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Deklaracijų laikas baigėsi –
kultūros darbuotojai nori
profesionalių darbuogyventi oriai trūkti
tojų, neatvyksta dirbti jauni,

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Praėjusį savaitgalį Birštone
antrą kartą vyko diskusijų
festivalis „Būtent!“,
sukvietęs tūkstančius
žmonių. Vytauto parke
diskutavo ir nuomonėmis

dalinosi politikos, verslo,
mokslo, nevyriausybinių
organizacijų atstovai.
Gražus savaitgalio oras,
puiki draugija, įdomūs bei
smalsūs žmonės susirinko
į patraukliausią Lietuvos
kurortą, kur galėjo ne
tik išklausyti politikų bei
kompetentingų specialistų
pranešimus, bet ir patys

paklausti tai, kas juos
domina.

Festivalis „Būtent“ buvo
atidarytas pagrindinėje scenoje, įrengtoje Vytauto parke, kur gausiai susirinkusius
svečius pasveikino Birštono
savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.
NUKelta Į 2 p. 

SKAITYKITE 5 p.

Birštono
„Audenio“
oreiviai iškovojo
taurę

SKAITYKITE 4 p.

„Būtent“ – labai reikalingas žmonėms

SKAITYKITE 4 p.

Po neramios
vasaros duris
atvėrė „Giliukas“

Išlaužo mokykloje –
priešgaisrinės
saugos pratybos

Ar mėgstate
grybauti? Ar valgote
kitų surinktus grybus?

Perskaičiuotos senatvės pensijos
išmokamos šimtams tūkstančių
senjorų
„Sodra“ rugsėjį tęsia
perskaičiuotų senatvės
pensijų ir vienkartinių
nepriemokų mokėjimą

senjorams, kurie rugpjūtį
gavo dar neperskaičiuotas
pensijas.

Perskaičiuotų senatvės pensijų ir vienkartinių nepriemokų rugsėjį sulauks maždaug
trys ketvirtadaliai senjorų. Ne-

priemokas gavusiems rugpjūtį, rugsėjo ir kitais mėnesiais
mokamos jau po perskaičiavimo padidėjusios pensijos.
Dėl perskaičiavimo pensijos vidutiniškai 9 eurais paNUKelta Į 6 p. 

Kultūros lauko
bendruomenė yra
nusivylusi derybomis
su Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija
ir kitomis valdžios
institucijomis dėl kultūros
sektoriaus darbuotojų
atlyginimų didinimo 2019
metais.

Nors deklaruojama, kad
kultūra yra prioritetas ir pirmąkart Nepriklausomos Lietuvos istorijoje Lietuvos Respublikos Seime (toliau – Seimas) veikia Kultūros komitetas, deja, didesnio dėmesio
kultūra ir jos žmonės taip ir
nesulaukė.
Nevykdomas ir Lietuvos
Respublikos XVII Vyriausybės programos pažadas suvienodinti kultūros ir švietimo
sektorių atlyginimų vidurkius.
2017 m. Lietuvoje kultūros
srities darbuotojų vidutinis
darbo užmokestis (DU) buvo
593 eurai atskaičius mokesčius, kai tuo pačiu laikotarpiu
šalies vidurkis – 747 eurai po
mokesčių.
Atlyginimai kultūros ir meno darbuotojams nedidinti
nuo 2016 metų ir yra mažiausi visame viešajame sektoriuje Lietuvoje, o vidutinis kultūros srities darbuotojų DU
yra trečias mažiausias visoje
Europos Sąjungoje (ES). Nesprendžiama DU didinimo
problema sąlygoja nuolatinį
kultūros darbuotojų skaičiaus
mažėjimą (nuo 13,5 tūkst.
2014 m. iki 13,3 tūkst. 2017
m.), formuoja kitas sudėtingas
kultūros lauko situacijas: kultūros įstaigose regionuose ima

įgiję kultūros ar meno srities
išsilavinimą specialistai, o tai
neišvengiamai įtakoja kultūros paslaugų kokybę.
Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos Kultūros komitetas
kreipėsi į visas valdžios institucijas: Seimo komitetus, susitiko su Ministru Pirmininku,
inicijavo Kultūros ministerijoje darbo grupės sukūrimą dėl
darbo užmokesčio didinimo
programos parengimo, prašė
2019 metų biudžete numatyti
30 mln. eurų ir nuo 2019 m.
sausio 1 d. kiekvienam kultūros darbuotojui padidinti atlyginimą vidutiniškai 150 eurų.
Deja, bet Kultūros ministerija
(LR Vyriausybės kanceliarijos
2018 m. birželio 27 d. pasitarimo pas Ministrą pirmininką
protokoliniu sprendimu) 2019
metais pasiūlė tik 3,5 mln. eurų, t.y. vidutiniškai 21 euru padidinti kiekvieno kultūros darbuotojo atlyginimą.
Todėl Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos Kultūros
komitetas, atstovaujantis profesinių sąjungų nacionalines
organizacijas, kultūros įstaigų nacionalines organizacijas
2018 metų rugsėjo 17 dieną
12 valandą prie Vyriausybės
rūmų (Gedimino pr.11, Vilnius) inicijuoja protesto akciją DEKLARACIJŲ LAIKAS BAIGĖSI – KULTŪROS DARBUOTOJAI NORI GYVENTI ORIAI! kuria
sieks atkreipti visuomenės
dėmesį į kultūros sektoriaus
problemas.
Prie šios akcijos jungiasi
ir Prienų krašto kultūros darbuotojai. 

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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Prašo leidimo įsigyti vėjo elektrinių parkus

Panevėžys įsigis naujų ekologiškų autobusų

Konkurencijos taryba nurodo gavusi „Lietuvos energijos“ prašymą
įsigyti bendroves „Vėjo vatas“ bei „Vėjo gūsis“. Pirmoji valdo vieną
14,9 megavato (MW) vėjo parką, antroji – du 10 MW ir 9,1 MW vėjo
jėgainių parkus. Vėjo parkai yra Kretingos ir Tauragės rajonuose.

Panevėžys ketina įsigyti 10 naujų ekologiškų autobusų, pranešė
Susisiekimo ministerija. Tam tikslui miestui skirta beveik 2 mln.
eurų iš Europos Sąjungos lėšų. Suslėgtomis gamtinėmis dujomis
varomi autobusai atnaujins apie 15 proc. Panevėžio parko.

vedė žurnalistas Edmundas
Jakilaitis.
Šeštadienį vykusiame Birštono kraštiečių klubo „CityAlumni Birštonas“ inicijuotame

suvienijo Birštonas savo puikiu kraštovaizdžiu, nuotaika
ir savo dvasia. Festivalyje pakalbinti miesto svečiai gražiai
pavydėjo mūsų kurorto žmonėms, džiaugėsi, kad čia jiems
gera, kad vėl norės atvykti ir
kitais metais.
Įdomu buvo ir tai, kaip fes-

susitikime „Birštono garbės
ambasadoriaus“ ženklu apdovanota birštonietė, naujosios kartos džiazo atlikėja
Laura Budreckytė. Laurai apdovanojimą įteikė savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.
Šiame susitikime dalyvavo
Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė.
Visos svarstomos temos bu-

tivalio dalyviai ir svečiai ant
lentos siūlais brėžė liniją iš
savo gyvenamosios vietovės
į Birštoną, kaip segė Lietuvos žemėlapyje savo regionui
ar miestui įvairiausias idėjas.
Vadinasi, žmonės jų turi, tik
reikia politikams su jomis susipažinti ir vadovautis.
Sunku ir išvardyti, kas vyko diskusijų metu. Surengta
labai daug įdomių susitikimų,

vo įdomios ir aktualios skirtingiems žmonėms, tačiau
klausėsi ir domėjosi visi. O
įdomiausia buvo pati šio festivalio dvasia, žmonių tolerancija, bendravimas, draugų
ir bendraminčių suradimas.
Tiesiog diskusijų festivalyje
buvo nepaprastai gera matyti
ir jausti tiek daug protingų ir
viskuo besidominčių žmonių,
norinčių išgirsti kito nuomonę
ir pareikšti savąją.
Smagiausia, kad visi jautėsi kaip bendra šeima, seni
pažįstami ar netgi draugai.
Atrodo, kad visus, čia atvykusius ne tik iš įvairių Lietuvos
regionų, bet ir užsienio šalių,

90 diskusijų, o per 300 diskusijų dalyvių ir kiekvienas galėjo išreikšti savo nuomonę,
paklausti. Tai rodo, kad tokie diskusijų festivaliai, kurie vyksta jau daugelyje šalių
aplink mus, yra reikalingi.
Diskusijų festivalį inicijuoja viešoji įstaiga „Visos idėjos“, organizuoja Britų taryba,
Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, „Swedbank“ ir
Birštono savivaldybė.
Festivalio programos partneriai – Atviros Lietuvos fondas, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje drauge su Europos Parlamento biuru Lietuvoje bei „Versli Lietuva“.

„Būtent“ – labai reikalingas žmonėms
ATKelta IŠ 1 p.
Gražiose erdvėse išsidėsčiusios palapinės su nuorodomis kvietė užsukti ir pasidomėti, kas vyksta, kokia tema
kalba pranešėjas ir įsijungti į
pokalbį.
Festivalio svečių laukė 8
diskusijų erdvės – „Idėjų Lietuva“, „Europietiška Lietuva“,
„Versli Lietuva“, „Atvira Lietuva“, „Galimybių Lietuva“,
„Tvari Lietuva“, „Sumani
Lietuva“ ir „Kūrybinga Lietuva“. Kiekvienoje jų maždaug valandą vyko diskusija,
pranešimas ir buvo atsakinė-

Rugsėjo 20 d. 18 val.
Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre
Garso architektūra – tai
edukacinis garso meno seminaras, skirtas visiems besidomintiems kultūra.
Seminaras skirstomas į
tris dalis – teorinę, praktinę
bei performatyviąją.
Teorinėje dalyje bus pristatomos įvairios su garsu
susijusios meninės kryptys,
tokios kaip– garso instaliacijos, skulptūros, koliažai,
aplinkos garsų fiksavimo
tradicija, musique concrète
ir kt. Išsamiausiai bus kalbama apie tas sritis, kurios
publikai pasirodys aktualiausios ir kurias ši pasiūlys
pati. Seminaras itin aktualus besidomintiems muzika, kinu ir teatru.
Praktinėje dalyje bus
pristatoma ambisoninė erdvinio garso sistema bei

įvairūs, daugeliui – kiek
netikėti, muzikos komponavimo principai. Ši dalis
skirta visiems tiems, kas
linkęs ieškoti savito, charakteringo ir nenuspėjamo
instrumentų skambėjimo.
Dalį užbaigs bendra muzikinė improvizacija kartu su
Vladu Dieniniu, Gintautu
Rože, Pijumi Džiugu Miežiu ir Pauliumi Buraku.
Performatyviojoje dalyje seminaro dalyvių laukia
koncertas, kuriame bus galima išgirsti garso performansą, atliekamą žymiausio šio žanro atstovo Lietuvoje – Armanto Gečiausko.
Po performanso dalyviai
bus pakviesti atvirai diskusijai kartu su seminaro moderatoriais.

jama į pateiktus klausimus
pranešėjams. Vienoje diskusijų erdvėje kas dieną buvo
nagrinėjamos kelios aktualios
temos, o festivalio svečiai galėjo laisvai vaikščioti iš vienos
erdvės į kitą ir ilgiau būti ten,
kur diskusijų tema jiems atrodė įdomi ir aktuali.
Iš tikrųjų daugelis ėjo į tas
diskusijas, kur buvo kalbama
aktualiomis jaunimui temomis: emigracijos, profesijos
keitimo, kur virė pokalbiai
apie švietimo sistemą. Didelę auditoriją subūrė ir disku-
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išmaniosios technologijos
galėtų prisidėti prie aktualių
valstybės ir visuomenės problemų sprendimo.
Daug klausytojų sulaukė ir
šeštadienio vakarą vykę parlamentinių partijų lyderių debatai. Apie galimybę diskutuoti ir tarpusavyje susitarti
buvo kalbama su pagrindinių
partijų lyderiais: Gediminu
Kirkilu, Eugenijumi Gentvilu, švietimo ministre Jurgita
Petrauskiene, Radvile Morkūnaite-Mikulėniene ir Valdemaru Tomaševskiu. Debatus

RENGINYS –
NEMOKAMAS
Būtina dalyvių
registraciją!
LEIDĖJAS:

Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt

tuojantys apie tradicinius ir
netradicinius gydymo būdus,
mat pokalbiuose dalyvavo
Sveikatos apsaugos ministras
Aurelijus Veryga, žolininkė
Adelė Karaliūnaitė, Birštono
sanatorijos „Tulpė“ direktorė
Liucija Patinskienė.
Keletą aktualių klausimų
festivalyje buvo aptariama ir
su svečiais iš užsienio: apie
kibernetinio saugumo klausimus pasaulinėms įmonėms
kalbėjo pranešėjas iš Norvegijos Carsten Maartmann-Moe,
o viešnia iš Švedijos Åsa Zetterberg dalijosi mintimis, kaip
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Kauno rajone atidaryta Vokietijos gamykla

Išgyveno berniukas, galva nukritęs ant iešmo

Ketvirtadienį Kauno rajone oficialiai atidaryta 30 mln. eurų vertės
Vokietijos elektronikos ir apšvietimo komponentų automobiliams
gamybos bendrovės „Hella“ gamykla. Gamykloje jau dirba beveik
70 žmonių, o per trejus metus ji ketina įdarbinti iki 250 žmonių.

Misūrio valstijoje, JAV, praeitą savaitgalį į ligoninę pateko vienas
10-metis, nukritęs nuo medžio ant iešmo, kiaurai pervėrusio jam
kaukolę. Iešmas „per stebuklą“ nekliudė berniuko akies, galvos ir
nugaros smegenų, taip pat svarbių kraujagyslių

Netaisyklingas sąkandis –
svarbiausia nedelsti
Mano dukrai 15 metų ir ji
vis labiau kompleksuoja
dėl atsikišusių viršutinių
dantų. Nusprendėme
spręsti šią problemą, todėl
norėčiau paklausti kokia
gydymo eiga ir kiek laiko
jis trunka?

Į skaitytojų klausimus atsako Marijampolės Ž. Kazakevičiaus implantologijos
klinikos gydytoja ortodontė
Ieva Petravičienė.
Džiugu, kad ieškote atsakymų ir spręndžiate Jūsų dukrą
kamuojančią problemą. Netaisyklingą dantų sąkandį koreguoja gydytojas ortodontas.
Ortodontinis gydymas gali
ne tik padailinti veido profilį,
bet ir panaikinti diskomfortą
kramtant, žandikaulio skausmą ar dėl netaisyklingo sąkandžio atsiradusią migreną.

Gydyti patariama
vaikystėje
Netaisyklingas sąkandis
– anomalija, kuomet santykis tarp viršutinių ir apatinių
dantų yra netaisyklingas, dėl
to dažniausiai nukenčia paciento veido profilis. Gydant šią
problemą svarbus faktorius –
laikas: kuo anksčiau pradėsite
gydytis, tuo geresnių rezultatų
pasieksite. Ortodontinis gydymas gali būti atliekamas naudojant nuimamus (plokštelės,
funkciniai aparatai, arba ortodontiniai-ortopediniai aparatai) ir nenuimamus (breketai,
fiksuoti ortodontiniai-ortopediniai aparatai, laikino įsitvirtinimo aparatus-mini implantus) aparatus.
Kadangi jūsų dukrai 15 metų, gydymas naudojant nuimamus aparatus nebetinka.
Pasibaigus mišraus sąkandžio
periodui (12-13 metų), taikomas gydymas breketais (prie
dantų tvirtinamais ortodontiniais aparatais).

Svarbu motyvacija
Gydymo trukmė priklauso
nuo daugelio faktorių: ortodontinės anomalijos sunku-

Mirė grybais
apsinuodijęs
Rokiškio
rajono
gyventojas

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar mėgstate grybauti? Ar valgote
kitų surinktus grybus?
Rimantas Jovaišis

mo, parinktų prietaisų, individualių paciento duomenų,
anksčiau nešiotų ortodontinių
aparatų. Jei prieš gydymą breketais buvo atliktas gydymas
nuimamais ortodontiniais
aparatais (plokštelėmis arba
funkciniais aparatais), gydymo trukmė sumažėja.
Taip pat svarbi paciento
motyvacija ir gydytojo nurodymų laikymasis. Jei pacientas nenorės nešioti aparato,
nevykdys gydytojo nurodymų – norimas rezultatas nebus pasiektas.

Pirmas žingsnis –
higiena
Pasitaiko, kad pacientai
kreipiasi norėdami išgydyti
netaisyklingą sąkandį, tačiau
tenka pradėti nuo paprasčiausių dalykų, tokių kaip burnos
higiena. Jei paciento burnos
higiena prasta – jos įgūdžiai
iki galo neišsivystę, gydymas atidedamas, kol pacientas išmoks tinkamai rūpintis
dantimis.
Pradėjus ortodontinį gydymą, esant prastai burnos higienai, aplink aparatus kaupiasi apnašas, kuris sukelia
destrukcinius dantų emalio
pokyčius - kariesus. Ortodontiniai aparatai nesukelia kariesų, juos suformuoja prasta
burnos higiena – būtina tai
įsidėmėti.
Daugiau informacijos apie ortodontinį gydymą bei kitas dantų
gydymo ir priežiūros procedūras:
+370 605 27574,
www.kazakeviciausklinika.lt 

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių
krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
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Mintimis dalijasi
praeiviai

Gintaras Mickevičius

Ona Kepalinskienė

Labai mėgstu ir grybauti, ir
valgyti grybus. Grybauju viena – miške man labai smagu,
jei galėčiau, kasdien į mišką
eičiau. Esu gimusi ir augusi
Prienuose, nuo mažens grybauju, žinau, kur kokie grybai
miškuose auga. Jei vienąkart
toje vietoje grybų dar nėra,
tai žinau, kad kitąkart atėjusi jau tikrai rasiu. Renku tik
tuos grybus, kuriuos pažįstu:
baravykus, raudonikius, voveraites, ūmėdes, „padrožnikus“. Grybus aš ir džiovimu,
ir marinuoju. Imu tik kepurėles, kotus palieku. Kitų rinktų
grybų man nereikia – pakankamai prisirenku pati.

Mėgstu ir grybauti, ir valgyti, bet renku tik baravykus, lepšius, raudonikius ir
panašius, ūmėdžių nerenku.
Valgau ir draugų bei pažįstamų surinktus grybus, nes
jais pasitikiu. Bet jei kokia
nelabai pažįstama šeimininkė norėtų pavaišinti jos rinktais ir virtais grybais, kažin ar
valgyčiau. Šiais metais dar
tik kartą buvau grybauti, bet
ruduo tik prasidėjo, nuvažiuosiu dar ne kartą.

Nemėgstu grybauti ir be
grybų galiu išgyventi. Jei
kartais pasitaiko proga, kokį
kartą per metus nuvažiuoju
į mišką ir užsišaldau derlių,
kad nors Kūčioms grybų turėčiau.

Kaip pranešė policija, pirmadienio naktį 0.30 val. Respublikinės Panevėžio ligoninės Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje mirė
71 metų vyras.
Rokiškio rajono gyventojas praeitą ketvirtadienį buvo
pristatytas į ligoninę dėl apsinuodijimo grybais.
Kaip BNS informavo Panevėžio ligoninės skyriaus
medikai, vyras blogai pasijuto dar praėjusios savaitės pradžioje, tačiau į medikus kreipėsi tik po kelių dienų.
Pats ligonis teigė, jog su sutuoktine rinko ir valgė kazlėkus – medikai įtaria, jog vyras
galėjo apsinuodyti musmirėmis. Grybų valgė ir jo žmona,
jai medikų pagalbos neprireikė. Anot medikų, sutrikus paciento inkstų ir kepenų veiklai, jam dar buvo atlikta dializė, tačiau dėl apsinuodijimo
toksinais jo gyvybės išgelbėti
nepavyko.
Panevėžio ligoninėje tai
pirmas mirties atvejis apsinuodijus grybais per kelerius
metus. BNS

Algima ir Tomas Blaškevičiai
Ramunė Šalčiūnienė

Zita

Mėgstu grybus, ypač šviežias ūmėdes. Miške renku
tuos, kuriuos pažįstu – geriau mažiau, bet patikimų.
Neseniai net knygą apie grybus nusipirkome, bet vis tiek
renkame tuos, kuriuos nuo
seno pažįstame, nes paveikslėlyje grybas atrodo vienaip,
miške – kitaip. Jei kaimynė
ar kaimynas atneštų pintinę
šviežių grybų, su malonumu
paimčiau, bet virtų – ne. Šiais
metais jau kelis kartus grybavau ir visus kartus nemažai radau. Marinuotų grybų
nemėgstu, tad grybus, kurių
iš karto nesuvalgom, džiovinam arba šaldom.

Rugsėjo 11 d. ligoninėje
mirė grybais apsinuodijęs
Rokiškio rajono
gyventojas.

Labai mėgčiau grybauti,
bet dar labiau bijau gyvačių
(man ir žaltys yra gyvatė),
todėl į mišką einu retai ir ten
vaikštau labai atsargiai. Grybus valgyti mėgstu, bet dėl
to problemų nėra – turiu, kas
prigrybauja. Grybų daug pažįstu, net labai retą raudonkepurį baravyką esu mačiusi,
tad jei kas padovanotų ką tik
iš miško parneštų grybų, atrinkčiau valgomus ir nevalgomus, bet jau išvirtų neimčiau ir nevalgyčiau.

Mėgstame grybauti, turime ir „savo“ vietas, kuriose
kartais, radę mažų grybukų, juos dar pasiauginame.
Svetimų žmonių surinktus
grybus vargu ar valgytume,
greičiausiai nepasitikėtume. O mamos ir močiutės
surinktus valgome drąsiai,
nes žinome, kad jos patikimos grybautojos. Keista, kai
žmonės į feisbuką įdeda grybo nuotrauką ir klausinėja
– valgomas jis ar ne. Įdomu,
kuriais atsakymais vadovaujasi, nes vieni sako, kad valgomas, kiti – kad ne.

Žalsvoji
musmirė

Gelsvoji
musmirė

 Atgarsiai
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Pasirašė įsaką, leidžiantį taikyti sankcijas

Dėl „Brexit“ sąlygų gali atleisti tūkstančius

JAV prezidentas pasirašė vykdomąjį įsaką, leidžiantį imtis
baudžiamųjų sankcijų prieš užsieniečius už jų kišimąsi į Amerikos
rinkimus. Šis sprendimas buvo priimtas praėjus dvejiems
metams po manomo Rusijos įsikišimo į JAV prezidento rinkimus.

Jeigu Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš Europos Sąjungos (ES)
sąlygos bus nepalankios, darbo gali netekti dešimtys tūkstančių
„Jaguar Land Rover“ darbuotojų, įspėjo automobilių gamintojos
generalinis direktorius Ralfas Spethas (Ralfas Spetas).

Rugsėjo 16 d. (sekmadienį) Šilavoto parapijos
įkūrėjo, kunigo Antano Radušio (1848 – 1918)
jubiliejų paminėjimas – gimimo 170 metų,
mirties – 100 metų.
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Prienų regioniniam padaliniui vadovaus Tomas
Barkauskas
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Rugsėjo 11 dieną buvusioje
Prienų miškų urėdijoje
VĮ VMU direktoriaus
pavaduotojas miškotvarkai
Alfredas Galaunė pristatė
naują Prienų regioninio
padalinio vadovą Tomą
Barkauską. Susirinkime
dalyvavo regioninio
padalinio girininkijų
girininkai, pavaduotojai,
eiguliai ir administracijos
darbuotojai.

Naujasis padalinio vadovas
prisistatydamas kolektyvui
paminėjo, kad yra prienietis, aštuonerius metus dirbęs
Aplinkos ministerijos Alytaus
regiono aplinkos apsaugos
departamento Prienų agentūros vyresniuoju inspektoriu-

mi, po to – vedėju. Pastaruoju
metu dirbo Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos
apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininku,
tad buvusios Prienų
miškų urėdijos miškai
jam yra neblogai pažįstami.
Naujasis Prienų regioninio padalinio vadovas paminėjo, kad
yra įgijęs miško ekologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, šiuo
metu yra ir Aleksandro
Stulginskio universiteto miškotyros mokslų
krypties doktorantas,
o jo disertacijos tema:
„Aplinkos veiksnių
įtaka porakanopių medžiojamųjų gyvūnų populiacijų būklei Pietų Lietuvoje“.
T. Barkauskas sakė, kad teoriškai su būsimu darbu yra susipažinęs, o praktinės patirties

daugiau įgis dirbdamas. „Su
kiekvienu darbuotoju asmeniškai pasikalbėsiu apie lūkesčius ir problemas, kurios bus
sprendžiamos dirbant kartu“,

– sakė T. Barkauskas.
Buvęs laikinasis padalinio
vadovas Juozas Petkevičius
pastebėjo, kad iš pradžių, kai
tik prasidėjo Miškų reforma,
buvo daug nežinios, tačiau

dabar kolektyvas nusiteikęs
dirbti ir iššūkių neturėtų būti,
o svarstytinų ir taisytinų dalykų darbe buvo ir bus.
J. Petkevičius paminėjo ir
tai, kad jau reikėtų atnaujinti Prienų regioninio padalinio technikos parką,
kalbėjo apie miško ruošos, atkūrimo ir želdinimo darbuose dalyvaujančius smulkius rangovus
ir kokios perspektyvos
jų laukia.
VĮ VMU direktoriaus
pavaduotojas A. Galaunė pripažino, kad trūksta
žmonių miško retinimo ir
valymo darbams atlikti,
todėl planuojama priimti papildomai darbininkų, nes medynų ugdymo
darbus reikėtų nudirbti savomis jėgomis.
VĮ VMU Prienų regioninis
padalinys bus sujungtas su
Alytaus regioniniu padaliniu
2019 m. sausio 1 d.

Išlaužo mokykloje – priešgaisrinės saugos pratybos
Laima

DUOBLIENĖ
Kaip elgtis kilus gaisrui,
kokių atsargumo
priemonių imtis, kaip
saugiai evakuotis?
Viso to mokėsi Išlaužo
pagrindinės mokyklos
bendruomenė, surengusi
priešgaisrinės saugos
pratybas „Būk saugus,
mokiny“.

Nuskambėjus ilgam, pavojų reiškiančiam skambučiui,
mokiniai, mokytojai ir visi
mokyklos darbuotojai išskubėjo į sporto aikštyną. Greitai atskubėjo priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos automobilis, signalizuojantis švy-

Rugsėjo 18 d. 18 val.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre!

REKLAMA

turėliais ir garsiniu signalu.
Turbūt ne vienam išlaužiškiui tai sukėlė nerimą – kas
dega? Šįkart – niekas.
Bet, kaip sakė Išlaužo pagrindinės mokyklos direktorė Rasa Žilinskienė, geriau
žinoti, kaip elgtis ištikus nelaimei, nei nežinoti. Jos teigimu, pratybos pavyko – visi
labai greitai evakavosi iš mokyklos, sužinojo, kaip elgtis
kilus gaisrui, kaip naudotis
gaisro gesinimo priemonėmis, taip pat daug kitų naudingų dalykų.
Ugniagesiai gelbėtojai demonstravo ir mokiniams bei
mokytojams leido pabandyti, kaip gesinant ugnį naudotis gesintuvu ir vandens

žarnomis.
Pratyboms vadovavo Kauno apskrities PGV Prienų
PGT inspektorė Rūta Palai-

maitė-Juozaitienė ir Prienų
rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos Pakuonio
komanda.

Atgarsiai 
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Popiežius priėmė vyskupo atsistatydinimą

„Ikea“ atidarys pirmąją parduotuvę Ukrainoje

Popiežius Pranciškus priėmė vieno Brazilijos vyskupo, suimto už
įtariamą 600 tūkst. JAV dolerių (516 tūkst. eurų) vertės Bažnyčios
lėšų grobstymą, atsistatydinimą. Žozė Ronaldu Ribeiru ėjo
Formozos municipaliteto vyskupo pareigas nuo 2014-ųjų.

Švedijos baldų prekybos milžinė „Ikea“ trečiadienį paskelbė
planuojanti kitąmet atidaryti savo pirmąją parduotuvę Ukrainoje.
„Ikea“ turi parduotuves daugiau kaip 50 šalių, įskaitant
posovietines Lietuvą, Latviją ir Rusiją.

Po neramios vasaros duris atvėrė „Giliukas“
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Buvęs Birštono vienkiemio
darželis-mokykla
Birštono savivaldybės
tarybos nutarimu keitė
savo struktūrą ir dabar
vadinasi Birštono lopšelisdarželis „Giliukas“. Kokios
permainos įvyko ir kaip
prasidėjo nauji mokslo
metai, kalbamės su
jo direktore Regina
Gustaitiene.

Direktorė neslepia, kad
virsmas buvo nelengvas,
ypač dėl to, kad teko atsisveikinti su puikiais mokytojais, kurie be galo mėgo savo darbą ir mylėjo
vaikus.
„Pedagogų komanda buvo labai stipri“, – apgailestavo direktorė, prisimindama sunkias atsisveikinimo
akimirkas.
Birštono vienkiemio darželio-mokyklos mokinukai
toliau mokosi Birštono gimnazijoje, ten darbą rado ir dvi
mokytojos, o kitos išėjo dirbti kitur...
„Nerami buvo ši vasara.
Reikėjo keisti ne tik įstaigos
nuostatus, sutartis ir kitus
dokumentus, bet ir pritaikyti esamas erdves naujai veiklai. Tačiau dabar jau dirbame nuosekliai, džiaugiamės
nauju kolektyvu, vaikučiais
ir jų tėveliais, kurie yra labai

geranoriški, ateina su idėjomis
ir pasiūlymais. Tiesa, daug ko
dar trūksta, pastatas nėra labai
gražus, mūsų teritorijos tvora
irgi nekaip atrodo, tačiau puiki erdvė aplink, gražus ąžuolų parkelis mena, kiek mokinukų laidų baigė šią mokyklą.
Turime savo šiltnamiuką, kurį
mums padovanojo statybinių
medžiagų parduotuvė „Statykime kitaip“. Šiltnamiuku rūpinasi mūsų darbuotojos, val-

gome pačių išaugintas daržoves, geriame iš žolelių išvirtą
arbatą. Daug gerų ir gražių
dalykų yra pas mus“, – džiaugiasi direktorė.
O vaikams taip pat labai gera patirtis matyti, kaip iš mažo
daigo išauga didelis augalas ir
užaugina vaisius.
Dabar vaikų lopšelį-darželį
„Giliukas“ lanko 52 vaikučiai,
yra keturios grupės. Naują
lopšelio ankstyvojo ugdymo
grupę lanko 10 mažylių, trejų

metukų grupėje yra 15 vaikų,
4–5 metų grupėje– 17, o šešiamečių, priešmokyklinukų
–10. Pasikeitus veiklai, teko
priimti tris naujas darželio
auklėtojas – dabar jų dirba
6. Lopšelyje-darželyje taip
pat dirba logopedas, meninio ugdymo mokytoja. „Išleidom 8 pedagogus, o priėmėm irgi 8 naujus darbuotojus“,– sako direktorė.
Pasak R. Gustaitienės,
lopšelio-darželio darbuotojai rugsėjį pasitiko optimistiškai, yra pasiruošę dirbti ir
patenkinti tėvelių pasitikėjimą, kaip jie patiki pedagogams savo brangiausią turtą
– vaikučius.
Dabar rugsėjis, naujos
veiklos pradžia, nauji darbuotojai, nauji vaikai, tad pratinasi
vieni prie kitų, stengiasi susidraugauti. „Turime patirties,
nebijom klysti, nebijom klausti ir taisytis. Esame atviri patarimams ir pasiūlymams bei
pokyčiams, esame pasiryžę
nuoširdžiai dirbti“, – sako lopšelio-darželio direktorė.
Kol bus pradėtas įgyvendinti vaikų lopšelio-darželio
renovacijos projektas, direkto-

rė džiaugiasi, kad prieš naujų
mokslo metų pradžią pavyko
ne tik patvarkyti ir pritaikyti
erdves, bet ir šiek tiek atnaujinti virtuvės patalpas, sukurti
naujas erdves vaikučių patogiems žaidimams ir miegui.
Dabar direktorė sako, kad
šiuo metu nemažą rūpestį
kelia meniu, dabar bandoma
rasti geriausią variantą, kad
maistas būtų ir skanus, ir sveikas. Reikia rasti tai, kas tiktų
ir patiktų.
Žinoma, labai svarbi graži
ir jauki aplinka, tačiau svarbiausia, kad vaikai būtų mylimi, jais nuoširdžiai rūpinamasi. Ši įstaiga anksčiau kaip tik
tuo – nuoširdumu, jaukumu
bei bendruomeniškumu – ir
buvo patraukli, čia visi gyveno kaip didelė ir darni šeima.
Reikia tikėtis, kad tokia bus ir
ateityje. Ne veltui ir pavadinimas pasirinktas „Giliukas“.
Juk tiek gražių ąžuolų auga
aplink, jie užaugina giliukus,
o iš jų išauga tikri ąžuolai.
Pasak direktorės, džiugu, kad
ši įstaiga skirta vaikams, kad
pavadinime užkoduota ateitis. Geroje terpėje iš giliuko
užaugs tvirtas ąžuolas.

„Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems“

Tai kursas, pagrįstas neprievartinio bendravimo metodu, kurio metu: išmoksime atpažinti, kas manyje ir kitame žmoguje labiausiai gyva ir kas galėtų mūsų santykius
padaryti sklandesniais; susipažinsime su nesmurtinio
(atjaučiančio) bendravimo principais; mokysimės atpažinti savo ir kitų poreikius; gilinsimės į mus ištinkančius
jausmus bei jų raišką, geresnio klausymosi ir susikalbėjimo galimybes.
Renginys nemokamas, vykdomas pagal projektą „Darni
šeima visam gyvenimui – misija įmanoma“, dalinai finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
6 susitikimai po 2,5 val. – antradieniais, Prienuose, Kęstučio g. 16 (Prienų parapijos namuose).
Lektorė Bernadeta Mališkaitė SJE.
Pirmasis susitikimas – rugsėjo 18 d. 18 val.
Būtina išankstinė registracija tel. 8 650 79073 arba
www.prienuparapija.lt. Vietų skaičius yra ribotas.
Daugiau informacijos rasite www.prienuparapija.lt

Birštono „Audenio“ oreiviai iškovojo taurę
Birštonietis Žydrūnas
Kazlauskas kartu su
komanda rugsėjo 6
– 9 dienomis varžėsi
oro balionų varžybose
Panevėžyje. Žydrūnas
Kazlauskas, skridęs
balionu su trispalve ir
užrašu „Lituania“ laimėjo
pirmą vietą. Jam talkino
komandos nariai: Ignas
Kazlauskas, Dovydas
Vaitkevičius, Žilvinas
Pyragas.

Varžybos Panevėžyje – iš
tiesų įspūdingas reginys.
Kiekviena rytą ir vakarą būrys įvairiaspalvių oro balionų kildavo iš šalia miesto
REKLAMA

ęsančių pakilimo aikštelių
ir užduotis atlikdavo virš
miesto.
Orai buvo puikūs, buvo atlikta daug sudėtingų ir
įvairių užduočių. Ivyko visi
6 planuoti skrydžiai, atliktas
net 21 skrydžio pratimas.
Pirmą vietą laimėjęs Žydrūnas Kazlauskas surinko
14378 taškus , aplenkdamas
antrą vietą užėmusį Justą
Čižių 13071 taškas ir trečiu likusį Vytautą Junevičių
12178 taškai.
Rugpjūčio mėnesį Elke,
Lenkijoje vykusiose varžybose Žydrūnas Kazlauskas
iškovojo bronzos medalį.

Rugsėjo 26 d. 18 val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre.

 ATGARSIAI
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Mergaitė mirtinai subadė bendraklasę

Rusija neigia įtarianti JAV astronautus

Vienoje Detroito (JAV) priemiesčio mokykloje kilus ginčui tarp
dviejų mergaičių, viena paauglė klasėje mirtinai subadė kitą. Per
trečiadienio rytą įvykusį incidentą Ficdžeraldo vidurinės mokyklos
mokinei buvo du kartus durta peiliu į krūtinę..

Rusija neigia, kad Maskva įtaria JAV astronautus sąmoningai
pragręžus skylutę su Tarptautine kosmine stotimi (TKS)
susijungusiame erdvėlaivyje “Sojuz”. Kiaurymė buvo aptikta ir
užtaisyta praėjusį mėnesį, bet Rusija užsiminė, ji padaryta grąžtu.

Perskaičiuotos senatvės pensijos išmokamos
šimtams tūkstančių senjorų
ATKelta IŠ 1 p.
didėjo maždaug 450 tūkst.
senjorų, o likusiems 150 tūkst.
pensininkų jos nesikeitė.
Visi gaus iki rugsėjo pabaigos
„Iki šios dienos jau esame
perskaičiavę daugiau nei 95
proc. iš maždaug 600 tūkstančių senatvės pensijų. Dėl likusių sprendimus privalome pri-

Nuotykių komedija „Įeiti
draudžiama“ atvyksta į
si žmona, draugas, kaimynas
Prienus
lenkas, statybininkas nelegaProfesionalaus komedijos
teatro „Domino“
naujausia premjera –
nuotykių komedija „Įeiti
draudžiama“ spalio 8 d.
atvyksta į Prienų kultūros
ir laisvalaikio centrą. Jis
tik norėjo ramiai pailsėti,
tačiau net nesitikėjo, kad
nelaukti svečiai apvers
jo gyvenimą aukštyn
kojomis!

Šeimos galva Oskaras – didelis melomanas, todėl sendaikčių turguje pagaliau įsigijęs taip trokštamą plokštelę, meta visus darbus ir skuba
namo jos klausytis.
Patefonas jau įjungtas,
bet… atrodo, kad visas pasaulis prieš jį susimokė! Sūnus gotas, meilužė, pavargu-

las – visi vienu metu braunasi pro duris, dalinasi ne itin
maloniomis naujienomis ir
priverčia Oskarą suktis kaip
vijurką. Ar jam pavyks išgelbėti savo laiką su plokštele
ir… ramų gyvenimą???
Komedijoje vaidmenis kuria garsiausi Lietuvos aktoriai:
Vaidotas Martinaitis, Nerijus
Gadliauskas, Gytis Ivanauskas, Vitalija Mockevičiūtė,
Gintarė Latvėnaitė, Neringa
Varnelytė ir kiti.
Susitikime jau spalio 8 d.
nuotykių kupinoje komedijoje „Įeiti draudžiama“ Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre.
Nuotykių sezonas
prasideda!

imti iki rugsėjo pabaigos.
Gali pasitaikyti, kad žmogus turi daugiau nei 30 metų stažo, tačiau šiomis dienos sulauks nepasikeitusios
pensijos.
Tokiu atveju nerimauti nereikėtų, senjoras dar šią ar kitą
savaitę, o vėliausiai iki rugsėjo
30 dienos, atskiru mokėjimu
gaus vienkartinę nepriemoką

už sausio–rugsėjo mėnesius, o
didesnę pensiją įprastai mokėsime jau nuo spalio. Tačiau
tai – išskirtiniai atvejai“, – sako „Sodros“ direktorius Mindaugas Sinkevičius.
„Sodra“ primena, jog nuo
sausio įsigaliojus naujam
Socialinio draudimo pensijų
įstatymui numatyta, kad visos
senatvės pensijos turi būti per-

Daugiau stažo –
didesnė pensija
Dėl perskaičiavimo senatvės pensijos padidėjo tiems
senjorams, kurie turi daugiau
NUKelta Į 7 p. 

SKELBIAMI BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS KANDIDATŲ Į SENIŪNAIČIUS SĄRAŠAI
Gerbiami Birštono savivaldybės gyventojai, informuojame Jus, kad Birštono savivaldybėje yra
iškelti šie kandidatai į seniūnaičius:
Seniūnaitija

Birštono miesto I seniūnaitija

Kaštonų g., Šilagėlių takas, Voveraičių takas, Beržų alėja,
Volungių g., Kunigaikštienės Elenos g., Karalienės Barboros
al., Žvėrinčiaus g., Pušyno g., Algirdo g., Tylioji g., Jaunimo
g., Kęstučio g. (nuo gatvės pradžios iki sankirtos su S. Dariaus
ir S. Girėno g.), Vaižganto g., Vytauto g., Tulpių g., Šlaito g.,
Algirdo g., Muziejaus g., Nemuno g., J. Basanavičiaus a.,
Birutės g.
Birštono miesto II seniūnaitija

Lelijų g., Mokyklos g., Kęstučio g. (nuo sankirtos su S.
Dariaus ir S. Girėno g. iki gatvės pabaigos), S. Dariaus ir S.
Girėno g., Druskupio g., B. Sruogos g., Vilniaus g., N.
Silvanavičiaus g., Prienų g., Lakštingalų g., Ievų g., Svarainių
g., Slyvų g., Alyvų g., Agrastų g., Vaisių g., Aviečių g., Astrų
g., Kriaušių g., Kranto g., Pilies g.

Rinkimų
būdas, data ir
laikas
Apklausa
2018-09-17-2
1 d. d.
15.30 iki
18.30 val.

Birštono
savivaldybės
patalpos,
Jaunimo g. 2,
Birštonas

Leonas
Vytautas
Barutis

Apklausa
2018-09-17-2
1 d. d.
15.30 iki
18.30 val.

Birštono
savivaldybės
patalpos,
Jaunimo g. 2,
Birštonas

Antanas
Grušelionis

Rinkimų vieta

Birštono miesto III seniūnaitija
Turistų g., Kampiškių g.
Birštono miesto IV seniūnaitija

Apklausa

Birštono viensėdžio seniūnaitija
Birštono vs., Kernuvių k., Naudžiūnų k., Širvinių k., Moibelių k.,
Medeikonių k., Gudakalnio k., Tauliukų k. (dalis), Panemunės k.
(dalis), Gojaus k., Nečiūnų k. (dalis), Kimbirų k.
Nemajūnų seniūnaitija
Paverknių I k., Voseliūnų k., Būdų k., Babronių k., Žvirgždėnų k.,
Jundeliškių k., Paverknių II k., Kamiliavos k., Dirvoniškio k.,
Grikapėdžio k. (dalis), Šilaičių k., Šilėnų k., Pelėšiškių k., Bučiūnų
k., Dimšiškių k., Geležūnų k., Nemajūnų k., Nečiūnų k. (dalis),
Tauliukų k. (dalis), Panemunės k. (dalis), Balvoniškių k.,
Padvariškių k.
Puzonių seniūnaitija
Puzonių k., Panartiškių k., Mūliškių k., Dzingeliškių k., Matiešionių
k., Žemaitkiemio k., Šūtupio k.

Susirinkimas
2018-09-18
17.30 val.

Siponių seniūnaitija
Vaitiškių k., Šaltinėnų k., Siponių k., Trakelių k., Vanagų k.,
Martinonių k., Jackonių k., Zajų k.

Susirinkimas
2018-09-24
17.30 val.

Škėvonių seniūnaitija
Škėvonių k., Ivoniškių k., Lengveniškių k.

Susirinkimas
2018-09-25
17.30 val.

Birštono g., Gojaus g., Jazminų g., Kimbirų g., Kurorto g.,
Paupio g., Pavasario g., Petražolių g., Pušų g., Saulės g.,
Saulėgražų g., Verknės g., Vienkiemio g., Pakalnės g. nuo 1 iki
16 numerio.

Kandidatai į
seniūnaičius

Vytautas
Jokimas

Pasiūlymų
negauta
2018-09-17-2
1 d. d.
8.00-17.00
val.

Susirinkimas
2018-09-19
17.30 val.

Susirinkimas
2018-09-20
17.30 val.

Kviečiame gyventojus būti aktyviems ir grafike nurodytą dieną dalyvauti rinkimuose.
Atvykusiųjų į rinkimus prašome turėti savo asmens dokumentą.
REKLAMA

skaičiuotos iki rugsėjo 30 dienos. Jeigu po perskaičiavimo
pensija padidėjo, išmokama
vienkartinė nepriemoka – mokėtos ir priklausiusios mokėti
pensijų dydžių skirtumas, susidaręs nuo metų pradžios.

Birštono
seniūnijos
patalpos,
Birštono g. 14,
Birštonas

Gintas
Pačėsas

Birštono
seniūnijos
patalpos, Birštono
g. 14, Birštonas
Nemajūnų dienos
centro patalpos,
Topolių g. 1,
Geležūnų k.

Algis
Kabašinskas

Matiešionių
bendruomenės
patalpos,
Matiešionių k.
Siponių
bendruomenės
patalpos,
Siponių k.
Pakalnės g. 7,
Škėvonių k.,
Birštono sav., Vito
Drūlios sodyba

Asta
Revuckaitė

Albertas
Bunevičius

Marius
Girgždys
Vitas Drūlia

Administracijos direktorius

ATGARSIAI 
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Erdoganas save paskyrė turto fondo vadovu

Naftos kaina viršijo 80 JAV dolerių už barelį

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas (Redžepas
Tajipas Erdohanas) trečiadienį save paskyrė valstybinio turto
fondo valdybos pirmininku, o savo pavaduotoju pasirinko savo
žentą ir finansų ministrą Beratą Albayraką (Beratą Albairaką).

Investuotojams vertinant naujausius oficialius JAV komercinių
„juodojo aukso“ atsargų duomenis, naftos kainos trečiadienį kopė
aukštyn. Lapkričio mėnesio ateities sandorių „Brent“ rūšies naftos
kaina pakilo 1,2 proc., iki 80,01 JAV dolerio už barelį.

Perskaičiuotos senatvės pensijos išmokamos šimtams
tūkstančių senjorų
Dalis senjorų registruotu – netekto darbingumo (invaATKelta IŠ 6 p.
nei 30 metų stažo.
Pavyzdžiui, jeigu gyventojas turi 40 metų stažo, jo
pensija padidėja maždaug 8
eurais. Jeigu „Sodra“ padidėjusią pensiją pradeda mokėti
rugsėjį, už aštuonis šių metų
mėnesius „Sodra“ išmokės
maždaug 64 eurų vienkartinę
nepriemoką.
Jeigu pensija būtų perskaičiuota vėliau, tuomet rugsėjį
40 metų stažo turintis senjoras gaus nepadidėjusią pensiją, o po to, kai pensija bus
perskaičiuota, jam bus papildomai išmokėti 72 eurai – ne-
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priemoka už devynis šių metų
mėnesius iki rugsėjo, o nuo
spalio jis gaus 8 eurais didesnę pensiją.
Pensijos didės nevienodai.
Kuo daugiau stažo virš 30
metų, tuo didesnė pensija. Pavyzdžiui, turintiems 45-erius
metus stažo pensija padidės
12 eurų, o turintiems 35 metus stažo – 4 eurais. Įvertinama kiekviena stažo diena.
Jeigu stažas ne didesnis nei
30 metų – pensija nei didės,
nei mažės.

Netekto darbingumo
pensijų gavėjai gali
pasirinkti

paštu jau gavo laiškus, kuriuose pateikiama informacija apie
senatvės pensijos dydį po perskaičiavimo, nepriemokos dydis, taip pat sprendimas, kaip
apskaičiuota senatvės pensija. Tokie laiškai siunčiami visiems senatvės pensijos gavėjams ir bus pristatyti iki spalio
pabaigos.
Jeigu senjorui kiltų abejonių
dėl perskaičiuotos pensijos dydžio, „Sodra“ ragina pirmiau
sulaukti laiško su informacija ir
tuomet kreiptis konsultacijos.
„Sodra“ taip pat primena,
kad perskaičiuojamos tik senatvės pensijos. Kitų rūšių
socialinio draudimo pensijos

lidumo), našlių, našlaičių nėra
perskaičiuojamos ir jų dydis
nesikeičia. Tačiau visos jos kartu su senatvės pensijomis bus
indeksuotos ir didės kitų metų
pradžioje.
Svarbu žinoti, jog netekto darbingumo (invalidumo)
pensiją gaunantis ir senatvės
pensijos amžiaus sulaukęs gyventojas gali bet kada kreiptis
į „Sodrą“ ir paprašyti, kad būtų
apskaičiuotas jo senatvės pensijos dydis.
Jeigu senatvės pensija, įvertinus perskaičiavimą, būtų didesnė nei netekto darbingumo
(invalidumo), senjoras gali pasirinkti gauti ją. 

 verta žinoti
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Kaune nukrito balkonas su trimis žmonėmis

Lėktuvams suteiks miestų pavadinimus

Savaitgalį socialiniame būste Kaune nukrito balkonas su trimis
žmonėmis. Sunkiausią traumą patyrusiai moteriai lūžo pirštas,
sužeista ranka. Savivaldybė, kuriai priklauso šis būstas, pripažįsta,
kad butas buvo prastos būklės.

Latvijos nacionalinė skrydžių bendrovė „Air Baltic“ pasiryžusi
14-ai savo lėktuvų „Airbus A220-300“ suteikti Latvijos miestų
pavadinimus. Projektas skirtas Latvijos nepriklausomybės
šimtmečiui.

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį
„Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!
Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių,
kultūrinių ir politikos naujienų!

Bilieto kaina – 4 Eur
Vaikai iki 5 m. su tėvų priežiūra įleidžiami nemokamai
Bilietus platina Prienų kultūros ir laisvalaikio centro
bilietų kasa I–V 17–18 val.
Bilietų užsakymas tel. (8 319) 60 373, 8 685 47 557 (d. d.) arba
kasa@prienaikc.lt
Renginio dieną bilietus įsigyti galima nuo 12 val.
(likus 1 val. iki renginio pradžios)
REKLAMA
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Patvirtino prieštaringą autorių teisių direktyvą

Siūlo atsisakyti laiko sukiojimo nuo kitų metų

Europos Parlamentas (EP) trečiadienį nubalsavo už itin daug
diskusijų sukėlusius autorių teisių direktyvos atnaujinimus,
kurie, pasak kritikų, yra naudingi tik gerai žinomoms naujienų
organizacijoms bei galimai prives prie interneto cenzūros.

Europos Komisija trečiadienį pranešė siūlanti ES narėms atsisakyti
laiko sukiojimo nuo 2019 metų. Komisija siūlo, kad pačios
bendrijos narės nuspręstų, kokį laiką taikyti – vasaros ar žiemos.
Apie tai šalys narės turės informuoti iki 2019 metų balandžio.

Pediatras sako: vaikai turėtų paįvairinti savo sportinę
veiklą, kad galėtų ugdyti reikalingus fizinius įgūdžius
Šį rudenį daugelis
moksleivių pradės
dalyvauti tam tikroje
sportinėje veikloje,
tačiau tėvai turėtų
daugiau dėmesio skirti
sprendžiant, kokią sporto
šaką pasirinks jų vaikas.

Remiantis „4F“ tyrimo
duomenimis, 76 % tėvų leis
savo vaiką į sporto būrelį, kuriuo jie patys domisi, ir tik 6 %
pirmiausia pasikonsultuos su
pediatru apie tai, kokia sporto
šaka labiausiai tinka jų vaikui.
Tačiau pediatrai mano, kad
tam tikri fiziniai aspektai turėtų būti treniruojami sulaukus
skirtingo amžiaus, o tėvai būtinai turėtų pasikonsultuoti su
gydytoju, jeigu jų vaikas serga
lėtinėmis ligomis.
Pediatrė Liene Smane sako,
kad nuo 6 iki 7 metų amžiaus
vaiko sąnariai tampa stipresni, tačiau nuo 8 iki 11 metų
geriausia ugdyti vaiko greitį,
todėl tokio amžiaus vaikams
rekomenduojama bėgioti, o
jėga ir ištvermė turėtų būti treniruojami tik sulaukus
vienuolikos metų. Reakcija
turėtų būti ugdoma 8-9 metų,
ritmo pojūtis ir pusiausvyra
– 9-12 metų, tačiau sulaukus
12 metų jau daug sunkiau
gerinti erdvinį supratimą ar
judesių kontrolę. „Daugelis
tėvų nerimauja, kada pradėti
leisti savo vaikus į sporto būrelius ar komandas. Jau 4-5
metų vaikus jūs galite supažindinti su įvairiomis sporto
rūšimis ir pastebėti, kurią iš
jų jūsų vaikas mėgsta labiausiai. Remiantis tarptautinėmis
sporto organizacijų rekomendacijomis, vaikas turi būti fiziškai aktyvus ne mažiau kaip
60 minučių per dieną, tačiau
Lietuvoje tėvai ne visada to
laikosi. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl apie 25 % vaikų
turi antsvorio“, - sako pediatrė
Liene Smane.
Gydytoja primena, kad bet
koks fizinis aktyvumas turi
teigiamą poveikį vaiko imuninei sistemai, nesvarbu, ar
jis žaidžia lauke, važiuoja dviračiu, ar dalyvauja rimtesnėse
veiklose, pavyzdžiui, žaidžia
futbolą. Mažiausiai tris karREKLAMA

tus per savaitę vaikui reikia
tam tikros fizinės veiklos,
kuri skatina raumenų funkcionalumą ir stiprina judėjimo
aparatą. Tai taip pat taikoma
vaikams, turintiems sveikatos
problemų ar specialiųjų poreikių. „Tačiau viską reikėtų daryti apgalvotai“, - sako gydytoja. „Kiekvienas sportas turi
teigiamų ir neigiamų aspektų.
Pavyzdžiui, plaukimas gerina
koordinaciją ir kvėpavimo
sistemą, dailusis čiuožimas
- pusiausvyrą, o jodinėjimas
puikiai veikia laikyseną, plėtoja ryšį tarp žmogaus ir gyvūno, o ir vaikas praleidžia
daugiau laiko lauke. „Reiterterapy“ – tai visame pasaulyje
pripažintas gydymo metodas
vaikams ir suaugusiems, sergantiems ligomis, susijusiomis su periferine nervų sistema, kvėpavimo sistema bei
turintiems judesio sutrikimų
ar sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis. Šis gydymo
metodas taip pat yra labai naudingas vaikams, kurie kenčia nuo lėtinio streso, nerimo
priepuolių ir apatijos.“
Atsižvelgdama į tai, kad
skirtingo amžiaus vaikams
rekomenduojama ugdyti skirtingus įgūdžius ir kad visos
sporto šakos turi savo pliusų ir minusų, pediatrė Liene
Smane rekomenduoja paįvairinti vaiko fizinę veiklą,
retkarčiais pakeičiant sporto
šaką, kurioje jis dalyvauja.
„Daugelis mano, kad pagrindinė sporto užduotis – ugdyti
atkaklumą ir charakterį, tačiau
medicininiu požiūriu tai nėra
pats svarbiausias dalykas“. O
„4F“ tyrimo duomenys rodo,
kad dauguma tėvų nori, kad jų
vaikai žaistų futbolą (23 %),
užsiimtų lengvąja atletika (18

%) ar šoktų (18 %). Mažiau
populiarios sporto šakos (611 %): ledo ritulys, krepšinis,
tinklinis, tenisas, bėgimas ir
plaukimas. Nepriklausomai
nuo sporto šakos, net 41 %
tėvų nori, kad jų vaikas taptų
profesionaliu sportininku.
Nors dauguma tėvų planuoja, kad jų vaikas dalyvaus kokioje nors sporto programoje,
o 71 % norėtų, kad jų vaikai
tęstų savo treniruotes ir paauglystėje, pediatrė L. Smane
pabrėžia ir kitas priežastis,
kodėl sportas yra itin svarbus. Fiziškai aktyvūs vaikai
auga sveikesni, geriau vystosi fiziškai ir psichiškai; fizinė
veikla padeda jiems lengviau
išgyventi stresą, įgyti teigiamų emocijų ir nukreipti dėmesį nuo mokyklos, todėl
leidžia jų smegenis pailsėti.
Jeigu vaikas nesportuoja, tada auga antsvoris, atsiranda
rizika susirgti antro tipo cukriniu diabetu, silpsta kaulai ir
raumenys, gali padidėti kraujo spaudimas ar cholesterolio kiekis kraujyje bei vystosi
kitos su antsvoriu susijusios
ligos. Nepakankamas fizinis krūvis taip pat yra viena
iš širdies ir kraujagyslių ligų
priežasčių.
„Yra tėvų, kurie mano, kad
vaikas turėtų sutelkti dėmesį
į mokslus, o ne praleisti laiką
sportuodamas, tačiau tyrimai
rodo, kad vaikai, kurie yra
fiziškai neaktyvūs, sunkiau
susikaupia ir turi problemų
mokindamiesi. Idealiu atveju
vaikai ir tėvai turėtų dalį laiko
praleisti sportuodami kartu,
tokiu būdu stiprindami emocinį tarpusavio ryšį, kuris teigiamai veikia vaiko psichinę
sveikatą“, - priduria pediatrė
Liene Smane. 

10 SKELBIMAI
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Pritaria socialinio draudimo išplėtimui

Rusija grūdų eksportą sumažins 24-33 proc.

Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui drausti pensijų ir nedarbo
socialiniu draudimu vieną iš tėvų arba įtėvių, prižiūrintį neįgalų
asmenį, kuriam nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos)
poreikis.

Rusija, dėl prasto derliaus, grūdų eksportą šiais žemės ūkio
metais, tai yra per 12 mėnesių nuo kalendorinių metų vidurio,
sumažins 24-33 proc., prognozuoja Rusijos grūdų sąjunga.

Informuojame, kad 2018-09-21 d. nuo 15.30 val. bus
atliekamas žemės sklypų, kadastro Nr. 6910/0001:43 ir
Nr. 6910/0001;44, Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav.,
ribų ženklinimas. Dėl matuojamų žemės sklypų bendros
ribos suderinimo arba susipažinti su planu ar pareikšti pastabas kviečiame atsiliepti gretimo žemės sklypo, kadastro
Nr. 6910/0001:16, bendrasavininkę Angelę Vilkienę, deklaruota gyv. vieta Jungtinė Karalystė, ir sklypo kadastro
Nr. 6910/0001;29 savininkės Janinos Teresės Stoškuvienės
(mirusi) turtinių teisių perėmėjus arba jų įgaliotus asmenis
per 30 dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Informacija teikiama tel. 8 609 04746, Dalė Gulijeva.

Rugsėjo 23 dieną miestą stebins
išskirtinė „Alytaus rudens
gėrybių mugė“
Rudenį Alytaus miestas
šiemet pasitiks ir švęs
ypatingai. Rugsėjo 23
d. S.Dariaus ir S.Girėno
gatvėje atgis ne
pirmus metus iš eilės
organizuojamu ir visų
laukiamu renginiu
„Alytaus rudens gėrybių
mugė“.

Nuo 10 iki 16 val., miesto
centre susiburs virš 150 iš visos Lietuvos prekybininkų, o
nuotaiką kels pramogų gausa:
vaikų lauks ne tik pasijodinėjimas arkliuku, animatoriai,
šaudymas iš lanko, bet ir specialiai atvežti atrakcionai.

Nuo maisto iki
sodinukų
S.Dariaus ir S.Girėno gatvę užpildysiantis šurmulingas apsipirkimas dovanos
galimybę kiekvienam kažką
sau rasti. Čia bus prekiaujama ne tik kaimiškais maisto
produktais, lietuvišku maistu, bet ir inventoriumi daržui
ar sodui, sodinukais, daigais,
dekoratyviais augalais, rankų
darbo gaminiais, aksesuarais,
drabužiais, buities priemonėmis bei natūraliais gaminiais.
Pasiruošimas rudeniui bus
platus ir gausus nuo buities
iki ūkio reikmenų.

Stebins pramogų gausa
Rugsėjo 23 dieną, sekmadienį, vyksianti „Alytaus ruREKLAMA

dens gėrybių mugė“ skatins
rudenį pasitikti itin linksmai
ir nuotaikingai. Miesto gyventojus čia sudomins specialiai atvykstantis kareiviškas
automobilis, kuriame bus gaminama kareiviška košė. Didele pramoga renginys taps
mažiesiems, kuriuos linksmins animatoriai „Linksmas
lagaminas“, pasijodinėti kvies
arkliukas, o norintiems išban-

dyti taiklumą bus galimybė
šaudyti iš lanko. Negana to,
miesto centre įsikurs ir įvairūs
atrakcionai: batutai, mašinėlės bei karuselės. Pirmieji 10
vaikų ištarę ,,MYLIU ALYTŲ’’ galės viena iš pramogų pasinaudoti nemokamai!
Tad pasitikime šaltuosius
sezonus su skambesiu ir
puikia nuotaika jau rugsėjo
23 dieną, nuo 10 iki 16 val.,
S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje. Papildoma informacija:
festivus.lt 

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
1 KAMBARIŲ BUTUS
1 k. bt. (IV a.) Prienų miesto
centre. Arba išnuomoja. Tel. 8
650 84964.

3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (54 kv. m, III a. 4 a. n., yra
balkonas) Birštone. Tel.: (8 319)
56670, 8 614 46597.

NAMUS
Namą (yra ūkinis pastatas, visos
komunikacijos, šone sklypo teka
upelis, 11 a žemės) J. Basanavi
čiaus g., Prienuose. Tel. 8 673
79605.

4,53 ha ūkio paskirties žemę
Mieleiškampio k., Šilavoto sen.,
Prienų r. Tel. 8 604 72168.

Perka

SODYBAS, SODUS

1,5 ha ūkio paskirties žemę (dabar pieva, atlikti geodeziniai
matavimai) Vartų k., Balbieriškio
sen., Prienų. r. Tel. 8 601 60414.

Išsinuomoja arba perka dirbamos žemės Šilavoto, Leskavos,
Klebiškio, Jiestrakio apylinkėse.
Gali būti pieva, arimas, pūdymas
ar apleista žemė. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 683 47763.
Ūkininkas išsinuomoja arba per
ka žemės ūkio paskirties žemę
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio,
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda

Mišką. Gali būti su bendratur
čiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau doku
mentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.

„Audi A4“ (2001 m. 11 mėn., 1,9
l, TDI, 96 kW, universalas, žalios
perlamutrinės spalvos, parvaryta
iš Vokietijos, 2350 Eur). Tel. 8 687
91229.

Brangiai perkame įvairius miškus:
jaunuolynus, pusamžius, brandžius. Žemę, apaugusią krūmais.
Tel. 8 625 44123.

Perka

Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Atsiskaito
me iš karto. Tel. 8 605 44445.

Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.
Perkame automobilius, pagamintus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA
3 ėringas avis ir stambų, darbingą
baroną. Tel.: 8 601 89238 arba 8
698 10709.
Paršelius (Skriaudžiai). Tel. 8 607
89910.

PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.
Tel. 8 682 61641.

Nebrangiai sodo sklypą (4,5 a
žemės, gražioje, patogioje vietoje) SB „Medelynas“, Šiltnamių g.,
Prienuose. Tel. 8 687 71343.

ŽEMĖS SKLYPUS

Dirbantis vyras išsinuomotų
namą arba dalį namo Prienuose
arba netoli jų. Buto nesiūlyti. Tel.
8 683 65270.

Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.

Medinį namą (116 kv. m, yra
vietiniai centralinis šildymas ir
kanalizacija, miesto vanden
tiekis, mūrinis ūkinis pastatas,
7 a žemės) arti Prienų miesto
centro. Tel. 8 601 61247.
Gyvenamąjį namą su ūkiniu
pastatu (namas 150 kv. m, tinkamas naudoti privačiam vaikų
darželiui, slaugai, 20 a žemės.
Galima pirkti ir atskirai 6 a sklypą
(yra visi planai)) Prienuose. Tel. 8
619 78963.

IŠSINUOMOJA

Paršelius (šeriami sausais pašarais) ir suaugusias kiaulės mėsai.
Tel.: 8 652 67859, 8 658 07728.
Kiaules mėsai Prienų r. Yra galimybė paskersti ir sutvarkyti mėsą.
Tel. 8 699 95354.

IŠNUOMOJA

Dvi 120 –130 kg kiaules. Tel.: (8
319) 47618, 8 612 41751.

Namą Kauno g. 10, Prienuose.
Tel. 8 610 30132.

4 veršių karvę (veršiavosi kovo 6
d.). Tel. 8 617 59526.

Garažą Stadiono mikrorajone,
Prienuose. Tel. 8 699 88926.

Šieno rinktuvą (lenkiškas, 4 m,
geros būklės). Tel. 8 687 02297.
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Traktorių „MTZ-82“ (1993 m.)
ir mėšlo kratytuvą (4 t). „Opel
Vectra“ (2002 m., 2,2 l, D, TA iki
2020 m.). Tel. 8 611 53256.

PERKA

Viena didžiausių įmonių Lietuvo
je tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsi
skaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).

Superkame nerūšinius obuolius.
Tel. 8 600 20174.

Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602
48941.

Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsi
skaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.

Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

Vilniaus apskrities ūki
ninkas nuolat perka
arklius. Suteikia trans
porto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

ŽŪB „Žara“ perka kar
ves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.

M A L KO S

Superkame kar
ves, bulius ir tely
čias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supir
kėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171

Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvi
jus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kaino
mis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukš
čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.

Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Skroblines malkas. Atveža. Tel. 8
609 14843.
Malkas ir viengubo pjovimo lentas. Tel. 8 675 17683.
Lengvų konstrukcijų šiltnamiai
su polikarbonato danga. Polikarbonato danga, stogeliai. Perkant lietuvišką šiltnamį, dovana
– laistymo sistema arba takelio
atskyrimas. Garantija 10 metų.
Tel.: 8 659 08776, 8 604 98184.

UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų
brangiai PERKA bulius,
karves, telyčias. Moka 6-21
proc. Sutvarko dokumentus
subsidijoms gauti. Sveria,
pasiima iš kiemo.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
8 620 35000 („Omnitel“),
8 613 79515 („Tele 2“).
REKLAMA

Šiltnamį (3x6 m, metalinis rėmas
su plastikiniais lankais). Tel. 8
686 69122.

Pigiai 3 durų spintą su antresolėmis. Tel. 8 614 66908.

PASLAUGOS

Skardinimo darbai: kraigai, vė
jinės, pakalimai, kaminai ir t.t.
Montuojame „Cedral“ dailylen
tes. Dengiame stogus. Patirtis.
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636
94394.
Kvalifikuotas krosnių meistras
stato krosnis, virykles, šildymo
sieneles, lauko židinius ir kt. Tel.
8 602 52537.

Obuolių spaudykla
spaudžia ir pasterizuoja
sultis. Mus rasite adresu:
Juodaraisčio g. 18, netoli
Klebiškio. Tel.: 8 682 59897,
8 618 65360.
Paskolos!!! Suteikiame paskolas
ir refinansuojame Jūsų skolas (ir
antstolių) iki 10 000 Eur laikotarpiui iki 48 mėn. Konkurencingai
mažiausios palūkanos rinkoje.
AKCIJA - PASKOLAS iki 1000 Eur
laikotarpiui iki 6 mėn. suteikiame
nemokamai - be palūkanų. Konsultuojame pensijų II-III kaupimo
pakopos klausimais. Tel. 8 601
50935.

Naujai, moderniai įrengto
je spaudykloje spaudžiame
ir pasterizuojame obuolių
sultis.
Buvę UAB „EKO SULTYS“.
Adresas: Piliakalnio g. 2,
Prienai. Tel. 8 606 10196.
Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,
♦ geodeziniai ir topografiniai
matavimai,
♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektai...

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).

Dažome medinius namus-fasa
dus ir stogus savo ir užsakovo
medžiagomis. Patirtis. Kokybė.
Tel. 8 636 94394.
Gaminame betoną, kalkinį skie
dinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame bu
tus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.
Gaminame įvairias namų ir ūkinių
pastatų duris. Kokybę garantuojame. Tel. 8 682 62195.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Nestandartinių medinių
baldų, laiptų, palangių ir
kt. gamyba, baldų
restauravimas ir remontas.
Žaisliniai baldai, žaislai,
originalūs proginiai
suvenyrai.
Darbų pavyzdžiai:
https://www.facebook.com/
medis.gyvenimui.

Tel. 8 687 91723.

Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

Atvykstu į namus,
suteikiu garantiją.
Tel. 8 615 73404.

Remontuojame
skalbykles, džiovy
kles, el. virykles ir
kt. Suteikiame ga
rantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savait
galiais. Tel. 8 645 04370.

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonomikos,
kultūros ir politikos naujienų!

Mini ekskavatoriaus (3,3 t) nuoma. Vandentiekio, elektros, nuotekų, drenažo tranšėjų kasimas ir
kiti darbai. Tel. 8 645 20612.
Pjaunu ir skaldau malkas. Pjaunu
žolę trimeriu. Griaunu senus pastatus ir dirbu kitus ūkio darbus.
Tel. 8 677 22930.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.
Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU
GATERIU PJAUNAME medieną
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vietoje. Elektra nebūtina. Dirbame
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt

šaldytuvus, šaldiklius.
Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Nebrangiai taisau automobilių
kėbulus, bamperius. Panaikinu
rūdis, paruošiu ir nudažau. Tel. 8
603 19643.
UAB „KŽ gręžiniai“. Vandens
gręžiniai, geoterminis šildymas.
Sudaromi projektai, suderinami
leidimai, vandens pasai ir visi
susiję darbai. Tel.: 8 671 34094,
8 644 57097.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasi
mo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

Pavojingų medžių pjovimas,
genėjimas. Sklypų valymas.
Tel. 8 683 99 233,
www.greblysirbebras.com
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UAB „Naujasis Nevėžis“ – bendrovė, gaminanti sausus pusryčius,
traškučius, sūrius bei saldžius užkandžius, pusgaminius maisto pramonei bei tekstūruotus miltus, šiuo metu siūlo darbą

technologinių įrengimų
operatoriams (-ėms) ir
fasuotojams (-oms) – pakuotojams (-oms).
Siūlomas atlyginimas: 600 – 1000 Eur atskaičius mokesčius, priklauso
nuo rezultatų, su perspektyva didėti.
Darbo pobūdis: įrengimų priežiūra, produktų pakavimas, darbas pamainomis po 12 val.
Reikalavimai: atsakingumas, kruopštumas, darbštumas, gebėjimas
dirbti komandinį darbą.
Mes siūlome: įdomų ir atsakingą darbą stabiliai veikiančioje įmonėje;
laiku mokamą atlyginimą, socialines garantijas.
Vežame į/iš darbo.
Kreiptis tel. 8 656 22104, Birutė.

REIKALINGA

PARDUOTUVĖS VEDĖJA (-AS)-PARDAVĖJA (-AS)
darbui maisto prekių parduotuvėje

Darbo aprašymas:
operatyvus ir kokybiškas klientų aptarnavimas; pardavimų vykdymas; darbas kasos aparatu; asortimento palaikymas parduotuvėje;
prekybinės salės priežiūra; kruopštus tvarkos palaikymas; lentynų
prekėmis užpildymas, paruošimas pardavimui.
Reikalavimai:
profesinis išsilavinimas pagal siūlomas pareigas; darbo patirtis; gebėjimas dirbti kolektyve; išlavinti pardavimo ir bendravimo įgūdžiai,
iniciatyvumas, organizuotumas, atsakingumas, puiki savikontrolė,
sąžiningumas.
Kita informacija tel. 8 612 23509.

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Metalo apdirbimo įmonei, gaminančiai maisto pramonės įrengimus Dovainonyse, Kaišiadorių r.,
reikalingas elektrikas, suvirinto
jas. Reikalavimai: būtina mokėti
skaityti brėžinius, suvirinimas
TIG ir pusautomačiu. Į darbą ir iš
darbo vežame įmonės transportu. Darbo užmokestis sutartinis.
Tel. 8 656 01720, viktoras@
dovaina.lt
Baldų įmonei – stalius. Gaminame nestandartinius medinius
baldus ir duris. Tel. 8 679 11884,
www.baldaiirspalvos.lt
UAB „Gensera“ siūlo darbą
statybos darbų vadovams, meis
trams, brigadininkams, lauko
vamzdynų montuotojams ir
pagalbiniams darbininkams
vandentiekio, buitinių ir lietaus
nuotekų tinklų statybos ir aplinkos tvarkymo darbams visoje
Lietuvoje (yra galimybė rinktis
darbą pagal gyvenamąją vietą).
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykiREKLAMA

mui į darbą. Daugiau informacijos
suteiksime tel.: 8 691 86121, (8
46) 416188, el. paštas ausra@
gensera.lt.

Visus besidominčius Šventuoju
Raštu (Biblija) kviečiame į
studijas, kurios prasidėjo nuo
rugsėjo 5 dienos ir vyks kiekvieną
trečiadienį Prienų kultūros ir
laisvalaikio centro (Vytauto g. 35)
mažojoje salėje.
Studijos prasideda nuo 19 val.

Organizatorius – Prienų rajono
savivaldybės bendruomenių asociacija.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Rugsėjo 16 d. Šilavote – parapijos
įkūrėjo, kunigo Antano Radušio
gimimo ir mirties metinių paminėjimas
Rugsėjo 18 d. Prienų parapijos
namuose – kursas „Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems“
Rugsėjo 18 d. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – atlikėjo
Arvydo Vilčinsko jubiliejinis koncertinis turas

Jeigu turite problemų su alkoholizmu, Jums gali padėti Birštono
anoniminių alkoholikų draugija.
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19
val., VII – 17 val., Birutės g. 10A
(„Carito“ bendruomenės namai),
Birštone. Tel. 8 689 36747.

Lapkričio 21 d. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – jubiliejinis
grupės „El Fuego“ 10-mečio turo
koncertas
Gruodžio 18 d. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre – Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio jubiliejinis 25-mečio turo koncertas
PARODOS PRIENŲ RAJONE

Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama fotografijų
konkurso „Mano miesto bliuzas
– Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui“ darbų paroda.

Rugsėjo 21 d. Stakliškių kultūros
ir laisvalaikio centre – liaudiškos
muzikos šventė „Gros armonika
vakarą tylų...“

Kviečia

Spalio 20 d. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre – spektaklis
vaikams „Dinozaurų nuotykiai“

Rugsėjo 20 d. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre – garso meno
seminaras „Garso architektūra“

Autoservisui reikalingas automobilių meistras Prienuose. Tel.
8 687 27001.

Apie 3 m. katiną, ryžos spalvos su
balta apykakle, kastruotas. Gali
gyventi tvarte. Prašau parodyti
gailestingumą ir priglausti gyvūnėlį. Tel. 8 612 43974.

Spalio 8 d. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre – „Domino“
teatro nuotykių komedija „Įeiti
draudžiama“

Prienų r. savivaldybės fojė (2
aukšte) eksponuojama Arūno
Aleknavičiaus fotografijų paroda
„Kalnai iš arti“.

Rugsėjo 20 d. Šilavoto bibliotekoje – susitikimas su Veiverių krašto
kūrėja Vilyte Stelmokiene

Dovanoja

Spalio 3 d. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre – Irūna ir
Marius Jampolskis teatralizuotoje programoje „Nepamirštos
melodijos“

Rugsėjo 19 d. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre – kino filmas
„Moterys meluoja geriau. Robertėlis“

Autoelektrikas sutvarkyti traktoriaus „Belarus“ elektros sistemą.
Tel. 8 656 42963.

Įmonei reikalingas vairuotojas
be žalingų įpročių. Tel. 8 698
46063.

į Prienų miesto seniūniją tel. (8
319) 52 195, el. p. irena.stasytiene@prienai.lt Leidimų prekiauti kaina: 14 Eur – juridiniam
asmeniui; 5,80 Eur – fiziniam
asmeniui.Dėmesio! Mugėje nebus galima prekiauti alkoholiniais
gėrimais! Mugės pradžia – 10
val., šventės atidarymas – 12
val., numatoma šventės pabaiga
– 17 val. Šventės programa bus
paskelbta interneto svetainėje
www.prienai.lt

Rugsėjo 26 d. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre – jubiliejinis
koncertas „Iš visos širdies“ su Vitalija Katunskyte ir Aidu Maniku
Rugsėjo 28 d. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – šou visai
šeimai „Pabėgimas iš Madagaskaro“
Rugsėjo 29 d. (šeštadienį) Prienų
sporto arenos (Pramonės g. 20,
Prienai) teritorijoje vyks Prienų
krašto mugė ir sporto šventė „Rudens spalvos 2018“. Renginyje
vyks sporto varžybos, meninė
programa, skaniausio patiekalo
rinkimai, pramogos vaikams ir
kt. Kviečiame tautodailininkus,
amatininkus, ūkininkus, prekybininkus, dalyvauti ir prekiauti
šventėje. Norintiems prekiauti
– dėl leidimų prašome kreiptis

Prienų krašto muziejuje eksponuojama kilnojamoji paroda
„Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas
pasakoja apie Šoa“. Ši paroda
– tai tekstiliniuose stenduose
pateikiami Holokausto liudininkų
prisiminimai.
Prienų sporto arenoje eksponuojama sporto žurnalisto, sporto fotografo Alfredo Pliadžio fotografijų paroda „Sporto akimirkos“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos
departamento Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius.
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Rugsėjo 15 d. 18:00 Šefo Dariaus
Dabrovolsko degustacinė vakarienė. Vytautas Mineral SPA

HOROSKOPAS
Rugsėjo 17-23 d.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Donatas Katkus
Stichija: Žemė
Planeta: Merkurijus
Savaitės diena: trečiadienis
Akmuo: karneolis ir nefritas
Spalvos: mėlyna ir geltona



AVINAS
(03.21-04.20)

Savaitės pradžioje galite kiek ir
patinginiauti, nesistenkite nudirbti visų darbų iš karto. Ketvirtadienį ir penktadienį kuo daugiau laiko praleiskite vienas. Savaitgalį laukite nemažų pokyčių
namuose. Jie nebus labai džiuginantys, bet ir ne tokie blogi,
kaip jums gali pasirodyti.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Šią savaitę būkite pasiruošęs
daugkartiniams jūsų kantrybės
išbandymams. Drąsius planus
lydės audringos emocijos. Nesivaržykite garsiai reikšti savo
nuomonę. Tiesa, savaitės viduryje dėl to galimi nesutarimai
šeimoje.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Savaitės pradžioje pasirūpinkite
savo paties finansiniais reikalais, o savaitės viduryje veikiausiai teks padėti draugui. Protingas patarimas bus vertesnis ir už
pinigus. Savaitgalį laukia svarbūs darbai ir sprendimai.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Tai, ką suplanuosite pirmomis
savaitės dienomis, pasiseks ir
įgyvendinti. Vėlesni ketinimai
veikiausiai taip ir liks tuščios
fantazijos. Dalykinė komandiruotė bus sėkminga, ypač jei
važiuoti tektų toli. Šeštadieninė
išvyka su šeima padės sutvirtinti
asmeninius ryšius ir tarpusavio
supratimą.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Pirmadienį visame kame ieškokite slaptų motyvų. Savaitės
viduryje sunkiai seksis tramdyti emocijas. Nepatartina vesti
derybų ar priiminėti svarbius
sprendimus. Pasitikėkite profesionalų patarimais, perleiskite
iniciatyvą artimam ir patikimam
žmogui.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Jei įsivelsite į intrigas ar kišite
nosį ne į savo reikalus, pirmomis
savaitės dienomis galite susipykti su bendradarbiais. Jausitės
kur kas geriau ir elgsitės protingiau, jei būsite pakankamai užsiėmęs, ypač antroje savaitės
pusėje. Antraip galite būti perdėm emocingas ir irzlus.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje tikriausiai ne vieną žmogų nemaloniai nustebinsite
savo nepaprastu užsispyrimu. Nepervertinkite savo asmeninio žavesio ir sugebėjimų. Penktadienį
neplepėkite apie savo asmeninius
planus ar svajones net su geru pažįstamu. Savaitgalį galimi nesutarimai ar net rimtas konfliktas su
artimaisiais.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Jau pirmadienį jūsų kelyje iškils nemaža kliūčių, ir tik griežta drausmė
padės jas sėkmingai įveikti. Pirmiausia ir daugiausia reikalaukite
iš savęs. Savaitės viduryje galite
jaustis kiek nesavas, visų atstumtas
ir pamirštas. Nepasiduokite depresijai, padėtis kur kas geresnė, nei
jums atrodo.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Savaitės pradžioje gali pasitaikyti
galimybė pelningai investuoti ar
kaip kitaip gauti netikėtą pelną.
Nuo antradienio iki ketvirtadienio
nieku būdu nesikiškite į asmeninius artimų bičiulių ar šeimos narių
reikalus, kita vertus, neišsisukinėkite nuo atsakomybės. Savaitgalį
kažkas labai tikėsis jūsų pagalbos
ar paslaugos.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Pirmadienį galite susirasti naują
ištikimą bičiulį, jei tik rasite laiko
jį pastebėti ir tinkamai įvertinti.
Savaitės viduryje jūsų paramos ar
bent dėmesio labai lauks vyresnieji šeimos nariai. Tik nenusileiskite
visiškai niekuo nepagrįstiems reikalavimams ar užgaidoms. Trumpa
savaitgalio išvyka bus visokeriopai
sėkminga.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Imkitės tik tų darbų, kurių prasme
ir sėkme nuoširdžiai tikite ir nedalykite neapgalvotų pažadų. Savaitgalį
saugokitės įžeisti sutuoktinį ar kitą
labai artimą žmogų. Stenkitės neprimesti kitam savo nuomonės.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Pats laikas sukaupti visą savo valią ir
vėl grįžti į įprastas vėžes. Nauji takai
nebūtinai yra geresni, o jūsų atveju
jie veikiausiai veda tiesiog aklavietėn. Antroje savaitės pusėje vargu ar
išsipildys tiek jūsų paties, tiek kitų
žmonių jums duoti pažadai.

tv programa 13
ŠEŠTAdienis, 2018 m. rugsėjo 15 d., www.naujasisgelupis.lt

Šeštadienis, rugsėjo 15 d.

Sekmadienis, rugsėjo 16 d.

Sveikatos ABC televitrina 09:00
Brydės 09:30 Varom! (3) 10:00
Vaikai šėlsta (22) 10:30 Džiunglių
princesė Šina (20) 11:30 Gyvūnijos stebuklai (2) 12:40 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami kraštai
(8) 13:35 Ekstrasensų mūšis (1)
15:40 Nusikaltimų miestas (6)
13.20 val. 16:10 Reali mistika (4) 17:15 Nu13.15 val.
sikaltimų tyrėjai (1) 18:20 Kas žudikas? (7) 19:30 Dainuok mano
„Laisvės troškimas“
„Gilyn į mišką“
dainą 21:30 MANO HEROJUS
Atminimo diena 23:40 AŠTRUS
KINAS 4-asis lygmuo 01:25 Strė06:00 Lietuvos Respublikos him- lė (11) 02:10 Strėlė (12) 02:55 06:00 Lietuvos Respublikos
nas 06:05 Nacionalinė ekspedi- Dainuok mano dainą
himnas 06:05 Beatos virtucija „Dniepru per Ukrainą” 07:00
vė 07:00 Šventadienio mintys
Gimtoji žemė 07:30 Premjera. 06:00 Žinios 06:00 „Pavojin- 07:30 Klausimėlis 08:00 Gyventi
Hani ir Nani 3 09:00 Labas ry- giausios kelionės. Peru“ 06:30 kaime gera 08:30 Ryto suktinis
tas, Lietuva 09:30 Žinios 12:00 „Pasaulio turgūs. Nuotykiai tur- su Zita Kelmickaite 09:00 BroPasaulio dokumentika. Planeta guje“ 07:00 Programa 07:04 TV lių Grimų pasakos 10:00 GusŽemė 2 12:55 Pasaulio doku- parduotuvė 07:20 „Pasaulis iš vir- tavo enciklopedija 10:30 Lietumentika. Premjera. Metų laikai šaus“ 07:55 „Neprijaukinti. Turki- vos tūkstantmečio vaikai 11:30
13:50 Premjera. Džesika Flečer ja“ 08:30 10 min iki tobulybės su Mūsų gyvūnai 12:00 Pasaulio
4 15:25 Klausimėlis 15:43 Lo- Jurijumi 08:45 Skinsiu raudoną dokumentika. Viduriniųjų Rytų
terija „Keno Loto” 15:45 Žinios. rožę 09:30 Vantos lapas 10:00 gamta 13:00 Pasaulio dokuOrai 16:00 Sveikinimų koncer- Grilio skanėstai 10:25 Gyveni- mentika. Premjera. Pavojingoji
tas 17:30 Žinios. Sportas. Orai mo būdas 10:55 Ekovizija 11:05 žemė 13:55 Puaro 15:43 Lo18:00 Teisė žinoti 18:30 Vaka- „Iššūkis“ (3/5; 3/6) 13:00 „Baltoji terija „Keno Loto” 15:45 Žinios.
ras su Edita 19:30 Stilius 20:25 vergė“ (37; 38) 15:00 Skinsiu rau- Orai 16:00 Istorijos detektyvai
Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” doną rožę 15:55 Europos varto- 16:45 Savaitė su „Dviračio ži20:30 Panorama 20:52 Sportas tojų centras pataria 16:12 Orai niomis” 17:30 Žinios. Sportas.
21:00 Gražiausios poetų dainos 16:15 Rubrika „Saugi vaikystė“.” Orai 18:00 Duokim garo! 19:30
22:40 Pagauk ir paleisk 01:05 16:20 Partizanų keliais 2 16:50 Savaitė 20:25 Loterijos „Keno
Pasaulio dokumentika. Viduri- Grilio skanėstai 17:25 „Neišsiža- Loto” ir „Jėga” 20:30 Panorama
niųjų Rytų gamta 02:00 Pasaulio dėk“ (38) 18:00 Žinios 18:27 Orai 20:52 Sportas 21:00 Laisvės
dokumentika. Pavojingoji žemė 18:30 „Neišsižadėk “ (38 tęs. 39) kaina. Partizanai 21:50 Prem02:50 Savaitė su „Dviračio žinio- 20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25 jera. Lemtingos vestuvės 23:20
mis” 03:30 Istorijos detektyvai „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ Mirties lenktynės
04:15 Puaro
(13; 14) 22:00 Žinios 22:27 Orai
06:30 Žvėrelių būrys (22) 06:55
Įspūdingasis Žmogus-voras (10)
07:20 “Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda (9) 07:45 Sveiki
atvykę į “Veiną” (10) 08:10 Pabaisiukas Bansenas (23) 08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (5) 09:00
Ogis ir tarakonai (37) 09:10 Ogis
ir tarakonai (38) 09:20 Ogis ir
tarakonai (39) 09:30 Drakonų
kova. Super (43) 10:00 KINO
PUSRYČIAI Anapus tvoros 11:35
Melagis melavo… 13:20 Laisvės
troškimas 15:25 Aukštyn kojom
17:30 Bus visko 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
SUPERKINAS. PREMJERAAlvinas ir burundukai 4 21:20 PREMJERA Būk kietas 23:25 “Fuksų”
krikštynos 01:20 Godzila

22:30 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (14 tęs.) 23:00 „Iššūkis“ (3/5;
3/6) 00:40 „Širdies plakimas“ (1;
2) 02:45 „Merdoko paslaptys“
(2/4; 2/5) 04:15 Skinsiu raudoną
rožę 04:40 „Juodosios katės“ (1)
05:30 Grilio skanėstai

06:30 Žvėrelių būrys (23) 06:55
Įspūdingasis Žmogus-voras (11)
07:20 “Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda (10) 07:45
Sveiki atvykę į “Veiną” (11)
08:10 Pabaisiukas Bansenas
(24) 08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (6) 09:00 Ogis ir tarakonai (40) 09:10 Ogis ir tarakonai
(41) 09:25 Ogis ir tarakonai (42)
09:35 Drakonų kova. Super (44)
10:05 KINO PUSRYČIAI Nensė
Driu 12:05 Piko valanda 14:10
Mylėti(s) smagu 16:40 Ne vienas kelyje 17:20 Teleloto 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 Lietuvos balsas 22:00
PREMJERA Susikaupk 00:10
Baubas 2 01:50 Būk kietas

06:05 Televitrina 06:20 Ledo kelias 07:20 Vandenynai be vandens 08:30 Planetos talentai
09:00 Vienam gale kablys 09:30
Statybų gidas 10:00 Gazas dugnas 10:30 Autopilotas 11:00
Pragaro kelias 12:00 Candy
Crush 13:00 Vandenynai be
vandens 14:00 Atšiaurioji Aliaska 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš
peties 17:00 Sandėlių karai 17:30
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas
19:00 Amerikos talentai 21:00
05:15 Naujakuriai 05:35 NauŽinios 21:53 Sportas 21:58 Orai
jakuriai 06:15 Televitrina 06:30
05:35 Naujakuriai 06:15 Televitri- 22:00 Deadpool 00:10 Ernis Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
na 06:30 Čipas ir Deilas skuba į 02:30 Tamsus dangus
07:00 Keršytojų komanda 07:30
pagalbą 07:00 Keršytojų komanAladinas 08:00 Čipas ir Deilas
da 07:30 Aladinas 08:00 Čipas
skuba į pagalbą 08:30 Mamyčių
ir Deilas skuba į pagalbą 08:30 06:00 Lietuvos Respublikos klubas 09:00 Kulinarinis detekKempiniukas Plačiakelnis 09:00 himnas 06:05 Tau, Lietuva! Pen- tyvas 09:30 Penkių žvaigždučių
Virtuvės istorijos 09:30 Gardu kių jaunųjų Maknickų koncertas būstas 10:00 Pasaulis pagal
Gardu 10:00 Svajonių ūkis 10:30 07:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų moteris 10:30 Svajonių sodai
Mokytis niekada nevėlu 11:00 Mi- gatvė 08:05 Misija. Vilnija 08:30 11:30 Medaus mėnuo su masija: dirbame sau 11:30 Princesė Mano mama gamina geriau! ma 13:15 Gilyn į mišką 15:50
13:15 Joniukas ir Grytutė 14:25 09:25 Audra 12:00 Pasaulio Havajai 5.0 16:45 Ekstrasensų
Nerealieji 16:45 Ekstrasensų mū- irklavimo čempionatas 13:45 mūšis 18:30 TV3 žinios 19:22
šis 18:30 TV3 žinios 19:17 TV3 Mokslo sriuba 14:15 Klauskite TV3 sportas 19:27 TV3 orai
sportas 19:22 TV3 orai 19:25 daktaro 15:05 Stilius 16:00 Eu- 19:30 X Faktorius 22:00 PovanEurojackpot 19:30 Princesės romaxx 16:35 Teatras iš nieko deninis horizontas 00:05 Žaklidienoraštis 2. Karališkosios su- 17:30 Atspindžiai 18:00 Prisi- na 01:55 Vizijos 03:20 Kobra 11
žadėtuvės 21:50 Žaklina 23:50 kėlimo ekspresas – šimtmečio 04:15 Blogas policininkas 05:10
Vizijos 01:20 Rytoj, kai prasidėjo veidai 18:45 Patrisas Šero. Ki- Naujakuriai
karas 03:10 Beždžionių planeta no pamoka 20:30 Stambiu planu 21:15 Kino žvaigždžių alėja
05:15 Naujakuriai
22:55 LRT OPUS ORE. Grupė 06:25 Pasaulio rąsto kėlimo
„IVTKYGYG” 00:10 Anapus čia čempionatas. Kaunas 07:25
06:15 Didžiojo sprogimo teorija ir dabar 00:55 Kino žvaigždžių Gyvūnijos stebuklai (2) 08:30
(6) 06:45 Didžiojo sprogimo te- alėja 02:30 Stambiu planu 03:15 Tauro ragas 09:00 Lietuvos
orija (7) 07:15 Didžiojo sprogimo Linija, spalva, forma 03:45 Stilius galiūnų čempionatas. Kretinga
teorija (8) 07:45 Didžiojo spro- 04:35 Skambantys pasauliai su 10:00 Vaikai šėlsta (23) 10:30
gimo teorija (9) 08:15 Didžio- Nomeda Kazlaus 05:30 Panora- Džiunglių princesė Šina (21)
jo sprogimo teorija (10) 08:45 ma 05:52 Sportas. Orai
11:30 Gyvūnijos stebuklai (3)

12:40 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (1) 13:40 Ekstrasensų mūšis (2) 16:00 Reali
mistika (5) 17:05 Nusikaltimų
tyrėjai (2) 18:15 Kas žudikas?
(8) 19:30 Nemiga (13) 20:30
Nemiga (14) 21:30 Juodasis
sąrašas (20) 22:30 PREMJERA Gyvi numirėliai (1) 23:30
Ekstrasensų mūšis (2) 01:35
4-asis lygmuo
05:30 Grilio skanėstai 06:00
Skinsiu raudoną rožę 07:00
Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Pasaulis iš viršaus“
07:55 „Neprijaukinti. Australija“
08:30 Kaimo akademija 09:00
Šiandien kimba 10:00 „Pavojingiausios kelionės. Tadžikija“
10:35 „Pavojingiausios kelionės. Vietnamas“ 11:10 Ekovizija 11:20 Grilio skanėstai 11:50
„Mesingas. Aplenkiantis laiką“
(11; 12) 13:50 „Širdies plakimas“ (5; 6) 16:00 Žinios 16:18
Orai 16:20 Grįžtu namo 16:55
2018 m. „Formulės-1“ čempionatas. Italijos GP apžvalga
18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30
„Geriausios nardymo vietos“
19:00 „40 plius, arba jausmų geometrija“ (1) 20:00 Žinios 20:22
Orai 20:25 „40 plius, arba jausmų geometrija“ (2) 21:30 Skinsiu raudoną rožę 22:00 Žinios
22:27 Orai 22:30 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“ (13; 14)
06:05 Televitrina 06:20 Ledo
kelias 07:20 Vandenynai be
vandens 08:30 Sandėlių karai
09:00 Gyvūnų manija 09:30
Vienam gale kablys 10:00 Praeities žvalgas 10:30 Planetos
talentai 11:00 Topmodeliai 12:00
Candy Crush 13:00 Augalų karalystė 14:00 Atšiaurioji Aliaska
15:00 Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių karai 17:30
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas
19:00 Amerikos talentai 21:00
Žinios 21:53 Sportas 21:58 Orai
22:00 Kalėjimo bėgliai 23:00 Kalėjimo bėgliai 00:00 Deadpool
02:00 Candy Crush 02:50 Paskutinis žmogus Žemėje
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 LRT OPUS ORE.
Grupė „IVTKYGYG” 07:05 Mokslo sriuba 07:30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas 07:45 Kultūrų
kryžkelė. Trembita 08:00 Kultūrų kryžkelė. Menora 08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
08:30 Krikščionio žodis 08:45
Kelias 09:00 Euromaxx 09:30
Premjera. Gamtosaugos idėjos
10:00 ARTS21 10:30 Pradėk
nuo savęs 11:00 Septynios Kauno dienos 11:30 Durys atsidaro
12:00 Pasaulio irklavimo čempionatas 13:30 Stop juosta 14:00
Legendos 14:50 Šventadienio
mintys 15:15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje 15:50 Algirdo muzikos
mokyklos koncertas „Mes – jėga” 17:25 Velniui parduotos fantazijos. Atlikėjai Simonas Bušma
(gitara) ir Gediminas Dalinkevičius (smuikas) 18:10 Nes man
tai rūpi 19:00 Mūsų miesteliai
19:50 Invazija. Antrojo pasaulinio karo pradžia 20:40 Invazija.
Antrojo pasaulinio karo pradžia
21:30 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus 22:25 Nuo
klasikos iki flamenko

Pirmadienis, rugsėjo 17 d.

21.00 val.
„Nežinomas“

Naujas pėdsakas (25) 13:45 Kijevo operatyvinė grupė (17) 14:50
Farų karai (2) 15:50 Teisingumo
agentai (18) 16:55 Kobra 11 (3)
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (26) 19:00 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(18) 20:00 DELFI dėmesio centre
20:30 Info diena 21:00 Nežinomas 23:15 Atminimo diena 01:20
Juodasis sąrašas (20) 02:10 Gyvi
numirėliai (1)

05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35
„Baltoji vergė“ (62) 06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:40
TV Europa pristato. „Vyrų šešėlyje. Karolina Praniauskaitė“. 07:10
Šiandien kimba 08:10 „Delta“
(2/22) 09:15 „Moterų daktaras“
(2/28) 10:20 „Neišsižadėk“ (38)
11:25 „Juodosios katės“ (12)
12:30 „Bitininkas“ (1/18) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“
(2/25) 14:55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (2) 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:57
Orai 17:00 „Moterų daktaras“
(3/15) 18:00 Reporteris 18:55 Orai
19:00 „Baudėjas“ (3) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57
Orai 21:00 „Merginos iš Ukrainos“
(2/4) 22:00 Reporteris 22:55 Orai
23:00 2018 m. „Formulės-1“ čempionatas 00:05 „Delta“ (2/23) 01:05
„Bitininkas“ (1/16) 02:00 „Juodosios katės“ (12) 02:45 „Neišsižadėk“ (37) 03:35 „Moterų daktaras“
06:15 Mano gyvenimo šviesa (2/3) 04:20 „Juodosios katės“ (12)
(330) 06:40 Mano gyvenimo švie- 05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35
sa (331) 07:05 Mano gyvenimo „Neišsižadėk“
šviesa (332) 07:30 Keista šeimynėlė (24) 07:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris (1) 08:55 Rytas su LNK 06:15 Televitrina 06:30 Sandėlių
10:55 Nuo... Iki... 11:25 Meilės karai 07:00 Pragaro kelias 08:00
sparnai (81) 12:25 Meilės spar- Kaulai 09:00 Autopilotas 09:30
nai (82) 13:25 Gyvenimo daina CSI Majamis 10:30 Simpsonai
(75) 14:25 Dvi širdys (1118) 14:55 11:30 Kobra 11 12:30 Kaip aš
Dvi širdys (1119) 15:25 Dvi širdys susipažinau su jūsų mama 13:30
(1120) 15:55 Dvi širdys (1121) Univeras. Naujas bendrikas 14:30
16:30 Labas vakaras, Lietuva Televitrina 15:00 Kaulai 16:00 CSI
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios Majamis 17:00 Kobra 11 18:00
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 Kaip aš susipažinau su jūsų mama
KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Rim- 19:00 Univeras. Naujas bendrikas
ti reikalai (9) 21:30 Žinios 22:24 20:00 Saša ir Tania 20:30 Žinios
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKA- 20:58 Orai 21:00 Naša Raša
RO SEANSAS Pagrobtas gyve- 22:00 Pašėlęs policininkas 23:00
nimas 00:40 Akloji zona (9) 01:30 Pjūklas 5 00:55 Daktaras Hausas
01:45 Naujokė 03:00 AmerikietišSusikaupk
ka siaubo istorija

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 10:20 Štutgarto kriminalinė policija 8 11:10 Komisaras Reksas 12:00 Beatos virtuvė
13:00 Klauskite daktaro 13:58
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Seserys 17:30 Žinios. Sportas.
Orai (su vertimu į gestų k.) 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Vartotojų
kontrolė 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 LRT forumas 22:30
Dviračio žinios 23:00 Genijus.
Einšteinas 00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 8 01:00 LRT radijo žinios 01:10
Istorijos detektyvai 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios

05:10 Naujakuriai 06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai 07:25 Simpsonai 07:55 Svajonių sodai 08:50
Meilės sūkuryje 09:55 Tai - mano
gyvenimas 12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji 15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios 16:28 TV3 orai
16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3
orai 19:30 Pasaulio vyrų krepšinio
čempionato atrankos rungtynės.
Kroatija - Lietuva 21:30 TV3 vakaro žinios 22:22 TV3 sportas 22:27
TV3 orai 22:30 Kobra 11 23:30
Blogas policininkas 00:35 Kastlas
01:25 Kaulai 02:15 Rouzvudas
03:05 Specialioji jūrų policijos tarnyba 03:55 Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę 04:45 Kastlas 05:35
Naujakuriai
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(11) 07:30 Kijevo operatyvinė grupė (16) 08:30 Farų karai (1) 09:30
Teisingumo agentai (17) 10:35
Kobra 11 (2) 11:40 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(17) 12:40 Muchtaro sugrįžimas.

05:30 Dienos tema 05:50 Sportas.
Orai 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Dainuok man tango.
07:15 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 07:25 Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai 07:35 Detektyvė Miretė
07:45 Aviukas Šonas 5 07:55 Stop
juosta. (su vertimu į gestų k.) 08:20
Atspindžiai 08:50 Kaip atsiranda
daiktai 10 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:10 Įdomiausios pasaulio
keistenybės 13:10 Durys atsidaro 13:40 Invazija. Antrojo pasaulinio karo pradžia 15:20 Premjera.
Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
15:30 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 15:40 Nauji Piterio Peno
nuotykiai 2 16:05 Kaip atsiranda
daiktai 10 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. 18:30 Kelias į namus 19:00
ARTS21 19:30 Meilė kaip mėnulis
19:55 Prokurorai 21:30 Kai žudomi
žurnalistai 22:30 Maištas „Keino”
laive 00:10 DW naujienos rusų
kalba. 00:25 Dabar pasaulyje
00:55 Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys”

Antradienis, rugsėjo 18 d.

21.00 val.
„Galutinis tikslas 4“

karai (3) 15:50 Teisingumo agentai
(19) 16:55 Kobra 11 (4) 19:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (19) 20:00 DELFI dėmesio
centre 20:30 Info diena 21:00 Galutinis tikslas 4 22:40 Nežinomas
00:50 Strėlė (13) 01:40 Nusikaltimų tyrėjai (1)
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35
„Neišsižadėk“ (1) 06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė 06:40 Vantos lapas 07:10 Skinsiu raudoną
rožę 07:40 Lietuva tiesiogiai 08:10
„Delta“ (2/23) 09:15 „Moterų daktaras“ (2/29) 10:20 „Neišsižadėk“
(39) 11:25 „Baudėjas“ (1) 12:30
„Bitininkas“ (1/19) 13:35 TV parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“
(2/26) 14:55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (3) 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:57
Orai 17:00 „Moterų daktaras“
(3/16) 18:00 Reporteris 18:55 Orai
19:00 „Baudėjas“ (4) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57
Orai 21:00 „Merginos iš Ukrainos“
(2/5) 22:00 Reporteris 22:55 Orai
23:00 „Gluchariovas“ (2/20) 00:05
„Delta“ (2/24) 01:05 „Bitininkas“
(1/17) 02:00 „Baudėjas“ (1) 02:45
„Neišsižadėk“ (38) 03:35 „Moterų
daktaras“ (2/4) 04:20 „Baudėjas“
(1) 05:05 „Neprijaukinti. Kodjako
sala“ 05:35 „Neišsižadėk“ (2)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Premjera. Senis 10:00
Klausimėlis.lt 10:20 Štutgarto
kriminalinė policija 8 11:10 Komisaras Reksas 12:00 Stilius
13:00 Klauskite daktaro 13:58
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Premjera. Seserys 17:30 Žinios.
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą” 22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 12 beždžionių
1 23:45 Klausimėlis.lt 00:00 LRT
radijo žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 8 01:00 LRT radijo
žinios 01:05 Stilius 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Tania 07:00 Topmodeliai 08:00 Kau03:00 LRT radijo žinios
lai 09:00 Gyvūnų manija 09:30
CSI Majamis 10:30 Simpsonai
06:15 Mano gyvenimo šviesa 11:30 Kobra 11 12:30 Kaip aš
(333-335) 07:30 Keista šeimy- susipažinau su jūsų mama 13:30
nėlė (25) 07:55 Volkeris, Teksaso Univeras. Naujas bendrikas 14:30
reindžeris (2) 08:55 Rytas su LNK Televitrina 15:00 Kaulai 16:00 CSI
10:55 KK2 11:25 Meilės sparnai Majamis 17:00 Kobra 11 18:00
(83-84) 13:25 Gyvenimo daina Kaip aš susipažinau su jūsų mama
(76) 14:25 Dvi širdys (1122-1125) 19:00 Univeras. Naujas bendrikas
16:30 Labas vakaras, Lietuva 20:00 Saša ir Tania 20:30 Žinios
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 20:58 Orai 21:00 Baradač’ius
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 21:35 UEFA čempionų lygos
KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Rim- rungtynės. AS Monaco FC - Club
ti reikalai (10) 21:30 Žinios 22:24 Atlético de Madrid 23:40 X mutanSportas 22:28 Orai 22:30 VAKA- tai 00:40 Pėdsakai 01:30 DaktaRO SEANSAS Pasekmė 00:20 ras Hausas 02:15 Naujokė 03:05
Akloji zona (10) 01:10 Pagrobtas Amerikietiška siaubo istorija
gyvenimas
05:35 Naujakuriai 06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25
Simpsonai 07:50 Kobra 11 08:50
Meilės sūkuryje 09:50 Tai - mano
gyvenimas 12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji 15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai 16:00 TV3
žinios 16:28 TV3 orai 16:30 TV
Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:22
TV3 sportas 19:27 TV3 orai 19:30
Prieš srovę 20:30 Moterys meluoja geriau 21:00 TV3 vakaro žinios
21:52 TV3 sportas 21:57 TV3 orai
22:00 Sensacija 00:25 Kastlas
01:25 Kaulai 02:20 Rouzvudas
03:05 Specialioji jūrų policijos tarnyba 03:55 Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę 04:45 Kastlas 05:35
Naujakuriai
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(12) 07:30 Kijevo operatyvinė grupė (17) 08:30 Farų karai (2) 09:30
Teisingumo agentai (18) 10:35 Kobra 11 (3) 11:40 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (18)
12:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (26) 13:45 Kijevo
operatyvinė grupė (18) 14:50 Farų

05:30 Dienos tema 05:50 Sportas.
Orai 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Bliuzo vakaras.
XXV tarptautinis festivalis„Bliuzo
naktys 2017”. 07:10 Alvinas ir
patrakėliai burundukai 2 07:20
Džiunglių būrys skuba į pagalbą
2 07:30 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2 07:55 Kelias į namus 08:25
Septynios Kauno dienos 08:50
Kaip atsiranda daiktai 10 09:15
Labas rytas, Lietuva. 12:00 DW
naujienos rusų kalba. 12:10 Įdomiausios pasaulio keistenybės
13:05 Nacionalinis turtas 13:30
Nes man tai rūpi 14:25 Kai žudomi žurnalistai 15:20 Premjera.
Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
15:30 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 15:40 Nauji Piterio Peno
nuotykiai 2 16:05 Kaip atsiranda
daiktai 10 16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00 Misija 18:30 Atspindžiai 19:00 Laisvės vėliavnešiai
19:30 Meilė kaip mėnulis 20:25
Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą
21:15 Japonijos žlugimas 22:10
Antradienio detektyvas. Premjera. Komisarė Lanc 00:05 Dabar
pasaulyje 00:35 Bliuzo vakaras.
XXV tarptautinis festivalis „Bliuzo
naktys 2017”

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Trečiadienis, rugsėjo 19 d.

Ketvirtadienis, rugsėjo 20 d.

(21) 20:00 DELFI dėmesio centre
20:30 Info diena 21:00 Prezidento
patikėtinis 2. Spąstai teroristams
22:50 Legionas 00:45 Strėlė (15)
01:35 Kas žudikas? (7)

tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (20) 20:00 DELFI dėmesio centre 20:30 Info diena 21:00
Legionas 22:55 Galutinis tikslas 4
00:30 Strėlė (14) 01:20 Nusikaltimų tyrėjai (2)

22.00 val.
„Paranoja“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Premjera. Senis 10:00 Klausimėlis.lt. 10:20 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8 11:10
Komisaras Reksas 12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba 13:00
Klauskite daktaro 13:58 Loterija
„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15
Laba diena, Lietuva 16:30 Seserys 17:30 Žinios. Sportas. Orai
(su vertimu į gestų k.) 18:00 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Mano mama
gamina geriau! 22:30 Dviračio
žinios 23:00 Premjera. Smaragdo miestas. 23:45 Klausimėlis.lt.
00:00 LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 8 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Vakaras
su Edita 02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
06:15 Mano gyvenimo šviesa
(336-338) 07:30 Keista šeimynėlė (26) 07:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris (3) 08:55 Rytas su LNK
10:55 KK2 11:25 Meilės sparnai
(85-86) 13:25 Gyvenimo daina
(77) 14:25 Dvi širdys (1126-1129)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30
Rimti reikalai (11) 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Maksas Stilas 00:20 Akloji zona (11) 01:10
Pasekmė
05:35 Naujakuriai 06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 07:55
Prieš srovę 08:50 Meilės sūkuryje
09:55 Tai - mano gyvenimas 12:00
Laukinė žemė 13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai 16:00 TV3 žinios 16:28 TV3
orai 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3
žinios 19:22 TV3 sportas 19:27
TV3 orai 19:30 Gero vakaro šou
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios 21:52
TV3 sportas 21:57 TV3 orai 22:00
Paranoja 22:25 Filmo pertraukoje - “Vikinglotto” 22:30 Paranoja
00:15 Kastlas 01:10 Kaulai 02:00
Rouzvudas 02:50 Specialioji jūrų
policijos tarnyba
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(13) 07:30 Kijevo operatyvinė grupė (18) 08:30 Farų karai (3) 09:30
Teisingumo agentai (19) 10:35 Kobra 11 (4) 12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (19)
13:45 Kijevo operatyvinė grupė
(19) 14:50 Farų karai (4) 15:50 Teisingumo agentai (20) 16:55 Kobra
11 (5) 18:00 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (27) 19:00 Įsta-

05:05 „Neprijaukinti. Kodjako sala“ 05:35 „Neišsižadėk“ (2) 06:20
Programa 06:24 TV parduotuvė
06:40 Kaimo akademija 07:10 4
kampai 07:40 Lietuva tiesiogiai
08:10 „Delta“ (2/24) 09:15 „Moterų daktaras“ (2/30) 10:20 „40 plius,
arba jausmų geometrija“ (1) 11:25
„Baudėjas“ (2) 12:30 „Bitininkas“ (1/20) 13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ (2/27) 14:55
„Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (4)
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva
tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 „Moterų daktaras“ (3/17) 18:00 Reporteris 18:52 Orai 18:55 Rubrika
„Renovacija. Tikrai verta“.” 19:00
„Baudėjas“ (5) 20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57 Orai
21:00 „Merginos iš Ukrainos“ (2/6)
22:00 Reporteris 22:52 Orai 22:55
Rubrika „Renovacija. Tikrai verta“.” 23:00 „Gluchariovas“ (2/21)
00:05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (2/1) 01:05 „Bitininkas“ (1/18)
02:00 „Baudėjas“ (2) 02:45 „Jekaterina Didžioji“ (11) 03:35 „Moterų
daktaras“ (2/5) 04:20 „Baudėjas“
(2) 05:05 „Neprijaukinti. Aliaska“
05:35 „Neišsižadėk“ (3)
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Tania 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
09:00 Statybų gidas 09:30 CSI
Majamis 10:30 Simpsonai 11:30
Kobra 11 12:30 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 13:30 Univeras. Naujas bendrikas 14:30
Televitrina 15:00 Kaulai 16:00 CSI
Majamis 17:00 Kobra 11 18:00
Kaip aš susipažinau su jūsų mama
19:00 Univeras. Naujas bendrikas
20:00 Saša ir Tania 20:30 Žinios
20:58 Orai 21:00 Baradač’ius
21:35 UEFA čempionų lygos
rungtynės. Real Madrid CF - AS
Roma 23:40 X mutantai 00:40
Pėdsakai 01:30 Daktaras Hausas
02:20 Naujokė 03:10 Amerikietiška siaubo istorija
05:30 Dienos tema 05:50 Sportas.
Orai 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Bliuzo vakaras.
XXV tarptautinis festivalis „Bliuzo
naktys 2017”. 06:50 ARTi 07:05
Alvinas ir patrakėliai burundukai
2 07:15 Džiunglių būrys skuba
į pagalbą 2 07:30 Nauji Piterio
Peno nuotykiai 2 07:55 Pradėk
nuo savęs 08:25 Nacionalinis turtas 08:50 Kaip atsiranda daiktai
10 09:15 Labas rytas, Lietuva.
12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:10 Įdomiausios pasaulio
keistenybės 13:05 Linija, spalva,
forma. 13:35 Stilius 14:25 Japonijos žlugimas 15:20 Premjera.
Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
15:30 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 15:40 Nauji Piterio Peno
nuotykiai 2 16:05 Kaip atsiranda
daiktai 10 16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00 Kultūrų kryžkelė 18:30
Septynios Kauno dienos 19:00
Maistas ir aistros 19:30 Meilė
kaip mėnulis 20:20 Dokumentinė
istorinė laida „Lietuvos kolumbai”
21:15 Mokslas apie miegą 22:00
Mokslo sriuba 22:15 Elito kinas.
Feniksas 23:50 DW naujienos
rusų kalba

Penktadienis, rugsėjo 21 d.

22.00 val.
„Neištikimybė“

05:05 „Neprijaukinti. Aliaska“
05:35 „Neišsižadėk“ (3) 06:20
Programa 06:24 TV parduotuvė
06:40 Grilio skanėstai 07:10 Gyvenimo būdas 07:40 Lietuva tiesiogiai 08:10 „Gluchariovas“ (2/1)
09:15 „Moterų daktaras“ (2/31)
10:20 „40 plius, arba jausmų geometrija“ (2) 11:25 „Baudėjas“ (3)
12:30 „Bitininkas“(1/21) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“
(2/28) 14:55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (5) 16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai 16:57 Orai
17:00 „Moterų daktaras“ (3/18)
18:00 Reporteris 18:52 Orai 18:55
Rubrika „Verslo genas“.” 19:00
„Baudėjas“ (6) 20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57 Orai
21:00 „Merginos iš Ukrainos“ (2/7)
22:00 Reporteris 22:52 Orai 22:55
Rubrika „Verslo genas“ (21) 23:00
„Gluchariovas“ (2/22) 00:05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (2)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 10:20 Štutgarto kriminalinė policija 8 11:10 Komisaras Reksas 12:00 Gyvenimas
13:00 Klauskite daktaro 13:58
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Seserys 17:30 Žinios. Sportas.
Orai (su vertimu į gestų k.) 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Specialus
tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. Prieš audrą 1 01:15 Štutgarto
kriminalinė policija 8 02:00 LRT ra- 06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Tadijo žinios 02:05 Gimę tą pačią die- nia 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
ną 03:00 LRT radijo žinios
09:00 Vienam gale kablys 09:30
CSI Majamis 10:30 Simpsonai
11:00 Simpsonai 11:30 Kobra 11
06:15 Mano gyvenimo šviesa
12:30 Kaip aš susipažinau su jū(339-341) 07:30 Madagaskaro
sų mama 13:30 Univeras. Naujas
pingvinai (1) 07:55 Volkeris, Tekbendrikas 14:30 Televitrina 15:00
saso reindžeris (4) 08:55 Rytas
Kaulai 16:00 CSI Majamis 17:00
su LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės
Kobra 11 18:00 Kaip aš susipažisparnai (87-88) 13:25 Gyveninau su jūsų mama 19:00 Univemo daina (78) 14:25 Dvi širdys
ras. Naujas bendrikas 20:00 Saša
(1130-1133) 16:30 Labas vakaras,
ir Tania 20:30 Žinios 20:58 Orai
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
21:00 Karaliaus vardu. Požemių
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
pasaulio sakmė 23:25 X mutan19:30 KK2 20:00 Valanda su Rūtai 00:30 Pėdsakai 01:25 Daktata 21:00 Rimti reikalai (12) 21:30
ras Hausas 02:10 Naujokė 03:00
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
Amerikietiška siaubo istorija
22:30 VAKARO SEANSAS Prieš
ugnį - ugnimi 00:25 Akloji zona
(12) 01:15 Maksas Stilas 02:50 Alchemija XXIX. Trys teatro versijos 05:30 Dienos tema 05:50 Sportas.
Orai 06:00 Lietuvos Respublikos
03:15 RETROSPEKTYVA
himnas 06:05 Bliuzo vakaras.
XXV tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys 2017”. 07:05 Alvinas
05:20 Rouzvudas 06:10 Televitriir patrakėliai burundukai 2 07:15
na 06:25 Kempiniukas PlačiakelDžiunglių būrys skuba į pagalbą
nis 06:55 Simpsonai 07:55 Gero
2 07:30 Nauji Piterio Peno nuovakaro šou 08:50 Meilės sūkurytykiai 2 07:55 Linija, spalva, forje 09:55 Tai - mano gyvenimas
ma. 08:20 Lietuva mūsų lūpose
12:00 Laukinė žemė 13:00 Pa08:50 Kaip atsiranda daiktai 10
žadėtoji 15:00 Simpsonai 16:00
09:15 Labas rytas, Lietuva. 12:00
TV3 žinios 16:28 TV3 orai 16:30
DW naujienos rusų kalba. 12:10
TV Pagalba 18:30 TV3 žinios
Įdomiausios pasaulio keistenybės
19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 orai
13:05 Euromaxx 13:40 Klauski19:30 Farai 20:30 Moterys meluote daktaro 14:35 Mokslas apie
ja geriau 21:00 TV3 vakaro žinios
miegą 15:20 Premjera. Alvinas
21:52 TV3 sportas 21:57 TV3 orai
ir patrakėliai burundukai 2 15:30
22:00 Neištikimybė 00:10 Kastlas
Džiunglių būrys skuba į pagalbą
01:05 Kaulai 02:00 Rouzvudas
2 15:40 Nauji Piterio Peno nuoty02:50 Specialioji jūrų policijos tarkiai 2 16:05 Kaip atsiranda daiknyba 03:40 Kaip išsisukti įvykdžius
tai 10 16:30 Laba diena, Lietuva.
žmogžudystę 04:30 Kastlas 05:15
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora.
Rouzvudas
18:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis. 18:30 Nacionalinis
07:00 Didžiojo sprogimo teorija turtas 19:00 Lietuva mūsų lūpose
(14) 07:30 Kijevo operatyvinė gru- 19:30 Meilė kaip mėnulis 20:25
pė (19) 08:30 Farų karai (4) 09:30 Anapus čia ir dabar 21:15 Mano
Teisingumo agentai (20) 10:35 tėviškė 21:30 Kiotas. Romantiška
Kobra 11 (5) 11:40 Muchtaro su- pažintis su nacionalinėmis vertygrįžimas. Naujas pėdsakas (27) bėmis 22:15 Lietuvių kino klasika
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specia- 00:05 DW naujienos rusų kalba.
liųjų tyrimų skyrius (20) 13:45 Ki- 00:20 Dabar pasaulyje 00:50
jevo operatyvinė grupė (20) 14:50 Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis
Farų karai (5) 15:50 Teisingumo festivalis„Bliuzo naktys 2017”.
agentai (21) 16:55 Kobra 11 (6) Gregory Boyd (JAV) 01:35 Lie18:00 Muchtaro sugrįžimas. Nau- tuvių kino klasika. Miškais ateina
jas pėdsakas (28) 19:00 Įstatymas ruduo. Vaidybinis filmas Mariaus
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius Katiliškio romano motyvais.

(22) 20:00 @rimvydasvalatka
20:30 Info diena 21:00 Poseidonas 22:50 Prezidento patikėtinis
2. Spąstai teroristams 00:40 Strėlė
(16) 01:30 Kas žudikas? (8)

21.00 val.
„ Neištikimybė “

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Premjera. Senis 10:20
Premjera. Štutgarto kriminalinė
policija 8 11:10 Komisaras Reksas 12:00 (Ne)emigrantai 13:00
Vartotojų kontrolė 13:58 Loterija
„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15
Laba diena, Lietuva 16:30 Premjera. Seserys 17:30 Žinios. Sportas.
Orai (su vertimu į gestų k.) 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Nacionalinė paieškų tarnyba 19:30
Beatos virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas 21:29
Loterija „Jėga” 21:30 Auksinis
protas 22:50 Fantastiškas penktadienis. Spektras 00:15 Spektras
02:40 Benediktas XVI. Pagarba
tiesai 03:30 Popiežiaus Pranciškaus tikėjimo pamokos 04:20 Šiandien prieš 100 metų. Dokumentinė
apybraiža apie Šv. Sosto ir kunigų
vaidmenį kuriant Lietuvos valstybę.
04:45 Auksinis protas
06:15 Mano gyvenimo šviesa
(342-344) 07:30 Madagaskaro
pingvinai (2) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (5) 08:55 Rytas
su LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės
sparnai (89-90) 13:25 Gyvenimo
daina (79) 14:25 Dvi širdys (11341137) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Gyvūnų policija 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis 21:00
SAVAITĖS HITAS. PREMJERA
Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias
23:20 Sargybinis 01:25 Prieš
ugnį - ugnimi
05:15 Rouzvudas 06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai 07:25 Simpsonai
07:55 Farai 08:50 Meilės sūkuryje
09:55 Tai - mano gyvenimas 12:00
Laukinė žemė 13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai 16:00 TV3 žinios 16:28 TV3
orai 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3
žinios 19:22 TV3 sportas 19:27
TV3 orai 19:30 Madagaskaras 3
21:15 Gautas iškvietimas 3 22:50
Katastrofiškai nesėkmingas filmas
00:30 Sensacija 02:45 Neištikimybė 04:40 Kaulai 05:25 Specialioji
jūrų policijos tarnyba
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(15) 07:30 Kijevo operatyvinė grupė (20) 08:30 Farų karai (5) 09:30
Teisingumo agentai (21) 10:35
Kobra 11 (6) 11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (28)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (21) 13:45 Kijevo operatyvinė grupė (21) 14:50
Farų karai (6) 15:50 Teisingumo
agentai (22) 16:55 Kobra 11 (7)
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (29) 19:00 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius

05:05 „Neprijaukinti. Jukonas“
05:35 „Geriausios nardymo vietos“ 06:00 „Pavojingiausios kelionės. Somalilandas“ 06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:30
„Nuostabūs pojūčiai“ 06:40 „Geriausios nardymo vietos“ 07:10
Grilio skanėstai 07:40 Lietuva tiesiogiai 08:10 „Gluchariovas“ (2/2)
09:15 „Moterų daktaras“ (2/23)
10:20 Partizanų keliais 2 10:50
Grįžtu namo 11:25 „Baudėjas“
(4) 12:30 „Bitininkas“ (1/22) 13:35
TV parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“(2/29) 14:55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (6) 16:00 Reporteris 16:27 Orai 16:30 Gyvenimo
būdas 17:00 „Moterų daktaras“
(3/19) 18:00 Reporteris 18:52
Orai 18:55 „Keliauk su „Reporteriu“. Kauno rajonas“ 19:00 „Baudėjas“ (7) 20:00 Reporteris 20:27
Orai 20:30 Grilio skanėstai 21:00
„Merginos iš Ukrainos“ (2/8) 22:00
Reporteris 22:52 Orai 22:55 „Keliauk su „Reporteriu“. Kauno rajonas“ 23:00 „Gluchariovas“ (2/23)
01:00 „Moterų daktaras“ (2/11;
2/12) 02:45 „Baltoji vergė“ (39; 40)
04:05 „Neprijaukinti. Aliaska“ 04:30
„Iššūkis“ (3/7; 3/8)
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Tania 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
09:00 Praeities žvalgas 09:30 CSI
Majamis 10:30 Simpsonai 11:30
Kobra 11 12:30 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 13:30 Univeras.
Naujas bendrikas 14:30 Televitrina
15:00 Kaulai 16:00 CSI Majamis
17:00 Kobra 11 18:00 Kaip aš
susipažinau su jūsų mama 19:00
Univeras. Naujas bendrikas 20:00
Farai 21:00 Žinios 21:53 Sportas
21:58 Orai 22:00 Vėlaus vakaro
panorama 22:30 Bukas ir bukesnis
2 00:45 Karaliaus vardu. Požemių
pasaulio sakmė 02:50 Paskutinis
žmogus Žemėje
05:30 Dienos tema 05:50 Sportas.
Orai 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Bliuzo vakaras.
XXV tarptautinis festivalis„Bliuzo
naktys 2017”. „Coolmans Report”
(Latvija) 07:05 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 2 07:15 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 07:25 Nauji
Piterio Peno nuotykiai 2 07:50
Vienuolynų kelias Lietuvoje 08:20
Pažvelk į profesiją kitaip 08:50 Kaip
atsiranda daiktai 10 09:15 Labas
rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:10 Įdomiausios
pasaulio keistenybės 13:10 Stop
juosta. (su vertimu į gestų k.) 13:35
Stambiu planu 14:25 Mūsų miesteliai. Upyna. 1 d. 15:20 Premjera.
Alvinas ir patrakėliai burundukai
2 15:30 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 15:45 Premjera.
Detektyvė Miretė 15:55 Premjera.
Aviukas Šonas 5 16:05 Kaip atsiranda daiktai 10 16:30 Laba diena,
Lietuva. HD 18:00 Mokslo sriuba
18:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 19:30 Meilė kaip mėnulis 20:25
Kultūros teisma 21:15 Europos
kinas. Dangiškasis kūnas 22:50
Alina Orlova festivalyje „Midsummer Vilnius 2018” 00:00 Dabar
pasaulyje

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, rugsėjo 22 d.

teorija (11-15) 08:45 Sveikatos
ABC televitrina 09:00 Nutrūkę
nuo grandinės (13) 09:30 Varom!
(4) 10:00 Vaikai šėlsta (24) 10:30
Gyvūnijos stebuklai (4) 11:40
PREMJERA Velniški Stivo Ostino išbandymai (1) 12:50 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami kraštai
(2) 13:50 Ekstrasensų mūšis (3)
11.15 val.
16:00 Nusikaltimų miestas (7)
Popiežiaus Pranciškaus
16:30 Raudona linija 17:00 LKL
atvykimas
čempionatas. Žalgiris - Pieno
žvaigždės 19:30 Dainuok mano
dainą 21:30 MANO HEROJUS
06:00 Lietuvos Respublikos him- Užkratas 23:40 AŠTRUS KINAS
nas 06:05 Nacionalinė ekspedi- Juodojo ežero paslaptis 01:30
cija „Dniepru per Ukrainą” 07:00 Strėlė (15)
Gimtoji žemė 07:30 Premjera.
Dvynukės 09:00 Labas rytas, 06:00 „Pavojingiausios kelionės.
Lietuva 11:15 Popiežiaus Pran- Surinamas“ 06:30 „Nuostabūs
ciškaus atvykimas 12:10 Popie- pojūčiai“ 07:00 Programa 07:04
žius Pranciškus Lietuvoje 13:15 TV parduotuvė 07:20 „Pasaulis
Premjera. Benediktas XVI. Pa- iš viršaus“ 07:55 „Neprijaukinti.
garba tiesai 14:05 Premjera. Naujoji Zelandija“ 08:30 10 min iki
Popiežiaus Pranciškaus tikėjimo tobulybės su Jurijumi 08:45 Skinpamokos 14:50 Popiežius Pran- siu raudoną rožę 09:30 Vantos laciškus Lietuvoje 15:15 Šiandien pas 10:00 Grilio skanėstai 10:25
prieš 100 metų 15:43 Loterija Gyvenimo būdas 10:55 Ekovizi„Keno Loto” 15:45 Žinios. Orai ja 11:05 „Iššūkis“ (3/7; 3/8) 13:00
(su vertimu į gestų kalbą) 16:00 „Baltoji vergė“ (39; 40) 15:15
Popiežius Pranciškus Lietuvoje Skinsiu raudoną rožę 16:00 Ži20:25 Loterijos „Keno Loto” ir nios 16:18 Orai 16:20 Partizanų
„Jėga” 20:30 Panorama 20:52 keliais 2 16:50 Grilio skanėstai
Sportas 21:00 Gražiausios poetų 17:25 „Neišsižadėk“(40) 18:00
dainos 22:40 Premjera. Sunkus Žinios 18:27 Orai 18:30 „Neišamžius 01:20 Pranciškus – po- sižadėk“ (40 tęs.; 41) 20:00 Žipiežius, norintis pakeisti pasaulį nios 20:22 Orai 20:25 „Mesin03:25 Savaitė 04:15 Gyvenimas gas. Aplenkiantis laiką“ (15; 16)
05:10 Klausimėlis.lt. 05:25 Šian- 22:00 Žinios 22:27 Orai 22:30
dien prieš 100 metų. Dokumen- „Mesingas. Aplenkiantis laiką“
tinė apybraiža apie Šv. Sosto ir (16 tęs.) 23:00 „Iššūkis“ (3/7;
kunigų vaidmenį kuriant Lietu- 3/8) 00:40 „Širdies plakimas“ (3;
vos valstybę.
4) 02:45 „Merdoko paslaptys“
(2/6; 2/7) 04:15 Skinsiu raudoną
rožę 04:40 „Juodosios katės“ (2)
06:30 Žvėrelių būrys (24) 06:55
05:30 Grilio skanėstai
Įspūdingasis Žmogus-voras (12)
07:20 “Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda (11) 07:45 Sveiki
06:10 Televitrina 06:25 Ledo keatvykę į “Veiną” (12) 08:10 Pabailias 07:25 Augalų karalystė 08:30
siukas Bansenas (25) 08:35 ToPlanetos talentai 09:00 Vienam
mo ir Džerio nuotykiai (7) 09:00
gale kablys 09:30 Statybų gidas
Ogis ir tarakonai (43) 09:10 Ogis
10:00 Gazas dugnas 10:30 Autoir tarakonai (44) 09:20 Ogis ir
pilotas 11:00 Topmodeliai 12:00
tarakonai (45) 09:30 Drakonų
Candy Crush 13:00 Augalų kakova. Super (45) 10:00 KINO
ralystė 14:00 Atšiaurioji Aliaska
PUSRYČIAI. PREMJERA Varlių
15:00 Ledo kelias 16:00 Iš peties
karalystė 11:50 Zatura. Nuotykiai
17:00 Sandėlių karai 18:00 Skorkosmose 13:55 Šokis svajonės
pionas 19:00 Amerikos talentai
ritmu 15:45 Nacionalinis sau21:00 Žinios 21:53 Sportas 21:58
gumas 17:30 Bus visko 18:30
Orai 22:00 Galaktikos sergėtojai
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
00:25 Bukas ir bukesnis 2 02:20
19:30 SUPERKINAS Vėžliukai
Paskutinis žmogus Žemėje
nindzės 21:35 Zūlanderis 2 23:35
Savigynos mokykla 01:10 Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias
05:30 Panorama. 05:52 Sportas.
Orai 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Algirdo muzikos
05:25 Specialioji jūrų policijos
mokyklos koncertas „Mes – jėtarnyba 06:15 Televitrina 06:30
ga”. 07:40 Kultūrų kryžkelė. RuČipas ir Deilas skuba į pagalbą
sų gatvė. 08:10 Misija. Vilnija.
07:00 Keršytojų komanda 07:30
08:35 Pažvelk į profesiją kitaip
Aladinas 08:00 Čipas ir Deilas
09:00 Mano mama gamina geskuba į pagalbą 08:30 Kempiriau! 09:55 Mokslo sriuba 10:25
niukas Plačiakelnis 09:00 VirtuDvyliktoji naktis 13:20 Klauskite
vės istorijos 09:30 Gardu Gardu
daktaro 14:10 Stilius 15:00 Mano
10:00 Svajonių ūkis 10:30 Mokybenamės sielos 16:00 Euromatis niekada nevėlu 11:00 Misija:
xx 16:35 Baras. Dokumentinis
dirbame sau 11:30 Inoekspertai
filmas apie Artūrą Barysą „Ba12:00 Veiverlio pilies burtininkai
rą” 17:30 Atspindžiai. Paveldo
13:55 Džiunglių karalius 15:45
kolekcija. HD 18:00 Prisikėlimo
Havajai 5.0 16:45 Ekstrasensų
ekspresas – šimtmečio veidai
mūšis 18:30 TV3 žinios 19:17
18:45 Bertolučis pagal Bertolučį
TV3 sportas 19:22 TV3 orai
20:45 Stambiu planu 21:30 Kino
19:25 Eurojackpot 19:30 Piktažvaigždžių alėja. Premjera. Tylus
darės istorija 21:20 Šnipų tiltas
skrydis 23:00 LRT OPUS ORE.
00:15 Gautas iškvietimas 3 01:45
Grupė „The Roop” 00:25 Kino
Katastrofiškai nesėkmingas filžvaigždžių alėja. Tylus skrydis
mas 03:10 Blogas policininkas
01:50 LRT OPUS ORE. Grupė
04:05 Kaip išsisukti įvykdžius
„The Roop”. 02:45 Linija, spalžmogžudystę 05:40 Naujakuriai
va, forma. 03:15 Stilius
BTV 06:15 Didžiojo sprogimo

EVANGELIJOS TAKU 15
ŠEŠTAdienis, 2018 m. rugsėjo 15 d., www.naujasisgelupis.lt

nuo Katedros iki Apaštalinės
nunciatūros.
Maršrutas: Popiežius papamobiliu vyks šiuo maršrutu:
T. Vrublevskio g. – Arsenalo
g. – T. Kosciuškos g.
Dalyviai: pasveikinti popiežių kelyje gali visi norintys, iki
18.30 val. atvykę į maršrute
nurodytas gatves.

RUGSĖJO 22 D.,
ŠEŠTADIENĮ,
VILNIUJE
11.30 val.
Popiežius vyks mandagumo
vizito pas Prezidentę Prezidento Rūmuose, o S. Daukanto
aikštėje susitiks su valdžios
ir pilietinės visuomenės atstovais, diplomatinio korpuso nariais.
Popiežius atvyksta į Prezidentūros rūmus mandagumo
vizito pas prezidentę 12.10
val.
Popiežius atvyksta į susitikimą su valdžios atstovais,
su visuomenės atstovais ir su
diplomatinio korpuso nariai
Simono Daukanto aikštėje
12.40 val.
Numatyta Šventojo Tėvo
kalba.
Svarbu: įeinantiems į susitikimo vietą numatoma patikra, todėl svarbu atvykti laiku.
Daiktai, kuriuos galima arba
draudžiama įsinešti į susitikimus, čia.

14.00 val.
Šeštadienio popietę Vilniuje,
Katedros aikštėje, popiežius
kviečia susitikti jaunimą. Nuo
14 val. prasidedanti jaunimo
programa bus tarsi „Pasaulio
jaunimo dienų“ atspindys. Numatomi meniniai pasirodymai,
giesmės, jaunų žmonių liudijimai, o kulminacija – paties
popiežiaus Pranciškaus kalba
jaunimui. Aikštės prieigose
laukiami visi, nepaisant amžiaus.
Laukiant popiežiaus Katedros aikštėje vyks programa
jaunimui.
Popiežius atvyksta į susitikimą su jaunimu 17.30 val.
Numatyta Šventojo Tėvo
kalba.
Popiežius apsilanko Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
18.40 val.
Dalyviai: susitikime dalyvauti kviečiami jauni 14–35
m. žmonės.
Registracija: registracija
baigta. Neužsiregistravę žmonės (visų amžiaus grupių) taip
pat kviečiami dalyvauti, stebėti
REKLAMA

susitikimą aikštės prieigose.
Atvykimas: į Katedros
aikštės sektorius dalyviai su
kvietimais įleidžiami nuo 10
val., bet ne vėliau nei iki 14
val. Svarbu atsižvelgti į rekomenduojamą atvykimo laiką,
nurodytą ant Jūsų kvietimo. Į
aikštės prieigas atvykti galima
bet kuriuo metu.
Užsakytais autobusais atvykstančioms grupėms rekomenduojama autobusus užregistruoti, kad būtų paskirta
parkavimo vieta (iki rugsėjo
17 d.).
Svarbu: įeinantiems į susitikimo vietą numatoma patikra,
todėl svarbu atvykti laiku.

14.30 val.
Popiežius Pranciškus Vilniuje apsilankys Aušros Vartų
Gailestingumo Motinos koplyčioje ir joje melsis Rožinio
dalį. Maldoje drauge dalyvaus
Aušros Vartų gatvėje susirinkusios šeimos, globojančios
ar įvaikinusios vaikus, siekiančios įsivaikinti. Visi tikintieji ir
geros valios žmonės, norintys
drauge melstis, kviečiami atvykti nuo Rotušės a. pusės.
Popiežius atvyksta į Gailestingumo motinos šventovę
16.30 val.
Numatyta Šventojo Tėvo
malda.
Atvykimas: prie Aušros
vartų atvykti reikia iki 14.30
val. nuo Rotušės aikštės pusės.
Svarbu: įeinantiems į susitikimo vietą numatoma patikra,
todėl svarbu atvykti laiku.

16.45 val.
Sveikiname popiežių kelyje
nuo Aušros Vartų iki Katedros
a. Maršrutas: Popiežius papamobiliu vyks šiuo maršrutu:
M. Daukšos g. – Žiuprionių
g. – Subačiaus g. – Maironio
g. – B. Radvilaitės g. – Šventaragio g.
Dalyviai: pasveikinti popiežių kelyje gali visi norintys, iki
16.45 val. atvykę į maršrute
nurodytas gatves.

18.30 val.
Sveikiname popiežių kelyje

RUGSĖJO 23 D.,
SEKMADIENĮ,
KAUNE IR
VILNIUJE
08.00 val.
Kaune, Santakos parke, jau
nuo ankstaus ryto prasidės
popiežiaus aukojamų šv. Mišių laukimo programa. Visi
laukiantieji Santakos parke
galės drauge melstis, giedoti,
klausytis liudijimų. Šv. Mišių
dalyviai, įeidami į sektorius,
gaus Mišių knygeles. Popiežiaus aukojamos šv. Mišios
– vizito Lietuvoje kulminacija.
Po jų Šventasis Tėvas tradiciškai kalbės „Viešpaties angelo“
maldą.
Popiežius šv. Mišias aukos
10.00 val.
Numatytas Šventojo Tėvo
pamokslas.
„Viešpaties angelo“ malda
– 12 val.
Registracija: Neužsiregistravę žmonės taip pat kviečiami dalyvauti šv. Mišiose, jiems
bus paskirtos atskiros erdvės.
Atvykimas: į Santakos parką piligrimai įleidžiami nuo
šeštadienio 22 val. iki sekmadienio 8 val. Svarbu atsižvelgti į rekomenduojamą atvykimo laiką, nurodomą ant Jūsų
kvietimo.
Užsakytais autobusais atvykstančioms grupėms rekomenduojama autobusus užregistruoti čia (iki rugsėjo 17
d.), kad būtų paskirta parkavimo vieta.
Svarbu: įeinantiems į susitikimo vietą numatoma patikra,
todėl svarbu atvykti laiku.
Kunigai iš Lietuvos, norintys koncelebruoti šv. Mišias,
registruojasi savo vyskupijos
kurijoje iki rugpjūčio 20 d.
Kunigų iš užsienio, norinčių koncelebruoti šv. Mišias,
registracija.

13.30 val.
Popietę popiežius Pranciškus Kauno arkikatedroje bazilikoje susitiks su Baltijos
šalių kunigais, pašvęstaisiais
ir pašvęstosiomis bei seminaristais. Laukiant Šventojo
Tėvo bus giedamas Akatistas.
Visi norintys stebėti susitiki-

mą kviečiami į Kauno Rotušės aikštę arba įsijungti LRT
televiziją.
Popiežius atvyksta 15 val.
Numatyta Šventojo Tėvo
kalba.
Svarbu: įeinantiems į susitikimo vietą numatoma patikra,
todėl svarbu atvykti laiku.
Kauno Rotušės aikštėje
įrengtuose ekranuose bus galimybė stebėti tiesioginę susitikimo transliaciją.

14.20 val.
Sveikiname popiežių kelyje
nuo Kauno arkivyskupijos kurijos iki Katedros. Maršrutas:
Popiežius papamobiliu vyks
šiuo maršrutu: Rotušės a. – M.
Valančiaus g.
Dalyviai: pasveikinti popiežių kelyje gali visi, atvykę
į maršrute nurodytas gatves
ir aikštę.

16.00 val.
Išvykimas į Okupacijų ir
Laisvės Kovų muziejų Vilnuje, su trumpu sustojimu maldai prie Geto Aukoms atminti paminklo Genocido aukų
aikštėje (Rūdninkų skvere),
Vilniuje.
Šventojo Tėvo išvykimas
iš Kauno į Vilnių numatytas
16.00 val.

eiti saugumo patikrą.
Galima įsinešti: sulankstomą kėdutę, pledą, maistą,
vandenį ir kitus nealkoholinius gėrimus (rekomenduojama ne stiklinė tara, leidžiami
termosai), vėliavą (ne metaliniu kotu), apsiaustą nuo lietaus
(nerekomenduojama neštis
skėčių), fotoaparatą, vaikišką
vežimėlį.
Draudžiama įsinešti: ginklus, jų sudedamąsias dalis ir
muliažus, sprogmenis, jų sudedamąsias dalis, sprogstamąsias medžiagas, pirotechnikos
gaminius, daiktus, medžiagas
ar priemones, kurias dėl smogiamųjų, kertamųjų, pjaunamųjų, duriamųjų savybių galima panaudoti kaip ginklus ar
sužeisti, peilius, žirkles, kopėčias, kirvius, kitas specialiąsias
priemones, įnagius bei daiktus,
panašius į juos, nuodingas,
degias, chemines, pavojingas
medžiagas ar skysčius, medžiagas, įrenginius, skysčius,
skleidžiančius jonizuojančią
spinduliuotę, infekcinę ar biologinę taršą, kitas priemones,
įrenginius, medžiagas, kurias
renginio saugumą užtikrinantys pareigūnai priskiria prie pavojingų, bepilotes skraidykles,
gyvūnus.

16.30 val.
Šventasis Tėvas apsilankys Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje Vilniuje. Buvusiame KGB vidaus kalėjime
jis sustos pasimelsti prie kelių
kalinių kamerų. Vėliau popiežius atvyks prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms.
Čia Šventasis Tėvas drauge
su Lukiškių aikštėje susirinkusiais žmonėmis melsis už visus
kalėjusius ir žuvusius dėl Lietuvos laisvės.
Okupacijų ir laisvės kovų
muziejų Šventasis Tėvas lankys 17.30 val.
Numatyta Šventojo Tėvo
malda prie paminklo okupacijų aukoms atminti.

17.45 val.
Sveikiname popiežių kelyje nuo Lukiškių a. iki Apaštalinės nunciatūros. Maršrutas:
Popiežius papamobiliu vyks
šiuo maršrutu: Gedimino pr.
– T. Vrublevskio g. – Arsenalo
g. – T. Kosciuškos g.

Daiktai, kuriuos galima
arba draudžiama
įsinešti į susitikimus su
popiežiumi
Norintys patekti į susitikimus su Popiežiumi turės pra-

Popiežiaus homilija: Velnias nusitaikė
į vyskupus. Melskimės už juos
Aukodamas Mišias Šv.
Mortos namų koplyčioje popiežius kalbėjo apie tris svarbiausius vyskupo tarnystės
aspektus – maldą, pašaukimo
suvokimą ir buvimą su žmonėmis.
Antradienio Mišių Evangelija kalba apie dvylikos apaštalų išrinkimą. Jėzus užkopė į
kalną ir visą naktį meldėsi. Kitą rytą jis pasišaukė mokinius,
iš jų išsirinko dvylika ir pavadino juos apaštalais. Apaštalai
– artimiausi Jėzaus mokiniai
ir bendradarbiai, dabartinių
vyskupų pirmtakai. Aukodamas Mišias Šv. Mortos namų
koplyčioje popiežius kalbėjo
apie tris svarbiausius vyskupo

tarnystės aspektus – maldą, pašaukimo suvokimą ir buvimą
su žmonėmis.
Pirmasis fundamentalus
bruožas – vyskupas turi būti
maldos vyras. Vyskupas turi
maldoje kalbėtis su Jėzumi.
Ypač sunkiomis akimirkomis
vyskupą turi guosti žinojimas,
kad Jėzus už jį meldžiasi, Jėzus yra maldoje su juo ir su
visais vyskupais. Toks įsitikinimas savo ruožtu vyskupą
įgalina melstis už save ir už
Dievo tautą.
Antrasis vyskupo tarnystės
ir tapatybės bruožas, sakė popiežius, yra suvokimas, kad ne
jis pats save paskyrė tarnystei,
bet Jėzus jį išsirinko. „Jei vyskupas myli Jėzų, jis nėra karjeristas, savo tarnystę suvokiantis kaip svarbias pareigas, siekianti vis kilti karjeros laiptais.
Vyskupas žino, kad jį Jėzus išsirinko. Jis neabejoja, kad buvo jo asmeniškai išrinktas. Dėl
to jis ir gali Viešpačiui sakyti:
„Tu išsirinkai mane, silpną,
nusidėjėlį...“ Jis nuolankus.
Jei vyskupas supranta, kad jį
Viešpats išsirinko, jis jaučia į
save nukreiptą Jėzaus žvilgsnį
ir tai jam duoda jėgų“.
Trečiasis vyskupo bruožas –
jis artimas Dievo tautai. „Vyskupas nevengia Dievo tautos,
nežiūri į ją iš tolo. Vyskupas
liečiasi prie Dievo tautos ir leidžia, kad tauta prie jo liestųsi.
Vyskupas neieško prieglobsčio pas galinguosius, nesitapatina su elitu. Elitas tekritikuoja vyskupą; Dievo tauta
tejaučia vyskupo meilę. Ir tai
yra tarsi ypatingas patepimas,
sutvirtinantis vyskupą jo pašaukime“.
Tai, pasak popiežiaus, reikia atsiminti ypač dabartiniais
laikais, kai velnias labiau negu
bet kada nusitaikė į vyskupus.
„Turime tai atsiminti šiais laikais, kai Didysis Kaltintojas
su įniršiu puola vyskupus. Tai
tiesa, kad visi esame nusidėjėliai. Jis atskleidžia mūsų nuodėmes, kelia jas aikštėn, kad
žmonės piktintųsi. Didysis
Kaltintojas, kaip sakoma pirmajame Jobo knygos skyriuje,
klajoja po žemę ieškodamas
ką galėtų apkaltinti. Vyskupo
jėga prieš Didįjį kaltintoją yra
malda – Jėzaus malda už jį ir
jo paties malda – o taip pat
nuolankumas, savo išrinkimo
suvokimas ir buvimas kartu
su Dievo tauta, vengiant aristokratiško gyvenimo, kuris atima patepimą. Šiandien melskimės už mūsų vyskupus: už
mane, už čia esančius ir už viso pasaulio vyskupus“.
VATICAN NEWS
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Rugsėjo 15 d.
ŠEŠTADIENIS
Pasaulinė kovos su prostatos
vėžiu diena
Tarptautinė demokratijos
diena
Miškininko diena
Saulė teka 06:49
leidžiasi 19:39
Dienos ilgumas 12.50
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Eugenija, Rolandas, Vismantas,
Rimgailė, Nikodemas
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, salierus,
salotas, špinatus, lapinius burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Rugsėjo 17 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 06:52
leidžiasi 19:34
Dienos ilgumas 12.42
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Robertas, Sintautas, Sintautė,
Pranciškus, Pranas
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, salierus,
salotas, špinatus, lapinius burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas konservuoti
šakniavaisius.
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Šio kryžiažodžio atsakymas –
Sugėriklis..

Sudoku

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 01, 02, 21,
31, 46, 47

Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
6+1 - 12891254.50€
6 skaičiai

0

496159.50€ 0

5+1 skaičius 15702.00€ 2
5 skaičiai

754.00€

4

4+1 skaičius 80.00€

45

4 skaičiai

8.50€

281

3+1 skaičius 5.00€

665

3 skaičiai

1.50€

4815

2+1 skaičius 1.25€

5092

2 skaičiai

36652

0.75€

Kito tiražo prognozė:

14,8 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

KET VIRTADIENIS
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Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

Lošimas
Nr. 1331
2018-09-12

Vikingo skaičius: 04
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+13 +19

Savaitė istorijos puslapiuose

1776
1830

m. rugsėjo 15 d.: Anglijos kariuomenė okupavo Niujorką.

m. rugsėjo 15 d.: geležinkelyje įvyko pirmasis nelaimingas
atsitikimas – atidarant pirmąją pasaulyje
geležinkelio stotį Mančesteryje mirtinai sužeistas žmogus.

1935

m. rugsėjo 15 d.: naciai Vokietijoje priėmė Niurnbergo įstatymus. Pagal juos iš visų žydų buvo atimta jų
pilietybė, atidaryti getai, svastika tapo nacionaline vėliava.

1945

m. rugsėjo 16 d.: įvyko steigiamasis Lietuvos išlaisvinimo komiteto (LIK) - Lietuvoje veikusios pasipriešinimo TSRS okupacijai organizacijos, siekusios
apjungti Lietuvos partizanus į vieningą judėjimą, išvaduoti Lietuvą bei atkurti nepriklausomybę - posėdis.

1934
1939

m. rugsėjo 17 d.: Tarybų Sąjunga
buvo priimta į Tautų Sąjungą.

m. rugsėjo 17 d.: antrojo Pasaulinio karo metu Sovietų Sąjunga
įsiveržė į Lenkiją.

RUGSĖJO
Atsakymai

Rugsėjo 18 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 06:54
leidžiasi 19:32
Dienos ilgumas 12.38
Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Juozapas, Stanislovas, Mingailas, Galmantė, Stefanija, Stefa, Elita
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, krapus,
garstyčias, pankolius, kalendras, bazilikus, rozmarinus,
mairūnus.
Sode, darže:
tinkamas laikas konservuoti
šakniavaisius.

Rugsėjo 20 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 06:58
leidžiasi 19:27
Dienos ilgumas 12.29
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Fausta, Kolumba, Vainoras,
Tautgirdė, Eustachijus, Vainora
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, kaupti vaisius, netinkamas
laikas laistyti.

RUGSĖJO

+8 +19

Rugsėjo 16 d.
SEKMADIENIS
Tarptautinė ozono sluoksnio
apsaugos diena
Saulė teka 06:51
leidžiasi 19:37
Dienos ilgumas 12.46
Jaunatis (6 mėnulio diena)
Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, Edita, Kipras
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, salierus,
salotas, špinatus, lapinius burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

Rugsėjo 19 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 06:56
leidžiasi 19:29
Dienos ilgumas 12.33
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Arnulfas, Januarijus, Girvinas,
Vytė, Vilhelmina, Vilė
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, krapus,
garstyčias, pankolius, kalendras, bazilikus, rozmarinus,
mairūnus.
Sode, darže:
tinkamas laikas konservuoti
šakniavaisius.

ORAI
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VANDENS TEMPERATŪRA

1946
1873

m. rugsėjo 17 d.: Prasidėjo Grai- visose prūsų žemėse, išskyrus Pamedę.[1] Iš
kijos pilietinis karas.
pradžių kova prieš ordiną vyko sėkmingai, tam. rugsėjo 18 d.: gimė arki- čiau, nesulaukus lietuvių pagalbos ir atvykus
vyskupas metropolitas Juoza- pastiprinimui iš Vakarų Europos, sukilimas
pas Jonas Skvireckas, Biblijos vertėjas į lie- buvo numalšintas.
tuvių kalbą.
m. rugsėjo 20 d.: Magelano
ekspedicijos pradžia. Kelionę
m. rugsėjo 18 d.: Kristupas Kopradėjo 265 žmonių įgula, bet atgal į Ispalumbas atrado Kosta Riką.
niją
1522 m. rugsėjo 6 d. sugrįžo tik 18 jūreim. rugsėjo 18 d.: Paskutiniai
sovietų armijos daliniai pali- vių. Po Magelano žūties kapitonu tapo Juan
Sebastián Elcano. F. Magelanas pirmasis iš
ko Lenkiją.
Europos vakarų kryptimi pasiekė Aziją, pirm. rugsėjo 19 d.: vokiečių ka- masis perplaukė Ramųjį vandenyną. Jo prariuomenė užėmė Vilnių.
dėta ekspedicija pirmoji apiplaukė pasaulį,
m. rugsėjo 19 d.: Raudonoji ar- nors pats jis šios kelionės metu žuvo dabarmija užėmė Vilnių.
tiniuose Filipinuose.
m. rugsėjo 19 d.: TSRS priimtas
m. rugsėjo 21 d.: Feliksas Vaitnutarimas „Dėl varpų skambėkus lėktuvu Lituanica II perskrido
jimo“, kuriuo liepta iš bažnyčių varpinių „dėl Atlanto vandenyną. Pakilo iš Niujorko, nutūpė
nereikalingumo“ pašalinti visus varpus.
Ballinrobo rajone (Airija), nors buvo numatyta
m. rugsėjo 19 d.: Pasirašytos nusileisti Kaune. Skrydžio trukmė apie 21 val.
30 min., nuskrista apie 5100 kilometrų.
Suomijos ir TSRS paliaubos.
m. rugsėjo 21 d.: Lietuvą sum. rugsėjo 20 d.: prasidėjo
krėtė nestiprus, bet jaučiamas
didysis prūsų sukilimas. Sukilimą paskatino 1260 m. liepos 13 d. žemaičių žemės drebėjimas, kurio epicentras buvo
pergalė Durbės mušyje prieš ordiną. Jis kilo Karaliaučiaus krašte.

1502
1993
1915
1939
1923

1944
1260

1519

+19 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+19 KAUNO MARIOS
+19 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+18 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1935

2004

GAMA RADIACINIS FONAS

38
40

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8840 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
8540 nSv/val.

nSv/val.

Žmogui žalinga dozė - 50 mln. nSv/val.
1986 m. Černobylio AE jų fiksuota 300 mlrd.

