N-7)
12.30 Anapus nežinomybės. 
     (N-7)
13.25 F. „Rožių karas“. (N-7)
14.25 F. „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. (N-7)
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. (N-7)
20.00 F. „Meilė gydo“. (N-7)
20.30 Pramoginis šou. (N-7)
21.30 Žinios.
22.30 F. „Merginų kovos “. 
     (N-14)
0.35 F. „Kortų namelis“. (N-14)

10.30 Dokumentinė realybė.
11.30 Dokumentika. (N-7)
13.40 Sveikinimų koncertas. 
16.00 F. „Policijos akademija“. 
     (N-7)
17.00 LKL čempionatas. 
    Vilniaus „Lietuvos rytas“ –
     Šiaulių „Šiauliai“.
19.30 Amerikietiškos imtynės. 
     (N-7)
21.30 F. „Juodasis sąrašas“. (N-7)
22.30 F. „Gyvi numirėliai“. (N-14) 
23.30 F. „Pagieža“. (N-14)

6.30 Ledo kelias. (N-7)
7.30 Dokumentika. (N-7)
8.30 Ekstremali žvejyba.
9.00 Laida apie gyvūnus.
9.30 Laida žvejams.
10.00 Tiriamoji dokumentika. 
     (N-7)
10.30 Savaitė su Kauno 
    „Žalgiriu“.
11.00 Realybės šou. (N-7)
12.00 Jokių kliūčių. (N-7)
13.00 Dokumentika. (N-7)
15.00 Ledo kelias. (N-7)
16.00 Realybės šou. (N-7)
18.00 F. „Elementaru“. (N-7)
19.00 F. „Asteriksas“. (N-7)

21.30 Žinios.
22.30 Pramogų laida. (N-14)
23.00 F. „Daktaras Hausas“. 
    (N-14)
0.00 Rizikingiausi policijos 
   darbo epizodai. (N-14)

7.25 Dokumentika. (N-7)
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Laida žvejams.
10.00 Mano Europos 
    Parlamentas.
10.35 F. „Gurovo bylos“. (N-7)
12.45 F. „Namas su lelijomis“ 
     (N-7)
15.5 Dokumentika. (N-7)
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje.
16.50 F. „Pražūtingi 
      smaragdai“. (N-7)
18.00 Žinios.
18.25 Mano Europos
     Parlamentas.
18.55 F. „Baudėjas“. (N-7)
20.00 Žinios.
20.25 F. „Baudėjas“. (N-7)
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
23.00 Kovų narvuose turnyras. 
    (N-7)
0.00 F. „Gurovo bylos“. (N-7)

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 F. „Senis“. (N-7)
10.05 F. „Štutgarto kriminalinė 
     policija“. (N-7)
10.55 F. „Detektyvas Monkas“. 
     (N-7)
11.40 Savaitė.
12.40 TV žaidimas.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 F. „Seserys“. (N-7)
17.30 Žinios.
18.00 TV žaidimas.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Dok. apybraiža.
20.30 Panorama.
21.00 Dok. filmas.
21.30 LRT forumas.
22.25 Dok. apybraiža.
23.20 F. „Medičiai, Florencijos 
     valdovai“. (N-7)
0.15 F. „Detektyvas Monkas“. 
    (N-7)

6.05 Kelias į namus.
6.35 Kultūros teismas.
7.25 Vaikams.
7.50 Meno ir kultūros žurnalas.
8.20 Atspindžiai.
8.50 Dok. filmas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Kultūros žurnalas.
12.40 Spektaklis 
   „Barbora Radvilaitė“.
14.45 Septynios Kauno dienos.
15.15 Vaikams.
16.05 Dok. filmas.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Kelias į namus.
19.00 DW kultūros ir 
    gyvenimo būdo žurnalas.
19.35 F. „Zoologijos sodo 
     daktarė“. 
20.30 Nes man tai rūpi.
21.15 Dok. filmas.
22.45 F. „Kai sutiksi aukštą 
     tamsiaplaukį“. (N-7)
0.30 Dabar pasaulyje.

6.35 Vaikams.
7.55 F. „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. (N-7)
9.40 24 valandos. (N-7)
10.25 Yra, kaip yra. (N-7)
11.25 24 valandos. (N-7)
12.30 Gyvenimo būdo laida. 
     (N-7)
13.25 F. „Rožių karas“. (N-7)
14.20 F. „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. (N-7)
18.30 Žinios.
19.30 KK2. (N-7)

20.00 F. „Meilė gydo“. (N-7)
20.30 Nuo... iki...
21.30 Žinios.
22.30 F. „Greitojo reagavimo 
     būrys“. (N-7)
0.20 F. „Kortų namelis“. (N-14)

6.25 Vaikams.
7.55 F. „Pasmerkti“. (N-7)
8.55 F. „Meilės sūkuryje“. (N-7)
10.00 TV pagalba. (N-7)
12.00 Legendinės legendos. 
     (N-7)
13.00 Vaikams. (N-7)
14.30 F. „Pažadėtoji“. (N-7)
16.30 TV pagalba. (N-7)
18.30 Žinios.
19.30 F. „Bruto ir Neto“. (N-7)
20.00 Legendinės legendos. 
     (N-7)
21.00 F. „Moterys meluoja 
     geriau“. (N-7)
21.30 Žinios.
22.30 F. „Kobra 11“. (N-14)
23.35 F. „Gaudynės“. (N-7)
0.35 F. „CSI elektroninių 
    nusikaltimų skyrius“. (N-14)

6.40 F. „Diagnozė – 
   žmogžudystė“. (N-7)
7.35 F. „Farų karai“. (N-7)
8.30 F. „Muchtaro sugrįžimas“. 
    (N-7)
9.30 F. „Tokia tarnyba“. (N-7)
10.30 F. „Sudužusių žibintų 
     gatvės“. (N-7)
11.35 F. „Nepataisomi“. (N-7)
12.40 F. „Stoties policija“. (N-7)
13.45 F. „Farų karai“. (N-7)
14.50 F. „Muchtaro 
     sugrįžimas“. (N-7)
15.55 F. „Tokia tarnyba“. (N-7)
16.55 F. „Sudužusių žibintų 
     gatvės“. (N-7)
18.00 Info diena.
18.25 F. „Teisingumo agentas“. 
     (N-7)
19.30 F. „Nepataisomi“. (N-7)
20.30 Farai. (N-14)
21.00 F. „Vyrai juodais 
     drabužiais“. (N-7)
22.45 F. „Raudonojo spalio 
    medžioklė“. (N-7)

7.00 F. „Kobra 11“. (N-7)
8.00 F. „Kaulai“. (N-7)
9.00 Laida apie miškus.
9.30 F. „CSI kriminalistai“. 
    (N-7)
10.30 F. „Grainderis“. (N-7)
11.30 F. „Rouzvudas“. (N-7)
12.30 F. „Nusikalstami protai“. 
     (N-7)
13.30 F. „Rezidentai“. (N-7)
14.00 6 kadrai. (N-7)

15.00 F. „Kaulai“. (N-7)
16.00 F. „Rouzvudas“. (N-7)
17.00 F. „Nusikalstami protai“. 
     (N-7)
18.00 F. „CSI kriminalistai“. 
     (N-7)
19.00 F. „Kobra 11“. (N-7)
20.00 F. „Rezidentai“.
     (N-7)
21.00 Naša Raša. (N-14)
22.00 Farai. (N-7)
23.00 F. „Vatikano įrašai“. (S)
0.40 F. „Kobra 11“. (N-7)

6.50 Sveikinimų laida.
7.50 24/7.
8.50 Laida apie interjerą.

9.20 F. „Likimo melodija“. 
   (N-7)
10.25 F. „Marionečių šokiai“. 
    (N-7)
11.30 F. „Albanas“. (N-7)
12.35 F. „Krikšto tėvas“. (N-7)
13.55 F. „Tarp meilės ir 
     neapykantos“. (N-7)
15.00 F. „Bitininkas“. (N-7)
16.00 Reporteris.
16.50 F. „Rojus“. (N-7)
18.00 Reporteris.
18.55 F. „Bitininkas“. (N-7)
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa. (N-7)
22.30 Žinios.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.50 Pokalbių laida. (N-7)
0.50 Laida žvejams.

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 F. „Senis“. (N-7)
10.05 F. „Štutgarto kriminalinė 
     policija“. (N-7)
10.55 F. „Detektyvas Monkas“. 
     (N-7)
11.40 Beatos virtuvė.
12.40 TV žaidimas.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 F. „Seserys“. (N-7)
17.30 Žinios.
18.00 TV žaidimas.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Emigrantai.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 F. „Tvin Pyksas“. (N-14)

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 F. „Senis“. (N-7)
10.05 F. „Štutgarto kriminalinė 
     policija“. (N-7)
10.55 F. „Detektyvas Monkas“. 
     (N-7)
11.40 Emigrantai.
12.40 TV žaidimas.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 F. „Seserys“. (N-7)
17.30 Žinios.
18.00 TV žaidimas.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimo būdo 
     žurnalas.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.30 TV žaidimas.
22.50 Klausimėlis.
23.20 F. „Rezistentai“. (N-14).
0.15 F. „Detektyvas Monkas“. 
    (N-7)

6.05 Tarptautinis 
   dainuojamosios poezijos 
   festivalis.
7.50 Pradėk nuo savęs.
8.20 Nacionalinis turtas.
8.50 Dok. filmas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Kelias į namus.
12.45 Stilius.
13.40 Kultūros teismas.
14.30 Dok. filmas.
15.15 Vaikams.
16.05 Dok. filmas.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.30 Septynios Kauno dienos.
19.00 FIBA krepšinio 
   čempionų lyga. Utenos 
   „Juventus“ – „Pinar Karsiyaka“.
21.00 Kultūra.
21.20 Dok. filmas.
22.10 F. „Karlosas Šakalas“.    
     (N-14)
1.00 Dabar pasaulyje.

6.05 Istorijos detektyvai.
6.50 Vaikams.
7.50 Stop juosta.
8.20 Septynios Kauno dienos.
8.50 Dok. filmas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 DW kultūros ir 
     gyvenimo būdo žurnalas.
12.50 Nes man tai rūpi.
13.40 Dok. filmas.
15.15 Vaikams.
16.05 Dok. filmas.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai.
19.00 FIBA krepšinio 
     čemoionų lyga. „Ventspils“ – 
    Klaipėdos „Neptūnas“.
21.00 Laisvės vėliavnešiai.
21.25 Dok. filmas.
22.10 F. „Šerlokas“. (N-7)
24.00 Dabar pasaulyje.

6.35 Vaikams.
7.55 F. „Volkeris, Teksaso 
   reindžeris“. (N-7)
9.50 24 valandos. (N-7)
10.35 Yra, kaip yra. (N-7)
11.35 24 valandos. (N-7)
12.30 Nuo... iki... (N-7)
13.25 F. „Rožių karas“. (N-7)
14.25 F. „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. (N-7)
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. (N-7)
20.00 F. „Meilė gydo“. (N-7)
20.30 Gyvenimo būdo laida.
21.30 Žinios.
22.30 F. „Leidimas žudyti“. 
     (N-14)
0.25 F. „Sekso magistrai“. (N-14)

6.25 Vaikams. (N-7)
7.55 F. „Pasmerkti 2“. (N-7)
8.55 F. „Meilės sūkuryje“. (N-7)
10.00 TV pagalba. (N-7)
12.00 F. „Bruto ir Neto“. (N-7)
12.30 F. „Moterys meluoja 
     geriau“. (N-7)
13.00 Vaikams. (N-7)
14.30 F. „Pažadėtoji“. (N-7)
16.30 TV pagalba. (N-7)
18.30 Žinios.
19.30 F. „Bruto ir Neto“. (N-7)

20.00 Prieš srovę. (N-7)
21.00 F. „Moterys meluoja 
    geriau“. (N-7)
21.30 Žinios.
22.30 F. „Mafija“. (N-7)
0.10 F. „CSI elektroninių 
    nusikaltimų skyrius“. (N-14)

6.30 F. „Diagnozė –    
   žmogžudystė“. (N-7)
7.35 F. „Farų karai“. (N-7)
8.35 F. „Muchtaro sugrįžimas“. 
   (N-7)
9.35 F. „Tokia tarnyba“. (N-7)
10.30 F. „Sudužusių žibintų 
     gatvės“. (N-7)
11.35 F. „Nepataisomi“. (N-7)
12.40 F. „Teisingumo agentai“. 
     (N-7)
13.45 F. „Farų karai“. (N-7)
14.50 F. „Muchtaro 
     sugrįžimas“. (N-7)
15.55 F. „Tokia tarnyba“. (N-7)
16.55 F. „Sudužusių žibintų 
     gatvės“. (N-7)
18.00 Info diena.
18.30 F. „Teisingumo agentai“. 
     (N-7)
19.30 F. „Nepataisomi“. (N-7)
20.30 Farai. (N-7)
21.00 F. „Antrininkas“. (N-14)
23.05 F. „Vyrai juodais
     drabužiais“. (N-7)
0.45 F. „Begėdis“. (N-14)

7.00 F. „Kobra 11“. (N-7)
8.00 F. „Kaulai“. (N-7)
9.00 Laida apie gyvūnus.
9.30 F. „CSI kriminalistai“. (N-7)
10.30 F. „Grainderis“. (N-7)
11.30 F. „Rouzvudas“. (N-7)
12.30 F. „Nusikalstami protai“. 
     (N-7)
13.30 F. „Rezidentai“. (N-7)
15.00 F. „Kaulai“. (N-7)
16.00 F. „Rouzvudas“. (N-7)
17.00 F. „Nusikalstami protai“. 
    (N-7)
18.00 F. „CSI kriminalistai“. 
     (N-7)
19.00 Europos taurės 
    krepšinio rungtynės. 
    Panevėžio „Lietkabelis“ – 
    Stambulo „Galatasaray“.
21.00 Naša Raša. (N-14).
22.00 Eurolygos rungtynės. 
     Kauno „Žalgiris“ – 
     Bambergo „Brose“.
23.50 Naša Raša. (N-14)

6.50 Vantos lapas.
7.20 Muzikos kovos.
9.20 F. „Likimo melodija“. 
    (N-7)
10.25 F. „Gurovo bylos“. (N-7)
11.30 F. „Albanas“. (N-7)
12.35 F. „Krikšto tėvas“. (N-7)
13.55 F. „Tarp meilės ir 
     neapykantos“. (N-7)
15.00 F. „Bitininkas“. (N-7)
16.00 Reporteris.
16.50 F. „Rojus“. (N-7)
18.00 Žinios.
18.55 F. „Bitininkas“.
     (N-7)
20.00 Žinios.
20.25 F. „Juodosios katės“. (N-7)
21.30 Žurnalistinių tyrimų 
     laida. (N-7)

22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.

23.50 Mano Europos Parlamentas.
0.20 Nuoga tiesa. (N-7)

16.30 TV pagalba. (N-7)
18.30 Žinios.
19.30 F. „Bruto ir Neto“. (N-7)
20.00 Gero vakaro šou. (N-7)
21.00 F. „Moterys meluoja 
     geriau“. (N-7)
21.30 Žinios.
22.30 F. „Įtariamasis“. (N-14)
0.45 F. „CSI elektroninių 
   nusikaltimų skyrius“. (N-14)

Daugiau galimybių – geresnis rezultatas
„Darbo“ redakcijoje priimami skelbimai ir reklama į 

kaimyninių rajonų laikraščius: „Biržiečių žodį“, „Šiaurės 
rytus“ (Biržų r.), „Auksinę varpą“ (Pakruojo r.), „Kupiškėnų 
mintis“, „Gimtąjį Rokiškį“, „Utenos dieną“ pagal šių 
leidinių redakcijų nustatytus įkainius. Ir patogiau, ir pigiau. 

Primename, kad į šiuos laikraščius bei mūsų „Darbą“ 
skelbimus galima užsisakyti ir šeštadieniais nuo 8 iki 11 
val. Naudokitės proga!

Redakcija
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Vil niaus g. 55, Pa sva lys, 
dar bo die no mis nuo 8 iki 17 val.

Per ka nau do tus 
aku mu lia to rius.

Vilniaus g. 4, LT-39149 Pasvalys

Uþ uþsakovø skelbimø ir reklamos turiná bei klaidas redakcija neatsako.

Vyriausiasis redaktorius Viktoras STANISLOVAITIS, tel. 51 474.
Apimtis – 2 sp. l.
Tiraþas 3175 (de kla ruo ja mas LR 
kul tû ros mi nis te ri jo je www.lrkm.lt)

Iðeina tris kartus per savaitæ:
antradieniais, ketvirtadieniais, ðeðtadieniais.

Leidëjas UAB „Pasvalio laikraðtis“ SL64

 Tel./ faksas (8 451) 51 381, el. p. pasvaliodarbas@gmail.com redakcijos tel. 8 684 48 554

Skelbimai, reklama, prenumerata: vyr. buhalterë Jolanta Buèaitë, skelbimø 
tvarkytoja Almina Jankauskienė, tel. 51 381, darb.reklama@gmail.com, 
sekretorë-kompiuterininkë Stanislava Grigelione, tel. 34 114.

Korespondentai: Asta Bitinaitë, Zina Magelinskienë, tel. 51 463,
Sigitas Kaniðauskas, Edvardas Balèiûnas, tel. 51 348, Aida Dulkienë, tel. 34 114.

Rankraðèiai ir nuotraukos negràþinami.
Redakcija pasilieka teisæ rankraðèius trumpinti ir redaguoti.

Maketuotoja Monika Šlekonytė, tel. 34 114.

Spaus di no 
AB spaus tu vë „Tit na gas“ 
Va sa rio 16-osios g. 52,
LT-76291, Ðiau liai
Ofsetinë spauda.

Darbas

Paslaugos

Perka

Lietuvos-Izraelio įmonė bran-
giai perka buliukus ir telyčaites nuo 
50 iki 100 kg auginti, moka 6 – 21 
proc., sveria el. svarstyklėmis. Tel.: 
8 633 66 417, 8 640 27 779.

Parduoda
Įmonė perka karves, jaučius, 

telyčias, veršius, sveria vietoje. 
Tel. 8 686 76 913.

Perka traumuotus 
galvijus. 

Tel. 8 686 76 912.

Perka menkaverčius 
KRŪMYNUS iš apleistų 

pievų, nuo 1 ha. 
Tel.: 8 670 80 575, 8 645 88 807.

Pigiai parduoda beržo, 
juodalksnio ir kitų lapuočių malkas 
(3 m ilgio); veža 10, 30 ir 60 m; 
statybinę medieną; miškavežio 
paslaugos. Tel. 8 699 06 668.

Pigiai parduoda pjautas trin-
komis ir skaldytas uosio, beržo, 
juodalksnio ir kt. lapuočių malkas. 
Veža po 10 m. Tel. 8 699 06 668.

Siūlo darbą

UAB „Galvijų centras“ 
PERKA VERŠELIUS NUO 

2 SAVAIČIŲ IKI 3 MĖN. 
Moka 6–21 % PVM. 
Atsiskaito iš karto. 
Dėl veršelių kainų teirautis 

tel.: 8 655 20 645.

Pigiai parduoda ir atveža
skaldytas malkas.

Turi sausų iš džiovyklos. 
Tel.: 8 698 35 357, 8 687 15 927. 

UAB Ustukių malūnas rei-
kalingas elektrikas. Reikala-
vimai: elektriko išsilavinimas, 
elektriko kvalifikacijos pažymė-
jimas. Teirautis tel. 8 685 44 
085 arba adresu Nepriklauso-
mybės g. 14, Pasvalys.

UAB „Grūdmalta“ malūnas 
parduoda kvietinius miltus, sė-
lenas; teikia valcavimo paslaugas; 
perka kviečius, atsiskaito iš karto. 

Mūšos g. 2 B, Pasvalys, 
tel.: (8 451) 38 618, 8 618 60 144.

ŽŪB „Vaškai“ parduoda 
vienadienius BULIUKUS. Kaina 
50 €. Tel. 8 614 51 538.

Parduotuvėje „Patalėlis“ 
rasite platų įvairių antklodžių, pagal-
vių, patalynės, lovatiesių pasirinkimą; 
mezgimo siūlų, užuolaidų, staltiesių; 
indų, stalo įrankių bei kitų namų 
apyvokos reikmenų. 
Maloniai kviečiame apsilankyti!
Biržų g. 12, Pasvalys, darbo laikas: 
d. d. nuo 9 iki 17.30 val., šeštadie-
niais nuo 9 val. iki 13.30 val.

Patinka kruopštūs darbai? 
Ieškome būtent Jūsų! Darbas de-
talių surinkime, nuo pirmadienio 
iki penktadienio. Nemokamas 
nuvežimas/parvežimas į/iš dar-
bo Panevėžyje. Tel. 8 663 72 253.

ŽŪB „Vaškai“ nuolat reika-
lingi įvairių profesijų darbuotojai 
mechanizuotose galvijų fermose. 
Visas etatas, laiku mokamas atly-
ginimas. Tel. 8 639 28 274.

Miškininkai jau pradeda prekybą kalėdinėmis eglutėmis. 
Eglučių galite įsigyti artimiausiose girininkijose. VĮ Biržų 
miškų urėdijos medelyne (Basanavičiaus g. 68, Biržai) ka-
lėdinių eglučių bus galima įsigyti gruodžio 18–21 dienomis 
nuo 9 val. iki 16 val., gruodžio 22 d. – nuo 9 val. iki 13 val.

Eglučių kainos (su PVM): 
eglė baltoji – 3,99 €;
eglė dygioji iki 0,5 m aukščio – 3,99 €;
eglė dygioji iki 0,5 m aukščio vazone – 6 €;
eglė dygioji > 0,5 m aukščio – 9,99 €;
eglė dygioji > 0,5 m aukščio vazone – 12 €; 
eglė serbinė vazone – 3,99 €;
eglė paprastoji iki 1 m aukščio – 2,50 €;
eglė paprastoji 1,1–2 m aukščio – 3,99 €; 
eglė paprastoji 2,1–3 m aukščio – 6 €; 
eglė paprastoji 3,1 m ir aukštesnė – 12 €.

VĮ Biržų miškų urėdija. Tel. pasiteirauti 8 682 65 404

PREKYBA KALĖDINĖMIS EGLUTĖMIS

Parduoda 4–6 mėn. vištai-
tes, mėsines vištas, žąsis. Pa-
nevėžio g. 72, Pasvalys, tel. 
8 688 17 118.

Perka veršelius, 
telyčaites ir buliukus. 

Tel. 8 686 76 912.

Agentas Algirdas perka ver-
šelius, karves, moka 6–21 proc., 
sveria el. svarstyklėmis. Tel.: 8 687 
21 828, 8 675 95 128.

Nuolat brangiai perka karves, 
bulius, telyčias, veršelius iki 2 mėn. 
auginti, moka priedus, PVM, greitai 
išsiveža. Tel.: 8 656 40 439, 8 656 
40 436.

UAB „Previta“ perka veršelius 
iki 2 mėn., moka priedus. Tel. 8 
614 07 502.

„Bovarius“ perka veršelius au-
ginti, moka 6–21 proc., sveria el. 
svarstyklėmis. Tel. 8 645 35 247.

Brangiai visoje Lietuvoje per-
ka galvijus: karves, jaučius, telyčias, 
atsiskaito vietoje, veža į užsienį. Tel. 
8 680 41 510.

Brangiai perka mišką išsikirsti 
arba su žeme, geras atsiskaitymas. 
Tel. 8 600 63 820.

Brangiai perka 2–8 savaičių 
veršelius, moka priedus. Tel.: 8 
687 99 791, 8 684 75 635, 8 608 
80 063.

Įmonė perka automobilius, 
autobusus, visureigius, atsiskaito iš 
karto, sutvarko dokumentus. Tel. 8 
628 07 656.

Brangiai perka jaučius, tely-
čias, karves, veršelius. Tel.: 8 686 
95 532, 8 687 30 197.

Perka važiuojančius, nevažiuo-
jančius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus. Tel. 8 629 10 
247.

Nuolat brangiai perka karves, 
bulius, telyčias, sveria, atsiskaito 
vietoje. Tel.: 8 616 16 535, 8 682 
56 872.

Perka kritusius gyvulius, arklius. 
Tel. 8 659 99 242.

Parduoda kiaulę skersti. Tel.: 8 
688 97 673, 8 615 88 478.

Parduoda melasą, rankinę žolės 
sėjamąją, 220–380 V grūdų malūnus, 
traiškytuvus, runkelių tarkas, pieno 
seperatorius, sviestmušes, melžimo 
aparatus, bulvių sodinamąsias, va-
gotuvus, šienapjoves, šakų smulkin-
tuvus (benzinas), didmaišius, grūdų 
valomąsias, hidraulinius vežimėlius 
paletėms, suvirinimo aparatus, 
kempus, ventiliatorius, 600–1000 
l plastikines talpas, grūdus, kuku-
rūzus, žirnius (traiškytus, maltus), 
daugiamečių žolių sėklas, pristato. 
Smulkina šakas, atvyksta į namus. 
Tel. 8 671 52 660.

Parduoda malkas, po 30 ir po 8 
erdv. metrus. Tel.: 8 687 77 425, 8 
612 00 858, 8 626 65 101.

Briketai. Sveria Jūsų kieme. 
Baltarusiški durpių briketai, akmens 
anglys, atraižos, beržo pjuvenų bri-
ketai, medžio granulės. Užsakymai 
priimami tel.: 8 679 08 900, 8 672 
77 720.

Parduoda lapuočių malkas (3,0 
m ilgio); veža miškavežiu. Tel. 8 
600 63 820.

Parduoda beržines malkas 3 
metrų rąsteliais, pristato. Tel. 8 687 
71 318.

Parduoda mišrias pjautas ir 
nepjautas atraižas (yra stambių ber-
žinių), stambius galiukus nuo „bru-
sų“, greitas pristatymas, turi sausų 
skaldytų malkų. Tel. 8 653 33 155.

Parduoda vasarinius kviečiukus, 
tinka sėklai. Tel. 8 644 86 943.

Pigiai parduoda mišrias malkas 
trinkomis, yra skaldytų, turi atraižų, 
veža GAZ automobiliu. Tel. 8 626 
10 227.

Parduoda įvairią skaldą nuo 
8–18 t, kaina 15 €/t (su atvežimu). 
Tel. 8 606 16 328.

Parduoda beržinius briketus, 
pristato į vietą nemokamai. Tel. 8 
612 98 729.

Parduoda įvairias malkas rąs-
teliais po 3 m, veža miškavežiais, 
atvežimas nemokamas. Tel. 8 633 
89 188.

Parduoda tvarkingą garažą su 
rūsiu, bendras plotas – 35,96 kv. m, 
Žemaitės g. 43. Tel. 8 618 25 771.

Nebrangiai taiso skalbykles, 
šaldytuvus, šaldiklius, garantija 
iki 2 m., pensininkams nuolaidos, 
vyksta į rajonus. Tel. 8 683 16 830.

Veža įvairų žvyrą, smėlį, skal-
dą, maltą asfaltą, maltą betoną, 
juodžemį; ekskavatoriaus (račioko) 
nuoma. Tel. 8 630 18 530.

Valo krosnis ir kaminus, juos 
remontuoja; dažo; tapetuoja. Tel. 
8 600 81 264.

Gamina ir montuoja įdėklus, 
pristatomus kaminus; valo kaminus; 
naudoja 0,5–0,8 mm nerūdijančio 
plieno skardą. Tel. 8 656 24 531.

Montuoja gipso plokštes; kli-
juoja plyteles; kloja laminatą; kala 
dailylentes; tinkuoja, dažo; vyksta į 
rajonus. Tel. 8 658 18 218.

Pigiai dengia stogus įvairia 
danga; kala dailylentes; atlieka 
įvairius skardinimo darbus; atlieka 
įvairius statybos darbus. Tel. 8 690 
30 208.

ŠVENČIŲ proga pigiai pasido-
vanokite sau tvenkinį. Tel. 8 646 
19 349.

Žmona vyrui:
– Matai šitą žmogų nuotraukoje?
– Taip.
– Lygiai 6 valandą vakare paimi jį 

iš darželio!

Pasijuokime


