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NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

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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Po FNTT tyrimų biudžetą papildė 4 mln. eurų 
„bešeimininkių“ lėšų

,,Ąžuolo‘‘ 
progimnazijoje 
tęsiamas 
projektas 
,,Erasmus+“
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Laima
DUOBLIENĖ

Praėjusį sekmadienį 
Šilavote buvo paminėtos 
dvi esminės Šilavoto 
parapijos įkūrėjo, kunigo 
Antano Radušio gyvenimo 
datos – 170 metų nuo jo 
gimimo ir 100-osios jo 
mirties metinės. 

Kunigas buvo prisimintas 
ir jo statytoje bažnyčioje, kur 
vyko Švč. Mergelės Marijos 
Vardo atlaidai, ir prie jo ka-
po Šilavoto kapinėse, ir Da-
vatkyne. 

Kunigą Šilavote mena 
jo darbai

„Svarstau, kas gi mums, ka-

talikams, yra bažnyčia, ir su-
prantu, jog tai dar vieni rimti 
reikalingi Namai. Gimtieji na-
mai – savi namai, o čia visų 
bendri namai, lemiantys daug 
žingsnių gyvenime, nes juose 
gyvena Dievas: krikštas, san-
tuoka, paskutinis suklupimas 

prie karsto – tai patys tikriau-
si namai. Ir mums, Šilavoto 
parapijos žmonėms, kunigas 
Antanas Radušis pastatė di-
džiulius namus, šviečiančius 
ant kalno, matomus iš visų 
pusių, o ir mes galime iš bokš-

Prienų rajono savivaldybės 
taryba 2018 m. rugpjūčio 
30 d. sprendimu Nr. T3-
230 patvirtino Prienų 
rajono savivaldybės kaimo 
plėtros rėmimo lėšų 
skyrimo tvarkos aprašą. 

Kaimo plėtros rėmimo lė-
šos skiriamos ūkininkams, 
žemės ūkio bendrovėms, aso-
ciacijoms, žemės ūkio koo-

Informacija ūkininkams apie 
Kaimo plėtros rėmimo lėšų 
skyrimo tvarką peratyvams, žemės ūkio su-

bjektams, įsiregistravusiems 
žemės ūkio ir kaimo valdą 
Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ir kaimo verslo registre, 
žemdirbius vienijančioms or-
ganizacijoms, veikiančioms 
Prienų rajone. Kviečiame 
pasinaudoti galimybe ir teikti 
prašymus dėl patirtų išlaidų 
pagal šiuos kriterijus:

Parlamentarai 
ketvirtadienį ėmėsi 
pervadinti dvi ministerijas.

Švietimo ir mokslo minis-
teriją norima pavadinti Švie-
timo, mokslo ir sporto mi-
nisterija, o Ūkio ministeriją 
– Ekonomikos ir inovacijų 
ministerija.

Po pateikimo už tokį pro-
jektą balsavo 69 Seimo na-
riai, prieš buvo vienas, aštuo-
ni susilaikė.

Švietimo ir mokslo minis-
trės Jurgitos Petrauskienės 
teigimu, ministerijos pervadi-
nimas – iškabų keitimas, kiti 
formalumai – kainuos apie 69 
tūkst. eurų. Dabartinėje Švie-
timo ir mokslo ministerijoje 
bus įsteigtas padalinys, ku-
ruosiantis sportą.

Daliai parlamentarų prie-
kaištaujant, kam be reikalo 

Keičiami dviejų ministerijų 
pavadinimai leisti pinigus ir keisti pava-

dinimus, J. Petrauskienė pri-
minė, kad Vyriausybė teik-
dama šį siūlymą vykdo Sei-
mo valią.

Parlamentas šių metų bir-
želį priėmė rezoliuciją, siū-
lančią Vyriausybei Švietimo 
ir mokslo ministerijos pava-
dinimą pakeisti į Švietimo, 
mokslo ir sporto ministeri-
jos. Taip esą būtų sudarytos 
sąlygos reikšmingai padidin-
ti sporto prestižą visuomenėje 
ir valstybės bei savivaldybių 
institucijose ir įstaigose.

Ūkio ministeriją norima 
pervadinti, nes dabartinis jos 
pavadinimas tiksliai neatspin-
di „atliekamų funkcijų turinio, 
neatitinka šiuolaikiško požiū-
rio į ekonominių procesų re-
guliavimą ir nėra orientuotas 
į svarbiausias valstybės politi-
kos sritis ekonominių procesų 
reguliavimo požiūriu“.  BNS

Finansų ministerijos pa-
rengtas 2018–2021 metų 
ekonominės raidos scenarijus 
yra tinkamas rengti 2019-ųjų 
valdžios sektoriaus biudže-
tų projektus, tačiau dėl didė-
jančių išorės rizikų ir vidaus 
ekonomikos tendencijų reikia 
galvoti apie rezervo sunkme-
čiui didinimą, teigia Valstybės 

Valstybės kontrolė: būtina 
didinti rezervą sunkmečiui

kontrolė.
Ministerijos analitikai pro-

gnozuoja, kad prekių ir pas-
laugų eksportas šiemet turėtų 
augti 5,7 proc., kitąmet – 5,1 
procento. Suderinta vidutinė 
metinė infliacija šiemet turė-
tų siekti 2,7 proc., o kitąmet 
kainų augimas turėtų sulėtėti 
iki 2,5 procento.  BNS

 Šiemet Finansinių 
nusikaltimų tyrimų 
tarnyba (FNTT) atliko šešis 
tyrimus, po kurių 4 mln. 
eurų pripažinti neturinčiais 
teisėto savininko ir pervesti 
į Lietuvos biudžetą, 
ketvirtadienį pranešė 
naujienų portalas 15min.lt.

FNTT Vilniaus apygardos 
valdybos viršininkas Dainius 
Baršauskas portalui sakė, kad 

priimtų sprendimų niekas ne-
apskundė.

„Tai rodo, kad nėra tokio le-
galaus pinigų savininko, kuris 
galėtų ateiti ir pasakyti teisme: 
„Aš esu teisėtas šių lėšų savi-
ninkas ir aš galiu tai pagrįsti,“ 
– sakė D. Baršauskas.

FNTT tyrė sąskaitais, regis-
truotas Lietuvoje veikiančiuo-
se bankuose ar užsienio bankų 
filialuose, su kuriomis buvo 

susiję Indijos, Švedijos, Ni-
gerijos bei Lietuvos piliečiai. 
Dažniausiai ikiteisminiai ty-
rimai pradedami gavus infor-
maciją iš finansų įstaigų apie 
įtartinas finansines operacijas, 
didesnes nei 15 tūkst. eurų.

Lėšos gali būti pervedamos 
į valstybės iždą, jei kyla įta-
rimų, jog jos gali būti įgytos 
iš nusikalstamos veiklos, o 
FNTT nesulaukia įtikinamų 
paaiškinimų dėl pinigų teisė-
tumo.  BNS
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Dujų vartojimas mažėjo beveik 10 proc. 
Lietuvoje pirmąjį šių metų pusmetį buvo suvartota 11,58 
teravatvalandės (TWh) gamtinių dujų – 9,57 proc. mažiau nei 
2017 metų pirmoje pusėje.  Importuotojai importavo 12,73 TWh 
gamtinių dujų – 2,98 proc. mažiau nei tuo pačiu metu pernai.

Lietuvai reikia plėsti elektros pajėgumus
Lietuvai būtina plėsti efektyvius elektros energijos pajėgumus, 
kad ateityje energetikos sistema veiktų patikimai. Vienas 
svarbiausių darbų bus suvaldyti atotrūkį tarp augančio elektros 
vartojimo ir patikimų elektrinių galios mažėjimo - rodo tyrimai.

to matyti 20 km spinduliu. 
Šiuose namuose per daugiau 
nei 100 metų praėjo savo gy-
venimą jau kelios kartos... Aš 
kaip gražiausią vaizdą vis ma-
tau savo Motiną balta skarele, 
sekmadienį skubančią prieš 
kalnelį į tuos kitus namus pa-
simelsti, atitolti, pamąstyti“, 
– kalbėjo atminimo popietę 
Davatkyne vedusi Maironio 
literatūros muziejaus direk-
torė, poetė, prozininkė Aldona 
Ruseckaitė. 

Antanas Radušis – kunigas, 
statytojas, uždraustos spaudos 
platintojas, knygnešys, švietė-
jas, mokytojas, miškininkas, 
tautosakininkas. Šiais 2018 
metais minimos dvi svarbiau-
sios jo gyvenimo datos – 170 
metų nuo jo gimimo ir 100 
metų nuo jo mirties.

Pasak A. Ruseckaitės, An-
tanas Radušis kaip žmogus 
nuo mūsų nutolo, toks jau 
žmogaus likimas, bet kokie 
liko jo darbai. Duok, Dieve, 
kad kitas bent dalį paliktų tiek 
darbų. Bent nedidelę dalį.

Įvairiose enciklopedijose 
A. Radušis minimas kaip lie-
tuviškos spaudos platintojas 
jau nuo gimnazijos laikų, kaip 
prisiekęs knygnešys, kaip to 
meto laikraščių bendradar-
bis, kaip 1905 m. Vilniaus 
didžiojo Seimo dalyvis, taip 
pat išvardijamos ir kitos svar-
bios jo gyvenimo bei veiklos 
pozicijas.

Išties Dievas Šilavotui buvo 
maloningas, kad čia buvo pa-
skirtas Antanas Radušis – di-
di asmenybė, plačių pažiūrų 
žmogus, be galo darbštus, su 
polėkiu ir meile gyvenimui 
bei žmonėms, vertinamas Pe-
terburgo mokslininkų, Jono 
Basanavičiaus, profesoriaus 
Eduardo Volterio ir kitų gar-
sių veikėjų draugas.

Galime išskirti keturias 
pagrindines kunigo veiklos 
kryptis: bažnyčios statyba, 
švietimas, trakelio sodinimas 
ir tautosakos rinkimas bei už-
rašymas. Kiek daug per 23-
ejus gyvenimo Šilavote me-
tus padaryta!

Šilavotiškiai nusilenkė kunigui Antanui 
Radušiui Nedaug žinoma apie Anta-

no Radušio vaikystę, šeimą: 
gimė 1848 m. birželio 12 d. 
Oranuose (Gižų valsčiuje), 
mokėsi Marijampolės gim-
nazijoje kartu su būsimu gar-
siu knygnešiu Petru Kriaučiū-
nu, jau gimnazijoje įsitraukė 
į slaptą lietuvių moksleivių 
būrelį. Baigė Seinų kunigų se-
minariją. Prisiminimuose apie 
seminarijos veiklą fiksuoja-
ma, jog „du vyrai Seinų semi-
naristams turėjo daug įtakos. 
Tai buvo Antanas Radušis 

(įstojęs į seminariją 1870 m.) 
ir Petras Kriaučiūnas (įstojęs 
1871 m.). Abu iš Marijampo-
lės, kur jau buvo sudarę slaptą 
lietuvių būrelį“.

A. Radušis buvo kilnoja-
mas iš parapijos į parapiją, 
rusų valdžia jį persekiojo, 
netgi buvo nubaudusi 10 ru-
blių bauda už netinkamą pa-
mokslą, o jis vis tiek platino 
spaudą, dirbo lietuvybei, ko-
vojo su caro priespauda lietu-
viškam raštui. Ūdrijos para-
pijoje pradėjo aktyviai rinkti 
tautosaką, užrašinėti lietuvių 
liaudies dainas. 

Bažnyčios statyba 
1891 m. buvo atkeltas į Su-

valkiją, į Skriaudžių bažnyčią. 
1895 m. buvo paskirtas klebo-

nu į steigiamą parapiją Šilavo-
to kaime. 47 metų A. Radušis 
pirmą kartą gavo parapiją, ta-
po klebonu, iki šiol visur tebu-
vo vikaras.  „Galbūt tokiu bū-
du caro valdžia manė sutram-
dyti šį nepaklusnų lietuvį ar-
ba net sužlugdyti. Bažnyčios 
Šilavote nebuvo, tik koply-
čia, vėjas nešė kalnelių smėlį 
į akis, miestelis mažulėlis lyg 
vištos gūžta. Tačiau ne Radušį 
palaužti, jis Šilavote susidarė 
darbų planą – pirmiausia pa-
sistatė su talkomis kleboniją, 

pasodino šalia sodą, iškasė 40 
metrų gylio šulinį ir ėmė ruoš-
tis bažnyčios statybai. Mari-
jampolėje surado inžinierių 
Valerijų Rybovskį, kuris su-
projektavo Šilavoto bažnyčią 
– didelį neogotikinį statinį. 
Klebonas su talkininkais su-
prato, kad plytas pirkti būsią 
per brangu, tad sugalvojo ati-
daryti savo plytinę Mikalinės 
kaime ir čia žiesti plytas, vals-
tiečiai dar privežė ir akmenų“, 
– pasakojo A. Ruseckaitė. 

Nauja Šilavoto Švenčiau-
sios Jėzaus Širdies bažnyčia 
buvo konsekruota 1902 m. 
spalio 28 d. Bažnyčia dar ne-
buvo baigta – stogas dengtas 
šiaudais, grindys – asla, iš-
pilta žvyru, sienos nudažy-
tos aliejumi, išspaustu iš pa-

rapijiečių suneštų sėmenų. 
Bažnyčia buvo įrenginėjama 
ir po jos įšventinimo – 1908 
m. sumontuoti Dancige pa-
gaminti vargonai, apskardin-
tas stogas.

A. Ruseckaitė priminė, kad 
per Pirmąjį pasaulinį karą 
bažnyčia smarkiai nukentėjo, 
o naujus vargonus sumeistra-
vo Jonas Garalevičius (1871–
1943), garsus Lietuvos muzi-
kos instrumentų meistras, lie-
tuvių tautinio sąjūdžio veikė-
jas, aviacijos konstruktorius, 
verslininkas.

Švietėjas, 
kraštotyrininkas, 

miškininkas...
Antanas Radušis, suvokęs, 

kad dauguma parapijos vaikų 
yra beraščiai, 1902 m. klebo-
nijoje įsteigė pradžios moky-
klą ir skyrė mokiniams savo 
asmenines lėšas. Klebonijo-
je vaikai mokėsi iki 1911 m., 
kol buvo atidaryta valstybinė 
mokykla. 

1904 m atgavus lietuviš-
ką spaudą, Antanas Radušis 
dar labiau ėmė skatinti pa-
rapijiečius šviestis – netru-
kus katalikiškos ir tautinės 
minties savaitraštį „Šaltinis“ 
prenumeravo jau 80 Šilavo-
to parapijos šeimų. Klebonas 
ir pats nevengė publicistinės 
veiklos – dar anksčiau buvo 
„Varpo“ leidimo komiteto 
narys, vėliau bendradarbiavo 
„Tėvynės sarge“, „Šaltinyje“. 
Šiuose laikraščiuose galima 
aptikti jo straipsnių, tiesa, tai 
būtų sunku, nes dauguma ra-
šančiųjų pasirašydavo slapy-
vardžiais.

Dar vienas didžiulis A. 
Radušio nuopelnas Šilavoto 
kraštui – ant smėlio pustomų 
kalvų pasodintas trakelis. „Vis 
pakalbindamas valstiečius, 
kad užleistų nederlingos že-
mės plotelį, plėtė mūsų tra-
kelį – kalvose prie bažnyčios 
kunigas kartu su šilavotiškiais 
pasodino apie 12 000 spy-
gliuočių: šilkapušių ir pušų. 
Suvešėję medžiai ir šiandien 
džiugina mus, kaip mes gy-
ventume be trakelio...“ – kal-
bėjo A. Ruseckaitė. 

Šilavoto apylinkėse švie-
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Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Kodėl partijos dar nepristato 
kandidatų į savivaldybės vadovus? 
Ar turite savo favoritą?

REKLAMA

atKelta IŠ 1 p.

Odeta Stadalienė
Gal partijos sąmoningai 

dar laukia ir nekelia kandi-
datų, nes siekia, kad paskuti-
nę akimirką iškėlus kandida-
tą rinkėjai nespės įsigilinti į jo 
nuveiktus ar nenuveiktus dar-
bus ir rinks ekspromtu. Nesu 
įsigilinusi į Tarybos darbą, bet 
visada visi norime, kad būtų 
nuspręsta geriau, atsakingiau. 
Apmaudu, kai Tarybos nariai 
tik posėdžio metu pradeda gi-
lintis į svarstomą sprendimo 
projektą. Bet – ką patys išsi-
rinkome, tą ir turime. Vyksta 
darbai Prienuose – įgyven-
dinami įvairūs projektai, o 
kodėl jie vyksta, mano ma-
nymu, lėtai, nesu įsigilinusi. 
Visada tikimės, kad nauja 
valdžia dirbs geriau, priims 
protingus sprendimus, bus 
nors taip, kaip pas kaimy-
nus, bet, kai pasiaiškini, su-
žinai, kad problemų yra vi-
sur, ir pas kaimynus. Kokią 
valdžią beišsirinktume, ji vis 
tie visiems nebus gera, tačiau 
visi tikimės, kad bus tęsiami 
pradėti darbai, o ne griauna-
ma ir statoma iš naujo. 

Danutė Marčiulionienė
Manau, kad pačios parti-

jos dar neapsisprendžia dėl 
lyderių, todėl ir nepristato 
visuomenei. Man patinka 
dabartinis Prienų savivaldy-
bės vadovas, aš už jį balsuo-
čiau, nes, mano manymu, 
jis tinkamas žmogus šiame 
poste. 

Dažnai stebiu ir Tarybos 
darbą. Ir nesuprantu, kodėl 
kartais riejamasi dėl smul-
kmenų, kodėl nesusitariama 
dėl neesminio klausimo, ko-
dėl prieš posėdį nediskutuo-
jama. Gal tie vieši pasisaky-
mai – jau ruošimasis rinki-
mams? Bet ar tie, kurie kelia 
daugiausiai sumaišties, verti 
pasitikėjimo? Lyderių, vertų 
kandidatuoti į mero postą, 
nėra daug, o jei partijos ir iš-
trauks kokį „slaptą ginklą“, 
tai vargu ar per tuos kelis mė-
nesius įmanoma „susirinkti“ 
žmonių palaikymą. 

Konfiskavo 20 tonų suvenyrinių Eiffelio bokštų 
Prancūzų policija konfiskavo 20 tonų miniatiūrinių Eiffelio (Eifelio) 
bokštų, teisėsaugai bandant susidoroti su nelegaliai savo prekes 
turistams Paryžiuje siūlančiais suvenyrų pardavėjais. Už penkis 
nedidelius metalinius suvenyrus prašoma vieno euro.

Nuteisti kalėti uždarytos televizijos vadovai
Stambulo teismas trečiadienį už „terorizmo propagandos“ 
skleidimą skyrė laisvės atėmimo bausmes vienos uždarytos 
kairiosios pakraipos televizijos trims buvusiams vadovams. Po 
nepavykusio perversmo, Turkijoje įkalinti 183 žurnalistai.

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

Eglė

Esu kaunietė, todėl apie 
Prienų valdžią nieko neži-
nau. Manau, kad kandidatų 
nė viena savivaldybė dar be-
veik neskelbia, nes politikai – 
kaip maži vaikai, jie niekada 
neapsisprendžia. Nors ruoštis 
ir rinkėjus supažindinti jau 
turėtų pradėti – kandidatų į 
prezidentus jau turime. Man 
Kauno meras patinka, gali 
likti ir toliau. Pokyčiai Kau-
ne – akivaizdūs. Galbūt tai 
sutapimas, gal tie projek-
tai buvo jau ankstesnės val-
džios pradėti, bet įgyvendina 
dabartinė valdžia. Keičiasi ir 
Prienai, tvarkosi. Dabar žmo-
nėms nepatogu, bet netrukus 
bus viskas gražu ir tvarkinga. 
O valdžia, kokia ji bebūtų, vis 
tiek visiems nebus gera. 

Kazys Aldakauskas

Valdžią reikėtų rinkti pa-
gal jau nuveiktus darbus, 
bet aš didelių užbaigtų dar-
bų nematau. Manau, kad 
daugiau projektų įgyvendi-
nama mieste, o kaimas pa-
mirštamas. Aš kol kas ne-
žinau, už ką balsuočiau – iš 
dabartinių politikų nematau 
nė vieno tinkamo kandidato 
į merus. O jie ir patys dar ne-
siafišuoja. Partijų kandidatai 
gal laukia, kol savo kandi-
datūras iškels nepartiniai. 
O gal visi laukia paskutinės 
akimirkos, kad žmonės ne-
spėtų susipažinti, sužinoti, 
ko jie prisidirbę, ir balsuotų 
už bet ką.  

Informacija 
ūkininkams 
apie Kaimo 
plėtros 
rėmimo lėšų 
skyrimo tvarką

- mokymo kursams, semi-
narams, išvykoms organizuoti 
ir iš dalies jiems apmokėti;

- dalyvavimo parodose ir 
konkursuose išlaidoms (daly-
vio mokesčiui) padengti;

- ūkininkų šventėms ir ki-
tiems renginiams;

- pieno gamintojams, lai-
kantiems ne mažiau kaip 5 
pienines karves, – nereikš-
minga (de minimis) pagalba 
esant rinkos veikimo sutrik-
dymams iki 6 eurų už pieni-
nę karvę, registruotą Ūkinių 
gyvūnų registre iki lapkri-
čio 1 d.;

- ūkininkams, praradusiems 
dalį augalų (derliaus) dėl ne-
palankių meteorologinių są-
lygų ir pateikusiems Savival-
dybės administracijos direk-
toriaus įsakymu sudarytos 
Žuvusių žemės ūkio augalų 
pasėlių plotų nustatymo ko-
misijos patikros aktus;

- melioracijos statinių (iš-
skyrus valstybei nuosavybės 
teise priklausančius griovių ir 
drenažo rinktuvus (<12,5 cm 
diametro)) remonto darbams, 
kurie atliekami Prienų rajono 
savivaldybėje, iš dalies kom-
pensuoti;

- paramai gaisro ar nelaimės 
atveju – iki 1000 eurų; 

- palūkanoms už investici-
nius kreditus ir žemei įsigy-
ti kompensuoti – iki 50 pro-
centų;

- kooperatyvų steigimo ir 
juridinių konsultacijų žemdir-
bių kooperacijos klausimais 
išlaidoms kompensuoti.

Prašymus galima teikti iki 
š. m. gruodžio 3 d. imtinai.

Smulkesnė informacija 
teikiama Prienų rajono savi-
valdybės administracijos Že-
mės ūkio skyriuje (214 ir 222 
kab.), tel.: (8 319) 61160; (8 
319) 611163; (8 319) 61164.

Žemės ūkio skyriaus  
informacija 
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-09-11 apie 02.50 val. gautas 
pranešimas, kad Prienuose, Vy-
tauto gatvėje dega automobilis. 
Lengvasis automobilis BMW 740 
(2013 m.), priklausantis UAB 
„Luxrent“, degė atvira liepsna. 
Apdegė pusė bamperio, galinis 
dešinysis sparnas ir bagažinės 
dangtis. 

2018-09-11 ryte, 08.53 val. gautas 
pranešimas iš GMP, kad Prienuose, 
Stadiono g. reikia pagalbos išnešti 
ligonę. E. B. (gim. 1933 m.) išnešta 
ir įkelta į GMP automobilį.

2018-09-11 apie 18.03 val. gautas 
pranešimas iš PK, kad Veiverių 
sen., Veiverių mstl., Kauno g. prie 
kapinių rastas daiktas, panašus į 
sprogmenį. Įvestas planas „Sky-
das“. Budėta, kol atvyko Alytaus 
išminuotojai, išsivežė karo laikų 
sprogmenį ir sunaikino karjere.

2018-09-12 Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK gautas vyro (gim. 
1995 m.) pareiškimas, kad, socia-
liniuose tinkluose radęs skelbimą 
apie iš užsienio siunčiamas deta-
les, birželio mėn. užsisakė auto-
mobilio detalių ir sumokėjo 800 
eurų. Tačiau sutartų detalių iki šiol 
negavo, pinigai negrąžinti.

2018-09-12 apie 17.20 val. Prienų 
r., Veiverių sen., Patašinės k., 
pievoje, konflikto metu vyras 
(gim. 1966 m.) smurtavo prieš 
savo sugyventinę (gim. 1958 m.). 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2018-09-12 apie 17 val. Prienų r., 
Stakliškių sen., Stakliškių k., Trakų 
g., neblaivus vyras (gim. 1978 m.) 
smurtavo prieš savo motiną (gim. 
1940 m.). Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2018-09-12 Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK gautas Prienų globos 
namų direktorės pareiškimas dėl 
moters pasišalinimo nesumokėjus 
už suteiktas paslaugas (nuomą). 
Nuostolis – 224 eurai.

2018-09-12 apie 9 val. Prienų 
rajono savivaldybės administra-
cijos Jiezno seniūnijos darbuotojai 
pastebėjo, kad Prienų r., Jiezne, 
Vytauto g., prie autobusų stoties 
pavogtas biotualetas. Nuostolis 
– 713 eurų.

nių reikalavimų įgyvendinimą 
(ministro įsakymas Nr. 3D-
585). Kaip paaiškino A. Šilei-
ka, pagal šią priemonę nuo šių 
metų rugsėjo 3 iki spalio 15 d. 
smulkieji kiaulių augintojai gali 
teikti paraiškas įsigyti biologi-
nio saugumo priemones.

Pasak sky-
riaus vedėjo, 
atlyginama iki 
90 proc. šių bi-
ologinio saugu-
mo reikalavi-
mams įgyven-
dinti reikalingų 
priemonių įsi-
gijimo išlaidų, 
bet ne daugiau 
kaip 1 500 eu-
rų vienam pa-
reiškėjui.

A.Šileika pabrėžė, kad ūki-
ninkas, apsisprendęs laikyti 
kiaules, turi pasikviesti veteri-
narijos gydytoją ir aptarti bei 
įvertinti, kokių priemonių ūkiui 
reikėtų, kad pinigai nebūtų iš-
leisti veltui. „Ūkininkas turi šias 
priemones turėti, neperduoti ir 
išlaikyti ne mažiau kaip metus“, 
– sakė pašnekovas.

Tiesa, ŽŪM atstovas minė-
jo, kad priemonei yra skirta 1,1 
mln. eurų valstybės biudžeto 
lėšų ir jei šia priemone norės 
pasinaudoti labai daug kiaulių 
augintojų, parama gali mažėti, 
bet ne daugiau kaip 40 procen-
tų, t. y. bus kompensuojama iki 
60 proc. patirtų išlaidų.

Beje, pašnekovas ragino 
smulkiuosius kiaulių augintojus 
įvertinti, ar šalia nėra stambių 
kiaulių auginimo kompleksų 
arba mėsos perdirbimo įmonių, 
kad, rizikuodami pasilikti kiau-
les ir jas auginti, nebūtų vėliau 
priversti padengti bendrovės pa-
tirtų nuostolių, jei kiaulės visgi 
susirgtų AKM ir šalia esanti di-
džioji bendrovė teisme įrodytų, 
jog jos patirti nuostoliai susiję 
su smulkiojo kiaulių augintojo 
veiksmais. „Ministerija tikrai 
nepasisako už smulkiųjų kiau-
lių augintojų naikinimą, tiesiog 
bandome pasakyti, kad žmonės 
patys turi apsispręsti, ar jie su-
geba apsisaugoti nuo viruso pa-
tekimo į kiaulių laikymo vietą, 
ar ne, – dėstė A. Šileika. – Jei 
sugeba, tikrai nėra ir nebus pri-

Pagalba laikantiems kiaules maro paliestuose rajonuose
verstinio išnaikinimo.“

Išmoka už kiekvieną 
paskerstą kiaulę

Kita priemonė, anot sky-
riaus vedėjo, skirta tiems ūki-
ninkams, kurie nusprendė, jog 
rizika yra per didelė, ir nuta-

rė paskersti laikomas kiaules. 
Kaip atskleidė pašnekovas, 
draudimo išmoka tokiu atveju 
numatyta „Pagalbos teikimo 
kiaulių laikytojams skatinant 
vykdyti afrikinio kiaulių maro 
prevencijos priemones taisy-
klėse“ (ministro įsakymas Nr. 

3D-586). Jos numato skirti 100 
eurų dydžio išmoką už kiekvie-
ną paskerstą kiaulę tiems šių gy-
vulių laikytojams, kurie nuspręs 
atsisakyti kiaulių auginimo tre-
jus metus šiemet AKM palies-
tuose šalies rajonuose. Paramą 
galės gauti žmonės, laikę nuo 1 
iki 100 kiaulių.

Kaip sakė A. Šileika, pareiš-
kėjai teikti paraišką ir kitus bū-
tinus dokumentus kviečiami 
savivaldybėse pagal fizinio as-
mens gyvenamąją vietą arba ju-
ridinio asmens buveinės adresą 
nuo š. m. rugsėjo 3 iki 2019 m. 
vasario 1 d.

ŽŪM atsto-
vas priminė, 
jog, paskerdus 
kiaulę, būtina 
išsikviesti ve-
terinarijos gy-
dytoją, kuris 
paimtų mėgi-
nius ir ištirtų, ar 
kiaulė nesirgo 
AKM. Paskui 
skerdieną ga-
lima apdoroti 

iš karto, o jei mėginys nusta-
tytų AKM, gaminius tektų su-
naikinti.

Galima keisti veiklos sritį
Pasinaudoję išmoka už pa-

skerstas kiaules, augintojai taip 
pat turi galimybę gauti išmoką 

įsigyti bet kokius kitus ūkinius 
gyvūnus – jiems bus atlyginama 
iki 90 proc. išlaidų (ministro įsa-
kymas Nr. 3d-587 „Dėl žemės 
ūkio ministro 2014 m. gruodžio 
2 d. įsakymo Nr. 3D-914 „Dėl 
pagalbos už įsigytus ūkinius gy-
vūnus teikimo taisyklių patvir-
tinimo“ pakeitimo“). Pasak pa-

šnekovo, ūkininkai pagal šią 
priemonę gali nusipirkti bet 
kokį ūkinį gyvūną, pradedant 
karvute ar antimi, baigiant 
triušiu. „Žinoma, yra sąlyga, 
kad reikia šiuos gyvūnus iš-
laikyti trejus metus. Su karve 
nekyla jokių problemų, o štai 
su žąsimi ar triušiu – sudėtin-
giau. Čia ir prasideda verslas, 
nes, prieš Kalėdas paskerdęs 
žąsį, ūkininkas iš kiaušinių ar 
nusipirktų žąsiukų vėl turės 
užsiauginti kitą žąsį, kad taip  
ciklas suktųsi trejus metus“, 
– vardijo A. Šileika.

Ši valstybės pagalba ski-
riama žmonėms, kurie pa-
skutinį mėnesį prieš paramos 
taisyklių įsigaliojimą (rugpjū-
čio 28 d.) laikė nuo 1 iki 100 
kiaulių ir visas jas paskerdė, 
sunaikino arba jos nugaišo 
dėl AKM. Paraiškos ir kiti 
privalomi pateikti dokumen-
tai, anot ŽŪM atstovo, pri-
imami savivaldybėse pagal 
fizinio asmens gyvenamąją 
vietą arba juridinio asmens 
buveinės adresą tik iki spalio 
15 d., todėl, norintiems suspė-
ti pasinaudoti šia priemone, 
reikėtų suskubti iki šio termi-
no paskersti kiaules.

Pasinaudoti galima ne 
visur

A.Šileika priminė, kad šio-
mis priemonėmis gali pasi-
naudoti ūkiai, esantys tik tuo-
se rajonuose, kuriuose šiais 
metais nustatyti AKM atvejai 
šernams arba kiaulėms. Šie 
rajonai skelbiami ir nuolat at-
naujinami VMVT tinklalapy-
je ir šiuo metu sudaro daugiau 
nei pusę visų Lietuvos rajonų 
– 39 iš 60.

Tai Akmenės, Alytaus, 
Anykščių, Birštono, Bir-
žų, Druskininkų, Elektrėnų, 
Ignalinos, Jonavos, Joniškio, 
Jurbarko, Kaišiadorių, Kau-
no, Kėdainių, Kelmės, Kupiš-
kio, Lazdijų, Marijampolės, 
Mažeikių, Molėtų, Pakruojo, 
Panevėžio, Pasvalio, Prienų, 
Radviliškio, Raseinių, Rokiš-
kio, Šakių, Šalčininkų, Šiau-
lių, Šilutės, Širvintų, Telšių, 
Trakų, Ukmergės, Utenos, 
Varėnos, Vilniaus, Zarasų 
rajonų savivaldybės.

UžsK. Nr. 009

Afrikinis kiaulių maras 
(toliau – AKM) – ypač 
pavojinga užkrečiama 
virusinė naminių bei 
laukinių kiaulių ir šernų 
liga. Lietuvoje ši liga 
plinta itin sparčiai ir, nors 
ji nepavojinga žmonėms, 
bet nesilaikant saugumo 
reikalavimų kyla 
pavojus, kad per mėsą, 
kraują, vidaus organus 
pavojingas virusas bus 
išplatintas už ligos židinio 
ribų. 

Pasak Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos (to-
liau – VMVT), nuo 2018 m. 
pradžios Lietuvos laukinėje 
faunoje AKM patvirtintas 
1 192 vietose 2 714 šernų (2 
434 nugaišusiems ir 280 su-
medžiotų), o iki rugsėjo 1 d. 
Lietuvoje buvo nustatyti 49 
AKM židiniai 36 šalies rajo-
nuose. Anksčiau buferinėse 
zonose (apsauginė teritorija, 
kurioje taikomi griežčiausi 
biologinės saugos reikalavi-
mai) laikomos kiaulės būda-
vo priverstinai išskerdžia-
mos, dabar šios priemonės 
atsisakyta, o smulkiesiems 
kiaulių augintojams, augi-
nantiems nuo 1 iki 100 kiau-
lių rajonuose, kuriuose šie-
met nustatyti AKM atvejai 
šernams arba kiaulėms, siū-
loma teikti paraiškas gauti 
valstybės pagalbą.

Galima įsigyti saugumo 
priemones

Žemės ūkio ministerija (to-
liau – ŽŪM) parengė kovos 
su šia liga planą – ekonomiš-
kai naudingus pasiūlymus 
biosaugai kiaulių ūkiuose 
stiprinti arba kitų rūšių gyvū-
nams įsigyti. Kaip sakė ŽŪM 
Gyvulininkystės ir veislinin-
kystės skyriaus vedėjas Arū-
nas Šileika, šis planas turėtų 
padėti žmonėms apsisaugoti 
ir apsispręsti, taip pat paremti 
juos finansiškai. Anot pašne-
kovo, tam buvo sukurtos trys 
pagalbos priemonės. Pagalbos 
taisyklės įsigaliojo nuo š. m. 
rugpjūčio 28 d. 

Viena iš jų – pagalba kiau-
lių laikytojams, apsisprendu-
siems nenaikinti kiaulių, už 
biologinio saugumo priemo-

Britaniją užklupus audrai žuvo du žmonės 
Didžiojoje Britanijoje trečiadienį žuvo viena nuo skardžio nupūsta 
moteris, o Airijoje nuvirtęs medis pražudė vieną vyrą, abi šalis 
užklupus rekordinio smarkumo vėjams. Audra „Ali“ atnešė 145 
km per valandą greitį viršijančių vėjo gūsių ir smarkių liūčių.

Prancūzijos bažnyčioje nusižudė kunigas
Prancūzijos šiaurėje savo bažnyčioje nusižudė vienas 38-erių 
kunigas, apkaltintas mergaitės tvirkinimu, trečiadienį naujienų 
agentūrai AFP pranešė vietos prokurorai ir šaltiniai policijoje.

Priimamos paraiškos biologinio  
saugumo priemonėms įsigyti:

> tvora, skirta kiaulių laikymo vietai aptverti;
> vartai, skirti patekti į kiaulių laikymo vietą;
> langai, skirti kiaulių laikymo patalpai;
> pašarų terminio apdorojimo įranga;
> dezinfekciniai barjerai asmenims ir (ar) transporto prie-

monėms;
> dezinfekciniai purkštuvai;
> plovimo, valymo, dezinfekcijos įranga ir priemonės;
> konteineriai, skirti laikyti gaišenoms;
> priemonės nuo graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų (pvz.: 

insekticidinės lempos tinkleliai, graužikų naikinimo priemo-
nės);

> asmens higienos priemonės (vienkartiniai ar daugkartinio 
naudojimo darbo rūbai ir avalynė) ir kt.;

> asmenų persirengimo patalpų įranga (dušai, rūbų spintos, 
skalbyklų įranga). Šios išlaidos kompensuojamos tik kiaulių 
laikytojams, laikantiems daugiau nei 10 kiaulių arba bent 1 
paršavedę su prieaugliu arba be prieauglio.

Afrikinis kaulių maras – pavojinga, sparčiai plintanti liga. (Gintaro Kandroto nuotr.)
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Namo sugrąžino 169,5 mlrd. JAV dolerių 
Užsienyje JAV įmonių deklaruoto pelno repatriacijos apimtys 
antrąjį šių metų ketvirtį išaugo beveik penkis kartus. Pasak 
prekybos departamento, JAV įmonės namo grąžino 169,5 mlrd. 
JAV dolerių užsienio valstybėse deklaruoto pelno.

STT tyrimas Telšiuose plečiasi
Teisėsauga nurodo tirianti kyšininkavimo schemą, kur už 
viešuosius pirkimus septyni Telšių rajono savivaldybės tarnautojai 
įtariami priėmę kyšius iš kai kurių pirkimuose dalyvaujančių 
įmonių atstovų už palankumą šioms bendrovėms.

2018-09-12 apie 16.21 val. Prienų 
r., kelio Kaunas–Prienai–Alytus 
31-ame km vairuotojas (gim. 
1963 m.), siekdamas išvengti 
administracinės atsakomybės už 
LR ANK 456 str. 6 d. pažeidimą 
(vairavo vilkiką naudodamas ne 
savo vairuotojo kortelę), Alytaus 
apskr. VPK patruliui davė 145 eurų 
kyšį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
pagal LR BK 227 str. 2 d.

2018-09-13 apie 15.45 val. Birš-
tono sav., Bučiūnų k., Ilgojoje g., 
patikrinimui sustabdžius automo-
bilį „Daimlerchrysler E 320 CDI“, jį 
vairavęs neblaivus (1,85 prom. 
alkoholio) vyras (gim. 1989 m.) 
sulaikytas.

2018-09-13 apie 18 val. Kauno r., 
Veiverių sen., Papilvio k., Rožių g. 
prieš moterį (gim. 1938 m.) smur-
tavo jos sugyventinis (g. 1936 m.). 
Įtariamasis nesulaikytas.

2018-09-13 apie 12.30 val. Prienų 
r., Jiezno sen., Jiezno kolonijų 
k., Alksnių g., gyvenamo namo 
kambaryje neblaivus (3,45 prom. 
alkoholio) vyras (gim. 1976 m.) 
smurtavo prieš savo sugyventinę 
(gim. 1986 m.). Įtariamasis sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.

2018-09-14 apie 18.02 val. gautas 
pranešimas, kad Jiezno sen., 
Padriežiškių k., Miško g. dega 
tvartas, viduje yra šieno. Ūkinio 
pastato viduje degė sukrautas 
šienas 1x1 m plote. Apdegė 5 m² 
pastato vidinės sienos. 

2018-09-14 apie 01.00 val. paste-
bėta, kad iš buto, esančio Prienų 
r. sav., priklausančio A. A. (gim. 
1946 m.), pavogtas televizorius, 
akumuliatoriniai suktuvai ir jų 
reikmenys. Padaryta 370 Eur 
turtinė žala.

2018-09-14 apie 10.45 val. Prie-
nų r. sav. V. N. (gim. 1970 m., 
gyv. Vilniuje) grybaudama sutiko 
nepažįstamą vyrą, kuris pasiūlė 
grybų. Kol moteris perrinkinėjo 
automobilio bagažinėje grybus, 
vyras iš bagažinės pagrobė jos 
mobilųjį telefoną „Samsung S8 
Plus“. Padaryta 860 Eur turtinė 
žala.

2018-09-14 apie 19.20 val., A. K. 
Z. (gim. 1960 m.) pastebėjo, kad 
iš sodybos garažo, esančio Prienų 
r. sav., pavogtas traktoriukas-

žoliapjovė, benzininis trimeris 
ir plovykla. Padaryta 3600 Eur 
turtinė žala. 

2018-09-15 apie 4.25 val. Prienų 
r., Stakliškių sen., Medžionių 
k., Ramiojoje g., gyvenamojo 
namo kambaryje kilus konfliktui, 
neblaivus (1,45 prom. alkoholio) 
vyras (gim. 1964 m.) smurtavo 
prieš savo neblaivią (1,38 prom. 
alkoholio) sugyventinę (gim. 
1968 m.). Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

2018-09-15 apie 22.20 val. Prienų 
r., Išlaužo sen., Dambravos k., 
Juodupės g., gyvenamojo namo 
kambaryje, išgertuvių metu vyras 
(gim. 1997 m.) smurtavo prieš 
kaimyną (gim. 1997 m.). Įvykis 
tiriamas.

2018-09-15 apie 00.31 val. gautas 
pranešimas, kad Prienuose, J. Ba-
sanavičiaus g. name daug dūmų. 
Butas buvo stipriai uždūmintas, 
degė sofa. Viduje žmonių nerasta. 
Degusi sofa išnešta į lauką. Apde-
gė sofa, aprūko 5x3 m kambario 
sienos ir lubos. 

2018-09-15 07:56 val. PK pra-
nešė, kad Išlaužo sen., Šaltupio 
k. reikia nuvalyti kelio dangą, 
po eismo įvykio išsiliejo tepalo. 
Buvo susidūrusios dvi transporto 
priemonės: „Toyota Corola“ ir 
BMW X5, 5 m² plote buvo išsilieję 
naftos produktų. Surinkta apie 45 
litrai išsiliejusių teršalų, nuplauta 
kelio danga.

2018-09-15 pranešta, kad Naujo-
sios Ūtos sen., Asiūklės k. name 
kaukia signalizacija, mato dūmus. 
Ant viryklės prisvilusį maistą 
nukėlė kaimynas A. S. iki PGP at-
vykimo. PGP išvėdino uždūmintas 
patalpas. 

2018-09-15 Balbieriškio sen., Bal-
bieriškio mstl., Parko g. 11 gautas 
pranešimas, kad reikia pagalbos 
atidaryti duris, kadangi žmogus 
ketina žudytis. Duris atidarė pats 
žmogus. 

2018-09-15 apie 15.00 val., būda-
mas neblaivus (nustatytas 1,87 
prom. girtumas) E. Š. (gim. 1987 
m., gyv. Prienų r. sav.) gyvenamo-
jo namo kambaryje įvykusio konf-
likto metu sukėlė fizinį skausmą 
G. V. (gim. 1963 m., gyv. Prienų r. 
sav.). E. Š. sulaikytas ir uždarytas 
į Alytaus AVPK areštinę.

2018-09-15 apie 18.40 val., bū-
damas neblaivus (nustatytas 
2,91 prom. girtumas) M. M. (gim. 
1998 m.) konflikto su tėvais metu, 
namuose Prienų r. smurtavo prieš 
neblaivų (nustatytas 3,07 prom. 
girtumas) tėvą, R. K. (gim. 1978 
m.) ir neblaivią (nustatytas 3,21 
prom. girtumas) motiną E. M. 
(gim. 1980 m.). M. M. sulaikytas 
pagal LR BPK 140 str. ir uždarytas 
į Alytaus AVPK areštinę.

NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  
TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2018 m. rugsėjo 27 d. 10 val.
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 

8 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

2. Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų mokymo lėšų ap-
skaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo pa-
tvirtinimo 

3. Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų vadovų darbo 
apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 
d. sprendimo Nr. T3-80 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą 
Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį 
ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvir-
tinimo“ pakeitimo

5. Dėl Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos didžiausio 
leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

6. Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono asmens sveika-
tos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumo ir ko-
kybės gerinimas“

7. Dėl turto įsigijimo Prienų rajono savivaldybės nuosa-
vybėn

8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 
d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 
metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

9. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklau-
sančio turto ataskaitos patvirtinimo

10. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 
patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės administracijai

_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami Savivaldybės inter-

neto svetainėje www.prienai.lt, skyriuose „Teisinė informa-
cija“ ir „Tarybos posėdžių darbotvarkės“. Tarybos posėdžių 
tiesiogines transliacijas galima stebėti Savivaldybės interneto 
svetainėje www.prienai.lt.

 Šių metų rugsėjo 29 d. 
Prienų sporto arenos 
teritorijoje vyks Prienų 
krašto mugė ir sporto 
šventė „Rudens spalvos“. 
Šventės metu vyks 
Gardžiausio patiekalo 
konkursas, kurį 
organizuoja Prienų rajono 
savivaldybė. Konkurso 
tikslas – puoselėti tradicinį 
kulinarijos paveldą, 
propaguoti sveiką mitybą, 
skatinti bendruomenės 
narių kūrybiškumą.

Kviečiame konkurse da-
lyvauti seniūnijų, įstaigų ir 
įmonių, nevyriausybinių orga-
nizacijų komandas, šeimas ir 
pavienius asmenis. Patiekalus 
vertins specialiai šiam konkur-

Prienų rajono savivaldybė 
kviečia dalyvauti Gardžiausio 
patiekalo konkurse

sui organizatorių sudaryta ko-
misija. Komisija išrinks patie-
kalą nugalėtoją, kurio autorius 
bus apdovanotas 100 Eur če-
kiu ir sertifikatu „Prienų krašto 
šimtmečio patiekalas“, bei tris 
patiekalus, kurių autoriams 
bus įteikti paskatinamieji pri-
zai. Konkurso dalyviai taip pat 
rinks gardžiausią patiekalą. Jo 
autorius bus apdovanotas 50 
Eur čekiu. Visiems konkurso 
dalyviams bus įteikti organi-
zatorių padėkos raštai ir atmi-
nimo dovanos.

Norinčius dalyvauti kon-
kurse kviečiame registruotis 
iki rugsėjo 24 d. tel. (8 319) 61 
135 arba el. paštu irena.urba-
naviciene@prienai.lt. 
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Praneša apie išaugusį aukų skaičių Ukrainoje
JT žmogaus teisių komisariato trečiadienį paskelbtoje ataskaitoje 
sakoma, kad nuo gegužės vidurio iki rugpjūčio vidurio žuvo 12 
civilių gyventojų ir dar 93 buvo sužeisti. Šis skaičius yra 30 proc. 
didesnis nei per ankstesnį trijų mėnesių laikotarpį.

Uždraudė knygas, filmus ir dainas rusų kalba
Vakarų Ukrainoje esančios Lvovo srities taryba trečiadienį pritarė 
siūlymui uždrausti regione visas knygas, dainas ir filmus rusų 
kalba. Taip „įvestas moratoriumas viešam turinio rusų kalba 
transliavimui ir naudojimui“, kol Rusija išves visas savo pajėgas.

REGISTRACIJA TEL. 8 37 20 93 90 ARBA EL. P. INFO@KAUNORVSB.LT
IKI RUGSĖJO 25 D.

(renginys bus fotografuojamas; vietų skaičius ribotas)  

 

Kviečiami visi suaugusieji Birštono gyventojai 
Stovykla NEMOKAMA

R U G SĖ J O  2 8 - 2 9  D I E N O M I S  
 

Progama: rytinės mankštos su Joana Bartaškiene, pilateso bei
jogos treniruotės, specializuotos mankštos baseine;

paskaitos sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo temomis su 
dr. Asta Mockiene; gongų muzikos terapija bei kinas. 

Atrodo, kad šiuolaikinis 
pasaulis tiesiog nustotų 
suktis, jeigu staiga 
dingtų internetas. Deja, 
pastebima, kad dalis 
lietuvių vis dar nežino, 
kaip ir kuo internetas gali 
palengvinti jų kasdienybę. 
Tam, kad pažintis su 
internetu negąsdintų, o 
vartotojas jaustųsi saugus, 
Lietuvos bibliotekose 
startuoja naujas 
projektas „Prisijungusi 
Lietuva: efektyvi, 
saugi ir atsakinga 
Lietuvos skaitmeninė 
bendruomenė“. 

2017 metais viešosiose bi-
bliotekose visoje Lietuvoje, 
tarp jų ir Birštono viešojoje 
bibliotekoje, individualiai ar 
grupėse skaitmeninius ge-
bėjimus pagerino virš 46,6 
tūkst. gyventojų, gyvento-
jams suteiktos net 254 715 
konsultacijos. Nors skaičiai 
išties džiugūs, vis dėlto pas-
tebima, kad dalis bendruome-
nės narių vis dar nėra tokie 
aktyvūs ir vengia naudotis 
internetu. Todėl siekiant pa-
šalinti kliūtis ir baimes nau-
dotis internetu, visose šalies 
bibliotekose pradedamas įgy-
vendinti naujas projektas.

Visoje Lietuvoje startuo-
jančiu projektu bus siekia-
ma sudaryti sąlygas nemo-
kantiems naudotis internetu 
žmonėms lengvai perprasti 
jo subtilybes, dalyvaujant 
bendruomenės veiklose. Juk 
pažinimo procesas kur kas 
smagesnis, jeigu vyksta drau-
ge su pažįstamais ar artimais 
žmonėmis. Tuomet ir baimė 
nežinoti ar suklysti ne tokia 
didelė, o ir bendruomeninis 
gyvenimas – tik dar aktyves-
nis ir šiuolaikiškesnis!

Lietuviai ne tokie 
aktyvūs interneto 

vartotojai
Įtraukti bendruomenes į 

veiklas, kurių metu žmonės 
sužinotų daugiau apie inter-
netą, paskatino keletas prie-
žasčių. Neseniai atlikti tyri-
mai parodė, kad nors lietuvių 

Kuo internetas gali būti naudingas vietos 
bendruomenei?

kompiuterinio raštingumo ro-
dikliai bendram Europos Są-
jungos (ES) vidurkiui nenusi-
leidžia, egzistuoja tam tikras 
atsilikimas kitoje srityje. 

Pastebėta, kad didžiausias 
skirtumas tarp Lietuvos ir 
Europos interneto vartotojų 
atsiranda tuomet, kai lygi-
namas interneto vartojimas 
tarp skirtingų amžius gru-
pių. Anot vieno iš projekto 
„Prisijungusi Lietuva“ ini-
ciatoriaus Informacinės vi-
suomenės plėtros komiteto 
prie Susisiekimo ministeri-
jos Vertinimo ir stebėsenos 
skyriaus vedėjo Armino Ra-
kausko, vertinant jaunimo 
kategoriją – skirtumų su ki-
tomis ES valstybėmis beveik 
nematyti. 

Tačiau didžiausias atotrū-
kis fiksuojamas tarp vyresnio 
amžiaus žmonių. Lietuvoje 
internetu mažiausiai naudoja-
si vyresnio amžiaus žmonės. 
Stebint kitų šalių rezultatus 
tapo svarbu išsiaiškinti vy-
resnių žmonių neįsitraukimo 
priežastis ir jas pašalinti.

„Šie rodikliai leidžia ma-
nyti, kad vyresnio amžiaus 
žmonės, nors ir turėdami 
kompiuterinio raštingumo 
pagrindus, deja, internetu 
naudojasi mažiau nei galė-
tų. Todėl naujasis projektas 
skatins ne tik gerinti jau tu-
rimus žmonių kompiuteri-
nio raštingumo įgūdžius, bet 
telkdamas bendruomenes, 
mokys geriau suprasti inter-
neto teikiamus privalumus ir 
išnaudoti jo galimybes. In-
ternetu nemokančius naudo-
tis žmones sumanyta pasiekti 
per bendruomenes“, – teigia 
projekto iniciatorius A. Ra-
kauskas.

Bendruomenės veiklos – 
išmaniai ateičiai

Interneto platybės jo ne-

pažįstantiems išties gali kelti 
baimės jausmą ar nepasitikė-
jimą savo jėgomis. Pasitaiko 
atvejų, kad norą pabandyti 
naudotis internetu stabdo ne-
pagrįstas gėdos jausmas, bai-
mė pasirodyti neišmanančiu. 
Naujo projekto idėja parem-
ta bendruomenės veiklomis. 
Anot programos sudarytojų, 
bendruomenių įtraukimas į 
mokymosi procesus atneša 
geresnius rezultatus, nes pasi-
tikėjimas artimesniu žmogu-
mi leidžia visai kitaip priimti 
informaciją, sumažėja nepa-
sitikėjimo savimi jausmas.

„Mūsų tikslas – padėti ben-
druomenėms dar labiau susti-
prėti, pasitelkiant skaitmeni-
nius įrankius. Greita komu-
nikacija, socialiniai tinklai, e. 
paslaugos, bendruomeniško 
verslo galimybės internete 
– tai tik keletas paslaugų, ku-
rias siūlysime bendruomenių 
veiklai dar labiau pagyvinti“, 
– pasakoja projekto sumany-
toja, Lietuvos informacinės 
visuomenės ugdymu užsii-
mančios asociacijos „Langas 
į ateitį“ direktorė Loreta Kri-
žinauskienė.

Projekto metu bendruome-
nėms bus organizuojamos 
įvairios veiklos, mokymai, 
akcijos, edukaciniai užsiėmi-
mai, padėsiantys atrasti papil-
domas galimybes aktyviai ir 
sklandžiai bendruomenės 
veiklai. Daug dėmesio bus 
skiriama saugumo internete 
ugdymui: propagandos, ne-
tikrų naujienų atpažinimui, 
atsparumui dviprasmiškai in-
formacijai, asmens duomenų 
saugumo klausimams.

Tad bendruomenės statusą 
turinčios organizacijos kvie-
čiamos nepraleisti progos ir 
jau dabar registruotis adresu 
www.prisijungusi.lt. 

Svarbu ne tik 
perprasti, bet ir 

įvaldyti technologijas
Projekto „Prisijungusi 

Lietuva“ dalyviais gali būti 
gyvenamosios vietos ben-
druomenės. Pasirinkome 
tokį modelį, kuris į moky-
mus kviečia ne iš išorės, bet 
per bendruomenės veiklas. 
Tai padeda lengviau įvertin-
ti vietos gyventojų poreikį 
– kokių ir kodėl skaitmeni-
nių gebėjimų reikės būtent 
jiems.  Šiandien mūsų tikslas 
ne tik išmokti naudotis tech-
nologijomis, bet jas „įdar-
binti“, kad būtų lengviau 
gyventi ne tik „man“, bet ir 
visai bendruomenei. Taip pat 
didele dalimi prie bendruo-
menės veiklų prisideda ir 
vietos bibliotekininkai, ku-
rie jau seniai atlieka svarbų 
vaidmenį bendruomenėse. 
Jie yra tapę „skaitmeniniais 
lyderiais“, todėl šiame pro-
jekte jie taip pat tampa itin 
svarbiais žmonėmis“, – kal-
bėjo „Langas į ateitį“ direk-
torė L. Križinauskienė.

Pasinaudojusi projekto 
iniciatyvomis vietos ben-
druomenė tiesiai iš eksper-
tų galės sužinoti, kuo svarbi 
privatumo apsauga, kokią 
naudą žmogui suteikia elek-
troninės asmens tapatybės 
kortelės turėjimas, kaip ap-
sipirkti neišeinant iš namų 
ar lengvai susisiekti su gi-
minaičiais užsienyje.  

Projektą „Prisijungusi Lie-
tuva: efektyvi, saugi ir atsa-
kinga Lietuvos skaitmeninė 
bendruomenė“ įgyvendina 
Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie Susi-
siekimo ministerijos kartu su 
partneriais: asociacija „Lan-
gas į ateitį“, Lietuvos Respu-
blikos ryšių reguliavimo tar-
nyba, Lietuvos nacionaline 
Martyno Mažvydo bibliote-
ka, Lietuvos Respublikos vi-
daus reikalų ministerija.

Projektas finansuojamas 
Europos regioninės plėtros 
fondo ir Lietuvos Respubli-
kos valstybės biudžeto lė-
šomis.  
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Malaizijoje 21 žmogus mirė nuo alkoholio 
Malaizijoje apsinuodijęs falsifikuotais alkoholiniais gėrimais mirė 
21 žmogus, dauguma jų – darbininkai iš užsienio, trečiadienį 
pranešė šalies pareigūnai, policijai dėl šio skandalo sulaikius 
virtinę asmenų.

Per varžybas reklamuosis už 0,2 mln. eurų
Ankstesniais metais dosniai paramą krepšiniui dalinę, tačiau 
nuo 2017-ųjų šios praktikos visai atsisakiusi valstybės valdoma 
bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ šiemet reklamai Lietuvos 
krepšinio lygoje numato skirti beveik 0,2 mln. eurų.

suolis kunigas tęsė Ūdrijo-
je pradėtą kraštotyrinį darbą 
– surinko 180 liaudies dainų. 
Jis buvo pažįstamas su ben-
dramoksliu Jonu Basanavi-
čiumi ir profesoriumi Eduar-
du Volteriu. Pastarasis buvo 
atvažiavęs į Šilavotą, kur į 
stebuklingąjį fonografo vole-
lį įrašė liaudies dainų.

Antanas Radušis mirė 1918 
m. rugsėjo 4 d. Šilavote. 

A. Ruseckaitė perskaitė iš-
trauką iš laiško, kurį 1910 m. 
lapkričio 7 d. rašė kunigas 
Juozas Vaičaitis ir klebonas 
Antanas Radušis profesoriui 
E. Volteriui į Peterburgą. Laiš-
ką Rusijos mokslų akademi-
joje yra suradusi istorikė V. 
Girininkienė. Laiške profe-
sorius buvo kviečiamas atva-
žiuoti į Šilavotą su fonografu 
dainų užrašyti. 

A. Ruseckaitė pagarsino ir 
„Šaltinio“ laikraštyje išspaus-
dintą straipsnį apie A. Radušį, 
skirtą dešimtosioms jo mirties 
metinėms.

Šilavotiškių 
įdainuotos dainos 

– pasaulio kultūrinio 
paveldo dalis 

Humanitarinių mokslų dak-
taras Kostas Algirdas Aleksy-
nas papasakojo apie kunigo 
Antano Radušio draugystę 
su bendramoksliu Jonu Ba-
sanavičiumi ir kokią naudą iš 
to turėjo Šilavotas. Šiuos abu 
vyrus vienijo tautosakos rin-
kimas. Anot K. A. Aleksyno, 
skyrėsi tik jų darbų apimtys: 
J. Basanavičius tautosaką rin-
ko visoje Lietuvoje, o A. Ra-
dušis – tik tose vietovėse, kur 
dirbo. Greičiausiai J. Basana-

vičiaus dėka apie Šilavotą bei 
čia gyvenančias dainininkes 
sužinojo ir Peterburgo profe-
sorius Eduardas Volteris, ku-
ris 1909 m. atvyko į Šilavotą 
ir į Lietuvoje dar nematytą 
garso įrašymo aparatą fono-
grafą įrašė šio krašto daini-
ninkių padainuotas 28 dainas. 
Daugiausiai dainų padainavo 
Marijona Leonukė ir Agota 

Ruseckutė (manoma, kad abi 
iš Ingavangio), Agota Leške-
vičienė, Ona Marčiulaitukė, 
Leokadija Juodsnukutė, Pran-
siška Marčiulaitukė. 

„Širdį glostančiu atsitikti-
numu galima vadinti ir tai, 
kad choristės, norėdamos E. 
Volteriui pasirodyti, kad yra 
ne tik geros dainininkės, bet 
ir giesmininkės, į fonografą 
įrašė ir giesmę „Pulkim ant 
kelių“. Galime didžiuotis, kad 
šis įrašymas – giesmės įgiedo-
jimas – yra pirmasis pasauly-
je, nes iki tol buvo įrašinėja-
mos tik dainos“, – pasakojo 
K. A. Aleksynas. 

A. Radušis atidavė E. Volte-
riui ir savo užrašytas dainas. O 
užrašęs buvo nemažai – apie 
200 Ūdrijoje ir maždaug 180 
– Šilavote. Nemažai užrašy-
tų dainų Šilavoto šviesuolis 
buvo paskolinęs ir kompozi-
toriui Stasiui Šimkui, tik jis, 
gaila, užrašų negrąžino. Kai 
kurias dainas kompozitorius 
yra paskelbęs ir nurodęs, kad 

daina užrašyta Šilavote. 
Praėjus maždaug metams 

nuo E. Volterio apsilankymo 
Šilavote, su fonografu čia at-
vyko ir J. Basanavičius, kuris 
taip pat įrašinėjo dainas. 

Prieš keletą metų E. Volte-
rio į fonografo volelius įrašy-
tos dainos kartu su kitomis jo 
surinktomis dainomis buvo 
įtrauktos į UNESCO progra-

mos „Pasaulio atmintis“ Lie-
tuvos nacionalinį registrą ir 
tapo viso pasaulio kultūrinio 
paveldo dalimi – čia jos išliks 
amžiams ir jų galės pasiklau-
syti ateinančios kartos. 

Dainos, nuotraukos, 
prisiminimai...

Dalį dar E. Volterio įrašytų 
dainų susirinkusiesiems Da-
vatkyne padainavo ir Šilavo-
to laisvalaikio salės folkloro 
grupė „Akacija“ – šios dainos 
buvo programos, skirtos An-
tanui Radušiui, dalis. 

Šilavote gimęs ir augęs Vy-
tautas Zienius šilavotiškiams 
pristatė savo surinktą metraš-
tį, tiksliau, jau antrąją jo dalį. 
Prieš daugiau nei dešimtmetį 
muziejininkei Danguolei Lin-
cevičienei jis perdavė pirmąją 
metraščio dalį, pasakojančią 
apie Zienių giminę, Šilavote 
ir apylinkėse gyvenančią jau 
nuo XVIII a pradžios. Viena 
jo teta – Onutė Zieniūtė – gy-
veno Davatkyne. Jis perskaitė 

Šilavotiškiai nusilenkė kunigui Antanui 
Radušiui ir savo kūrybos eilėraščių apie 

Šilavotą. 
Šventinį renginį puošė ne 

tik senos nuotraukos, pasa-
kojančios apie 1908–1940 m. 
Šilavotą, bet ir kilimas, kurį 
Šilavoto bažnyčioje patiesda-
vo tik per didžiąsias šventes, 
bei Jėzaus Širdies paveikslas, 
kabėjęs kunigo A. Radušio 
pastatytoje bažnyčioje, o da-

bar saugomas Prienų krašto 
muziejuje. 

Renginį gražiomis gies-
mėmis bei dainomis pagy-
vino ir šilavotiškis Vytautas 
Trakymas. 

Šilavoto metraštininkas 
Jonas Mikučiauskas kraštie-
čius pradžiugino nauja kny-
gele – prieš kelias dienas iš 
spaustuvės atkeliavo knyga 
„Ilgas kelias į pripažinimą“, 
pasakojanti apie kunigą An-
taną Radušį. 

Ingavangiškė Aldona Ru-
seckaitė pasidžiaugė, kad taip 
pat ingavangiškis Kostas Al-
girdas Aleksynas renka me-
džiagą knygai apie Ingavan-
gio kaimą ir paragino visus 
jam padėti, bendrauti, ben-
dradarbiauti. 

Renginio pabaigoje Davat-
kyno šeimininkė Danguolė 
Lincevičienė visus pakvietė 
atgaivinti seną tradiciją – po 
atlaidų nesiskirstyti, bet su-
siburti pabendrauti prie vai-
šių stalo. 

Danguolė Lincevičienė, Aldona Ruseckaitė, Jonas Mikučiauskas, Kostas Algirdas Aleksynas, Vytautas Zienius.
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SPALIO 20 d.
Bilieto kaina – 4 Eur. Vaikai iki 5 m. su tėvų priežiūra įleidžiami nemo-
kamai. 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).

Ekspremjeras areštuotas dėl 537 mln. eurų 
Nuverstas Malaizijos premjeras Nadžibas Razakas trečiadienį 
buvo areštuotas ir bus apkaltintas dėl įtarimų, kad 537 mln. 
eurų, susijusių su valstybiniu investiciniu fondu 1MDB, atsidūrė jo 
asmeninėse banko sąskaitose, pranešė pareigūnai.

Rusijos galimybė - gyvos varlės į Kiniją maistui
Rusija planuoja Kinijai tiekti gyvas varlės “maisto reikmėms”, rodo 
Rusijos federalinės veterinarijos tarnybos (“Rosselchoznadzor”) 
informacija apie rengiamus dokumentus. Varlės Kinijoje taip pat 
naudojamos Rytų medicinoje.

„Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems“
Tai kursas, pagrįstas neprievartinio bendravimo metodu, 

kurio metu: išmoksime atpažinti, kas manyje ir kitame žmo-
guje labiausiai gyva ir kas galėtų mūsų santykius padaryti 
sklandesniais; susipažinsime su nesmurtinio (atjaučiančio) 
bendravimo principais; mokysimės atpažinti savo ir kitų po-
reikius; 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 finan-
suojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

6 susitikimai po 2,5 val. – antradieniais, Prienuose, Kęs-
tučio 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

Progimnazijai laimėjus 
finansavimą ,,Erasmus+“  
programos 2 pagrindinio 
veiksmo (KA219) bendrojo 
ugdymo sektoriaus 
tarpmokyklinės 
strateginės partnerystės 
projektui ,,Young 
Europeans Active and 
Healthy – Y.E.A.H“ (,,Jaunieji 
europiečiai – aktyvūs ir 
sveiki“) atsirado galimybė 
įgyvendinti parengtą 
ilgalaikę programą 
„Sveiko gyvenimo kelyje“ 
integruotai vykdant 
projektines veiklas. 

Progimnazija turi sveikatą 
stiprinančios mokyklos sta-
tusą ir savo veiklą šia linkme 
vysto jau septintus metus.

Pirmaisiais projekto vei-
klų vykdymo metais mūsų 
moksleiviai kartu su bendra-
amžiais iš Lenkijos, Latvijos, 
Ispanijos, Rumunijos domė-
josi sportininkų pasiekimais, 
senovinėmis ir dabar popu-
liariomis sporto šakomis ir 
sportiniais žaidimais, olim-
pinių žaidynių tradicijomis, 
mokėsi įvertinti savo fizinę 
būklę. Visa tai atsispindėjo 
tarpinėje ataskaitoje, pateik-
toje Nacionalinei mokėjimo 
agentūrai.

Vasaros pabaigoje  Agru-
pamento de Escolas de Idães 
mokykloje (Felgeiraso mies-
te, Portugalija) įvyko antrasis 
tarptautinis susitikimas. Susi-
tikime dalyvavo visų projek-
to partnerių mokyklų koman-
dų dalyviai, tarp jų ir mūsų 
progimnazijos komandos at-
stovės Adelė Berezovskaja ir 
Danguolė Gribinienė.

,,Ąžuolo‘‘ progimnazijoje tęsiamas projektas ,,Erasmus+“
,,Jaunieji europiečiai – aktyvūs ir sveiki“

Susitikimo metu buvo ap-
tartos projektinės veiklos, ku-
rios buvo vykdomos pirmai-
siais projekto metais. Moky-
tojai išsakė, su kokiais sunku-
mais buvo susidurta ir įvertino 
atliktų veiklų kokybę. Visos 
mokyklos pripažino, kad ne-
buvo jokių rimtų problemų, 
dirbo su entuziazmu ir veiklos 
buvo atliktos laiku.

 Įsivertinome ir pasidžiau-
gėme, kad visose mokyklose 
kūno kultūros pamokų lanky-
mas pagerėjo, ir moksleiviai 
aktyviau dalyvavo sportiniuo-
se užsiėmimuose. Rezultatų 
palyginimas parodė, kad nėra 
žymių kokybinių ir kiekybinių 
skirtumų tarp šalių. Susitiki-
mų metu kūno kultūros mo-
kytojai dosniai dalijosi savo 
pamokinės ir popamokinės 
veiklos metodika, kuri galėjo 
būti naudinga partneriams.

Kadangi antrieji projekto 
metai skiriami sveikos mity-
bos temai, tai kiekvienoje mo-
kykloje buvo pasirinkta vie-
na tyrinėjimo sritis, sudaryti 
klausimynai, nuspręsta, kiek 
moksleivių dalyvaus tyrime, 
kaip bus atliekamas  įverti-
nimas, komandos suderino 
projekto  vizitų atskirose ša-
lyse datas, aptarė veiklų ir vi-
zitų vykdymo organizacinius 
klausimus.

Džiaugiamės turėjusios ga-
limybę daugiau sužinoti apie 
Portugalijos švietimo siste-
mą, pabendrauti su mokyklos 
mokytojais, susitikti su vietos 
valdžia, susipažinti su  vietos 
kultūra ir  paveldu. 

Buvome apgyvendinti Gi-
marainse. Tai  pirmoji Portu-
galijos sostinė ir pirmojo ka-
raliaus gimimo vieta, kur iki 
šių dienų  išlikusioje sienoje 

parašyta „Čia gimė Portuga-
lija“. Didelį įspūdį paliko pa-
minklai, viduramžių gatvelės 
ir nuostabus gerai tvarkomas 
senamiestis.

Aplankėme Felgeirasą, 
svarbiausią ir didžiausią ava-
lynės pramonės centrą, fabri-
ke „Nobrand“ stebėjome, kaip 
gaminama avalynė. Žemės 
ūkio kooperatyvo plantacijo-
se pamatėme, kaip auginami 
kiviai. Porto mieste žavėjo-
mės tradicinėmis mozaikomis 
geležinkelio stotyje, apsilan-
kėme Clerigos bokšte ir mu-
ziejuje – miesto ir Doro upės 
vaizdas užburiantis! 

Portugalijos virtuvė pasi-
žymi žuvies ir jūros gėrybių 
patiekalų gausa. Dažniausiai 
valgoma menkė (bacalhau), 
kuri tradiciškai sūdoma ir 
džiovinama. Kitas populiarus 
patiekalas yra francesinha -  
kumpiu, dešra ir pomidorais 
įdarytas sumuštinis.

Sugrįžę į rugsėjį, pradė-
jome projektinius darbus ir 
pasiruošimą susitikimui Ru-
munijoje spalio mėnesio pra-
džioje, kuriame dalyvaus ir 
moksleiviai.

Sportinių veiklų, fizinio ak-
tyvumo populiarinimas mo-
kykloje per vykdomo Era-
mus+ projekto veiklas – pui-
ki galimybė tiesiogiai įtraukti 
mokinius, praplėsti jų žinias 
ir formuoti teisingą požiūrį į 
sveiką mitybą, paskatinti rū-
pinimąsi savo sveikata.    

Mokytoja  
Adelė Berezovskaja 
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Dėl geidžiamo darbo 
nebūtina vykti į Vilnių 
– didžiosios šalies įmonės 
pagrindinius savo padalinius 
steigia ne tik sostinėje. 
Vienas tokių pavyzdžių – 
prieš pusantrų metų Kaune 
įkurtas „Tele2“ Verslo klientų 
aptarnavimo centras.

„Anksčiau paslaugos buvo 
teikiamos per tarpininką, ta-
čiau „Tele2“ nusprendė pasi-
elgti nestandartiškai ir pradė-
jo verslo klientus aptarnauti 
tiesiogiai. Mūsų darbuotojai 
nuolat bendrauja su savo ko-
legomis iš kitų „Tele2” skyrių, 
todėl yra geriau įsigilinę į pro-
cesus ir gali suteikti išskirtinės 
kokybės paslaugas klientams“, 
– sakė „Tele2“ Verslo klientų 
aptarnavimo centro vadovas 
Daumantas Mikalčius.

Darbas skambučių 
centre – daugiau nei 
pokalbiai telefonu

Pasak D. Mikalčiaus, centre 
dirbantys konsultantai susidu-
ria su įvairiomis užduotimis, 
jų aptarnaujamų paslaugų vis 
daugėja,o jas perprasti pade-
da visų įmonės padalinių dar-
buotojai.

„Esame kitoks skambučių 
centras. Konsultantai ne tik 
atsiliepia į skambučius, bet 
ir patys skambina klientams, 
bendrauja su jais raštu, teikia 
informaciją savitarnos svetai-
nėje. Monotonijos čia tikrai 
nėra, centro darbuotojams ten-
ka spręsti sudėtingas klientų 
situacijas. Mums labai svarbu 
kokybė. Visada džiaugiamės, 
kai pavyksta rasti sprendimą 
kliento naudai“, – pasako-
jo „Tele2“ Verslo klientų ap-
tarnavimo centro vadovas D. 
Mikalčius.

Centro gimtadienį 
švenčia kas pusmetį
Asta Dirvonskienė, „Tele2“ 

Kitoks klientų aptarnavimo centras: „Tele2“ pavyzdys

verslo klientų aptarnavimo 
vadovė sako, kad lyginant su 
kitais – šis centras yra neįpras-
tas ir dėl komandos dydžio. Ją 
sudaro tik vos daugiau nei 20 
specialistų.

„Žinoma, verslo klientų 
skaičius nuolat auga, tad at-
siranda naujų darbuotojų po-
reikis. Tačiau nesieksime šio 
biuro paversti standartiniu, di-
deliu skambučių centru. Ke-
tiname jį išlaikyti butiko tipo 
– ne tik dėl aptarnavimo ko-
kybės, bet ir jaukios bei drau-
giškos atmosferos“, – sakė A. 
Dirvonskienė.

Vadovė pasakoja, kad cen-
tro komandos nariai yra itin 
vieningi – kolegų palaikymas 
ir gera komandos atmosfera 
yra labai svarbu dinamiška-
me konsultantų darbe. „Te-
le2” verslo klientų aptarnavi-
mo centro darbuotojai kartu 
dalyvauja įvairiose iniciaty-
vose, bendrose „Tele2” šven-
tėse, o biuro gimtadienį mini 
kas pusmetį.

„Įkvepia tai, kad komanda 
ne tik nori kartu leisti laiką, bet 
ir pasirūpina, kad šventėse da-
lyvautų visi jos nariai. Per gim-
tadienius dirbančiųjų nebūna, 
skambučiai nukreipiami kitam 
biurui. Tokia praktika tarp visą 
parą paslaugas teikiančių cen-
trų taikoma retai“, – teigė „Te-
le2“ Verslo klientų aptarnavi-
mo vadovė.

Darbuotojai skatinami 
priimti sprendimus 

patys
Pasak A. Dirvonskienės, be 

produktų ir paslaugų išmany-
mo, šiame darbe ne mažiau 
svarbios yra konsultanto asme-
ninės savybės: draugiškumas, 
noras padėti bei gebėjimas įsi-
klausyti.

„Didžiausia šiame darbe 
įgyjama vertė – retorikos įgū-
džiai, praverčiantys visą gy-

venimą. Bendraudami su kli-
entais darbuotojai išmoksta 
empatijos, valdyti pokalbį, sa-
vo balsą, o svarbiausia, tikrai 
išgirsti pašnekovą ir suprasti 
jo poreikius“, – vardijo A. Dir-
vonskienė.

Dirbdami „Tele2“ įmonės 
viduje, konsultantai, anot va-
dovės, išmoksta ir savaran-
kiškumo.

„Būdami mūsų komandos 
nariais, konsultantai gali ne 
tik gauti naujausią informaciją 
apie paslaugas, bet ir perpras-
ti įmonės kultūrą bei vertybes. 
Viena svarbausių, kuria vado-
vaujamės – drąsa prisiimti at-
sakomybę. Savo darbuotojams 
leidžiame suklysti, iš to pasi-
mokyti ir tokiu būdu tobulėti“, 
– pasakojo A. Dirvonskienė.

A. Dirvonskienė priduria, 
kad kiekvienam „Tele2“ dar-
buotojui yra suteikiama ne tik 
sprendimo, bet ir tobulėjimo 
galimybė.

„Mūsų įmonė – tarsi šeima. 
Norime padėti jauniems dar-
buotojams atrasti tikruosius 
savo talentus ir įgyti naujų 
kompetencijų. Todėl jie gali 
išbandyti savo jėgas ir kituose 
„Tele2“ skyriuose“, – sakė A. 
Dirvonskienė.

Pagal „Aon Hewitt“ meto-
diką atliktame tyrime operato-
rius buvo pripažintas geriausiu 
metų darbdaviu Baltijos šaly-
se. Tokį apdovanojimą „Tele2“ 
pelnė jau antrą kartą.

Kaip prisijungti prie 
„Tele2“ komandos?
Jei domitės technologijomis, 

drąsiai priimate naujus iššūkius 
ir norite prisijungti prie „Tele2“ 
Verslo klientų aptarnavimo 
centro komandos – išbandy-
kite savo jėgas atrankoje. Dau-
giau apie karjeros galimybes 
sužinoti galite internetiniame 
tinklapyje https://karjera.te-
le2.lt/. 

Nuteistas iškilus Pietų Korėjos teatro režisierius
Pietų Korėjoje garsus teatro režisierius buvo nuteistas šešerius 
metus kalėti už lytinį devynių moterų išnaudojimą. Li Juntekas 
buvo nuteistas už aktorių užpuolimus nuo 2010 metų, įskaitant 
moterų išnaudojimą ir lytinę prievartą.

Metinė infliacija – aukščiausia per pusmetį
Metinė (12-os mėnesių) infliacija Didžiojoje Britanijoje rugpjūtį 
netikėtai pasiekė šešerių mėnesių maksimumą. Nacionalinis 
statistikos biuras (ONS) pranešė, kad vartotojų kainų indeksas 
(VKI) per metus rugpjūtį paaugo 2,7 proc.
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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

Bet kokią žemės ūkio techniką, 
pvz., traktorių, priekabą, sun-
kvežimį ir jų padargus. Gali būti 
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

Miško savininkas – lapuočių ir 
spygliuočių malkas. Pristato. 
Perka mišką. Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 690 66155.

Pigiai spygliuočių, lapuočių mal-
kas (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.

Lengvų konstrukcijų šiltnamiai 
su polikarbonato danga. Poli-
karbonato danga, stogeliai. Per-
kant lietuvišką šiltnamį, dovana 
–  laistymo sistema arba takelio 
atskyrimas. Garantija 10 metų. 
Tel.: 8 659 08776, 8 604 98184.

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

Naudotą „Tako“ vežimėlį (3 padė-
tys, pilkos spalvos, geros būklės) 
ir automobilinę kėdutę kūdikiui. 
Tel. 8 650 12949.

Mažai naudotą vokišką neįgaliojo 
vežimėlį. Tel. 8 602 10648.

Pianiną „Красный Октябрь“ 
(tamsiai rudos spalvos). Trijų litrų 
stiklainius. Tel. 8 611 10837.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

Įmonė tiesiogiai galvijus aukš-
čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos 
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613 
79515.

A. Bagdono PĮ – brangiai verše-
lius auginti. Moka 6–21 proc. 
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima 
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319) 
69541.

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). 

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

Kiaules mėsai Prienų r. Yra galimy-
bė paskersti ir sutvarkyti mėsą. 
Tel. 8 699 95354.

6 mėn. eržiliuką, 2,5 m. eržilą, 
kiaulę pjovimui, grūdus paša-
rams. Tel. 8 650 10595.

Dvi karves ir melžimo aparatūrą. 
Tel. 8 620 29302 (po 19 val.)

4 veršių karvę (veršiuosis lapkri-
čio 1 d.). Tel. 8 652 78801.

Miežius. Tel. 8 604 93428.

Ekologiškai užaugintas bulves. 
Tel. 8 678 60227

Maistines bulves. Tel. 8 650 
48633.

Ekologiškai užaugintas maistines 
bulves (0,25 Eur/kg). Tel. 8 675 
62639.

Pašarines bulves (0,05 Eur/kg). 
Tel. 8 601 05587.

PERKA
Superkame nerūšinius obuolius. 
Tel. 8 600 20174.

Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki 
3 m. tolimesniam auginimui ir 
pienines melžiamas karves arba 
visą bandą. Tel. 8 625 93679.

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

Vilniaus apskrities ūki-
ninkas nuolat perka 
arklius. Suteikia trans-
porto paslaugas.

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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.

S u p e r ka m e  ka r -
ves, bulius ir tely-
čias. KREKENAVOS 
AGRO FIRMOS supir-
kėja Olga Smailienė. 

Tel. 8 612 02125.

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. 

Padės žemesnių pasiekimų mokykloms
Žemesnių pasiekimų mokykloms ugdymo kokybei gerinti nuo 
šio rudens papildomai numatyta skirti 12 mln. eurų. Tikslinės 
lėšos, vadinamasis kokybės krepšelis, pasieks apie 180 mokyklų: 
150 mokyklų, kuriose mokinių pasiekimai yra žemesni.

Rusų modelis teigia, kad ją norėta nužudyti
Modelis Ana Šapiro, kuri sekmadienį drauge su vyru atsidūrė 
ligoninėje dėl sunkaus apsinuodijimo viename Anglijos Solsberio 
miesto restoranų, incidentą pavadino Rusijos specialiųjų tarnybų 
įvykdytu pasikėsinimu ją nužudyti.

IŠSINUOMOJA
2-3 k. bt. ilgalaikei nuomai Prie-
nuose arba Birštone. Tel.: 8 672 
39865, 8 601 33120.

2-3 k. bt. Prienuose arba Biršto-
ne. Tel. 8 647 53905.

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

Garažą Stadiono mikrorajone 
arba Kęstučio g., Prienuose. Tel. 
8 699 88926.

Išsinuomoja arba perka dirba-
mos 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
„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.

„Seat Toledo“ (2003 m. 11 mėn., 
1,9 l, D, 81 kW, TA iki 2020-09-13). 
Tel. 8 676 71396.

„Renault Megane Scenic“  (1999 
m. gruodžio mėn., B/D, TA iki 
2019 m. 05 mėn., dujų patikra iki 
2022-03-15). Tel. 8 605 16782.

Perka
Superkame visų markių automo-
bilius. Atsiskaitome iš karto. Pasii-
mame patys. Tel. 8 644 15555.

Perkame automobilius, pagamin-
tus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet 
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.

ŽEMĖS ŪKIS

PARDUODA
3 ėringas avis ir stambų, darbingą 
aviną. Tel.: 8 601 89238 arba 8 
698 10709.

Perka
Sodybą arba sodybvietę ramioje 
vietoje. Domina įvairūs variantai. 
Tel. 8 609 82283.

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

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

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

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

PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.

Tel. 8 682 61641.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

Keičia
Namą su garažu (18 a sklypas) 
Kauno g. 71, Prienuose į 1,5-2 
k. bt. renovuotame name. Arba 
parduoda. Tel. 8 606 50864.

IŠNUOMOJA
1 k. bt.  (34 kv. m, II a. su visais pa-
togumais) Prienų miesto centre. 
Tel. (8 319) 53574.

Nekilnojamasis 
turtas

Geriausia pagalba perkant ir 
parduodant Jūsų nekilnojamąjį 
turtą be jokių rūpesčių! Išsa-
mios konsultacijos, vertinimas, 
atvykimas į vietą. Garantuojame 
kokybę ir pateisiname lūkesčius! 
Nekilnojamojo turto agentūra 
„21 Amžius“. Tel. 8 683 91121. 
www.nta21.lt. 

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
Gyvenamąjį namą su ūkiniu 
pastatu (namas 150 kv. m, tin-
kamas naudoti privačiam vaikų 
darželiui, slaugai, 20 a žemės. 
Galima pirkti ir atskirai 6 a sklypą 
(yra visi planai)) Prienuose. Tel. 8 
619 78963.

SODYBAS, SODUS
Sodybą (žemė ir apie 50 metų 
miškas) Šilėnų k., netoli Birštono 
sodų, Birštono sav. Tel. 8 603 
61069.

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

ŽEMĖS SKLYPUS
6 a namų valdos žemės sklypą 
namo statybai (atlikti kadastriniai 
žemės matavimai, yra detalusis 
planas, visa dokumentacija, šalia 
elektros linija, geras privažiavi-
mas) Prienų g. 29B, Birštone. Tel. 
8 603 19643.

38 a ir 60 a žemės sklypus Biršto-
no sav. Centrinio šildymo katilą, 
medžio apdirbimo stakles, frezas, 
akselinę, radiatorius, betono 
maišyklę, hidroforą. Tel. 8 677 
72818.

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

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. 

Taip pat - Prienų pašte  
(J. Brundzos g. 1, Prienuose)
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Tel. 8 687 12363. 

♦  Gaminame iš juodojo ir spalvotojo 
    akmens paminklus ir tvoreles. 
♦  Dengiame kapavietes įvairių spalvų 

akmens granito plokštėmis.
♦ Taikoma 25 proc. 
    nuolaida iki lapkričio 1 dienos. 
♦ atvežimas ir pastatymas nemokamas.  
♦ taip pat iš įvairių spalvų akmens gami-

name laiptų pakopas, židinius, palan-
ges, virtuvinius stalviršius. 

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, at-
sijas ir kitus birius krovinius. Tel. 
8 690 66155.

Atliekame įvairius žemės kasi-
mo, lyginimo darbus: kasame, 
valome tvenkinius, darome pyli-
mus, šlaitus, lyginame, tvarkome 
teritorijas. Konsultuojame. Turi-
me patirtį. Dirbame kokybiškai. 
Tel. 8 640 50090.

Mini ekskavatoriaus (3,3 t) nuo-
ma. Vandentiekio, elektros, nuo-
tekų, drenažo tranšėjų kasimas ir 
kiti darbai. Tel. 8 645 20612.

Pjaunu ir skaldau malkas. Pjaunu 
žolę trimeriu. Griaunu senus pas-
tatus ir dirbu kitus ūkio darbus. 
Tel. 8 677 22930.

Mobiliuoju juostiniu gateriu koky-
biškai pjaunu medieną. Atvykstu 
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU 
GATERIU PJAUNAME medieną 
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vie-
toje. Elektra nebūtina. Dirbame 
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395, 
www.7verslai.lt

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. At-
vykstu 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 garantuo-
jame. Tel. 8 682 62195.

PATIRTIS IR GARANTIJA! 
PREKYBOS TINKLAS 

LIETUVOJE DIRBANTIS 1 
9 METŲ! NESTANDARTINĖS 

VISŲ RŪŠIŲ DURYS! 
Kokybiškai ir kruopščiai ga-

miname, prekiaujame ir 
projektuojame pušines, 

eglės, ąžuolo,  
uosio vidaus bei 

lauko duris. Suteikiame 
garantiją. Nemokamos 

profesionalų konsultacijos, 
mažos kainos, suderintos 

su maksimalia kokybe! Ne-
mokamai atvyksime ir 

išmatuosime būsimą gaminį 
į bet kurią kaimo vietovę. 

Tel. 8 688 75856.

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.

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

Kaminų įdėklai, gaminimas, 
montavimas, kaminų valymas. 
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).

Statome nerūdijančio plieno 
apšildomus kaminus. Dedame 
nerūdijančio plieno įdėklus į 
kaminus, židinius, pirtis ir t.t., 
gaminame prijungimus. Tel. 8 
685 60129.

Skardinimo darbai: kraigai, vė-
jinės, pakalimai, kaminai ir t.t. 
Montuojame „Cedral“ dailylen-
tes. Dengiame stogus. Patirtis. 
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636 
94394.

Pigiai ir kokybiškai dengiame ir 
skardiname stogus, dedame vatą, 
kalame dailylentes, restauruoja-
me namus. Tel. 8 609 74835.

Kvalifikuotas krosnių meistras 
stato krosnis, virykles, šildymo 
sieneles, lauko židinius ir kt. Tel. 
8 602 52537.

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 daily-
lentes, dedame visų tipų grindis, 
klojame plyteles, atliekame san-
technikos, elektros instaliacijos 
ir griovimo darbus. Klojame 
trinkeles. Lankstome skardas. Tel. 
8 600 96399. 

Šlifuojame, dedame ir lakuoja-
me parketą, dengiame stogus, 
lankstome skardas, skardiname, 
šiltiname ir dažome namų fasa-
dus. Statome karkasinius namus. 
Kasame pamatus, mūrijame, 
tinkuojame, betonuojame, mon-
tuojame 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.

PASLAUGOS

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 laikotar-
piui iki 48 mėn. Konkurencingai 
mažiausios palūkanos rinkoje. 
AKCIJA - PASKOLAS iki 1000 Eur 
laikotarpiui iki 6 mėn. suteikiame 
nemokamai - be palūkanų. Kon-
sultuojame 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.  

Spaudžiu sultis adresu: Žemai-
tės g. 9, Prienuose. Tel. 8 652 
65164.

Paminklų, tvorelių, kapaviečių 
uždengimų gamyba. Betona-
vimas, montavimas, užpylimas 
skalda, senų kapaviečių restau-
ravimas 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. 

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

Tel. 8 683 99 233, 
www.greblysirbebras.com

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Sodyboje moteris (tvarkyti kam-
barius ir aplinką) ir vyras (tvarkyti 
aplinką). Tel. 8 687 12363.

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonomikos, 
kultūros ir politikos naujienų!
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Įmonei reikalingas vairuotojas 
be žalingų įpročių. Tel. 8 698 
46063.

Nevairuojantys-pagalbiniai ir 
vairuotojai, turintys pasą nuvai-
ruoti lengvuosius automobilius į 
Ukrainą. Tel. 8 608 55933.

Nori susipažinti

Vyras be žalingų įpročių susipa-
žintų su moterimi nuo 40-53 m. 
Tel. 8 677 86128.

Kviečia

Kviečiame vaikus nuo 6 m. 
į Dailės studiją susipažinti 
su meno pasauliu, lavin-

ti vaizduotę ir kūrybiškumą. 
Užsiėmimai vyks: I – nuo 14 
val., II – nuo 14 val., III – nuo 
15 val., J. Brunzdos g. 6, Prie-
nuose. Registracija tel. 8 612 
82535, i9menostudija.com

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.

Metalo apdirbimo įmonei, gami-
nančiai maisto pramonės įrengi-
mus Dovainonyse, Kaišiadorių r., 
reikalingas elektrikas, suvirinto-
jas. Reikalavimai: būtina mokėti 
skaityti brėžinius, suvirinimas 
TIG ir pusautomačiu. Į darbą ir iš 
darbo vežame įmonės transpor-
tu. Darbo užmokestis sutartinis. 
Tel. 8 656 01720, viktoras@
dovaina.lt

Baldų įmonei – stalius. Gami-
name nestandartinius medinius 
baldus ir duris. Tel. 8 679 11884, 
www.baldaiirspalvos.lt

Medžio perdirbimo įmonei 
Jiezne reikalingi darbuoto-

jai: nekvalifikuoti darbininkai, 
medžio apdirbimo staklių opera-
torius, darbuotojas prie malkų 

skaldyklės. Tel. 8 699 64748 
(Ramūnas).

Reikalingi betonuotojai. Parduo-
da bulves. Tel. 8 676 00216.

UAB „Gensera“ siūlo darbą 
statybos darbų vadovams, meis-
trams, brigadininkams, lauko 
vamzdynų montuotojams ir 
pagalbiniams darbininkams 
vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų statybos ir aplin-
kos tvarkymo darbams visoje 
Lietuvoje (yra galimybė rinktis 
darbą pagal gyvenamąją vietą). 
Suteikiame visas darbui reikalin-
gas priemones, transportą atvyki-
mui į darbą. Daugiau informacijos 
suteiksime tel.: 8 691 86121, (8 
46) 416188, el. paštas ausra@
gensera.lt.

Autoservisui reikalingas auto-
mobilių meistras Prienuose. Tel. 
8 687 27001.

Automechanikas-šaltkalvis dirbti 
su sunkiasvorėmis mašinomis. 
Alga 1000 Eur ir daugiau. Tel.: 8 
675 46350, 8 640 22776.

UAB „Sigda“ – ratų montuotojai-
balansuotojai. Apmokome. Tel. 8 
616 46629.

HOROSKOPAS
Rugsėjo 24-30 d.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

ANDRIUS BIALOBŽESKIS
stichija: Oras

planeta: venera
savaitės diena: penktadienis
Akmuo: lazuritas, opalas
spalvos: žalia ir mėlyna

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Kuo daugiau poilsio ir pramogų šią 
savaitę! Atidėkite vėlesniam laikui 
visus darbus, kurie tik gali palaukti. 
jums būtina kaip reikiant atsipūsti, ir 
vien tik savaitgalio tam nepakaks. 
jei galite, išvykite kur nors. Ir kuo 
toliau, tuo geriau. spręsdamas fi-
nansinius reikalus drąsiai vadovau-
kitės intuicija.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

visuomeninė veikla pirmomis savai-
tės dienomis bus ypač produktyvi. 
susirasite naujų draugų ir bendra-
minčių. Tiesa, bendri projektai gali 
baigtis visai ne taip, kaip jūs tikė-
jotės, bet tai dar nėra priežastis jų 
atsisakyti. Tiesiog būkite atsarges-
nis, jei manote, kad esate įtraukia-
mas į avantiūrą. jei traukia kelionės, 
savaitgalį pasistenkite šį savo norą 
įgyvendinti.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

pirmoje savaitės pusėje būsite linkęs 
daryti pats vienas ir savo rankomis. 
Tik nuo ketvirtadienio bendradarbia-
vimas, ypač dalykinis, gali būti vai-
singas. savaitgalį neišlaidaukite, nes 
piniginė ištuštės bematant.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

saugokitės, šią savaitę galite patirti 
didelių nuostolių. savaitės pradžio-
je jūsų planams gali būti labai ne-
pritarta, bet neklausykite neargu-
mentuotos nuomonės. Trečiadienį 
ar ketvirtadienį galima labai pers-
pektyvi pažintis. Į savaitės pabaigą 
veikiausiai pasijusite labai pavar-
gęs. Neprievartaukite savęs, raskite 
laiko poilsiui.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Šią savaitę niekam neleiskite stoti 
jums skersai kelio. Klausykite savo 
širdies ir intuicijos. Ketvirtadienį ar 
penktadienį galite turėti problemų 
dėl namiškių. savaitgalį užsiimkite tik 
tokiais projektais, kurie pareikalaus iš 
jūsų darbo ir laiko, bet ne pinigų.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

pirmoje savaitės pusėje neišlaidau-
kite pramogoms, vaikams ir dova-
noms. Trečiadienį ar ketvirtadienį 
turėtumėt nuveikti kažką namų ūkio 
labui, tik neskirkite tam viso savo 
laisvo laiko. sutuoktiniai savaitgalį 
turės progų įsitikinti tiek gerosiomis, 
tiek blogosiomis bendro gyvenimo 
pusėmis.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

savaitės pradžioje būkite ypač nuo-
širdus bendraudamas, antraip nieko 
neišspręsite. visą savaitę turėsite 
puikią nuojautą pelningoms investi-
cijoms. pasistenkite tuo pasinaudoti. 
Trumpa savaitgalio išvyka su mylimu 
žmogumi bus labai maloni ir sutvir-
tins jūsų ryšius.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

pirmomis savaitės dienomis galite 
turėti bėdos dėl apkalbų. Tramdy-
kite savo emocijas, ypač trečiadienį 
ir ketvirtadienį. prieš imdamasis bet 
kokių veiksmų pasistenkite surinkti 
ir įvertinti visus įmanomus faktus. 
savaitės pabaigoje jūsų dalykiniam 
sprendimui pernelyg didelę įtaką 
turės asmeninės simpatijos ar an-
tipatijos.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

jūsų idėjos labai įdomios ir neblogai 
pagrįstos, bet jau savaitės pradžioje 
būkite pasiruošęs jas aktyviai ginti. 
Oponentų turėsite daugiau nei pa-
kankamai. priešgyniaus ir šeimos 
nariai. pasistenkite nereaguoti per-
nelyg emocingai. savaitgalis turėtų 
būti romantiškas ir kur kas smages-
nis nei visa likusi savaitė.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

pirmoje savaitės pusėje ant jūsų 
pečių užgrius daugybė rūpesčių tiek 
darbe, tiek šeimoje. gelbės tik kan-
trybė ir apsukrumas. visiems ir vi-
sada tiesiai ir konkrečiai sakykite, 
ką galvojate. vynioti žodžių į vatą 
jūs paprasčiausiai neturėsite laiko. 
savaitgalį po draugo vizito šeimoje 
gali kilti barnis.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Būtų labai puiku, jei savaitės pra-
džioje išvyktumėte į komandiruotę 
ar šiaip kokią kelionę. Įgytumėte 
labai naudingų žinių ir patyrimo. jei 
ketvirtadienį ir penktadienį mažiau 
kalbėsite, o daugiau klausysite, gal 
ir nepakliūsite į kvailą ar nemalo-
nią padėtį.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

savaitės pradžioje nė nesitikėkite, 
kad kažkas kitas srėbs jūsų užvirtą 
košę ar mokės jūsų skolas. Kur kas 
daugiau pasiektumėte, jei būtumėte 
sąžiningesnis ir atviresnis pats sau. 
Ketvirtadienį ar penktadienį galite 
sužinoti įdomių naujienų telefonu 
ar paštu.

Jeigu turite problemų su alkoho-
lizmu, 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.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Rugsėjo 26 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– jubiliejinis koncertas „Iš visos 
širdies“ su Vitalija Katunskyte ir 
Aidu Maniku. Nauja programa ir 
auksiniai šlageriai. Bilieto kaina 
10 Eur. Renginio dieną bilietai 
brangs.

Rugsėjo 28 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– šou visai šeimai „Pabėgimas 
iš Madagaskaro“. Bilietų kaina 
7, 8 Eur. Vaikai iki 3 m. su tėvų 
priežiūra įleidžiami nemokamai. 
Išsamesnė informacija – www.
prienaikc.lt

Rugsėjo 29 d. (šeštadienį) Prienų 
sporto arenos (Pramonės g. 20, 
Prienai) teritorijoje vyks Prienų 
krašto mugė ir sporto šventė „Ru-
dens spalvos 2018“.   Renginyje 
vyks sporto varžybos, meninė 
programa, skaniausio patiekalo 
rinkimai, pramogos  vaikams ir 
kt. Kviečiame tautodailininkus, 
amatininkus, ūkininkus, preky-
bininkus,  dalyvauti ir prekiauti 
šventėje. Norintiems prekiauti 
– dėl leidimų prašome kreiptis 
į Prienų miesto seniūniją tel. (8 
319) 52 195, el. p. irena.stasy-
tiene@prienai.lt Leidimų pre-
kiauti kaina: 14 Eur – juridiniam 
asmeniui; 5,80 Eur – fiziniam 
asmeniui.Dėmesio! Mugėje ne-
bus 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

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

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

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

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 Staro-
šaitės ir Žilvino Žvagulio jubilieji-
nis 25-mečio turo koncertas

PARODOS PRIENŲ RAJONE

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

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

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama tauto-
dailininkės Ramutės Onutės 
Bidvienės autorinė darbų paroda 
„Prakalbintas linas“.

Pakuonio bibliotekoje eksponuo-
jama Jolitos Linkevičiūtės tapybos 
darbų paroda.

Šilavoto laisvalaikio salėje eks-
ponuojama Elenos Krušinskaitės 
tapybos darbų paroda „Lietuvos 
piliakalniai“. 

Prienų sporto arenoje eksponuo-
jama sporto žurnalisto, sporto fo-
tografo Alfredo Pliadžio fotografi-
jų paroda „Sporto akimirkos“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje eksponuo-
jama paroda „Justinas  Marcin-
kevičius ir Lietuvos valstybingu-
mas“. Parodą parengė Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijos 
Informacijos ir komunikacijos 
departamento Parlamentarizmo 
istorinės atminties skyrius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Rugsėjo 22 d. 16:00 Koncertas 
„Lietuviškų romansų vakaras“. 
Birštono kurhauzas 

Rugsėjo 22 d. 18:00 Šefo Dariaus 
Dabrovolsko degustacinė vaka-
rienė. Vytautas Mineral SPA 

Rugsėjo 26 d. 19:30 Juditos 
Leitaitės koncertas. „Versmė“ 
sanatorija 

Rugsėjo 27 d. Šokių vakaras. 
„Versmė“ sanatorija 

Rugsėjo 28 d. 19:00 Kelionė 
aplink pasaulį kartu su Eveli-
na Sašenko, Nerijumi Bakula ir 
Pauliumi Zdanavičiumi. Birštono 
kurhauzas 

Rugsėjo 28 d. 20:00 Alekso Lema-
no estradinis koncertas. „Versmė“ 
sanatorija 

Rugsėjo 29 d. 18:00 Šefo Dariaus 
Dabrovolsko degustacinė vaka-
rienė. Vytautas Mineral SPA 

Rugsėjo 29 d. 15:00 Andriaus 
Balachovičiaus ir Vytauto Labučio 
duetas. Birštono kurhauzas 

REIKALINGA
PARDUOTUVĖS VEDĖJA (-AS)-PARDAVĖJA (-AS) 

darbui maisto prekių parduotuvėje 

Darbo aprašymas:
operatyvus ir kokybiškas klientų aptarnavimas; pardavimų vykdy-
mas; 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; ge-
bėjimas dirbti kolektyve; išlavinti pardavimo ir bendravimo įgūdžiai, 
iniciatyvumas, organizuotumas, atsakingumas, puiki savikontrolė, 

sąžiningumas.

Kita informacija tel. 8 612 23509.
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Tv prOgrAmA

redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, rugsėjo �� d. Sekmadienis, rugsėjo �� d. Pirmadienis, rugsėjo �� d. Antradienis, rugsėjo �� d.

05:10 Klausimėlis 05:25 Šian-
dien prieš 100 metų 06:00 lie-
tuvos respublikos himnas 06:05 
Beatos virtuvė 07:00 Klausimėlis 
07:30 Gyventi kaime gera 08:00 
Šventadienio mintys 08:30 po-
piežius pranciškus lietuvoje. pa-
siruošimas Šventosioms Mišios. 
tiesioginė transliacija iš Kauno 
santakos parko. 10:00 popie-
žius pranciškus lietuvoje 12:35 
pranciškus – popiežius, norintis 
pakeisti pasaulį 14:45 popiežius 
pranciškus lietuvoje 15:58 lote-
rija „Keno loto” 16:00 žinios. Orai 
16:15 pranciškus – popiežius iš 
Naujojo pasaulio 17:10 popiežius 
pranciškus lietuvoje 17:30 popie-
žius pranciškus lietuvoje 18:30 
popiežius pranciškus lietuvoje 
19:30 savaitė 20:25 loterijos „Ke-
no loto” ir „Jėga” 20:30 panorama 
20:52 sportas 21:00 laisvės kai-
na 21:50 premjera. Bučinys prie 
laužo 23:15 sukti reikaliukai 00:00 
lrt radijo žinios 00:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 8 01:00 lrt 
radijo žinios 01:05 savaitė 02:00 
lrt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lrt radijo žinios 
03:05 tV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?” 03:30 Dviračio žinios 04:00 
lrt radijo žinios 04:05 Vartotojų 
kontrolė 05:00 seserys 

 
06:25 Dienos programa 06:30 
žvėrelių būrys (25) 06:55 Įspū-
dingasis žmogus-voras (13) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. Kung Fu 
panda (12) 07:45 sveiki atvykę į 
“Veiną” (13) 08:10 riterių princesė 
Nela (1) 08:35 tomo ir Džerio nuo-
tykiai (8) 09:00 Ogis ir tarakonai 
(46) 09:15 Ogis ir tarakonai (47) 
09:25 Drakonų kova. super (46) 
09:55 KINO pUsrYČIaI pelėdų 
karalystės sargai 11:45 Knygų val-
dovas 13:05 piko valanda 2 14:50 
Naujokė 2 16:40 Ne vienas kelyje 
17:20 teleloto 18:30 žinios 19:25 
sportas 19:28 Orai 19:30 lietuvos 
balsas 22:00 preMJera Bėgte 
visą naktį 00:20 Demonų miškas 
02:05 Zūlanderis 2

 
05:40 Naujakuriai 06:15 televi-
trina 06:30 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 07:00 Keršytojų 
komanda 07:30 aladinas 08:00 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 
08:30 Mamyčių klubas 09:00 Ku-
linarinis detektyvas 09:30 penkių 
žvaigždučių būstas 10:00 pasau-
lis pagal moteris 10:30 svajonių 
sodai 11:30 septyni varnai 13:40 
laimingas nelaimėlis 15:45 Ha-
vajai 5.0 16:45 ekstrasensų mū-
šis 18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 
sportas 19:27 tV3 orai 19:30 X 
Faktorius 22:00 žudiko asmens 
sargybinis 00:20 Šnipų tiltas 03:00 
žudiko asmens sargybinis 05:00 
Naujakuriai 

06:30 lietuvos galiūnų čempiona-

tas. Kretinga 07:30 Gyvūnijos ste-
buklai (4) 08:30 tauro ragas 09:00 
Galiūnų varžybos. lietuvos rinkti-
nė-pasaulio rinktinė 10:00 Vaikai 
šėlsta (25) 10:30 Gyvūnijos stebu-
klai (5) 11:40 preMJera Velniški 
stivo Ostino išbandymai (2) 12:50 
anthonis Bourdainas. Nepažįsta-
mi kraštai (3) 13:50 ekstrasensų 
mūšis (4) 16:00 Nusikaltimų mies-
tas (8) 16:30 raudona linija 17:00 
lKl čempionatas. skycop - liet-
kabelis 19:30 Nemiga (15) 20:30 
Nemiga (16) 21:30 Juodasis są-
rašas (21) 22:30 Gyvi numirėliai 
(2) 23:30 poseidonas 01:15 eks-
trasensų mūšis (4) 03:00 Juodojo 
ežero paslaptis  

 
05:30 Grilio skanėstai 06:00 skin-
siu raudoną rožę 07:00 programa 
07:04 tV parduotuvė 07:20 „pa-
saulis iš viršaus“ 07:55 „Nepri-
jaukinti 08:30 Kaimo akademija 
09:00 Šiandien kimba 10:00 „pa-
saulio turgūs. Mumbajus“ 10:35 
„pasaulio turgūs. atėnai“ 11:10 
ekovizija 11:20 Grilio skanėstai 
11:50 „Mesingas. aplenkiantis 
laiką“ (13; 14) 13:50 „Širdies pla-
kimas“ (7; 8) 16:00 žinios 16:18 
Orai 16:20 Krepšinio pasaulyje 
su V 16:55 „pasaulis iš viršaus“ 
18:00 žinios 18:27 Orai 18:30 „40 
plius, arba jausmų geometrija“ (3; 
4) 20:00 žinios 20:22 Orai 20:30 
„40 plius, arba jausmų geometri-
ja“ (4 tęs.) 21:00 „24/7“ 22:00 ži-
nios 22:27 Orai 22:30 „Mesingas. 
aplenkiantis laiką“ (15; 16) 00:05 
„Mesingas. aplenkiantis laiką“ (3) 
01:05 „Bitininkas“ (1/20) 02:00 
„Baudėjas“ (4) 02:45 „Neišsiža-
dėk“ (39) 03:35 „Moterų daktaras“ 
(2/7) 04:20 „Baudėjas“ (4) 05:05 
„Neprijaukinti. afrika“ 05:35 „Ne-
išsižadėk“ (4)  

 
06:10 televitrina 06:25 ledo ke-
lias 07:25 augalų karalystė 08:30 
sandėlių karai 09:00 Gyvūnų 
manija 09:30 Vienam gale kablys 
10:00 praeities žvalgas 10:30 
planetos talentai 11:00 topmo-
deliai 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 Kalė-
jimo bėgliai 00:00 Galaktikos ser-
gėtojai 02:10 Candy Crush 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 lrt OpUs Ore. Gru-
pė „the roop” 07:00 Mokslo sriu-
ba 07:25 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas 07:40 Kultūrų kryžkelė. 
trembita 07:55 Kultūrų kryžkelė. 
Menora 08:10 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis 08:30 popie-
žius pranciškus lietuvoje 10:00 
popiežius pranciškus lietuvoje 
12:30 arts21 13:00 linija, spal-
va, forma 13:30 stop juosta 14:00 
legendos 14:45 popiežius pran-
ciškus lietuvoje 16:00 saulėlydis 
mano giesmė 16:50 Mano tėviškė 
17:10 popiežius pranciškus lietu-
voje 17:30 popiežius pranciškus 
lietuvoje 18:30 Šventadienio 
mintys 18:55 Vienuolynų kelias 
lietuvoje 19:30 Mūsų miesteliai 
20:20 lietuvos žydų genocido at-
minimo diena 21:00 lietuvos žydų 
genocido atminimo diena. Getas. 
J. sobolio pjesės motyvais 

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios 09:15 premjera. 
senis 10:20 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 8 11:10 Komi-
saras reksas 12:00 Beatos virtu-
vė 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 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 „Jė-
ga” 21:30 lrt forumas 22:30 Dvi-
račio žinios 23:00 premjera. Geni-
jus. 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 
03:05 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
03:30 Dviračio žinios 04:00 lrt 
radijo žinios 04:05 (Ne)emigrantai 
05:00 seserys 

 
06:10 Dienos programa 06:15 Ma-
no gyvenimo šviesa (345) 06:40 
Mano gyvenimo šviesa (346)-347) 
07:30 Madagaskaro pingvinai (3) 
07:55 Volkeris, teksaso reindže-
ris (6) 08:55 rytas su lNK 10:55 
Nuo... Iki... 11:25 Meilės sparnai 
(91) 12:25 Meilės sparnai (92) 
13:25 Gyvenimo daina (80) 14:25 
Dvi širdys (1138-1141) 16:30 la-
bas vakaras, lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 žinios 19:25 spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 
Nuo... Iki... 20:30 rimti reikalai 
(13) 21:30 žinios 22:24 sportas 
22:28 Orai 22:30 VaKarO se-
aNsas trigubas X. aukštesnis 
lygis 00:35 akloji zona (13) 01:30 
Bėgte visą naktį 

 
05:25 Naujakuriai 06:10 televitrina 
06:25 Inoekspertai 06:55 simpso-
nai 07:25 simpsonai 07:55 sva-
jonių sodai 08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 tai - mano gyvenimas 12:00 
laukinė žemė 13:00 pažadėtoji 
15:00 simpsonai 15:30 simpso-
nai 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 Visi mes žmonės 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 tV3 vakaro žinios 21:52 
tV3 sportas 21:57 tV3 orai 22:00 
Kobra 11 23:00 Blogas policininkas 
00:05 Kastlas 01:00 Kaulai 01:55 
rouzvudas 02:45 specialioji jūrų 
policijos tarnyba 03:30 Kaip išsi-
sukti įvykdžius žmogžudystę 04:20 
Kastlas 05:10 rouzvudas  

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(16) 07:30 Kijevo operatyvinė gru-
pė (21) 08:30 Farų karai (6) 09:30 
teisingumo agentai (22) 10:35 
Kobra 11 (7) 11:40 Muchtaro su-

grįžimas. Naujas pėdsakas (29) 
12:45 Įstatymas ir tvarka. speci-
aliųjų tyrimų skyrius (22) 13:45 Ki-
jevo operatyvinė grupė (22) 14:50 
Farų karai (7) 15:50 teisingumo 
agentai (23) 16:55 Kobra 11 (8) 
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (30) 19:00 Įstatymas 
ir tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(23) 20:00 DelFI dėmesio centre 
su edmundu Jakilaičiu 20:30 Info 
diena 21:00 Ikaras 22:45 Užkratas 
00:45 Juodasis sąrašas (21) 01:35 
Gyvi numirėliai (2) 

 
05:05 „Neprijaukinti. afrika“ 05:35 
„Neišsižadėk“ (4) 06:20 programa 
06:24 tV parduotuvė 06:40 TV 
europa pristato. „Vyrų šešėlyje. 
liuda Vienožinskaitė-purėnienė“ 
07:10 Šiandien kimba 08:10 „Glu-
chariovas“ (2/3) 09:15 „Moterų 
daktaras“ (2/33) 10:20 „Neišsi-
žadėk“ (40) 11:25 „Baudėjas“(5) 
12:30 „Bitininkas“ (1/23) 13:35 TV 
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ 
(2/30) 14:55 „Mesingas. aplen-
kiantis laiką“ (7) 16:00 reporte-
ris 16:30 lietuva tiesiogiai 16:57 
Orai 17:00 „Moterų daktaras“ 
(3/20) 18:00 reporteris 18:55 Orai 
19:00 „Baudėjas“ (8) 20:00 repor-
teris 20:30 lietuva tiesiogiai 20:57 
Orai 21:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
(2/9) 22:00 reporteris 22:55 Orai 
23:00 „Gluchariovas“ (2/24) 00:05 
„Mesingas. aplenkiantis laiką“ (4) 
01:05 „Bitininkas“ (1/21) 02:00 
„Baudėjas“ (5) 

 
06:15 televitrina 06:30 sandėlių 
karai 07:00 topmodeliai 08:00 
Kaulai 09:00 autopilotas 09:30 
CsI Majamis 10:30 simpsonai 
11:00 simpsonai 11:30 Kobra 11 
12:30 Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama 13:00 Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama 13:30 Univeras. 
Naujas bendrikas 14:30 televitri-
na 15:00 Kaulai 16:00 CsI Maja-
mis 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 Naša raša 21:30 Na-
ša raša 22:00 pašėlęs policinin-
kas 23:00 Karštinė 2: pavasario 
karštinė 00:40 Daktaras Hausas 
01:35 Naujokė 02:50 amerikietiš-
ka siaubo istorija 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis„Bliuzo naktys 
2017” 07:05 alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2 07:15 pašėlę Blinkio 
Bilo nuotykiai 07:30 Detektyvė Mi-
retė 07:40 aviukas Šonas 5 07:50 
stop juosta 08:20 atspindžiai. pa-
veldo kolekcija 08:50 Kaip atsiran-
da daiktai 10 09:15 labas rytas, 
lietuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba 12:10 Įdomiausios pasaulio 
keistenybės 13:00 Durys atsida-
ro 13:30 litvakai. Nuo Vilniaus 
iki Jeruzalės 14:10 alina Orlova 
festivalyje „Midsummer Vilnius 
2018” 15:25 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 2 15:35 
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 
15:45 Nauji piterio peno nuotykiai 
2 16:10 Kaip atsiranda daiktai 10 
16:30 laba diena, lietuva 18:00 
Kultūrų kryžkelė. rusų gatvė 18:30 
Kelias į namus 19:00 prokurorai 
20:35 spąstai. Jaunimas islamo 
radikalų pinklėse 21:30 FIFa fur-
bolo apdovanojimai 2018 23:00 
Grafienė iš Honkongo 

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios 09:15 premjera. 
senis 10:20 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 8 11:10 Komi-
saras reksas 12:00 stilius 13:00 
Klauskite daktaro 13:58 loterija 
„Keno loto” 14:00 žinios 14:15 
laba diena, lietuva 16:30 prem-
jera. seserys 17:30 žinios. spor-
tas. Orai 18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 (Ne)emigrantai 20:25 lote-
rija „Keno loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Naci-
onalinė ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą” 22:30 Dviračio žinios 
23:00 premjera. 12 beždžionių 1 
23:45 Klausimėlis 00:00 lrt ra-
dijo žinios 00:10 Štutgarto krimi-
nalinė policija 8 01:00 lrt radijo 
žinios 01:05 stilius 02:00 lrt ra-
dijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lrt radijo žinios 03:05 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Dviračio žinios 04:00 lrt radijo 
žinios 04:05 Nacionalinė ekspe-
dicija „Dniepru per Ukrainą” 

 
06:35 Dienos programa 06:40 
Mano gyvenimo šviesa (348-349) 
07:30 Madagaskaro pingvinai (4) 
07:55 Volkeris, teksaso reindže-
ris (7) 08:55 rytas su lNK 10:55 
KK2 11:25 Meilės sparnai (93) 
12:25 Meilės sparnai (94) 13:25 
Gyvenimo daina (81) 14:25 Dvi 
širdys (1142-1145) 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 (14) 
21:30 žinios 22:24 sportas 22:28 
Orai 22:30 VaKarO seaNsas 
4 sektorius. Išvadavimas 00:20 
akloji zona (14) 01:15 trigubas 
X. aukštesnis lygis 

 
05:10 rouzvudas 06:10 televitri-
na 06:25 Mokytis niekada nevėlu 
06:55 simpsonai 07:25 simpso-
nai 07:55 Visi mes žmonės 08:55 
Meilės sūkuryje 10:00 tai - mano 
gyvenimas 12:00 laukinė žemė 
13:00 pažadėtoji 15:00 simpso-
nai 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 paliktieji 
00:10 Kastlas 01:10 Kaulai 02:00 
rouzvudas 02:50 specialioji jū-
rų policijos tarnyba 03:45 Kaip 
išsisukti įvykdžius žmogžudystę 
04:30 Kastlas 05:20 rouzvudas 

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(17) 07:30 Kijevo operatyvinė gru-
pė (22) 08:30 Farų karai (7) 09:30 
teisingumo agentai (23) 10:35 
Kobra 11 (8) 11:40 Muchtaro su-

grįžimas. Naujas pėdsakas (30) 
12:45 Įstatymas ir tvarka. specia-
liųjų tyrimų skyrius (23) 13:45 Ki-
jevo operatyvinė grupė (23) 14:50 
Farų karai (8) 15:50 teisingumo 
agentai (24) 16:55 Kobra 11 (9) 
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (31) 19:00 Įstatymas 
ir tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(24) 20:00 DelFI dėmesio centre 
su edmundu Jakilaičiu 20:30 Info 
diena 21:00 Šmėklos 23:15 Ikaras 
01:00 strėlė (17) 01:50 Velniški 
stivo Ostino išbandymai (1)  

 
05:05 „Neprijaukinti. Norvegija“ 
05:35 „Neišsižadėk“ (5) 06:20 pro-
grama 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Vantos lapas 07:10 „24/7“ 08:10 
„Gluchariovas“ (2/4) 09:15 „Mote-
rų daktaras“ (2/34) 10:20 „Neišsi-
žadėk“ (41) 11:25 „Baudėjas“ (6) 
12:30 „Bitininkas“ (1/24) 13:35 TV 
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ 
(2/31) 14:55 „Mesingas. aplen-
kiantis laiką“ (8) 16:00 reporte-
ris 16:30 lietuva tiesiogiai 16:57 
Orai 17:00 „Moterų daktaras“ 
(3/21) 18:00 reporteris 18:55 Orai 
19:00 „Baudėjas“ (9) 20:00 repor-
teris 20:30 lietuva tiesiogiai 20:57 
Orai 21:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
(2/10) 22:00 reporteris 22:55 Orai 
23:00 „Gluchariovas“ (2/25) 00:05 
„Mesingas. aplenkiantis laiką“ (5) 
01:05 „Bitininkas“ (1/22) 

 
06:15 televitrina 06:30 saša ir ta-
nia 07:00 topmodeliai 08:00 Kau-
lai 09:00 Gyvūnų manija 09:30 
CsI Majamis 10:30 simpsonai 
11:00 simpsonai 11:30 Kobra 11 
12:30 Kaip aš susipažinau su jū-
sų mama 13:30 Univeras. Naujas 
bendrikas 14:30 televitrina 15:00 
Kaulai 16:00 CsI Majamis 17:00 
Kobra 11 18:00 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 18:30 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 19:00 
Univeras. Naujas bendrikas 20:00 
saša ir tania 20:30 žinios 20:58 
Orai 21:00 pagrobimas 3 23:10 
X mutantai 00:10 pėdsakai 01:10 
Daktaras Hausas 02:00 Naujokė 
02:25 Naujokė 02:50 amerikietiš-
ka siaubo istorija 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys 
2017” 07:05 alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2 07:15 Džiunglių bū-
rys skuba į pagalbą 2 07:25 Nauji 
piterio peno nuotykiai 2 07:50 
Kelias į namus 08:20 septynios 
Kauno dienos 08:50 Kaip atsi-
randa daiktai 10 09:15 labas ry-
tas, lietuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba 12:10 Įdomiausios 
pasaulio keistenybės 13:00 Na-
cionalinis turtas 13:25 Nes man 
tai rūpi 14:10 Mano tėviškė 14:25 
spąstai. Jaunimas islamo radikalų 
pinklėse 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 11 
16:30 laba diena, lietuva 18:00 
Misija 18:30 atspindžiai 19:00 
laisvės vėliavnešiai 19:30 Mei-
lė kaip mėnulis 20:25 žmonės, 
kurie sukūrė lietuvą 21:15 pa-
baltijo universiteto istorija 22:10 
antradienio detektyvas. premje-
ra. Komisarė lanc 00:00 Dabar 
pasaulyje 00:30 Bliuzo vakaras. 
XXV tarptautinis festivalis

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą”  07:00 
Gimtoji žemė 07:30 premjera. 
Dvynukės  09:00 labas rytas, 
lietuva 11:15 popiežiaus pran-
ciškaus atvykimas 12:10 popie-
žius pranciškus lietuvoje 13:15 
premjera. Benediktas XVI. pa-
garba tiesai 14:05 premjera. 
popiežiaus pranciškaus tikėjimo 
pamokos 14:50 popiežius pran-
ciškus lietuvoje 15:15 Šiandien 
prieš 100 metų 15:43 loterija 
„Keno loto” 15:45 žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą) 16:00 
popiežius pranciškus lietuvoje 
20:25 loterijos „Keno loto” ir 
„Jėga” 20:30 panorama 20:52 
sportas 21:00 Gražiausios poetų 
dainos 22:40 premjera. sunkus 
amžius  01:20 pranciškus – po-
piežius, norintis pakeisti pasaulį  
03:25 savaitė 04:15 Gyvenimas 
05:10 Klausimėlis.lt. 05:25 Šian-
dien prieš 100 metų. Dokumen-
tinė apybraiža apie Šv. sosto ir 
kunigų vaidmenį kuriant lietu-
vos valstybę.

 
06:30 žvėrelių būrys (24) 06:55 
Įspūdingasis žmogus-voras (12) 
07:20 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (11) 07:45 sveiki 
atvykę į “Veiną” (12) 08:10 pabai-
siukas Bansenas (25) 08:35 to-
mo ir Džerio nuotykiai (7) 09:00 
Ogis ir tarakonai (43) 09:10 Ogis 
ir tarakonai (44) 09:20 Ogis ir 
tarakonai (45) 09:30 Drakonų 
kova. super (45) 10:00 KINO 
pUsrYČIaI. preMJera Varlių 
karalystė 11:50 Zatura. Nuotykiai 
kosmose 13:55 Šokis svajonės 
ritmu 15:45 Nacionalinis sau-
gumas 17:30 Bus visko 18:30 
žinios 19:25 sportas 19:28 Orai 
19:30 sUperKINas Vėžliukai 
nindzės 21:35 Zūlanderis 2 23:35 
savigynos mokykla 01:10 pašė-
lęs Maksas. Įtūžio kelias 

 
05:25 specialioji jūrų policijos 
tarnyba 06:15 televitrina 06:30 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 
07:00 Keršytojų komanda 07:30 
aladinas 08:00 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 08:30 Kempi-
niukas plačiakelnis 09:00 Virtu-
vės istorijos 09:30 Gardu Gar-
du 10:00 svajonių ūkis 10:30 
Mokytis niekada nevėlu 11:00 
Misija: dirbame sau 11:30 Ino-
ekspertai 12:00 Veiverlio pilies 
burtininkai 13:55 Džiunglių ka-
ralius 15:45 Havajai 5.0 16:45 
ekstrasensų mūšis 18:30 tV3 
žinios 19:17 tV3 sportas 19:22 
tV3 orai 19:25 eurojackpot 
19:30 piktadarės istorija 21:20 
Šnipų tiltas 00:15 Gautas iškvie-
timas 3 01:45 Katastrofiškai ne-
sėkmingas filmas 03:10 Blogas 
policininkas 04:05 Kaip išsisukti 
įvykdžius žmogžudystę 05:40 
Naujakuriai  

06:15 Didžiojo sprogimo 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 Osti-
no išbandymai (1) 12:50 anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami kraštai 
(2) 13:50 ekstrasensų mūšis (3) 
16:00 Nusikaltimų miestas (7) 
16:30 raudona linija 17:00 LKL 
čempionatas. žalgiris - pieno 
žvaigždės 19:30 Dainuok mano 
dainą 21:30 MaNO HerOJUs 
Užkratas 23:40 aŠtrUs KINas 
Juodojo ežero paslaptis 01:30 
strėlė (15) 

 
06:00 „pavojingiausios kelionės. 
surinamas“ 06:30 „Nuostabūs 
pojūčiai“ 07:00 programa 07:04 
tV parduotuvė 07:20 „pasaulis 
iš viršaus“ 07:55 „Neprijaukinti. 
Naujoji Zelandija“ 08:30 10 min iki 
tobulybės su Jurijumi 08:45 skin-
siu raudoną rožę 09:30 Vantos la-
pas 10:00 Grilio skanėstai 10:25 
Gyvenimo būdas 10:55 ekovizi-
ja 11:05 „Iššūkis“ (3/7; 3/8) 13:00 
„Baltoji vergė“ (39; 40) 15:15 
skinsiu raudoną rožę 16:00 ži-
nios 16:18 Orai 16:20 partizanų 
keliais 2 16:50 Grilio skanėstai 
17:25 „Neišsižadėk“(40) 18:00 
žinios 18:27 Orai 18:30 „Neiš-
sižadėk“ (40 tęs.; 41) 20:00 ži-
nios 20:22 Orai 20:25 „Mesin-
gas. aplenkiantis laiką“ (15; 16) 
22:00 žinios 22:27 Orai 22:30 
„Mesingas. aplenkiantis laiką“ 
(16 tęs.) 23:00 „Iššūkis“ (3/7; 
3/8) 00:40 „Širdies plakimas“ (3; 
4) 02:45 „Merdoko paslaptys“ 
(2/6; 2/7) 04:15 skinsiu raudoną 
rožę 04:40 „Juodosios katės“ (2) 
05:30 Grilio skanėstai

 
06:10 televitrina 06:25 ledo ke-
lias 07:25 augalų karalystė 08:30 
planetos talentai 09:00 Vienam 
gale kablys 09:30 statybų gidas 
10:00 Gazas dugnas 10:30 auto-
pilotas 11:00 topmodeliai 12:00 
Candy Crush 13:00 augalų ka-
ralystė 14:00 atšiaurioji aliaska 
15:00 ledo kelias 16:00 Iš peties 
17:00 sandėlių karai 18:00 skor-
pionas 19:00 amerikos talentai 
21:00 žinios 21:53 sportas 21:58 
Orai 22:00 Galaktikos sergėtojai 
00:25 Bukas ir bukesnis 2 02:20 
paskutinis žmogus žemėje 

 
05:30 panorama.  05:52 sportas. 
Orai 06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 algirdo muzikos 
mokyklos koncertas „Mes – jė-
ga”. 07:40 Kultūrų kryžkelė. ru-
sų gatvė.  08:10 Misija. Vilnija.  
08:35 pažvelk į profesiją kitaip 
09:00 Mano mama gamina ge-
riau!  09:55 Mokslo sriuba 10:25 
Dvyliktoji naktis  13:20 Klauskite 
daktaro 14:10 stilius 15:00 Mano 
benamės sielos 16:00 euroma-
xx 16:35 Baras. Dokumentinis 
filmas apie artūrą Barysą „Ba-
rą” 17:30 atspindžiai. paveldo 
kolekcija. HD 18:00 prisikėlimo 
ekspresas – šimtmečio veidai 
18:45 Bertolučis pagal Bertolučį 
20:45 stambiu planu 21:30 Kino 
žvaigždžių alėja. premjera. tylus 
skrydis 23:00 lrt OpUs Ore. 
Grupė „the roop” 00:25 Kino 
žvaigždžių alėja. 

�1.00 val.

„Ikaras“

 

�1.00 val.

„Šmėklos“

 

1�.�0 val.

„Laimingas nelaimėlis“

 

11.1� val.
Popiežiaus Pranciškaus  

atvykimas
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06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios 09:15 premjera. 
senis 10:20 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 8 11:10 Komi-
saras reksas 12:00 Gyvenimas 
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 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 specialus tyri-
mas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 sportas 21:29 lote-
rija „Jėga” 21:30 Gimę tą pačią 
dieną 22:30 Dviračio žinios 23:00 
premjera. prieš audrą 1 01:10 
Štutgarto kriminalinė policija 8 
02:00 lrt radijo žinios 02:05 Gi-
mę tą pačią dieną 03:00 lrt ra-
dijo žinios 03:05 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 03:30 ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite 04:00 lrt radijo 
žinios 04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 05:00 seserys  

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(352-354) 07:30 Madagaskaro 
pingvinai (6) 07:55 Volkeris, tek-
saso reindžeris (9) 08:55 rytas 
su lNK 10:55 KK2 11:25 Meilės 
sparnai (97-98) 13:25 Gyvenimo 
daina (83) 14:25 Dvi širdys (1150-
1153) 16:30 labas vakaras, lietu-
va 17:35 Yra, kaip yra 18:30 žinios 
19:25 sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 20:00 Valanda su rūta 21:00 
rimti reikalai (16) 21:30 žinios 
22:24 sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKarO seaNsas. preMJe-
ra snoudenas 01:15 akloji zona 
(16) 02:05 10-oji Kloverfyldo gatvė 
03:45 alchemija XXX. lėlių namai 
04:15 retrOspeKtYVa 0

 
 05:30 Naujakuriai 06:10 televitri-
na 06:25 Kempiniukas plačiakel-
nis 06:55 simpsonai 07:55 Gero 
vakaro šou 08:55 Meilės sūkury-
je 10:00 tai - mano gyvenimas 
12:00 laukinė žemė 13:00 pa-
žadėtoji 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 Farai 20:30 Moterys meluo-
ja geriau 21:00 tV3 vakaro žinios 
21:52 tV3 sportas 21:57 tV3 orai 
22:00 persikėlimas 00:15 Nuodė-
mių daktaras 01:15 Kaulai 02:05 
rouzvudas 02:55 specialioji jū-
rų policijos tarnyba 03:45 Kaip 
išsisukti įvykdžius žmogžudystę 
04:35 Nuodėmių daktaras 05:25 
Naujakuriai  

07:00 Didžiojo sprogimo teori-
ja (19) 07:30 Kijevo operatyvinė 
grupė (24) 08:30 Farų karai (9) 
09:30 teisingumo agentai (25) 
10:35 Kobra 11 (10) 11:40 reali 
mistika (6) 12:45 reali mistika (7) 
13:45 Kijevo operatyvinė grupė 

(25) 14:50 Farų karai (10) 15:50 
teisingumo agentai (26) 16:55 
Kobra 11 (11) 18:00 Info diena 
18:30 lKl čempionatas. skycop 
- žalgiris 21:00 Juodasis lietus 
23:30 Keršto valanda. teisingu-
mas 01:20 strėlė (19) 02:05 Nu-
sikaltimų miestas (7) 02:30 Nusi-
kaltimų miestas (8) 

 
05:05 „Neprijaukinti. australija“ 
05:35 „Neišsižadėk“ (7) 06:20 
programa 06:24 tV parduotuvė 
06:40 Grilio skanėstai 07:10 Gy-
venimo būdas 07:40 lietuva tie-
siogiai 08:10 „Gluchariovas“(2/6) 
09:15 „Moterų daktaras“ (2/36) 
10:20 „40 plius, arba jausmų ge-
ometrija“ (4) 11:25 „Baudėjas“ (8) 
12:30 „Bitininkas“(1/26) 13:35 TV 
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ 
(2/33) 14:55 „Mesingas. aplen-
kiantis laiką“ (10) 16:00 reporteris 
16:30 lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 
17:00 „Moterų daktaras“ (3/23) 
18:00 reporteris 18:52 Orai 18:55 
rubrika „Verslo genas” 19:00 
„Baudėjas“ (11) 20:00 reporte-
ris 20:30 lietuva tiesiogiai 20:57 
Orai 21:00 „Merginos iš Ukrai-
nos“ (2/12) 22:00 reporteris 22:52 
Orai 22:55 rubrika „Verslo genas” 
23:00 „Gluchariovas“ (2/27) 00:05 
„Mesingas. aplenkiantis laiką“ (7) 
01:05 „Bitininkas“ (2/24) 02:00 
„Baudėjas“ (8) 02:45 „40 plius, ar-
ba jausmų geometrija“ (2) 03:35 
„Moterų daktaras“ (2/11) 04:20 
„Baudėjas“ (8) 05:05 „Neprijaukin-
ti. Naujoji Zelandija“ 05:35 „Geriau-
sios nardymo vietos“ 

 
06:15 televitrina 06:30 saša ir ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 Vienam gale kablys 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 sniegynų įkaitai 
23:20 X mutantai 00:20 pėdsakai 
01:15 Daktaras Hausas 02:05 
Naujokė 02:30 Naujokė 02:55 
amerikietiška siaubo istorija 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis„Bliuzo nak-
tys 2017” 07:05 alvinas ir patra-
kėliai burundukai 2 07:15 riteris 
rūdžius 07:25 Nauji piterio peno 
nuotykiai 2 07:50 linija, spalva, 
forma 08:20 lietuva mūsų lūpo-
se 08:50 Kaip atsiranda daiktai 
11 09:15 labas rytas, lietuva 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
12:10 Neregimoji roma 13:05 
euromaxx 13:35 Klauskite daktaro 
14:30 saulės superaudros 15:20 
premjera. alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai 2 15:30 riteris rūdžius 
15:40 Nauji piterio peno nuotykiai 
2 16:05 Kaip atsiranda daiktai 11 
16:30 laba diena, lietuva 18:00 
Kultūrų kryžkelė. Menora 18:15 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvi-
nis 18:30 Nacionalinis turtas 19:00 
lietuva mūsų lūpose 19:30 Meilė 
kaip mėnulis 20:25 anapus čia ir 
dabar 21:15 Mano tėviškė 21:30 
Kiotas. romantiška pažintis su 
nacionalinėmis vertybėmis 22:15 
lietuvių kino klasika 23:45 DW 
naujienos rusų kalba

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios 09:15 premjera. se-
nis 10:20 premjera. Štutgarto kri-
minalinė policija 8 11:10 Komisa-
ras 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 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Nacionali-
nė 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. Visuo-
menės priešai 00:15 Visuomenės 
priešai 02:35 pasaulio dokumenti-
ka. planeta žemė 2 03:30 pasaulio 
dokumentika. Misija „Galapagai” 
04:25 Džesika Flečer 4 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(355) 06:40 Mano gyvenimo švie-
sa (356) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (357) 07:30 Madagaska-
ro pingvinai (7) 07:55 Volkeris, 
teksaso reindžeris (10) 08:55 
rytas su lNK 10:55 KK2 11:25 
Meilės sparnai (99) 12:25 Meilės 
sparnai (100) 13:25 Gyvenimo 
daina (84) 14:25 Dvi širdys (1154) 
14:55 Dvi širdys (1155) 15:25 Dvi 
širdys (1156) 15:55 Dvi širdys 
(1157) 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:35 Gyvūnų policija 18:30 
žinios 19:25 sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 penktadienis 21:00 
saVaItĖs HItas sąjungininkai 
23:25 absoliutus blogis. pomirtinis 
gyvenimas 01:20 Muškietininkai 
amžinai 03:00 snoudenas 

 
05:25 Naujakuriai 06:10 televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 simpsonai 07:25 simpsonai 
07:55 Farai 08:55 Meilės sūkuryje 
09:55 tai - mano gyvenimas 12:00 
laukinė žemė 13:00 pažadėto-
ji 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 
Madagaskaro pingvinai 21:15 Kaip 
susigrąžinti ją per 7 dienas 23:00 
aušros kariai 00:55 Vaikštant tarp 
antkapių 03:00 persikėlimas 05:00 
rouzvudas 05:45 Naujakuriai 

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(20) 07:30 Kijevo operatyvinė gru-
pė (25) 08:30 Farų karai (10) 09:30 
teisingumo agentai (26) 10:35 Ko-
bra 11 (11) 11:40 reali mistika (8) 
12:45 reali mistika (9) 13:45 Kije-
vo operatyvinė grupė (26) 14:50 
Farų karai (11) 15:50 teisingumo 
agentai (27) 16:55 Kobra 11 (12) 
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (32) 19:00 Įstatymas 
ir tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(1) 20:00 @rimvydasvalatka 20:30 

Info diena 21:00 Kario kumštis 
22:50 Juodasis lietus 01:15 strėlė 
(20) 02:00 reali mistika (8) 02:45 
reali mistika (9) 

 
05:05 „Neprijaukinti. Naujoji Ze-
landija“ 05:35 „Geriausios nardy-
mo vietos“ 06:00 „pavojingiausios 
kelionės. tadžikija“ 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:30 
„Nuostabūs pojūčiai“ 06:40 „Ge-
riausios nardymo vietos“ 07:10 
Grilio skanėstai 07:40 lietuva tie-
siogiai 08:10 „Gluchariovas“ (2/7) 
09:15 „Moterų daktaras“ (2/37) 
10:20 partizanų keliais 2 10:50 
Grįžtu namo 11:25 „Baudėjas“ (9) 
12:30 „Bitininkas“ (1/27) 13:35 TV 
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ 
(2/34) 14:55 „Mesingas. aplen-
kiantis laiką“ (11) 16:00 reporte-
ris 16:27 Orai 16:30 Gyvenimo 
būdas 17:00 „Moterų daktaras“ 
(3/24) 18:00 reporteris 18:52 
rubrika „renovacija. sužinok 
daugiau” 19:00 „Baudėjas“ (12) 
20:00 reporteris 20:27 Orai 20:30 
Grilio skanėstai 21:00 „Merginos 
iš Ukrainos“ (2/13) 22:00 repor-
teris 22:52 Orai 22:55 „Keliauk su 
“reporteriu” 23:00 „Gluchariovas“ 
(2/28) 01:00 „Moterų daktaras“ 
(2/13; 2/14) 02:45 „Baltoji vergė“ 
(41; 42) 04:05 „Neprijaukinti. Juko-
nas“ 04:30 „Iššūkis“ (3/9; 3/10)  

 
06:15 televitrina 06:30 saša ir 
tania 07:00 pėdsakai 08:00 Kau-
lai 09:00 praeities žvalgas 09:30 
CsI Majamis 10:30 simpsonai 
11:00 simpsonai 11:30 Kobra 11 
12:30 Kaip aš susipažinau su jū-
sų mama 13:30 Univeras. Naujas 
bendrikas 14:30 televitrina 15:00 
Kaulai 16:00 CsI Majamis 17:00 
Kobra 11 18:00 Kaip aš susipa-
žinau su jūsų mama 19:00 Uni-
veras. Naujas bendrikas 20:00 
Farai 21:00 žinios 21:53 sportas 
21:58 Orai 22:00 Vėlaus vakaro 
panorama 22:30 Volstryto Vilkas 
02:00 Šeima 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis„Bliuzo nak-
tys 2017” 07:05 alvinas ir patra-
kėliai burundukai 2 07:15 riteris 
rūdžius 07:25 Nauji piterio pe-
no nuotykiai 2 07:50 Vienuolynų 
kelias lietuvoje 08:20 pažvelk į 
profesiją kitaip 08:50 Kaip atsiran-
da daiktai 11 09:15 labas rytas, 
lietuva 12:00 DW naujienos ru-
sų kalba 12:10 Versalis. Karaliai, 
princesės ir prezidentai 13:05 
stop juosta 13:30 IX nacionalinis 
moksleivių muzikos kūrinių konkur-
sas „Mano nata” 15:20 premjera. 
alvinas ir patrakėliai burundukai 2 
15:30 premjera. pašėlę Blinkio 
Bilo nuotykiai 15:45 premjera. 
Detektyvė Miretė 15:55 premje-
ra. aviukas Šonas 5 16:05 Kaip 
atsiranda daiktai 11 16:30 laba 
diena, lietuva 18:00 Mokslo sriu-
ba 18:30 Čaplinas. Kaip atsirado 
Čarlis 19:30 Meilė kaip mėnulis 
20:25 Kultūros teismas 21:15 eu-
ropos kinas. Mūsų vaikai 22:50 
Opera po žvaigždėmis festivalyje 
„Midsummer Vilnius 2018” 00:10 
Dabar pasaulyje 00:40 europos 
kinas. Mūsų vaikai 02:10 prokuro-
rai 03:45 pažvelk į profesiją kitaip 
04:10 Nacionalinis turtas 04:35 
Klauskite daktaro 05:30 panora-
ma 05:52 sportas

redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, rugsėjo �� d.

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios 09:15 premjera. 
senis 10:20 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 8 11:10 Komi-
saras reksas 12:00 Nacionalinė 
paieškų tarnyba 13:00 Klauskite 
daktaro 13:58 loterija „Keno lo-
to” 14:00 žinios 14:15 laba diena, 
lietuva 16:30 premjera. seserys 
17:30 žinios. sportas. Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Gyveni-
mas 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 00:00 lrt ra-
dijo žinios 00:10 Štutgarto krimina-
linė policija 8 01:00 lrt radijo ži-
nios 01:05 Vakaras su edita 02:00 
lrt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lrt radijo žinios 
03:05 tV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?” 03:30 Dviračio žinios 04:00 
lrt radijo žinios 04:05 specialus 
tyrimas 05:00 seserys

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(350-351) 07:30 Madagaskaro 
pingvinai (5) 07:55 Volkeris, tek-
saso reindžeris (8) 08:55 rytas 
su lNK 10:55 KK2 11:25 Meilės 
sparnai (95) 12:25 Meilės spar-
nai (96) 13:25 Gyvenimo daina 
(82) 14:25 Dvi širdys (1146-1149) 
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 rim-
ti reikalai (15) 21:30 žinios 22:24 
sportas 22:28 Orai 22:30 VAKA-
rO seaNsas 10-oji Kloverfyldo 
gatvė 00:35 akloji zona (15) 01:30 
4 sektorius. Išvadavimas 

 
05:20 rouzvudas 06:10 televitri-
na 06:25 Kempiniukas plačiakel-
nis 06:55 simpsonai 07:55 prieš 
srovę 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 
tai - mano gyvenimas 12:00 lau-
kinė 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 Gero va-
karo šou 20:30 Moterys meluoja 
geriau 21:00 tV3 vakaro žinios 
21:52 tV3 sportas 21:57 tV3 
orai 22:00 Vaikštant tarp ant-
kapių 22:25 Filmo pertraukoje - 
“Vikinglotto” 22:30 Vaikštant tarp 
antkapių 00:25 Kastlas 01:20 
Kaulai 02:10 rouzvudas 03:00 
specialioji jūrų policijos tarnyba 
03:50 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę 04:40 Kastlas 05:30 
Naujakuriai 

07:00 Didžiojo sprogimo teori-
ja (18) 07:30 Kijevo operatyvinė 
grupė (23) 08:30 Farų karai (8) 
09:30 teisingumo agentai (24) 

10:35 Kobra 11 (9) 11:40 Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsa-
kas (31) 12:45 Įstatymas ir tvar-
ka. specialiųjų tyrimų skyrius (24) 
13:45 Kijevo operatyvinė grupė 
(24) 14:50 Farų karai (9) 15:50 
teisingumo agentai (25) 16:55 
Kobra 11 (10) 18:00 Info diena 
18:30 lKl čempionatas. Nevėžis 
- rytas 21:00 Keršto valanda. tei-
singumas 22:55 Šmėklos 01:05 
strėlė (18) 01:55 Velniški stivo 
Ostino išbandymai (2) 

 
05:05 „Neprijaukinti. turkija“ 05:35 
„Neišsižadėk“ (6) 06:20 programa 
06:24 tV parduotuvė 06:40 Kaimo 
akademija 07:10 4 kampai 07:40 
lietuva tiesiogiai 08:10 „Glucha-
riovas“ (2/5) 09:15 „Moterų dak-
taras“(2/35) 10:20 „40 plius, arba 
jausmų geometrija“(3) 11:25 „Bau-
dėjas“ (7) 12:30 „Bitininkas“ (1/25) 
13:35 tV parduotuvė 13:50 „Glu-
chariovas“ (2/32) 14:55 „Mesin-
gas. aplenkiantis laiką“ (9) 16:00 
reporteris 16:30 lietuva tiesiogiai 
16:57 Orai 17:00 „Moterų dakta-
ras“ (3/22) 18:00 reporteris 18:52 
Orai 18:55 rubrika “renovacija. 
tikrai verta” 19:00 „Baudėjas“ (10) 
20:00 reporteris 20:30 lietuva 
tiesiogiai 20:57 Orai 21:00 „Mer-
ginos iš Ukrainos“ (2/11) 22:00 
reporteris 22:52 Orai 22:55 ru-
brika „renovacija. tikrai verta” 
23:00 „Gluchariovas“ (2/26) 00:05 
„Mesingas. aplenkiantis laiką“ (6) 
01:05 „Bitininkas“ (1/23) 02:00 
„Baudėjas“ (7) 02:45 „40 plius, ar-
ba jausmų geometrija“ (1) 

 
06:15 televitrina 06:30 saša ir ta-
nia 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 susipa-
žinau su jūsų mama 13:30 Uni-
veras. 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 Šeima 23:15 X 
mutantai 00:15 pėdsakai 01:10 
Daktaras Hausas 02:00 Naujokė 
02:25 Naujokė 02:50 amerikietiš-
ka siaubo istorija 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis„Bliuzo naktys 
2017” 07:05 alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2 07:15 Džiunglių bū-
rys skuba į pagalbą 2 07:25 Nauji 
piterio peno nuotykiai 2 07:50 
pradėk nuo savęs 08:20 Nacio-
nalinis turtas 08:50 Kaip atsiran-
da daiktai 11 09:15 labas rytas, 
lietuva 12:00 DW naujienos ru-
sų kalba 12:10 Įdomiausios pa-
saulio keistenybės 13:05 linija, 
spalva, forma 13:35 stilius 14:25 
pabaltijo universiteto istorija 15:20 
premjera. alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai 2 15:30 riteris rūdžius 
15:40 Nauji piterio peno nuotykiai 
2 16:05 Kaip atsiranda daiktai 11 
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 saulės 
superaudros 22:15 elito kinas. 
premjera. Meilės sala 23:45 DW 
naujienos rusų kalba 00:00 Dabar 
pasaulyje

�1.1� val.
„Kaip susigrąžinti ją per 7 

dienas“

 

��.00 val.

„Vaikštant tarp antkapių“

 

��.00 val.

„Persikėlimas“

 

Šeštadienis, rugsėjo �� d.

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą” 07:00 
Gimtoji žemė 07:25 premjera. 
tegyvuoja rokas! 09:00 labas 
rytas, lietuva 09:30 žinios 12:00 
pasaulio dokumentika. planeta 
žemė 2 12:55 pasaulio dokumen-
tika. premjera. Misija „Galapagai” 
13:50 premjera. Džesika Flečer 
4 15:25 Klausimėlis 15:43 loteri-
ja „Keno loto” 15:45 žinios. Orai 
16:00 sveikinimų koncertas 17:30 
žinios. sportas. Orai 18:00 teisė 
žinoti 18:30 Vakaras su edita 
19:30 stilius 20:25 loterijos „Ke-
no loto” ir „Jėga” 20:30 panorama 
20:52 sportas 21:00 Gražiausios 
poetų dainos 22:40 pamatyti savo 
širdį 00:50 pasaulio dokumentika. 
stebuklingi metų laikai 01:45 pa-
saulio dokumentika. singapūras 
– klestintis atogrąžų rojus 02:35 
Klausimėlis 02:50 savaitė su 
„Dviračio žiniomis” 03:30 Istorijos 
detektyvai 04:15 puaro 

 
06:30 žvėrelių būrys (26) 06:55 
Įspūdingasis žmogus-voras (14) 
07:20 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (13) 07:45 sveiki 
atvykę į “Veiną” (14) 08:10 riterių 
princesė Nela (2) 08:35 tomo ir 
Džerio nuotykiai (9) 09:00 Ogis 
ir tarakonai (48) 09:10 Ogis ir ta-
rakonai (49) 09:20 ponas Bynas 
(1) 09:50 KINO pUsrYČIaI Varlių 
karalystė 2. Nuotykiai užšalusia-
me ežere 11:35 padangių gim-
nazija 13:40 Šaunioji beždžionė 
15:30 sklinda gandai 17:30 Bus 
visko 18:30 žinios 19:25 spor-
tas 19:28 Orai 19:30 sUperKI-
Nas Vėžliukai nindzės. Šešėlių 
įkaitai 21:45 Devyni gyvenimai 
23:30 Uošvio tvirtovė 01:35 są-
jungininkai 

 
05:45 Naujakuriai 06:15 televitri-
na 06:30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 07:00 Keršytojų koman-
da 07:30 aladinas 08:00 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 08:30 
Kempiniukas plačiakelnis 09:00 
Virtuvės istorijos 09:30 Gardu 
Gardu 10:00 svajonių ūkis 10:30 
Mokytis niekada nevėlu 11:00 
Misija: dirbame sau 11:30 Ino-
ekspertai 12:00 paslaptinga ka-
ralystė 14:00 popieriniai miestai 
16:10 simpsonai 16:45 ekstra-
sensų mūšis 18:30 tV3 žinios 
19:17 tV3 sportas 19:22 tV3 
orai 19:25 eurojackpot 19:30 
Džonas Karteris 22:05 Marsietis 
01:00 Kaip susigrąžinti ją per 7 
dienas 02:30 aušros kariai 04:10 
Kaulai 05:00 specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba

06:15 Didžiojo sprogimo teori-
ja (16) 06:45 Didžiojo sprogimo 
teorija (17) 07:15 Didžiojo spro-
gimo teorija (18) 07:45 Didžiojo 
sprogimo teorija (19) 08:15 Di-

džiojo sprogimo teorija (20) 08:45 
sveikatos aBC 09:00 Nutrūkę nuo 
grandinės (14) 09:30 Varom! (5) 
10:00 Vaikai šėlsta (26) 10:30 Gy-
vūnijos stebuklai (6) 11:40 Velniški 
stivo Ostino išbandymai (3) 12:50 
anthonis Bourdainas. Nepažįsta-
mi kraštai (4) 13:50 ekstrasensų 
mūšis (5) 16:30 raudona linija 
17:00 lKl čempionatas. Dzūkija 
- Nevėžis 19:30 Free Fest 21:50 
MaNO HerOJUs Neribota priei-
ga 23:45 aŠtrUs KINas skam-
butis 2 01:50 strėlė (19) 02:35 
strėlė (20) 

 
06:00 „pavojingiausios kelionės. 
Vietnamas“ 06:30 „Nuostabūs 
pojūčiai“ 07:00 programa 07:04 
tV parduotuvė 07:20 „pasaulis 
iš viršaus“ 08:30 10 min iki tobu-
lybės su Jurijumi 08:45 skinsiu 
raudoną rožę 09:30 Vantos la-
pas 10:00 Grilio skanėstai 10:25 
Gyvenimo būdas 10:55 ekovizija 
11:05 „Iššūkis“ (3/9; 3/10) 13:00 
„Baltoji vergė“ (41; 42) 15:15 skin-
siu raudoną rožę 15:55 europos 
vartotojų centras pataria 16:00 
žinios 16:18 Orai 16:20 partizanų 
keliais 2 17:25 „Neišsižadėk“(42) 
18:00 žinioi 18:27 Orai 18:30 
„Neišsižadėk“ (42 tęs.; 43) 20:00 
žinios 20:22 Orai 20:25 „Šėtono 
medžioklė“ (1; 2 ) 22:00 žinios 
22:27 Orai 22:30 „Šėtono medžio-
klė“ (2 tęs.) 23:00 „Iššūkis“ (3/9; 
3/10) 02:45 „Merdoko paslaptys 
(2/8; 2/9) “ 04:15 skinsiu raudo-
ną rožę 04:40 „Juodosios katės“ 
(3) 05:30 Grilio skanėstai 

 
06:10 televitrina 06:25 ledo ke-
lias 07:25 augalų karalystė 08:30 
planetos talentai 09:00 Vienam 
gale kablys 09:30 statybų gidas 
10:00 Gazas dugnas 10:30 au-
topilotas 11:00 topmodeliai 12:00 
Candy Crush 13:00 richardo 
Hammondo nuotykiai džiunglė-
se 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 
ponas ir ponia smitai 00:20 Vols-
tryto Vilkas

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:35 
Kultūrų kryžkelė. rusų gatvė 
08:05 Misija. Vilnija 08:30 paž-
velk į profesiją kitaip 09:00 Mano 
mama gamina geriau! 09:55 Vil-
niaus Balio Dvariono dešimtme-
tės muzikos mokyklos 70-mečio 
jubiliejinis koncertas 11:15 Kaip 
jums patinka 13:45 Klauskite 
daktaro 14:35 stilius 15:30 ei, 
tai vija pinavija 16:00 euromaxx 
16:35 Baras. Dok. filmas apie ar-
tūrą Barysą „Barą” 17:30 atspin-
džiai 18:00 prisikėlimo ekspresas 
– šimtmečio veidai 18:45 Bertolu-
čis pagal Bertolučį 20:45 stambiu 
planu 21:30 Kino žvaigždžių alėja. 
premjera. skerdykla Nr. 5 23:10 
lrt OpUs Ore. Grupė „Kama-
nių šilelis” 00:15 Kino žvaigždžių 
alėja. skerdykla Nr. 5 01:55 lrt 
OpUs Ore. Grupė „Kamanių 
šilelis” 03:00 linija, spalva, for-
ma 03:30 Nebaigtas stebuklas. 
1 d. Jungtuvės 04:08 Nebaigtas 
stebuklas. 2 d. Jogailaičiai 04:47 
Nebaigtas stebuklas. 3 d. sau-
lės užtemimas 05:30 panorama 
05:52 sportas. Orai

1�.�0 val.

„Džonas Karteris“
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EvANgELIjOs TAKU

REKLAMA

Šią auksinę gyvenimo taisy-
klę priminė Šventasis Tėvas 
trečiadienį bendrosios audien-
cijos katechezėje. Popiežius 
Pranciškus trečiadienį Šv. Pe-
tro aikštėje pratęsė pokalbių 
apie Dešimt Dievo įsakymų 
ciklą, primindamas ketvirtąjį 
Dievo įsakymą: „Gerbk savo 
tėvą ir motiną!“. Šis įsakymas 
slepia ilgo ir laimingo gyveni-
mo pažadą. Daugybė šventų-
jų mums liudija, kad su Jėzu-
mi vaikystės žaizdos gali tapti 
naujų galimybių versme. Te-
reikia susitaikyti su savo gy-
venimu, daugiau nebeklausti 
“kodėl?“, o klausti “kam?”: 
kam Dievas mane parengė 
per mano gyvenimą?

Šventasis Raštas moko, kad 
gerbti Dievą reiškia pripažinti 
jo tikrovę, atsižvelgti į jo bu-
vimą, skirti jam deramą vietą 
savo gyvenime. Gerbti tėvą 
ir motiną reiškia pripažinti 
jų svarbą, tai liudyti konkre-
čiais veiksmais, pasiaukoji-
mu, atjauta, globa.

Popiežius priminė, jog ke-
tvirtasis Dievo įsakymas turi 
priedą: „Gerbk savo tėvą ir 
motiną, kaip Viešpats tavo 
Dievas, tau yra įsakęs, kad 
ilgai gyventum ir tau sek-
tųsi žemėje, kurią Viešpats, 
tavo Dievas, tau skiria“ (Įst. 
5,16).

Ketvirtasis Dievo įsaky-
mas nekalba apie tėvų geru-
mą, nereikalauja, kad tėvas ir 
motina būtų tobuli žmonės. 
Čia kalbama apie vaikų veiks-
mą, nepriklausomai nuo tėvų 
nuopelnų. Jis kartu perduoda 
nuostabų ir išvaduojantį da-
lyką: net jei ne visi tėvai geri, 
net jei ne visų vaikystė buvo 
rami, tačiau visi vaikai gali 
būti laimingi, nes visaverčio 
ir laimingo gyvenimo įgyven-
dinimas priklauso nuo teisėto 
pripažinimo, skirto tiems, ku-
rie mus atvedė į pasaulį.

Tai gali veiksmingai padė-
ti skausmą patyrusiam jauni-
mui ir visiems, kurie patyrė 
skausmą jaunystėje. Dauge-
lis šventųjų, patyrusių skau-
džią vaikystę, tapo šviesaus 
gyvenimo žmonėmis, nes Jė-
zaus Kristaus dėka susitaikė 
su savo gyvenimu.

Popiežius pateikė keletą 
šventųjų pavyzdžių: jaunuo-
lis palaimintasis Nuncijus 
Sulpricijus, kuris kitą mėne-
sį bus paskelbtas šventuoju, 
mirė devyniolikos metų su-
sitaikęs su daugeliu kančių, 
nes buvo romios širdies ir nie-
kuomet neišsigynė savo tėvų; 
šventasis Kamilis de Lellis, 
po netvarkingos vaikystės at-
sidėjo meilės ir tarnystės gy-

venimui; šv. Juozapa Bakhi-
ta patyrė sunkią vergės dalią; 
pal. kun. Karolis Gnocchi 
buvo vargšas ir našlaitis. Pri-
siminkime ir šv. Joną Paulių 
II, kurio motina mirė jam dar 
esant vaiku, pasakojo popie-
žius Pranciškus ir tęsė:

Kiekvienas žmogus, ne-
paisant jo praeities, iš šio įsa-
kymo gauna orientyrą, kuris 
nuveda pas Kristų. Tik jame 
apsireiškia tikrasis Tėvas, ku-
ris leidžia „atgimti iš aukšty-
bės“ (Jn 3 3-8). Mūsų gyve-
nimo mįslės apsišviečia kuo-
met atrandame, jog Dievas 
nuo seno mus ruošia Dievo 
vaikų gyvenimui, kuriame 
kiekvienas veiksmas yra iš jo 
gauta misija.

Kuriam gyvenimo uždavi-
niui Dievas mane parengė per 
mano nueitą gyvenimą? Vi-
sas apsiverčia, tampa brangu, 
veiksminga. Mano gyvenimo 
patirtis, kad ir liūdna, skaudi, 
tačiau meilės šviesoje pavirs-
ta sveikatos šaltiniu. Tada ga-
lime gerbti savo tėvą ir moti-
ną, džiaugdamiesi suaugusių 
vaikų laisve ir su gailestingu 
jų ribotumo supratimu.

Gerbkite savo tėvus. Jie 
mums davė gyvenimą. Jei 
atsitolinai nuo tėvų, pasistenk 
ir sugrįžk pas juos, gal jie se-
ni. Deja, esame pratę kalbėti 
negražiai, net keiktis. Tačiau 
visų prašau, niekuomet ne-
įžeiskime tėvų. Niekuomet 
neįžeiskime motinos, tėvo! 
Pasižadėkime: daugiau nie-
kuomet neįžeidinėsiu kitų tė-
vų. Jie davė gyvenimą, neva-
lia jų įžeidinėti.

Popiežiui baigus skaityti 
katechezę itališkai apie Ke-
tvirtąjį Dievo įsakymą mal-
dininkams buvo skaitoma 
popiežiaus katechezės san-
trauka pagrindinėmis kalbo-
mis. Šventasis Tėvas atskirai 
pasveikino maldininkų gru-
pes iš įvairiausių kraštų ir pa-
saulio regionų.

Prieš suteikiant Apaštališką 
palaiminimą popiežius prisi-
minė Rumunijoje šeštadienį 
vyksiančią kankinės Veroni-
kos Antal beatifikaciją. Pran-
ciškonų tretininkė, garbingoji 
Dievo tarnaitė Veronika buvo 
nužudyta iš neapykantos tikė-
jimui 1958 metais, kai Rumu-
niją valdė komunistinis reži-
mas. „Dėkokime Dievui už 
šią drąsią moterį, kuri, paau-
kojusi gyvybę, paliudijo tikrą-
ją meilę Dievui ir broliams“, 
pasakė Šventasis Tėvas tre-
čiadienio rytą į bendrąją audi-
enciją iš viso pasaulio susirin-
kusiems maldininkams.

VATICAN NEWS

RUGSĖJO 22 D., 
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11.30 val.
Popiežius vyks mandagumo 

vizito pas Prezidentę Preziden-
to Rūmuose, o S. Daukanto 
aikštėje susitiks su valdžios 
ir pilietinės visuomenės at-
stovais, diplomatinio korpu-
so nariais.

Popiežius atvyksta į Prezi-
dentūros rūmus mandagumo 
vizito pas prezidentę 12.10 
val.

Popiežius atvyksta į susi-
tikimą su valdžios atstovais, 
su visuomenės atstovais ir su 
diplomatinio korpuso nariai 
Simono Daukanto aikštėje 
12.40 val. 

Numatyta Šventojo Tėvo 
kalba.

Svarbu: įeinantiems į susi-
tikimo vietą numatoma pati-
kra, todėl svarbu atvykti laiku. 
Daiktai, kuriuos galima arba 
draudžiama įsinešti į susitiki-
mus, 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. Nu-
matomi meniniai pasirodymai, 
giesmės, jaunų žmonių liudi-
jimai, o kulminacija – paties 
popiežiaus Pranciškaus kalba 
jaunimui. Aikštės prieigose 
laukiami visi, nepaisant am-
žiaus.

Laukiant popiežiaus Kate-
dros aikštėje vyks programa 
jaunimui.

Popiežius atvyksta į susitiki-
mą su jaunimu 17.30 val.

Numatyta Šventojo Tėvo 
kalba.

Popiežius apsilanko Vil-
niaus arkikatedroje bazilikoje 
18.40 val.

Dalyviai: susitikime daly-
vauti kviečiami jauni 14–35 
m. žmonės.

Registracija: registracija 
baigta. Neužsiregistravę žmo-

nės (visų amžiaus grupių) taip 
pat kviečiami dalyvauti, stebėti 
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 reko-
menduojamą atvykimo laiką, 
nurodytą ant Jūsų kvietimo. Į 
aikštės prieigas atvykti galima 
bet kuriuo metu.

Užsakytais autobusais at-
vykstančioms grupėms reko-
menduojama autobusus už-
registruoti, kad būtų paskirta 
parkavimo vieta (iki rugsėjo 
17 d.).

Svarbu: įeinantiems į susiti-
kimo vietą numatoma patikra, 
todėl svarbu atvykti laiku. 

14.30 val.
Popiežius Pranciškus Vil-

niuje apsilankys Aušros Vartų 
Gailestingumo Motinos ko-
plyčioje ir joje melsis Rožinio 
dalį. Maldoje drauge dalyvaus 
Aušros Vartų gatvėje susirin-
kusios šeimos, globojančios 
ar įvaikinusios vaikus, siekian-
čios įsivaikinti. Visi tikintieji ir 
geros valios žmonės, norintys 
drauge melstis, kviečiami at-
vykti nuo Rotušės a. pusės.

Popiežius atvyksta į Gai-
lestingumo motinos šventovę 
16.30 val.

Numatyta Šventojo Tėvo 
malda.

Atvykimas: prie Aušros 
vartų atvykti reikia iki 14.30 
val. nuo Rotušės aikštės pu-
sės.

Svarbu: įeinantiems į susiti-
kimo vietą numatoma patikra, 
todėl svarbu atvykti laiku.

16.45 val.
Sveikiname popiežių kelyje 

nuo Aušros Vartų iki Katedros 
a. Maršrutas: Popiežius papa-
mobiliu vyks šiuo maršrutu: 
M. Daukšos g. – Žiuprionių 
g. – Subačiaus g. – Maironio 
g. – B. Radvilaitės g. – Šven-
taragio g.

Dalyviai: pasveikinti popie-
žių kelyje gali visi norintys, iki 
16.45 val. atvykę į maršrute 
nurodytas gatves.

18.30 val.
Sveikiname popiežių kelyje 

nuo Katedros iki Apaštalinės 
nunciatūros.

Maršrutas: Popiežius papa-
mobiliu vyks šiuo maršrutu: 
T. Vrublevskio g. – Arsenalo 
g. – T. Kosciuškos g.

Dalyviai: pasveikinti popie-
žių kelyje gali visi norintys, iki 
18.30 val. atvykę į maršrute 
nurodytas gatves.

RUGSĖJO 23 D., 
SEKMADIENĮ,  

KAUNE IR VILNIUJE

08.00 val.
Kaune, Santakos parke, jau 

nuo ankstaus ryto prasidės 
popiežiaus aukojamų šv. Mi-
šių laukimo programa. Visi 
laukiantieji Santakos parke 
galės drauge melstis, giedoti, 
klausytis liudijimų. Šv. Mišių 
dalyviai, įeidami į sektorius, 
gaus Mišių knygeles. Popie-
žiaus aukojamos šv. Mišios 
– vizito Lietuvoje kulminacija. 
Po jų Šventasis Tėvas tradiciš-
kai kalbės „Viešpaties angelo“ 
maldą.

Popiežius šv. Mišias aukos 
10.00 val. 

Numatytas Šventojo Tėvo 
pamokslas.

„Viešpaties angelo“ malda 
– 12 val.

Registracija: Neužsiregis-
travę žmonės taip pat kviečia-
mi dalyvauti šv. Mišiose, jiems 
bus paskirtos atskiros erdvės.

Atvykimas: į Santakos par-
ką piligrimai įleidžiami nuo 
šeštadienio 22 val. iki sekma-
dienio 8 val. Svarbu atsižvelg-
ti į rekomenduojamą atvyki-
mo laiką, nurodomą ant Jūsų 
kvietimo.

Užsakytais autobusais at-
vykstančioms grupėms reko-
menduojama autobusus už-
registruoti čia (iki rugsėjo 17 
d.), kad būtų paskirta parka-
vimo vieta.

Svarbu: įeinantiems į susiti-
kimo vietą numatoma patikra, 
todėl svarbu atvykti laiku.

Kunigai iš Lietuvos, norin-
tys koncelebruoti šv. Mišias, 
registruojasi savo vyskupijos 
kurijoje iki rugpjūčio 20 d.

Kunigų iš užsienio, norin-
čių koncelebruoti šv. Mišias, 
registracija.

13.30 val.
Popietę popiežius Pranciš-

kus Kauno arkikatedroje ba-
zilikoje susitiks su Baltijos 
šalių kunigais, pašvęstaisiais 
ir pašvęstosiomis bei semi-
naristais. Laukiant Šventojo 
Tėvo bus giedamas Akatistas. 
Visi norintys stebėti susitiki-
mą kviečiami į Kauno Rotu-
šės aikštę arba įsijungti LRT 
televiziją.

Popiežius atvyksta 15 val.
Numatyta Šventojo Tėvo 

kalba.
Svarbu: įeinantiems į susiti-

kimo vietą numatoma patikra, 
todėl svarbu atvykti laiku.

Kauno Rotušės aikštėje 
įrengtuose ekranuose bus ga-

limybė stebėti tiesioginę susi-
tikimo transliaciją.

14.20 val.
Sveikiname popiežių kelyje 

nuo Kauno arkivyskupijos ku-
rijos iki Katedros. Maršrutas: 
Popiežius papamobiliu vyks 
šiuo maršrutu: Rotušės a. – M. 
Valančiaus g.

Dalyviai: pasveikinti po-
piežių kelyje gali visi, atvykę 
į maršrute nurodytas gatves 
ir aikštę.

16.00 val.
Išvykimas į Okupacijų ir 

Laisvės Kovų muziejų Vilnu-
je, su trumpu sustojimu mal-
dai prie Geto Aukoms atmin-
ti paminklo Genocido aukų 
aikštėje (Rūdninkų skvere), 
Vilniuje.

Šventojo Tėvo išvykimas 
iš Kauno į Vilnių numatytas 
16.00 val.

16.30 val.
Šventasis Tėvas apsilan-

kys Okupacijų ir laisvės ko-
vų muziejuje Vilniuje. Buvu-
siame KGB vidaus kalėjime 
jis sustos pasimelsti prie kelių 
kalinių kamerų. Vėliau popie-
žius atvyks prie paminklo so-
vietinės okupacijos aukoms. 
Čia Šventasis Tėvas drauge 
su Lukiškių aikštėje susirinku-
siais žmonėmis melsis už visus 
kalėjusius ir žuvusius dėl Lie-
tuvos laisvės.

Okupacijų ir laisvės kovų 
muziejų Šventasis Tėvas lan-
kys 17.30 val.

Numatyta Šventojo Tėvo 
malda prie paminklo okupa-
cijų aukoms atminti.

17.45 val.
Sveikiname popiežių kely-

je nuo Lukiškių a. iki Apašta-
linės nunciatūros. Maršrutas: 
Popiežius papamobiliu vyks 
šiuo maršrutu: Gedimino pr. 
– T. Vrublevskio g. – Arsenalo 
g. – T. Kosciuškos g.

Gerbkime tėvus, 
niekuomet jų neį-

žeiskime
Gerbkime tėvus, kad mūsų 

gyvenimas būtų laimingas. 
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki � 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.

At
sa

ky
m

ai

Šio kryžiažodžio atsakymas – 
 KELIO REMONTAI..

Savaitė istorijos puslapiuose

1���m. rugsėjo 22 d.: įvyko sau-
lės mūšis tarp žemaičių ir ka-

lavijuočių. manoma, kad lengvai ginkluoti 
kalavijuočių vadovaujami vietiniai Livonijos 
kariai pabėgo iš mūšio lauko, o sunkiai gin-
kluoti riteriai, įskaitant magistrą Folkviną, 
buvo išžudyti. po šio mūšio Kalavijuočių or-
dinas nebeatsigavo ir 1��� m. buvo įjungtas 
į vokiečių ordiną.

1��1m. rugsėjo 22 d.: Lietuva, Latvija 
ir Estija priimta į Tautų sąjungą.

1���m. rugsėjo 22 d.: sniečkaus 
miestas pervadinamas į visagi-

ną. miestas pervadintas visaginu pagal greta 
telkšantį visagino ežerą.

1���m. rugsėjo 22 d.: Šveicarija tapo 
nepriklausoma valstybe.

1���m. rugsėjo 23 d.: paskutinis Len-
kijos ir Lietuvos valstybės seimas 

gardine patvirtino sutartį su prūsija, kuria bu-
vo įteisintas antrasis Abiejų Tautų respubli-
kos padalijimas.

18�8 m. rugsėjo 23 d.: pirmą kar-
tą pradėta gaminti komercinė 

kramtomoji guma.

1���m. rugsėjo 23 d.: Hidžazo bei 
Nedžo karalystė pervadinta 

saudo Arabija.

1��1m. rugsėjo 23 d.: Aušvico lage-
ryje pirmą kartą išbandytas žu-

dymas dujomis.

1��� m. rugsėjo 24 d.: vakarų Berly-
no ir vDr valdžia pasirašė susi-

tarimą, kad � kartus per metus būtų atida-
rytas praėjimas pro Berlyno sieną, kad va-
karų Berlyno gyventojai galėtų lankyti savo 
gimines rytų Berlyne.

1�8� m. rugsėjo 25 d.: LTsr Aukš-
čiausioji Taryba paskelbė, kad 

1��0 m. Lietuvos prijungimas prie Tsrs bu-
vo neteisėtas.

1��� m. rugsėjo 25 d.: žurnale „sci-
ence“ paskelbti tyrimų duome-

nys apie tai, kad aerozoliai skatina ozono 
sluoksnio irimą.

1��0 m. rugsėjo 26 d.: Fidelis Kastras 
pasakė ilgiausią kalbą jungtinių 

Tautų istorijoje (� valandos �� minutės). vė-
liau tais pačiais metais buvo pasirašyta pre-
kybos sutartis su Tsrs, o ekonominius san-

tykius jAv su Kuba visiškai nutraukė.

1�8�m. rugsėjo 26 d.: stanislavas 
petrovas patvirtino, kad kom-

piuterinės sistemos pranešimai apie palei-
džiamas jAv balistines raketas yra klaidin-
gi, užkirsdamas kelią galimam branduoli-
niam karui. 

1���m. rugsėjo 27 d.: Lietuvos Di-
džioji Kunigaikštystė ir Lenkija 

sudarė su Kryžiuočių ordinu melno taikos su-
tartį. Karų su Kryžiuočių ordinu pabaiga.

18�� m. rugsėjo 27 d.: Anglijoje pra-
dėjo veikti pirmasis pasaulyje 

geležinkelis.

1��0m. rugsėjo 27 d.: Antrasis pa-
saulinis karas: Adolfo Hitlerio 

iniciatyva sudarytas japonijos, Italijos ir vo-
kietijos Trišalis paktas.

1��� m. rugsėjo 27 d.: pradėjo veikti 
Černobylio atominė elektrinė.

1���  m. rugsėjo 28 d.: vokietija ir Ta-
rybų sąjunga pasirašė sienos ir 

Draugystės sutartį, pagal kurią dar kartą buvo 
pasidalinta įtakos sferomis. Lietuva atiduota 
Tsrs įtakos sferai.

Lošimas 
Nr. 1332

2018-09-19

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 03, 04, 09, 
13, 27, 45

Vikingo skaičius: 01

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 - 14883570.50€ 0
6 skaičiai 253544.50€ 0
5+1 skaičius 15971.50€ 0
5 skaičiai 292.00€ 10
4+1 skaičius 74.50€ 47
4 skaičiai 6.50€ 345
3+1 skaičius 4.50€ 718
3 skaičiai 1.50€ 5594
2+1 skaičius 1.25€ 5200
2 skaičiai 0.75€ 38083

KITO TIRAŽO PROGNOZĖ: 16,8 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Rugsėjo 22 d.
ŠEŠTADIENIS

Baltų vienybės diena 
Rudens lygė (lygiadienis)

Tarptautinė diena be auto-
mobilio 

Šiaulių miesto gimimo diena
Saulė teka 07:02

leidžiasi 19:21
Dienos ilgumas 12.19

Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Mauricijus, Tomas, Tarvinas, 

Virmantė
Tinkamas laikas sėti: 

baklažanus, cukinijas, moliū-
gus, patisonus, paprikas, žir-

nius, pupas ir pupeles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, kaupti vaisius, netinkamas 

laikas laistyti.

Rugsėjo 23 d.
SEKMADIENIS

Lietuvos žydų genocido atmi-
nimo diena 

Saulė teka 07:03
leidžiasi 19:19

Dienos ilgumas 12.16
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Linas, Teklė, Galintas, Galintė, 

Lina, Linė
Tinkamas laikas sėti: 

baklažanus, cukinijas, moliū-
gus, patisonus, paprikas, žir-

nius, pupas ir pupeles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žo-
lę, laistyti netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Rugsėjo 24 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 07:05
leidžiasi 19:16

Dienos ilgumas 12.11
Pilnatis (14 mėnulio diena)

Gerardas, Gedvinas, Gedvinė
Tinkamas laikas sėti: 

baklažanus, cukinijas, moliū-
gus, patisonus, paprikas, žir-

nius, pupas ir pupeles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žo-
lę, laistyti netinkamas laikas 

kaupti vaisius.
 

Rugsėjo 25 d.
ANTRADIENIS

Mokymosi šeimoje diena 
Saulė teka 07:07

leidžiasi 19:14
Dienos ilgumas 12.07

Pilnatis (15 mėnulio diena)
Kleopas, Vladislovas, Vaigintas, 

Ramvydė, Aurelija
Tinkamas laikas sėti: 

česnakus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti, šaldyti 
ir konservuoti vaisius, tręšti.

Rugsėjo 26 d.
TREČIADIENIS

Europos kalbų diena 
Pasaulinė kontracepcijos 

diena 
Saulė teka 07:09

leidžiasi 19:11
Dienos ilgumas 12.02

Pilnatis (16 mėnulio diena)
Damijonas, Vydenis, Gražina, 

Kipras, Justina, Justė
Tinkamas laikas sėti: 

česnakus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti, šaldyti 
ir konservuoti vaisius, tręšti.

Rugsėjo 27 d.
KETVIRTADIENIS

Pasaulinė turizmo diena
Lietuvos socialinių darbuoto-

jų diena 
Saulė teka 07:11
leidžiasi 19:09

Dienos ilgumas 11.58
Pilnatis (17 mėnulio diena)

Vincentas, Kovaldas, Daugilė, 
Damijonas, Adalbertas
Tinkamas laikas sėti: 

bulves, topinambus, ridikus, 
ridikėlius, burokėlius, morkas, 
pastarnokus, petražoles, svo-

gūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+18 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+17 KAUNO MARIOS 
+17 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+16 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

41KAUNE 
nSv/val. 

43ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8540 nSv/val. 

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