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Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Penktadienio pavakare 
Birštono kultūros centre 
buvo smagu ir linksma. 

Dainelių knygelės „Crazy 
sala“ pristatyme dalyvavusi 
Birštono vokalinė grupė „Cra-
zy“ dainavo linksmas daine-
les, kurias sukūrė jų vadovė 
Lijana Stakauskaitė. Vaiku-
čius ir jų tėvelius linksmino ne 
tik birštoniečiai, bet ir viešnios 
iš Alytaus, dainininkės Astos 
Pilypaitės dainavimo studijos 
mergaitės. Pertraukėlių metu 
su vaikučiais žaidė peliukas 
Mikis ir pelytė Minė.

„Crazy sala“ atkeliavo pas 
jaunuosius atlikėjus

Dainų kūrėją Lijaną Sta-
kauskaitę, išleidusią 12 daine-
lių knygelę su fonogramomis, 
sveikino Birštono savivaldy-
bės administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus ve-
dėja Angelė Žiūraitienė, sė-
kmės linkėjo Birštono kultū-
ros centro direktorius Zigmas 
Vileikis, taip pat jaunųjų dai-
nininkių tėveliai.

Lijana yra nemažai para-
šiusi dainelių vaikams, ta-
čiau į šią spalvingą knygelę 
sudėta tik 12 gražių ir links-
mų dainelių. Taigi –  pirmas 
blynas, kaip sakė Lijana, bet 
jis išėjo nepriekaištingas, ir 
visi tuo džiaugiasi, linkėdami 
sėkmės.

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Rugsėjo 22–23 d. Lietuvoje 
lankėsi aukščiausias 
Romos Katalikų Bažnyčios 

SPECIALIAI IŠ KAUNO SANTAKOS

vadovas popiežius 
Pranciškus. Istorijoje – tai 
tik antrasis kartas, kai 
Lietuvą aplankė popiežius.

Dažnai pabrėžiama, kad 
popiežius – tik paprastas žmo-
gus, vadovaujantis 1,2 mi-
lijardo žmonių vienijančiai 
Romos Katalikų Bažnyčiai, 
tačiau simboliniai jo vizitai 
yra žymiai vertingesni negu 

tik vadovavimo faktas. Kie-
kvienas jo vizitas, parodytas 
dėmesys, susirūpinimas bei 
pagalba tikintiesiems atneša 
dar stipresnę tikėjimo dvasią 
į tikinčiųjų širdis. Neretai at-
neša ir šviesą, viltį, tikėjimą 
ir tiems, kuriems tenka savo 
dvasinį gyvenimą pažinti iš 
naujo. 

Laima
DUOBLIENĖ

„Socialinio darbo tikslas 
– suteikti kvalifikuotą 
socialinę pagalbą ir 

priežiūrą globos namų 
gyventojams, stiprinti 
gyventojų funkcinį 
savarankiškumą, gerinti 
socialinio savarankiškumo 
galimybes, saugoti 
gyventojų privatumą 

ir užtikrinti geresnę 
gyvenimo kokybę“, – 
taip trumpai ir „sausai“ 
apibūdinamas vienas 
svarbiausių darbų, kurį 
globos namuose atlieka 
socialiniai darbuotojai bei 
jų padėjėjai.

Daugiausia dėmesio – geresnei 
gyvenimo kokybei

Prienų globos namų socialiniai darbuotojai: Gintas Mikalauskas, Angelė Baliūnienė, Irena Laukaitytė, Jūra-
tė Kuzmickienė, Raimonda Sakalauskienė ir socialinio darbo vadovė Dalė Šimukauskienė (antra iš kairės).

Gerbiami socialiniai darbuotojai,  
socialinių darbuotojų padėjėjai,

Jūsų profesijos žmonės verti pačios didžiausios pagar-
bos – už ilgas sudėtingo darbo valandas, dėmesį ir pagal-
bą senyviems, vienišiems, neįgaliems žmonėms, sunkumų 
turinčioms šeimoms. Jūsų kuriamas santykis su žmogumi 
padeda jam atrasti gyvenimą, atkurti socialinius ryšius, 

atgauti savigarbą. 
Nuoširdžiai sveikinu Jus artėjančios profesinės šventės 
proga ir linkiu sveikatos, dvasinės stiprybės, asmeninės 

laimės, aplinkinių dėkingumo ir pagarbos.

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas
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Ūždamas, švilpdamas ir 
vaikydamas iš lauko 

vaikus atskubėjo rudenėlis. 
Ne, šįkart ne tas auksinis, o 
tas pilkasis. Tas, kurio sulau-
kus nelabai norisi kišti nosį į 
lauką. Kai atšąla, pasidarome 
it termometrai – atgal, kaip 
gyvsidabris į savo talpyklą, į 
šiltus kambarius ir lovas net 
nelendam, bet grūdamės.

Taip, čia jau prasideda fi-
zika. „Šąlantys kūnai trau-
kiasi“. Nuo senų senovės ži-
nome šią taisyklę. Šąlantys 
traukiasi, šylantys plečiasi, 
sunkūs krenta, lengvi nepa-
kyla... Gerai, kad bent mūsų 
protas vadovaujasi ne fizi-
kos, o matematikos dėsniais 
– kiek įdėsi košės, tiek ir bus. 
Na, nebent nuvalgys kas nors 
arba suges neprižiūrima... O 
jeigu nuo šalčio protas trauk-
tųsi, būtų ne kas. Baisiausia, 
jog atšilus orui nežinotume, 
ar išsiplėtęs protas tilps mūsų 
galvoje, ar sprogs kaip koja 
užmintas pomidoras. 

Todėl mokytojai ne 
veltui sako, mokykis, 
mokykis ir dar kartą 
mokykis. Na, tam, 
kad matematiškai... 
daugiau košės į galvą 
prikrautume. 

Ir iš tikrųjų, paradoksas 
– kuo tuštesnis puodas, 
tuo garsiau skamba. 

Ir šis, jau fizikinis reiškinys 
nuolat pridaro rūpesčių. Nie-
kaip negali suprasti, kodėl ko-
šės sklidini puodai dažniau-

siai neskamba apskritai, o tie, 
kurie pustuščiai, – girdisi už 
kelių arba net tūkstančių kilo-
metrų. Ir kuo tuštesnis puodas 
– tuo garsiau skamba. 

Kodėl tokia keista būtybė 
kaip žmogus sugeba kvailas 
būdamas kalbėti daug, o pro-
tingas – tylėti? Atsakymas, ko 
gero, paprastas – kvailas yra 
kvailys, o protingas supranta, 
kad nėra prasmės burnos tuš-
čiai aušinti. Bet kaip pasidaro 
apmaudu, kai protingi neau-
šina burnos, o kvailiai rėkia 
visa gerkle, net nebandyda-
mi bent akimirkai nustoti ir 
bent jau išklausyti, ką pro-
tingi sako. 

O nestojanti mašina gali ir į 
medį atsitrenkti... O blogiau-
sia – atsitrenkusi gali tą medį 
ir nulaužti...

Ir kiek daug būna tokių si-
tuacijų, kai kvailys iš paiko 
kalbėjimo sugriauna ne vie-
ną gyvenimą – ir protingų, ir 
tokių pat „išmintingų“ kaip 
jis. Kiek daug būna tokių si-
tuacijų, kai kvailys dėl savo 
kalbų tampa autoritetu ir visi 
kvailiai jį palaiko! Tada pasi-
daro liūdna, nes kvailių glo-
bojamas kvailys primeta savo 
idėjas ir protingiems. 

Deja, išmintis Žemėje 
jau tūkstančius metų 
tobulėjo ir tobulės dar 
tūkstančius. Kodėl? 
Nes visada atsiras 
puodas, skambantis 
garsiau už kitus puodus. 
Tačiau tuščio puodo 
skambėjimas nereiškia 
varpo skambėjimo ir 
iš tuščio puodo maisto 
neįdėsi. 

Dažnai tenka susimąsty-
ti, kodėl klausome, girdime, 

skaitome ir nesidomime? Gal 
todėl, kad atbukome, pamir-
šome savo kelią, pamiršome, 
kas esame?

Kodėl dažnai kreipiame 
dėmesį į nereikšmingus 
dalykus, o svarbius 
dalykus paverčiame 
pelenais? Kodėl dažnai 
svetimas mintis ar 
patirtis vertiname pagal 
savo – nelygiavertę – 
skalę? 

Dažnas galvojame, jog tai, 
kad šiandien užsuko giminai-
tis su pyragu rankoje – blo-
gas ženklas, nes niekas py-
ragų veltui nenešioja. Tačiau 
jei toks giminaitis užsuktų į 
sunkiai besiverčiančią šei-
mą, taptų tos dienos stebuklu. 
Dievo apvaizda.

Dažnai pervertiname sa-
vo galimybę nusipirkti, pa-
lyginus su galimybe gauti. 
Dažnai nuvertiname smul-
kmenas, kurios džiugina, ir 
iškeliame smulkmenas, ku-
rios liūdina. Nesuprantame, 
kad mūsų asmenybės yra 
neįkainojamos, jų vertės ne-
galima apskaičiuoti pinigais. 
Jų vertės negalima įvertinti 
televizoriais ar suvalgytais 
kotletais. Tai kodėl klauso-
mės kvailių, kurie sako, kad 
viską lemia pinigai? 

Ar galite nusipirkti 
širdyje ramybę, meilę, 
laimę? Visa tai niekur 
nepardavinėjama ir 
nenuperkama. Tai 
gali tik ateiti tada, kai 
pradedi vertinti tai, 
ką turi, o ne tai, ką 
galėtum įsigyti. Tada, 
kai pradedi vertinti kito 
pastangas gauti tai, ko 
neįmanoma įsigyti.

I. Šimonytė dalyvaus prezidento rinkimuose
Seimo narė Ingrida Šimonytė ir diplomatas Vygaudas Ušackas 
pirmadienį paskelbė, kad sieks Tėvynės sąjungos – Lietuvos 
krikščionių demokratų paramos kitąmet vyksiančiuose prezidento 
rinkimuose.

G. Nausėda tapo nepriklausomu kandidatu
Ekonomistas Gitanas Nausėda Lietuvos Prezidento rinkimuose 
nusprendė dalyvauti kaip nepriklausomas kandidatas ir atsisakė 
varžytis konservatorių pirminėje atrankoje.

Informuojame, kad nuo 
rugsėjo 4 d. pakeista 
Alytaus apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato (toliau 
– Alytaus aps. VPK) 
Migracijos skyriaus 
struktūra. 

Panaikintos Alytaus aps. 
VPK Migracijos skyriaus 
Druskininkų, Lazdijų, Prie-
nų ir Varėnos grupės ir įsteig-
tos nuotolinės darbo vietos: 
Druskininkuose, Vytauto g. 
41, Lazdijuose, Lazdijos g. 

Informacija dėl migracijos pertvarkos
5, Prienuose, F. Martišiaus g. 
1, Varėnoje, M. K. Čiurlio-
nio g. 53.

Nuotolinių darbo vietų dar-
bo laikas:

Pirmadienis – Ketvirta-
dienis 8.00 – 12.00 12.45 
– 17.00

Penktadienis 8.00 – 12.00 
12.45 – 15.45

Lietuvos Respublikos pilie-
čiai asmens tapatybę ir piliety-
bę patvirtinančių dokumentų 
išdavimo klausimais priima-
mi Alytaus aps. VPK Migra-

cijos skyriuje (Jotvingių g. 8, 
Alytus) ir nuotolinėse darbo 
vietose.

Interesantai Lietuvos Res-
publikos pilietybės klausi-
mais ir užsieniečių klausimais 
nuo š. m. spalio 1 d. priimami 
tik Alytaus aps. VPK Migra-
cijos skyriuje (Jotvingių g. 
8, Alytus, el. p. alytausvpk.
ms.@policija.lt).

Dėl informacijos skambinti 
policijos informacijos telefo-
nu +370 700 60000.

Alytaus apskr. VPK inf. 

Rugsėjo 17 d. kultūros 
darbuotojai iš visos 
Lietuvos susirinko į piketą 
Vilniuje.

Prie Vyriausybės piketą su-
rengę kultūros ir meno srities 
darbuotojai reikalavo, kad jų 
atlyginimai jau kitąmet kiltų 
mažiausiai 75 eurais. Anot 
protestuotojų, tai būtų „ne di-
dinimas, o atlyginimų sulygi-
nimas“ su švietimo sektoriaus 
darbuotojų atlyginimais.

Su Kultūros ministerija pa-
siektas žodinis sutarimas, kad 
per trejus metus atlyginimas 
didėtų 150 eurų. Tačiau mi-
nisterijos atstovai kol kas yra 
įsipareigoję, kad kitąmet kul-
tūros darbuotojų atlyginimas 
didėtų 21 euru, 2020 ir 2021-
aisiais – dar po 30 eurų, ta-
čiau tai kultūros darbuotojų 
netenkina.

Kultūros darbuotojų pro-
fesinių sąjungų teigimu, per-
nai Lietuvoje kultūros srities 
darbuotojų vidutinis mėne-
sinis atlyginimas buvo 593 
eurai, atskaičius mokesčius, 
jis buvo trečioje vietoje pagal 
mažumą Europos Sąjungo-
je. Šalyje pernai iš viso buvo 
13,3 tūkst. kultūros ir meno 
darbuotojų.

Trūko kultūros darbuotojų kantrybė 

Kultūrininkai pabrėžia, kad 
šios srities darbuotojų atlygi-
nimai neretai nesiekia 500 eu-
rų, o už tiek sunku pritraukti 
ir išlaikyti profesionalus ypač 
regionuose ir apskritai „oriai 
gyventi“. Anot piketuotojų, 
jauni aktoriai dėl per mažų 
atlyginimų negali galvoti apie 
šeimos kūrimo perspektyvas, 
o baigusiesiems Teatro ir mu-
zikos akademiją dėl minima-
lių atlyginimų praktiškai nėra 
galimybių atvykti į provinciją 
dirbti. Už 500 eurų neįmano-
ma prisikviesti dirbti ir sce-
nos, renginių organizavimo 
profesionalų.

Kultūros ministrė Liana 
Ruokytė-Jonsson žada per 
mėnesį derybose su kultū-
ros darbuotojų atstovais rasti 
priemonių, kad jų vidutiniai 

atlyginimai jau kitąmet didė-
tų 75 eurais. Prie Vyriausybės 
vykstančiame kultūrininkų pi-
kete ji žurnalistams sakė, kad 
norint to pasiekti reikės ir sa-
vivaldybių indėlio.

Tuo tarpu ir kultūros dar-
buotojai, ir savivaldybių va-
dovai į tokią idėją žiūri pesi-
mistiškai. Savivaldybių biu-
džetuose nuolat trūksta lėšų, 
todėl papildomos išlaidos kul-
tūros darbuotojams pakenktų 
kitoms savivaldybių kuruoja-
moms sritims. Tuo tarpu kul-
tūros darbuotojų manymu, su 
sunkumais susiduriančioms 
savivaldybėms neišgalint 
savo lėšomis didinti darbo 
užmokesčio, tektų mažinti 
kultūros darbuotojų etatus, o 
kultūros namai galimai taptų 
politikų įrankiu. NG
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Kreipėsi į ES Teisingumo Teismą dėl Lenkijos 
Europos Komisija pirmadienį paskelbė apskųsianti Lenkijos 
vyriausybę Europos Sąjungos aukščiausiajai teismo institucijai, 
kad būtų įšaldyti nutarimai, varžantys šios šalies Aukščiausiojo 
Teismo nepriklausomybę.

Virdžinijoje sugauta dvigalvė gyvatė
Virdžinijoje netoli JAV sostinės neseniai sugauta dvigalvė gyvatė 
gali būti nusiųsta į kokią nors mokomąją įstaigą. Gyvatė turi dvi 
galvas, dvi trachėjas ir dvi stemples, bet dalijasi viena širdimi ir 
vienu plaučių „komplektu“, tačiau, manoma, ilgai negyvens.

Labiausiai 
reikia dėmesio ir 

bendravimo
Prienų globos namuose yra 

13 etatų socialinių ir sociali-
nio darbuotojo padėjėjų bei 
1,5 etato krūviu dirbančių už-
imtumo specialistų.

Socialinis darbuotojas pa-
sitinka ir pirmasis susipažįsta 
su atvykusiu nauju gyvento-
ju bei jo artimaisiais ir tampa 
tuo žmogumi, kuris padeda 
visose gyvenimo situacijo-
se, apsupa šiluma, dėmesiu 
ir meile. 

Bendravimas ir bendradar-
biavimas dėl buities, maisto, 
užimtumo, ryšių su giminė-
mis palaikymas – tai, anot so-
cialinių darbuotojų, tik maža 
dalis klausimų, dėl kurių gy-
ventojai kreipiasi į juos. Kar-
tais darbuotojai tampa „laidi-
ninku“ tarp gyventojų ar tarp 
gyventojo ir jo artimųjų, kar-
tais nuodėmklausiu ar moky-
toju, tačiau visiems be išim-
ties labiausiai reikia dėmesio 
ir bendravimo. 

„Ieškome raktų į gyvento-
jų širdis ir labai džiaugiamės, 
kai pavyksta juos rasti“, – tei-
gia nuo 1994 m. vasario 23 d. 
Prienų globos namuose socia-
line darbuotoja dirbanti Jūratė 
Kuzmickienė. 

Jai pritaria ir Irena Laukai-
tytė: „Įsijautimas į kito žmo-
gaus padėtį, įgautas jo pasiti-
kėjimas – tai „varikliukas“, 
kuris skatina dirbti.“ 

Būna ir konfliktų...
Socialiniai darbuotojai ne-

slepia, kad ir Prienų globos 
namuose, kaip ir bet kuriuose 
kituose namuose, būna viso-

Daugiausia dėmesio – geresnei gyvenimo kokybei
kių išgyvenimų ir konfliktų. 
Juk čia gyvena daugiau nei 
200 žmonių, turinčių indivi-
dualius įpročius, norus, po-
mėgius, charakterius... 

„Vien dėl televizoriaus kiek 
nesutarimų gali kilti: vienas 
mėgsta žiūrėti, kitas – ne, 
vienam patinka sporto laidos, 
kitam – muzikinės ar seria-

lai, vienas norėtų televizorių 
pagarsinti, kitas – patylinti. 
Reikia išmonės, kad suderin-
tum vieno kambario gyvento-
jų poreikius, – pasakojo dar-
buotojai. – O kur dar meilės 
ir pavydo scenos, nesutarimai 
dėl gėlių priežiūros ir kitokios 
problemos.“

Kambariuose gyventojai 
gyvena po vieną, du ir ketu-
ris, tad darbuotojams kartais 
tenka ir išskirti nesutariančius 
kaimynus – būna, kad ir ne po 
vieną kartą reikia perkelti į ki-
tą kambarį, kol kambariokai 
„suderinami“. 

Pasak socialinių darbuoto-
jų, jie stengiasi užbėgti gali-
miems konfliktams už akių, 
tačiau pavyksta ne visada, tad 
mokosi iš savo klaidų ir sten-
giasi jų nekartoti.

Darbo problemos 
ramybės neduoda ir 

namuose
„Dirbame su žmonėmis, to-

dėl nepavyksta gyventojų rū-
pesčių neparsinešti į namus. 
Per visas šventes – Kūčias, 
šv.Velykas – pirmiausiai bū-
name kartu su gyventojais, 
savo didele šeima, tik va-
karais paskiriame laiką arti-
miesiems“, – pasakojo dar-
buotojai.

„Negali gyventojų rūpesčių 
palikti darbe, ypač kai susidu-
ri su skaudžiais išgyvenimais. 

Juos ir po mėnesio ar daugiau 
prisimeni“, – kalbėjo Socia-
linio darbo skyriaus vadovė 
Dalė Šimukauskienė, pirmo-
ji Lietuvoje globos įstaigų so-
cialinė darbuotoja, socialinį 
darbą dirbanti nuo 1994 m. 
vasario 7 d. 

„Skaudu, kai netenki žmo-
gaus, su kuriuo bendravai de-
šimt ar daugiau metų. Žinai, 
kad jo vietą užims kitas, kad 
vėl bendrausi, juokausi, bet tai 
bus jau kito žmogaus mintys, 
posakiai, gyvenimiška išmin-
tis“, – pasakojo socialinė dar-
buotoja Irena Laukaitytė. 

Ne vienas socialinis dar-
buotojas yra baigęs po du 
aukštuosius mokslus, nuolat 
kelia kvalifikaciją, dalijasi 
gerąja patirtimi su kitų globos 
įstaigų darbuotojais. 

„Ne dėl gerų atlyginimų 
mes čia dirbame, – kalbėjo 
darbuotojai. – Reikalavimai 
– didžiuliai, o apmokėjimas 
už darbą – juokingas.“

Tačiau įvairūs tikrintojai 
dažnai nesupranta, kad čia 
dirbama ne su plytomis, bet su 
gyvais žmonėmis, kad globos 
namų darbuotojai turi atiduoti 
daug širdies, kad nėra ir nega-
li būti priėmimo valandų, kad 
per pietų pertrauką kartais ten-
ka eiti ne valgyti, bet suteik-
ti pagalbą, pasakyti malonų 
žodį, spręsti staiga iškilusią 
problemą.

Džiaugiasi, kad 
suteikia vilties

Prienų globos namuose 
dirba 6 socialinio darbuotojo 
padėjėjai. Viena iš jų – ketu-
rioliktus metus dirbanti so-
cialinio darbuotojo padėjėja 
Kristina Račaitienė. Šiuo me-

tu ji dirba su trečiojo aukšto 
gyventojais, turinčiais ir/ar 
fizinę, ir/ar psichinę negalią. 

Rūpesčių nestinga, nes reikia 
pasirūpinti gyventojų porei-
kiais: priminti, atrodo, ele-
mentarius dalykus, nuvežti ar 
nuvesti į valgyklą, išvežti ar 
išvesti į lauką, į užsiėmimus, 
pas gydytoją...

„Būtinas glaudus ryšys tarp 
visų darbuotojų, nes visų dar-
bo tikslas – bendras, – įsitiki-
nusi Kristina. – O čia gyve-
nantiesiems labai reikia dė-
mesio, šilumos, bendravimo, 
išklausymo.“

Nors namuose ji stengiasi 
atsiriboti nuo darbo rūpesčių, 
bet ne visada tai pavyksta, 
ypač sunku buvo darbo pra-
džioje. Tačiau niekada nesi-
gailėjo pasirinkusi šią profe-
siją, nes darbe, anot Kristinos, 
ji jaučiasi kaip žuvis vandeny-

je. Ji sako, jog džiaugiasi, kad 
yra reikalinga, naudinga, kad 
suteikia kažkam vilties, kad 
žmonės jos laukia. 

„Seklytėlės“ 
darbuotojai 
patikimos 

slapčiausios mintys

Socialinio darbuotojo padė-
jėja Salomėja Bujanauskienė 
pusę darbo laiko praleidžia 

„Seklytėlėje“, į kurią noriai 
užsuka gyventojai – kas kavos 
ar arbatos atsigerti, kas ledais, 
saldumynais ar vaisiais pasi-
mėgauti, o svarbiausia – pa-
bendrauti.

„Aš labai mėgstu klausy-
tis, o gyventojai – pasakoti“, 
– teigia ketvirtus metus „Se-
klytėlėje“ šeimininkaujanti 
moteris. Todėl nenuostabu, 
kad čia nuolat sukiojasi lan-
kytojai, kurie Salomėjai patiki 
slapčiausias mintis ir klausia 
patarimų. Ji žino ne tik gyven-
tojų vardus, bet ir gyvenimo 
istorijas, sveikatos problemas, 
net meilės reikalus. Salomėja 
įsitikinusi, kad gyventojai ka-
vos ar arbatos galėtų išgerti 
ir kambaryje, tačiau čia, jau-
kioje aplinkoje, yra smagiau, 
juolab kad „tikros“ kavinės 
ne visiems pasiekiamos. Čia 
dažnai susiburia ir gyvento-
jo jubiliejaus ar kokia kita 
proga atvažiavę pasveikinti 
artimieji.

Jaučiama tikrų namų 
dvasia

Beveik visi socialiniai dar-
buotojai ir jų padėjėjai Globos 
namuose dirba dešimtmečius.  

Čia jaučiama tikrų namų, ku-
rių gyventojai neteko dėl įvai-
riausių priežasčių, dvasia. 

Jei kam nors atrodo, kad 
Globos namų gyventojai tik 
miega, valgo, nuolat galvoja, 
kaip laiku išgerti vaistus, na, 
dar kartais pažiūri televizorių 
ar paskaito laikraštį, užsukite 
ir įsitikinsite, kad veiklų čia 
netrūksta.

Gyventojai stengiasi daly-
vauti visuomeniniame gyve-
nime, būti visaverčiais pilie-
čiais, tęsia mėgstamas veiklas 
ir ne tik dalyvauja įvairiuose 
renginiuose, bet ir patys juos 
organizuoja. 

Prienų globos namai neį-
sivaizduojami be tradicinės 
Oninių šventės „Ona – liepos 
karalienė“. Šiais metais šven-
tėje buvo pagerbta šešiolika 
Onučių. Kasmet švenčiamos 
Joninės, paminima Tarptau-
tinė pagyvenusių žmonių 
diena, surengiama Kaziuko 

mugė...  
Mėgstantys dainuoti yra su-

sibūrę į ansamblį „Kvietke-
lis“, kuriam vadovauja Valė 
Gustaitienė. Ansamblis gy-
vuoja jau beveik du dešim-
tmečius, yra nuolatinis Prie-
nų rajono švenčių ir renginių 
dalyvis, dalyvauja tarptauti-
niuose projektuose su Lenki-
jos globos namais.

Netrukus naujus, jau dvide-
šimtus mokslo metus pradės 
ir Vilniaus MČTAU Prienų 
filialo Trečiojo amžiaus uni-
versiteto lankytojai (Prienų 
filialo direktorė – Dalė Šimu-
kauskienė).

Kas antrą ketvirtadienį ko-
plyčioje aukojamos šv. Mi-
šios. 

Ir, žinoma, laisvalaikis neį-
sivaizduojamas be įvairių vei-
klų ir terapijų, kurioms „diri-
guoja“ užimtumo specialistės, 
socialiniai darbuotojai. Bet 
apie tai – kitame laikraščio 
numeryje. 

„Seklytėlės“ šeimininkė Salomėja Bujanauskienė. 

Socialinio darbuotojo padėjėja Kristina Račaitienė. 

Įvairias Prienų globos namų kerteles puošia gyventojų rankdarbiai.

Socialinė darbuotoja Jūratė Kuzmickienė. 
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Rusija perduos Sirijai raketų sistemų S-300 
Rusija per artimiausias dvi savaites perduos Sirijai oro erdvės 
gynybos sistemą S-300. Šis sprendimas buvo priimtas po praeitą 
savaitę įvykusio incidento, kai Sirijos oro erdvės gynybos raketos 
numušė vieną Rusijos karinį lėktuvą.

Kėdainiuose paskelbta ekstremalioji situacija
Dėl Nevėžio upės taršos Kėdainių rajono savivaldybė paskelbė 
ekstremaliąją situaciją. Nelegaliai į kanalizaciją išleistoms 
toksinėms medžiagoms sutrikdžius „Kėdainių vandenys“ valymo 
įrenginių darbą, jie dar nėra pajėgūs tinkamai išvalyti nuotekų.

Turbūt vienas iš svarbiau-
sių popiežiaus Pranciškaus 
veiklos aspektų yra būtent 
gailestingumas ir atvirumas. 
Savo homilijose, maldose, 
katechezėse bei pokalbiuose 
popiežius Pranciškus dažnai 
dėsto savo mintis apie baž-
nyčios vienybę ir liberalųjį 
tikėjimą. Dažnai pripažįsta, 
kad bažnyčia turi eiti arčiau 
žmogaus ir švelniau ganyti 
paklydusiuosius.

Popiežius Pranciškus
Jorge Mario Bergoglio gi-

mė 1936 m. gruodžio 17 d. 
Argentinos sostinėje Buenos 
Airėse imigrantų iš Šiaurės 
Italijos šeimoje. 1957 m., bū-
damas 21-erių, sunkiai susir-
go plaučių uždegimu ir vos iš-
gyveno. Jaunajam Jorge teko 
pašalinti dalį dešiniojo plau-

čio. Jau po metų, 1958 m., jis 
įstojo į kunigų seminariją, ta-
čiau netrukus perėjo į Jėzaus 
draugiją (jėzuitus), o dar po 
poros metų davė pirmuosius 
jėzuitų įžadus ir pradėjo stu-
dijuoti Čilėje.

1963 m. Argentinoje būsi-
masis popiežius apsigynė fi-
losofijos mokslų diplomą ir 
1964–1966 m. dirbo literatū-
ros ir psichologijos mokyto-
ju. 1967–1970 m. studijavo 
teologiją San Migelio semi-
narijoje.

1969 m. gruodžio 13 d. 
Jorge įšventintas kunigu ir 
1970–1971 m. atliko jėzuitų 
trečiojo etapo formaciją Is-
panijoje. 1971–1973 m. San 
Migelio seminarijoje dirbo 

Popiežius Pranciškus Lietuvoje pasėjo stipresnį tikėjimą ir vienybę
novicijų (naujokų) magistru 
ir patarėju.

1973 m. balandžio 22 d. 
būsimasis popiežius davė am-
žinuosius vienuolio įžadus. 
1973–1979 m. jis išrinktas 
Argentinos jėzuitų provinci-
jolu, 1980–1986 m. ėjo Jė-
zuitų kolegijos rektoriaus 
pareigas, o 1986 m. išvyko į 
Vokietiją tęsti studijų.

1992 m. gegužės 20 d. po-
piežius Jonas Paulius II tėvą 
J. M. Bergoglio SJ pasky-
rė Buenos Airių vyskupu 
augziliaru. Jau po mėnesio, 
1992 m. birželio 27 d., jis 
buvo konsekruotas vysku-
pu. 1997 m. vyskupas J. M. 
Bergoglio SJ paskirtas savo 
arkivyskupo koadjutoriumi, 
o po metų, 1998 m. vasario 
28 d., paskirtas Buenos Airių 
arkivyskupu.

2001 m. vasario 21 d. po-

piežius Jonas Paulius II arki-
vyskupą J. M. Bergoglio SJ 
paskiria kardinolu ir 2005–
2011 m. jis ėjo Argentinos 
Vyskupų Konferencijos pir-
mininko pareigas.

2005 m. popiežius Jonas 
Pauliaus II baigė savo že-
miškąją kelionę ir naujuoju 
popiežiumi buvo išrinktas 
Jozefas Aloizas Racingeris 
– Benediktas XVI. 

2013 m. kovo 13 d. po po-
piežiaus Benedikto XVI at-
sistatydinimo, J. M. Bergo-
glio, kalbantis ispanų, italų, 
anglų, prancūzų, vokiečių 
kalbomis, 115 kardinolų kon-
klavos metu išrinko popiežiu-
mi. Jorge pasirinko Pranciš-
kaus vardą.

Tai pirmasis popiežius, pa-
sirinkęs Pranciškaus vardą. 
Tai ir pirmasis popiežius iš 
Lotynų Amerikos bei pirma-
sis Jėzaus draugijos (Jėzuitų) 
narys - popiežius.

Pradėjęs savo ganytojišką 
veiklą popiežius Pranciškus 
pasinėrė į konfliktų ir konf-
rontacijos kamuojamos baž-
nyčios taikinimą ir vienijimą. 
Negana to, popiežiui vis dar 
tenka spręsti net ir šiais me-
tais vis paaiškėjančius kuni-
gų pedofilijos skandalus bei 
prisiimti už juos atsakomybę. 
Nors dauguma minimų skan-
dalų susiję su 30–40 metų se-
numo įvykiais, tačiau daug 
kas, ypač netikintieji ir kitų 
religijų atstovai, reikalauja 
asmeninės paskutiniu me-
tu intensyviai tikinčiuosius 
vienijančio bei krikščionybę 
stiprinančio popiežiaus atsa-

komybės.
Manoma, kad jo pirmta-

kas pasitraukė būtent dėl to-
kių iššūkių.

Visgi, popiežius Pranciš-
kus, rodydamas savo paramą 
visiems pasaulyje verdančios 
tikėjimo suirutės kamuoja-
miems tikintiesiems, dažnai 
mini tikrąsias tikėjimo į Die-
vą prasmes bei stengiasi pa-
rodyti lengvesnį tikinčiajam į 
Dievą kelią.

Ne išimtis ir jo vizitai, ku-
rių metu popiežius stengiasi 
susitikti ne tik su bažnytine 
bendruomene, bet ir su vi-
sais pakeliui ar numatytose 
vietoje pasitaikančiais žmo-
nėmis.

Vienos iš tokių kelionių ke-

lyje atsidūrė ir Lietuva.

Vizitas Lietuvoje
Rugsėjo 22 dieną prieš pu-

siaudienį iš Italijos atskridęs 
popiežiaus Pranciškaus lėktu-
vas nusileido Vilniaus tarptau-
tiniame oro uoste. Iš Vatikano 
atvykusį aukščiausią Romos 
Katalikų Bažnyčios vadovą 
pasitiko Lietuvos Respubli-
kos Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė, Prezidentas Valdas 
Adamkus, vyriausybės bei 
politinių institucijų atstovai. 
Popiežių Pranciškų sveikino 
200 moksleivių iš katalikiškų 
mokyklų ir Lietuvos kariuo-
menės orkestras. Po Lietu-
vos bei Pontifikato (Vatikano) 
himno Lietuvos bei Vatikano 
vadovai skirtingais kortežais 
pajudėjo į Prezidentūrą, ku-
rioje susitiko su kitais val-
džios atstovais, keletą minu-

čių privačiai pasikalbėjo bei 
pasisveikino su S. Daukanto 
aikštėje popiežiaus laukian-
čiais tikinčiaisiais.

Vėliau popiežius Pranciš-
kus Vilniuje apsilankė Aušros 
Vartų Gailestingumo Moti-
nos koplyčioje ir joje meldėsi 
Rožinio dalį. Maldoje drauge 
dalyvavo Aušros Vartų ga-
tvėje susirinkusios šeimos, 
globojančios ar įvaikinusios 
vaikus, taip pat siekiančios 
įsivaikinti. 

Jau po poros valandų po-
piežiaus kortežas atvyko ir į 
Katedros aikštę, kurioje vyks-
tanti jaunimo programa buvo 
tarsi „Pasaulio jaunimo die-
nų“ atspindys. Tūkstančius 
moksleivių bei jaunuolių iš 

visos Lietuvos priėmusioje 
aikštėje vyko meniniai pasi-
rodymai, skambėjo giesmės, 
jaunų žmonių liudijimai, o vi-
sa tai vainikavo paties popie-
žiaus Pranciškaus kalba jau-
nimui. Šio susitikimo dalyviai 
– moksleiviai mena ir keistą 
sutapimą – stebuklą, kai ap-
siniaukusią ir darganotą die-
ną praskaidrino ryški saulė, 
nušvitusi būtent tuo momen-
tu, kai popiežius Pranciškus 
atvykęs į aikštę atsisėdo ant 
jam pastatytos kėdės.

Manoma, kad šiame susi-
tikime dalyvavo iš viso apie 
60 tūkstančių žmonių. Po-
piežius renginio metu įdėmiai 
išklausė dviejų jaunų žmonių 
liudijimų. 

Monika Midverytė pasa-
kojo apie ne kartą patirtą psi-
chologinį bei emocinį smurtą 
ir tėvo alkoholiko savižudybę. 

Bendruomenės dėka jai pa-
vyko susitaikyti su skaudžia 
netektimi. 

35-erių Jonas Davalga, ser-
gantis autoimunine liga, šian-
dien – aktyvus ir sėkmingas 
verslininkas. Liudydamas jis 
teigė gyvenantis geriausią gy-
venimo etapą, nors dėl sveika-
tos turi labai riboti savo veiklą 
ir bet kuriuo metu jam gali iš-
kilti pavojus gyvybei. 

Šv. Petro įpėdinis pradė-
jo savo kalbą padėkodamas 
Monikai ir Jonui už liudiji-
mą: „Išklausiau jį kaip bičiu-
lis, tarsi sėdėtume drauge kur 
nors bare po Jaunimo teatro 
spektaklio ir kalbėtumės apie 
gyvenimą, gurkšnodami alų ir 
girą.“ Taip pat pridūrė, jog su-

pranta, kad jų gyvenimas nėra 
spektaklis, o „realus, konkre-
tus, kaip ir kiekvieno iš mūsų“ 
– jie yra čia tam, kad padėtų 
mums pamatyti, jog Dievas 
davė jiems „malonę ištverti, 
vėl pakilti ir tęsti gyvenimo 
kelionę“.

Popiežius Pranciškus ra-
gino nepasiduoti „pagundai 
susikoncentruoti į save, tapti 
egoistais ar lengvabūdžiais 
skausmo, sunkumų ir praei-
nančios sėkmės akivaizdoje“ 
ir pasipriešinti „individualiz-
mui, kuris uždaro mus nuo 
kitų, padaro mus egocentriš-
kus ir pasipūtusius, besirūpi-
nančius tik savo įvaizdžiu ir 
savo gerove“.

Šventasis Tėvas patarė 
įveikti sunkumus malda ir 
pagalba kitiems. Jis kalbėjo, 
kad susitikimas su Jėzumi 
mums primena, jog „neturi 

reikšmės priešininko stipru-
mas, ar laimi Kauno „Žal-
giris“ ar „Lietuvos rytas“, 
nesvarbu rezultatas, svarbu, 
kad Viešpats yra su mumis“. 
Popiežius drąsino jaunimą 
sakydamas: „Sekti Jėzumi – 
tai uždegantis nuotykis, ku-
ris suteikia mūsų gyvenimui 
prasmę, leidžia mums pasi-
justi bendruomenės dalimi. 
<...> Mielas jaunime, tikrai 
verta sekti Kristumi, nebijo-
kime dalyvauti revoliucijoje, 
į kurią jis kviečia, – švelnumo 
revoliucijoje.“ 

Šventasis Tėvas priminė, 
kad „gyvenimas – tai nuola-
tinis ėjimas, ieškant teisingos 
krypties, nebijant sugrįžti at-
gal, jei suklydau“. Jis prašė, 
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Moldovos prezidentas laikinai nušalintas 
Moldovos Konstitucinis Teismas laikinai nušalino Igorį Dodoną 
nuo prezidento pareigų, po antrojo kandidatų į ministrus 
atmetimo. Remiantis šalies įstatymais, prezidentas turi teisę 
atmesti premjero pasiūlytas kandidatūras, tačiau tik kartą. 

2016-aisiais ES neteko 150 mlrd. eurų PVM
Europos Sąjungos narės dėl juodosios rinkos 2016 metais negavo 
apie 150 mlrd. eurų numatytų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) 
įplaukų, pranešė Europos Komisija.

Popiežius Pranciškus Lietuvoje pasėjo stipresnį tikėjimą ir vienybę
kad jauni žmonės nesileistų 
„įviliojami į labirintą, iš ku-
rio sunku išeiti“, bet būtų pir-
myn keliaujantis jaunimas, 
nes Jėzus „niekada nesiliaus 
mus kūręs iš naujo, net jei 
mes kartais mėginame save 
sužlugdyti“.

Baigęs oficialią kalbą po-
piežius pridūrė, kaip svarbu 
nepamiršti savo tautos ša-
knų, kalbėtis su senoliais, nes 
„taip jūs tęsite savo tautos is-
toriją“.

Palaiminęs jaunimą, popie-
žius nuėjo į Vilniaus Šv. vys-
kupo Stanislovo ir šv. Vladis-
lovo arkikatedrą baziliką, ku-
rioje apsilankė Šv. Kazimiero 
koplyčioje. Joje drauge su vy-
resnio amžiaus vienuolėmis ir 
vienuoliais meldėsi prie jau-
nimo ir Lietuvos globėjo šv. 
Kazimiero kapo. Tuo metu 
susirinkęs jaunimas, stebė-

damas, kas vyksta katedroje, 
kartu tyloje meldėsi Katedros 
aikštėje. Prieš išeidamas iš 
Vilniaus katedros, popiežius 
Pranciškus užsuko į Tremti-
nių koplyčią, kurioje gėlėmis 
pagerbė Švč. Mergelę Mariją, 
Sibiro Madoną.

Iš Tremtinių koplyčios po-
piežius išvyko poilsio ir na-
kvynės į Vilniuje esančią 

Apaštalinę nunciatūrą, iš ku-
rios ankstyvą rytą automa-
gistrale Vilnius–Kaunas, pa-
keliui aplankydamas Vievį, 
Elektrėnus, Žiežmarius, išvy-
ko į Kauną.

Šv. Mišios Kaune

Popiežiaus Pranciškaus lau-
kimas Kaune prasidėjo jau iš 
vakaro. Čia jau nuo ryto buvo 
blokuojamas eismas visame 
senamiestyje, o Kauno San-
takoje intensyviai ruošiamasi 
popiežiaus sutikimui. Žmo-
nių įleidimas į jiems paskirtus 
sektorius Santakoje prasidėjo 
jau šeštadienio vakarą, 22 va-
landą, tačiau dėl žvarbaus oro 
neatsirado norinčiųjų įsikurti 
iš anksto, kad išvengtų rytinių 
kamščių. Keletas maldininkų 
atėjo iš vakaro apsižiūrėti, kur 
jiems reikės patekti ryte, dar 
keletas, apžiūrėję teritoriją ir 

paskutinius paruošiamuosius 
darbus, suskubo į Kauno Šv. 
Pranciškaus Ksavero (Jėzui-
tų) bažnyčią sušilti ir atsigerti 
šiltos arbatos. Čia maldinin-
kai visą naktį budėjo – laukė 
popiežiaus. Buvo aukojamos 
šv. Mišios, skaitomi liudiji-
mai, maldos.

Dar nepradėjus aušti, nuo 
5 val. ryto į Santakos parką 

plūstelėję žmonės meldėsi ir 
giedojo priešais Trakų Dievo 
Motinos paveikslą, stovintį 
ant scenos, skirtos popiežiui 
ir jo palydai. Ekrane buvo ro-
domas filmas apie popiežiaus 
Jono Pauliaus II apsilankymą 
Lietuvoje prieš 25-erius me-

tus. Šeimos ir pavieniai as-
menys dalijosi savo tikėjimo 
patirtimi, kalbėjo apie tai, kaip 
išgyvena viltį kasdienybėje. 
Buvo pagerbtos popiežiaus 
Pranciškaus pernai palaimin-
tuoju paskelbto Teofiliaus 
Matulionio relikvijos.

Po palaimintojo Teofiliaus 
Matulionio pagerbimo ir kelių 
liudijimų susirinkusieji kalbė-
jo rožinį, repetavo per šv. Mi-
šias skambėsiančias giesmes, 
klausėsi Telšių vyskupo Kęs-
tučio Kėvalo katechezės. 

Žvarbi ir tamsi naktis bei 
itin didelis tikinčiųjų srautas 

padarė savo ir jau 7 val. San-
takos parko prieigos buvo 
panašios į didelį skruzdėly-
ną. Iš visų pusių prie įėjimų į 
parką plūdo tūkstančiai mal-
dininkų. Sumaišydami jiems 
skirtus įėjimus, žmonės tu-
rėdavo pereiti į kitas vietas, 
taip sudarydami dar didesnius 
kamščius. Tiesa, nors žmonių 
srautai nuolat buvo ribojami 

trumpai uždarant gatveles, 
maldininkų mandagumas bei 
kantrybė nesukėlė incidentų 
ir dauguma maldininkų spė-
jo patekti į savo sektorius iki 
numatyto sektorių izoliavi-
mo. 9 val., likus valandėlei 
iki šv. Mišių ir pusvalandžiui 

iki popiežiaus atvykimo, visi 
maldininkai buvo savo sekto-
riuose ir dideliuose ekranuose 
stebėdami, kas vyksta pagrin-
dinėje scenoje, melsdamiesi 
bei giedodami giesmes laukė 
istorinio momento. 

Likus kelioms akimirkoms 
iki šv. Mišių, į Santakos par-
ką papamobiliu įvažiavo ir 
popiežius Pranciškus. Pasi-
tikdamas atvykstantį šv. Pe-
tro įpėdinį choras giedojo 
tradicinę lotynišką giesmę: 
„Tu es Petrus“ („Tu esi Petras 
(Uola)“). Ši giesmė giedama 
pasitinkant popiežių įvairių 

susitikimų metu. Popiežiui 
važinėjant tarp sektorių ir lai-
minant maldininkus įvyko dar 
vienas daugelį maldininkų 
pribloškęs įvykis. Tik įvažia-
vus popiežiui į Santakos parką 
danguje, virš visų maldininkų, 
nušvito aureolės formos vai-
vorykštė, dar vadinama halu. 
Ji pamažu išblėso tik prasidė-
jus šv. Mišioms.

Šv. Mišias Kauno Santako-
je koncelebravo vietos vys-
kupas Lionginas Virbalas, 
Lietuvos Vyskupų Konferen-
cijos pirmininkas arkivysku-
pas Gintaras Grušas, daugiau 
kaip 30 vyskupų iš Lietuvos ir 
užsienio ir per 800 kunigų iš 

tokių šalių kaip Lenkija, Bal-
tarusija, Latvija, Rusija, Vo-
kietija, Islandija.

Šv. Mišių malda, tradiciš-
kai kalbama Vatikane, se-
kmadienį iš Kauno Santakos 
buvo transliuojama visam 
pasauliui. Šv. Mišios Kauno 
Santakoje buvo aukojamos 
lotyniškai. Popiežiaus itališ-
kai sakytas pamokslas buvo 
verčiamas į lietuvių kalbą. Vi-
suotinė malda buvo kalbama 
lietuviškai, vienas kreipinys 
perskaitytas ir lenkų kalba. Po 
šv. Mišių popiežius kalbėjo 
„Viešpaties Angelo“ maldą. 

Ši malda tradiciškai kalbama 
Šv. Petro aikštėje kiekvieno 
sekmadienio ir šventadienio 
vidudienį. 

Popiežius atkreipė dėme-
sį, kad pasaulyje vis dar kyla 
įvairių konfliktų ir karų, todėl 
mes, krikščionys, turime tiesti 
pagalbos ranką ir megzti tar-
pusavio ryšius. 

Šventasis Tėvas kvietė pra-

šyti Mergelės Marijos, kad 
„mums padėtų pastatyti mū-
sų tarnystės kryžių, mūsų 
apsisprendimą būti ten, kur 
mūsų reikia, <...> kur gyve-
na paskutiniai iš paskutinių, 
kur reikalingas mūsų jautrus 
dėmesys atstumtiesiems, ma-

žumoms, kad pašalintume iš 
mūsų aplinkos, iš mūsų kultū-
rinį polinkį nieku paversti ki-
tą, atstumti tuos, kurie mums 
nepatinka ir trukdo mūsų pa-
togumui“.

Atėjus Šventosios Komuni-
jos laikui po Santakos parką 
su komuninėmis pasklido gel-
tonų skėčių dengiami kunigai 
bei pagalbininkai. Šventajai 
Komunijai dalyti pasitelkta 
daugiau kaip 200 žmonių: 
kunigų, paruoštų pasauliečių, 
seminaristų.

Baigęs maldą, pPranciš-
kus dėkojo Lietuvos Respu-

blikos Prezidentei, Lietuvos 
valdžios atstovams, taip pat 
vyskupams ir visiems, kurie 
įvairiais darbais, o ypač mal-
domis, prisidėjo prie pasiren-
gimo šiam vizitui. Taip pat 
popiežius nudžiugino visus 
susirinkusiuosius lietuviškai 
jiems palinkėdamas gražaus 
sekmadienio ir skanių pietų.
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Dėl regatos atlieka du tyrimus
Per šeštadienį pajūryje vykusią regatą pavyko išgelbėti į nelaimę 
patekusius dviejų jachtų septynis regatos dalyvius, dar dviejų, 
kaip manoma, Baltijos jūroje likusių 1959 ir 1982 metais gimusių 
vyrų likimas nežinomas, o viena mergina - mirė.

„Porsche“ atsisakys dyzelinių variklių
Vokietijos sportinių automobilių gamintojas „Porsche“, 
priklausantis „Volkswagen“ koncernui, planuoja atsisakyti 
dyzelinių variklių bei ženkliai padidinti hibridinių ir elektra varomų 
automobilių gamybą.

Popiežiaus aukojamose šv. 
Mišiose dalyvavo daugiau 
nei 100 000 žmonių ir gie-
dojo 260 choristų. Popiežiui 
Pranciškui ir jam patarnau-
jantiems diakonams skirtus 
liturginius rūbus audė ir siuvo 
Paštuvoje gyvenančios vie-
nuolės basosios karmelitės. 
Jos taip pat sukūrė šioms šv. 
Mišioms skirtus kunigų litur-
ginius rūbus.

Iš Kauno Santakos popie-
žius Pranciškus išvyko į Kau-
no arkivyskupijos kurijos rū-
mus papietauti su susirinku-
siais vyskupais, o po pietų 

Popiežius Pranciškus Lietuvoje pasėjo stipresnį tikėjimą ir vienybę
– į Kauno Šv. apaštalų Petro 
ir Povilo arkikatedrą baziliką 
susitikti su Bažnyčios ben-
druomene. Laukiant Šventojo 
Tėvo buvo giedamas akatis-
tas – vienas gražiausių Baž-
nyčios kūrinių Dievo Moti-
nos garbei.

Atvykusį popiežių Pran-
ciškų prie pagrindinio įėjimo 
pasitiko ir pasveikino Kauno 
arkikatedros bazilikos admi-
nistratorius kun. Evaldas Vi-
tulskis ir vienuolių bei semi-
naristų atstovai: Lietuvos Šv. 
Kazimiero seserų kongregaci-
jos generalinė vyresnioji, Lie-
tuvos moterų vienuolijų aukš-

tesniųjų vyresniųjų konferen-
cijos pirmininkė ses. Silvija 
Matačiūnaitė LSSC, pranciš-
konų provinciolas, Lietuvos 
vyrų vienuolių aukštesniųjų 
vyresniųjų konferencijos pir-
mininkas br. Algis Malakaus-
kis OFM ir Kauno kunigų se-
minarijos V kurso studentas 
Gediminas Kasperavičius.

Chorui giedant giesmę 
„Kelk pasaulį“, Šventasis 
Tėvas įžengė į koplyčią. Čia 
jis meldėsi drauge su 52 kon-
templiatyviosiomis seserimis 
vienuolėmis skambant kan-
klių muzikai. Šis instrumen-
tas pasirinktas neatsitiktinai. 

Lietuvoje kanklėmis akom-
ponuojama giedant psalmes 
ir Valandų Liturgiją – kunigų 
ir vienuolių maldą.

„Dievo balso klausymasis 
maldoje mus įgalina pamatyti, 
išgirsti, pažinti kitų skausmą, 
idant galėtume juos išlaisvinti. 
Tačiau taip pat turime jaudin-
tis, kai mūsų tauta nustoja de-
juoti, paliauja ieškoti troškulį 
malšinančio vandens. Tai mo-
mentas, kai reikia ištirti, atpa-
žinti, kas nutildo mūsų tautos 
balsą“, – kalbėjo popiežius 
Pranciškus.

Popiežius paragino paty-
rusiuosius sunkumus neužsi-
sklęsti savyje ir dalinti patari-
mus jaunesniems bendruome-
nių susitikimuose: „Mokinių 
bendruomenė gali daugiau ir 
veiksmingiau semtis ištver-
mės tuomet, kai geba <...> in-

tegruoti nauja ir sena, kai są-
moningai supranta, kad išgy-
venta istorija yra tarsi medžio 
šaknys, dėl kurių jis gali augti 
ir skleistis.“ 

Popiežius Pranciškus pri-
minė, kad „kiekvienas turime 
stengtis įžvelgti unikalų ir ne-
pakartojamą Dievo planą sa-
vo gyvenimui. <...> Jis į mus 
sudėjo savo lūkesčius, o mes 
į jį sudedame savo viltį. Šis 
„mes“ apima ir kartu pranoks-
ta kiekvieno individualų „aš“. 
Viešpats mus kviečia, nuteisi-
na ir pašlovina kartu, o kartu su 
mumis – visą kūriniją“.

Pagerbta istorija
Iš Kauno Šv. apaštalų Petro 

ir Povilo arkikatedros bazilikos 
popiežiaus kortežas pajudėjo 
atgal į Vilnių.

Popiežius Pranciškus dvie-
jų dienų vizito Lietuvoje me-

tu sustojo pasimelsti istorinėje 
Vilniaus geto teritorijoje ir pa-
gerbti Holokausto aukų. 

Prieš atvykdamas per „Vieš-
paties Angelo“ maldą Šventa-
sis Tėvas kalbėjo: „Kaip kad 
skaitome Išminties knygoje, 
žydų tauta perėjo pažemini-
mus ir kankinimus. Prisimin-

dami šiuos laikus, prašykime 
Viešpatį, kad suteiktų mums 
įžvalgumo dovaną, kad galė-
tume laiku atpažinti pražūtin-
gas užuomazgas pasirodančias 

įvairiais pavidalais, kurie atro-
fuoja to nepatyrusių kartų šir-
dį, kad jie nepasiduotų sirenos 
giesmių vilionėms.“

Pranciškaus žodžiai,  
pasakyti sekmadienio  

Vidudienio maldoje Kaune
Čia, Lietuvoje yra Kryžių kalnas, kur 

tūkstančiai žmonių nuo amžių statė kryžius. 
Kviečiu Jus, kalbėdami Viešpaties Angelo 
maldą, prašyti Mergelės Marijos, kad mums 
padėtų pastatyti mūsų tarnystės kryžių.

Brangūs broliai ir seserys,

Išminties knygoje, kurią girdėjome pirma-
jame skaitinyje, kalbama apie persekiojamą 
teisųjį, apie žmogų, kuris pačiu savo buvimu 
yra priekaištas nedoriesiems. Nedoru vadi-
namas žmogus, kuris engia vargšą, nepasi-
gaili našlės net negerbia senelio (1, 17-20). 
Nedorėlis mano, kad jo jėga yra teisingumo 
matas. Engti silpnuosius, naudoti jėgą bet 
kokia forma, primesti mąstymo būdą, ideo-
logiją, dominuoti kalboje, naudoti prievar-
tą ar represijas siekiant palaužti tuos, kurie 
tiesiog savo kasdieniu gyvenimu garbingu 
paprastu darbščiu ir solidariu elgesiu skel-
bia, kad kitoks pasaulis ir kitokia visuome-
nė yra įmanoma. Nedorėliui per maža vien 
to kad vedamas savo užgaidų daro, ką nori; 
dar daugiau jis nenori, kad kiti darytų gera 
ir taip atskleistų jo elgesio užmačias. Nedo-
rėlio  blogis siekia sunaikinti gėrį.

Prieš septyniasdešimt penkerius metus ši 
Tauta matė galutinį Vilniaus Geto panaikini-
mą; tokiu būdu užbaigiant prieš dvejus me-
tus pradėtą tūkstančių žydų naikinimą. Kaip 
kad skaitome Išminties knygoje, žydų tauta 
perėjo per pažeminimus ir kankinimus. Pri-
simindami šiuos laikus, prašykime Viešpatį, 
kad suteiktų mums įžvalgumo dovaną, kad 
galėtume laiku atpažinti pražūtingas užuo-
mazgas pasirodančias įvairiais pavidalais, 
kurie atrofuoja to nepatyrusių kartų širdį, kad 
jie nepasiduotų sirenos giesmių vilionėms.

Evangelijoje Jėzus mums primena apie 

pagundą: troškimą būti pirmiems, būti pra-
našesniais už kitus, kad atidžiai budėtume 
ir nepasiduotume jai, kuri gali užsimegzti 
kiekvieno žmogaus širdyje. Kiek kartų yra 
atsitikę taip, kad kuri nors tauta ima many-
ti esanti pranašesnė už kitą, turinti daugiau 
teisių nei kita, daugiau privilegijų išlikti ar-
ba užkariauti. Kokius priemones siūlo Jėzus, 
kai pasireiškia tokios užuomazgos mūsų šir-
dyse ar kurios nors visuomenės arba tautos 
mentalitete? Tapti pačiu paskutiniu ir visų 
tarnu; būti ten, kur niekas nenori eiti, kur 
niekas neužklysta, pačiame atokiausiame 
užkampyje; ir tarnauti, kuriant susitikimo 
erdves su pačiais paskutiniais, su atstumtai-
siais. Jei galia tam tarnautų, jeigu leistume 
Evangelijai persmelkti mūsų gyvenimus, 
tuomet solidarumo globalizacija iš tiesų 
būtų tikrove. „Pasaulyje, ypač kai kuriose 
šalyse, iš naujo randantis įvairioms karo ir 
konflikto formoms, mes, krikščionys, turi-
me primygtinai siūlyti pripažinti kitą, gydyti 
žaizdas, tiesti tiltus, megzti ryšius ir padėti 
nešioti „vieni kitų naštas“ (Gal 6, 2). (Evan-
gelii gaudium, 67).

Čia, Lietuvoje yra Kryžių kalnas, kur 
tūkstančiai žmonių nuo amžių statė kryžius. 
Kviečiu Jus, kalbėdami Viešpaties Angelo 
maldą, prašyti Mergelės Marijos, kad mums 
padėtų pastatyti mūsų tarnystės kryžių, mū-
sų apsisprendimą būti ten, kur mūsų reikia, 
ant to kalno, ant kurio gyvena paskutiniai 
iš paskutinių, kur reikalingas mūsų jautrus 
dėmesys atstumtiesiems, mažumoms, kad 
pašalintume iš mūsų aplinkos, iš mūsų kul-
tūrų polinkį nieku paversti kitą, tęsti atstū-
mimą tų, kurie mums nepatinka ir trukdo 
mūsų patogumui.

Jėzus mažiausiąjį pastato į centrą, jį pas-
tato mūsų visų akivaizdoje, kad jaustume 
atsakomybę atsiliepti. Prisimindami Mer-
gelės Marijos „taip“, prašykime, kad ir mū-
sų „taip“ padarytų tokiu dosniu ir tokiu vai-
singu kaip Jos.

Popiežiaus Pranciškaus pa-
rodytas pagarbos gestas sutam-
pa su 75-osiomis Vilniaus geto 

likvidavimo metinėmis 1943 
m. Prisimindama šį tragišką 
įvykį, šalis mini rugsėjo 23-iąją 
kaip Lietuvos Holokausto (žy-
dų genocido) atminimo dieną. 
Per masines žudynes žuvo apie 
95 proc. Lietuvos žydų.

Nuo XV a. iki Antrojo pa-
saulinio karo Lietuvoje gy-
veno gausi žydų bendruome-
nė – gyvastingas jidiš kalbos, 
literatūros ir kultūros centras. 
1941 m. statistikos duomeni-
mis, šalyje iš viso gyveno 208 
000 žydų. Čia gimė daug pa-
saulyje žymių litvakų – politi-
kų, menininkų ir verslininkų. 
Šiandien žydų bendruomenių 
yra Vilniuje, Kaune, Klaipė-
doje, Šiauliuose, Utenoje, Pa-
nevėžyje, Ukmergėje ir Šven-
čionyse. Visoje Lietuvoje yra 
išlikę apie 90 sinagogų. 

Pavakare popiežius Pranciš-
kus apsilankė Okupacijų ir lais-
vės kovų muziejuje prie Lukiš-

kių aikštės Vilniuje. 
Atvykusį Katalikų Bažny-

čios vadovą prie įėjimo pa-
sitiko arkivyskupas Gintaras 
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Kremliaus kritikas Navalnas vėl buvo suimtas 
Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas buvo suimtas vos 
paleistas iš areštinės, kur atliko 30 parų administracinį areštą, 
pirmadienį paskelbė jo bendražygiai. Naujoji byla siejama su 
kitais mitingais, nors jų metu A. Navalnas jau buvo įkalintas

Kinija SGD importą rugpjūtį padidino 51,5 proc.
Kinija rugpjūčio mėnesį importavo 4,71 mln. tonų suskystintų 
gamtinių dujų (SGD), 51,5 proc. daugiau nei tą patį praėjusį metų 
mėnesį, rodo Kinijos muitų administracijos duomenys.

Ekspertai teigia, kad visos 
elektronikos atliekos, irdamos 
netinkamomis sąlygomis, tam-
pa pavojingos, tačiau dalis iš jų 
(pvz., freoniniai šaldytuvai) 
turi kur kas daugiau pavojingų 
medžiagų. Tokių bei kitų ne-
benaudojamų ir neveikiančių 
stambiųjų elektronikos atliekų 
(skalbyklių, kaitlenčių ir t. 
t.) rekomenduojama atsikra-
tyti iškviečiant Elektronikos 
platintojų asociacijos (EPA) 
surinkėjus, kurie elektronikos 
atliekas iš gyventojų namų 
išneša ir saugiai sutvarkyti 

išveža nemokamai. 
EPA surinkėjai kartu su 

stambiosiomis elektronikos 
atliekomis išveža ir smulkią-
ją elektroniką (mobiliuosius 
telefonus, virdulius, žaislus ir 
pan.). Surinkėjus išsikviesti į 
bet kurią vietą Lietuvoje gali-
ma telefonu 8 695 55 111 arba 
užpildžius formą internete adresu 
www.epa.lt skiltyje „Gyventojams“. 
Norint tinkamai atsikratyti tik 
smulkiųjų elektronikos atliekų, 
artimiausias surinkimo vietas 
galima rasti šalia šio straipsnio 
esančiame skelbime.

4 iš 10 gyventojų 
pavojingiausią elektronikos 
atlieką laiko nekenksminga

Elektronikos platintojų 
asociacija (EPA) 
organizuoja elektros ir 
elektroninės įrangos bei 
baterijų ir akumuliatorių 
atliekų surinkimą

Specialiais ženklais pažymėtus EPA konteinerius rasite dauge-
lyje prekybos vietų, seniūnijose, pašto skyriuose, mokyklose ir 
kitų visuomeninių įstaigų patalpose.

NEMOKAMOS elektronikos atliekų surinkimo vietos:
epa.lt/surinkimas;
gyventojus, kurie turi stambios neveikiančios elektroninės 

įrangos, kviečiame registruotis tel. 8695 55  111 ir el. paštu 
– administratore@epa.lt. Atliekos iš Jūsų namų bus paimtos 
nemokamai.

Baterijų atliekų surinkimo vietos:
epa.lt/surinkimas
www.senosbaterijos.lt

Tinkamai rūšiuodami seną elektroniką ir baterijas, rūpinatės 
sveika aplinka bei žmonių ir gyvūnų sveikata.

-

www.epa.lt.

Stambios elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmi-
mo vietos:
Balbieriškio sen. (Prienų r. sav.):
Degalinė „Milda“, Alytaus pl. 2,
Mardosų k.

Jieznas (Prienų r. sav.):
Parduotuvė „IKI“ (Cento),
Vytauto g. 30

Prienai:
Parduotuvė „Maxima“,
J. Basanavičiaus g. 15 /
J. Brundzos g. 2

Birštonas:

Parduotuvė „IKI“,
S. Dariaus ir S. Girėno g. 24

Remiantis tyrimo duomenimis, 40 proc. Lietuvos gyventojų 
mano, kad freoninis šaldytuvas yra visai nekenksmingas, 
nors jie, ekspertų vertinimu, tapę atliekomis yra vieni iš 
pavojingiausių. Dėl šios priežasties, freoniniam šaldytuvui tapus 
nebereikalingam, rekomenduojama jo ne laikyti, o atiduoti 
tinkamam sutvarkymui.

Popiežius Pranciškus Lietuvoje pasėjo stipresnį 
tikėjimą ir vienybę
Grušas, arkivyskupas emeri-
tas Sigitas Tamkevičius ir mu-
ziejaus direktorius Eugenijus 
Peikštenis.

Šventasis Tėvas aplankė 
buvusio KGB kalėjimo 9-tą-
ją bei 11-tąją kameras ir 3-iąją 
mirties nuosprendžių vykdy-
mo patalpą, pasirašė svečių 
knygoje. 

11-ojoje, vadinamojoje Vys-
kupų kameroje, degė 
žvakė, skirta dvasi-
ninkų, nukentėjusių 
už tvirtą tikėjimo žo-
dį ir nuoseklią rezis-
tenciją, atminimui. 
Čia buvo pagerbtos 
palaimintojo Teofi-
liaus relikvijos. Po-
piežius Pranciškus 
nuo žvakės, degančios prie pal. 
T. Matulionio portreto, uždegė 
aliejinę lempelę – tai Šventojo 
Tėvo dovana muziejui. Šiame 
kalėjime kalėjo pal. vysk. Te-
ofilius, Dievo tarnas vysk. Me-
čislovas Reinys, o Dievo tarnas 
vysk. Vincentas Borisevičius 
čia buvo ir sušaudytas.

Popiežius Pranciškus, išė-
jęs iš muziejaus, atvyko prie 
paminklo okupacijų aukoms 
atminti greta Lukiškių aikštės, 
kurioje sutikti Popiežių susirin-
ko apie 4000 žmonių. Prie pa-
minklo jį pasitiko ir gėles jam 
įteikė arkivyskupas emeritas 
S. Tamkevičius, Lietuvos žy-
dų bendruomenės pirmininkė 
Faina Kukliansky ir tremtinė 
Irena Saulutė Valaitytė-Špa-
kauskienė. 

Prie paminklo Popiežius pa-
dėjo puokštę gėlių ir meldėsi 
šiais žodžiais: „Viešpatie, te 
Lietuva būna vilties švyturiu. 
Kad būtų veiklios atminties 

žemė, atnaujinanti įsipareigo-
jimą kovai prieš bet kokią ne-
teisybę. Skatinanti kūrybinius 
siekius apginti visų žmonių, 
ypač bejėgių ir pažeidžiamų-
jų teises. Ir kad būtų sutaikini-
mo ir skirtingumų harmonijos 
mokytoja.“  

Po maldos popiežius Pran-
ciškus atsisveikino su susirin-
kusiais žmonėmis ir, juos pa-

laiminęs, pajudėjo Apaštalinės 
nunciatūros link. 

Ankstų pirmadienio rytą po-
piežiaus lėktuvas pakilo iš Vil-
niaus tarptautinio oro uosto ir 
išskrido į Latviją, kurioje Šven-
tasis Tėvas apsilankė Latvijos 
prezidentūroje, padėjo gėlių 
prie Laisvės paminklo, skir-
to Latvijos nepriklausomybės 
karo didvyriams, dalyvavo jų 
pagerbimo ceremonijoje, da-
lyvavo ekumeninėje maldoje 
Rygos liuteronų katedroje bei 
lankėsi katalikų Šv. Jokūbo 
katedroje.

Vėliau iš Rygos uosto sraig-
tasparnių aikštelės popiežius 
Pranciškus sraigtasparniu per-
skrido į Agluoną, kur lankėsi 
Latvijos katalikų centru laiko-
moje Agluonos bazilikoje ir po 
Šv. Mišių Dievo Motinos šven-
tovėje popiežius atsisveikinęs 
sraigtasparniu grįžo į Vilnių. Iš 
kurio antradienį išvyko į Estiją 
– paskutinį savo vizito Baltijos 

šalyse tašką.

Vizito reikšmė
Vizito metu popiežius Pran-

ciškus džiaugėsi Lietuva, jos 
žmonėmis, tikinčiaisiais bei 
valdžios pareigūnais, kurių 
dėka pavyko organizuoti šią 
popiežiaus kelionę. 

Žinoma, visada kylant kon-
traversiškoms mintims bei iš-
siskiriant nuomonėms, tenka 
kelti klausimą, kokia šio vizito 
vertė, kokia nauda. Deja, nusa-

kyti šio vizito vertės neįmano-
ma, nes kiekvienas žmogus ją 
suvokia savaip. 

Popiežiaus vizito metu vie-
šoje, internetinėje erdvėje spėjo 
pasirodyti daug įvairių nuomo-
nių. Kol vieni tyliai džiaugiasi 
ir mintyse laimina Dievą už 
tokią patirtį, kiti garsiai pei-
kia vizitą, peikia Bažnyčią bei 
žmones, kurie prie to prisidė-
jo. Tiesa, paaiškėjo, kad dalis 
neigiamos nuomonės reiškė-
jų yra iš tų pačių Rytų, iš kur 
dezinformacija sklinda jau 
daug dešimtmečių. Supranta-
ma, kad lietuvių, kitų Baltijos 
šalių moralės, dvasinio stipru-
mo bei vienybės sužlugdymas 
yra labai palankus tuomet, kai 
viešpatauja pavydas, keršto 
troškimas ar tiesiog priešišku-
mas. Suprantama, kai visa tai 
daroma dėl pinigų, bet sunkiai 
suprantama, kai tai daroma tik 
norint įpiršti savo nuomonę.

Deja, nuomonių priešišku-

mas religiniu klausimu visada 
bus. Tačiau reikėtų įvertinti, 
kad žmonių sąmoningumas 
yra stipresnis už bet kokią ne-
gatyvią ar pozityvią reakciją. 
Sąmoningumas, kai žmogus 
savo nuomonę susidaro ieško-
damas tikrų informacijos šal-
tinių ir domėdamasis bei pati-
krindamas tai, ką išgirsta. 

Popiežiaus Pranciškaus vizi-
tas į Lietuvą turi labai plačią ir 
religinę, ir politinę, ir vertybinę 
reikšmę. Popiežiaus vizitas ir 

jo pamokslai, į kuriuos 
įjungta ir Lietuvos isto-
rija bei stiprybė, leidžia 
suprasti, kad Vatikanas 
mato Lietuvoje krikš-
čioniškąją dvasią. Ne 
ateistinę, kuri linkusi tik 
griauti, bet krikščioniš-
kąją, kuri linkusi augti, 
tobulėti, kurti. Popie-
žiaus vizitas ir palan-

kumas parodė tvirtą sąjungą su 
Vatikanu ir ryšį ne tik su Baž-
nyčia, bet ir su visu 1,2 mlrd. 
pasaulio žmonių. 

Tikinčiųjų, maldininkų, pi-
ligrimų reakcija į popiežiaus 
vizitą parodė, kad tikėjimas 
nemiršta, dar neužgesęs. Jis 
vis dar gyvas ir jam reikia tik 
ugnies. Su ta ugnimi ir atvyko 
popiežius Pranciškus ir užkūrė 
dar didesnę ugnį tikinčiųjų šir-
dyse bei įžiebė mažą kibirkš-
tį tebeieškančių Dievo savo 
širdyse.

Lietuvos piligrimų popiežiui 
Pranciškui išsakytas prašymas 
aplankyti Lietuvą bei jo liudiji-
mas, kad pas jį sapnuose atėjęs 
angelas liepęs važiuoti į Lie-
tuvą, bei pats jo vizitas įrodė, 
jog Lietuva – nėra kaimas tarp 
Vakarų ir Rytų. Lietuva – vals-
tybė, kurioje gyvena svarbią 
vietą ir reikšmę pasaulyje uži-
mantys lietuviai.

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį 
„Naujasis Gėlupis“ 

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių 
krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
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Naftos barelis vėl kainuos 100 JAV dolerių 
Dvi pirmaujančios naftos prekybos įmonės – „Trafigura“ ir 
„Mercuria“ – prognozuoja, kad dėl JAV sankcijų Iranui naftos 
barelio kaina jau gana greitai pasieks 100 JAV dolerių, rašo 
naujienų agentūra „Bloomberg“.

Per popiežiaus vizitą grėsmės nekilo
Per popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje policijos pareigūnų 
darbas vyko sklandžiai, provokacijų ar grėsmės saugumui 
nesulaukta, sako policijos generalinis komisaras Linas Pernavas. 
Vilniuje ir Kaune saugumą užtikrino beveik 2 tūkst. pareigūnų.

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

2018-09-15 apie 12.15 val. Prienuose, 
gyvenamojo namo kambaryje, rastas 
namuose, įtariama, nusižudžiusio J. 
J. (gim. 1940 m.) lavonas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

2018-09-16 apie 20.40 val. Prienuose, 
Pakalnės g., namuose, neblaivus (2,54 
prom. alkoholio) vyras (gim. 1980 m.) 
smurtavo prieš savo sugyventinę 
(gim. 1989 m.). Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

2018-09-16 vakare, 21.31 val., PK 
pranešė, kad Balbieriškio sen., kelyje 
Kaunas–Prienai–Alytus ties Paduoblio 
k. reikia nuvalyti kelio dangą, nes ant 
kelio partrenktas briedis. Nuplauta ir 
nušluota kelio danga.

2018-09-17 apie 19.54 val. praneš-
ta, kad Jiezno sen., Strazdiškių k., 
Stakliškių g. galimai dega ūkinis 
pastatas arba automobilis. 19.57 val. 
gautas papildomas pranešimas, kad 
prie pastato deginamas laužas. 5 m² 
plote buvo deginamos medžio šakos 
ir pjuvenos.

2018-09-17 vakare, 20.54 val., praneš-
ta, kad Jiezno sen., Verbyliškių k. dega 
lengvasis automobilis. Atvira liepsna 
degė automobilio BMW (3 klasės, 
2000 m.) variklio skyrius. Išdegė vari-
klio skyrius, apdegė vairuotojo pusės 
priekinis sparnas, žibintas. 

2018-09-17 apie 16.20 val. Prienų r., 
Veiverių sen., Tulauskų k., Belevičių 
g., gyvenamojo namo kambaryje, 
neblaivus (2,81 prom. alkoholio) vyras 
(gim. 1969 m.) smurtavo prieš savo 
nepilnametę dukrą (gim. 2002 m.). 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

2018-09-17 Alytaus apskr. VPK Prienų r. 
PK gautas vyro (gim. 1961 m.) pareiški-
mas, kad pagal skelbimą internetinėje 
svetainėje iš privataus asmens pirko 
medžio apdirbimo stakles ir į nurodytą 
sąskaitą pervedė 270 eurų. Tačiau iki 
šiol prekės negavo.

2018-09-18 apie 11 val. Prienuose, 
Vytauto g., moteris (gim. 1971 m.), 
atvykusi prie savo parduotuvės, pa-
stebėjo, kad išdaužtas įėjimo į pastatą 
durų stiklas. Pirminiais duomenimis, 
padarytas 800 eurų nuostolis.

2018-09-19 Prienų r., Stakliškių sen., 
Mockonių k., Žolynų g., konflikto metu 
vyras (gim. 1966 m.) smurtavo prieš 
savo neblaivią (1,92 prom. alkoholio) 

sugyventinę (gim. 1976 m.). Įtariama-
sis iš įvykio vietos pasišalino.

2018-09-19 apie 16.22 val. gautas 
pranešimas, kad Veiverių sen., Veiverių 
mstl., Žaliojoje g. kaimynas degina 
atliekas šalia pastatų. Buvo deginamos 
atliekos.

2018-09-20 gautas pranešimas, kad 
rugsėjo 13 d. apie 12.30 val. Prienų r., 
Jiezno sen., Jiezno Kolonijų k., Alksnių 
g., gyvenamojo namo kambaryje 
neblaivus (3,45 prom. alkoholio) vyras 
(gim. 1976 m.) smurtavo prieš sugy-
ventinę (gim. 1986 m.). Įtariamasis 
nesulaikytas.

2018-09-20 apie 23.50 val. Prienų r., 
Veiverių sen., Skriaudžių k., Kauno 
g., kieme, išgertuvių metu neblaivus 
(2,39 prom. alkoholio) vyras (gim. 
1992 m.) smurtavo prieš kitą neblaivų 
(1,84 prom. alkoholio) vyrą (gim. 1965 
m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2018-09-20 apie 21.32 val. gautas 
pranešimas, kad Pakuonio sen., Pa-
kuonio mstl., Sodų g. mato liepsną, 
galimai dega medžiai. 4 m² plote 
degė laužas. 

2018-09-21 apie 21.05 val. gautas 
pranešimas, kad Stakliškių sen., Moc-
konių k. dega žolė. 10 arų plote degė 
šiukšlės. Užgesinta. 

2018-09-21 apie 16.24 val. kreipėsi V. R. 
(gim. 1965 m., gyv. Prienų r.) ir pranešė, 
kad nuo 2018-09-02 dingo jos sūnus K. 
R. (gim. 1990 m., gyv. Alytuje). 

2018-09-21 apie 23.00 val. kreipėsi A. 
P. (gim. 1974 m., gyv. Birštono sav.) ir 
pranešė, kad 2018-09-21 apie 07.15 
val. iš namų išėjo į mokyklą ir negrįžo 
į namus nepilnametė dukra V. B. (gim. 
2003 m.). V. B. buvo apsirengusi juodos 
spalvos džemperiu, šviesiai mėlynos 
spalvos džinsinėmis kelnėmis, avėjo 
raudonos spalvos sportinius batelius, 
su savimi turėjo mokyklinę kuprinę 
(baltos spalvos su juodais taškeliais). V. 
B. yra apie 168 cm ūgio, vidutinio kūno 
sudėjimo, tamsiai rudų garbanotų 
plaukų, krentančių iki pečių, veidas 
ovalus, spuoguotas, akys mėlynos. V. 
B. iš namų pabėga ne pirmą kartą.

2018-09-21 apie 12.00 val. T. C. (gim. 
1999 m., gyv. Vilniuje), atvykęs į savo 
tėvo A. C. (gim. 1973 m.) nuolat negy-
venamą sodybą Prienų r., pastebėjo, 
kad sulaužius pakabinamos spynos 
užraktą pro duris įsibrauta į namą ir iš 
vidaus pagrobta T. C. priklausantys du 
pneumatiniai šautuvai, kurių duome-
nų neprisimena (jų abiejų vertė 150 
eurų), 20 eurų vertės žemų dažnių 
garsiakalbis ir JVC magnetola (20 eurų 
vertės). Taip pat pagrobti A. C. pri-
klausantys mašininis akumuliatorius 
„Varta Blue“, kurio vertė 159,29 euro, 
benzininis pjūklas „Stihl MS 231“, kurio 
vertė 435 eurai, elektrinis siaurapjūklis 
„Jasper M1Q-DD6-65B“, kurio vertė 50 
eurų, benzininis pjūklas „Husqvarna“ 
(150 eurų vertės), kampinis šlifuoklis 
„Bosh“ (vertė tikslinama). Iš viso A. C. 
padaryta apie 1000 eurų turtinė žala. 

Svarbu – prisiminti, o ne kalbėti apie kaltę
Laima

DUOBLIENĖ
Rugsėjo 21 d. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centro kiemelyje, šalia 
pastato, kur veikė žydų 
maldos namai, buvo 
surengta Pilietiškumo 
valanda, skirta Lietuvos 
žydų genocido atminimo 
dienai.

Sinagoga, arba vietinių dar 
vadinama žydų „škala“ čia 
veikė nuo 1903 m. iki 1944 
m. Vėliau, nuo 1945 iki 1955 
m., šiame pastate buvo įsikū-
ręs karinis dalinys.

Renginį daina „Shalom 
Aleichem“ apie tikėjimą, an-
gelus, taiką ir viltį pradėjo 
Balbieriškio kultūros ir lais-
valaikio centro duetas Ne-
ringa Garmuvienė ir Artūras 
Petraška.  

Kiemelyje buvo ekspo-
nuojama Tarptautinio litvakų 
fotografijos centro vadovo, 
fotografo Richardo Antony 
Shofieldo darbų paroda, ku-
rioje užfiksuotos dar išliku-
sios sinagogos arba vietos, 
kur jos stovėjo, bei su tuo su-
siję įspūdžiai. 

Lietuvos genocido diena 
minima rugsėjo 23-iąją. Tą 
dieną 1943 m. buvo galuti-
nai likviduotas Vilniaus ge-
tas – vyrai, moterys, vaikai, 
seneliai išvežti į koncentraci-
jos stovyklas Vokietijoje, Es-
tijoje, Latvijoje arba sušaudyti 
Panerių miške. Vilniaus geto 

sunaikinimas – Lietuvoje vy-
kusio Holokausto simbolis. 
Tai buvo tragedija, atėmu-
si ne tik tūkstančių Lietuvos 
gyventojų gyvybes, bet ir su-
laužiusi didžiulį visuomenės 
intelektualinį potencialą, atė-
musi svarbią dalį mūsų vals-
tybės identiteto. 

„Tema, kuria kalbėsimės, 
nėra patogi, ji greičiau tragiš-
ka, bet kalbėti apie ją reikia. 
Reikia išmokti nepykti ant 
to, kas įvyko prieš 80 metų. 
Dabar svarbu prisiminti, o 
ne šnekėti apie kaltę. Antrojo 
pasaulinio karo metais naciai 
ir vietos kolaborantai nužudė 

per 90 proc. iš daugiau kaip 
200 tūkst. Lietuvos žydų. Ta-
čiau mūsų tauta nėra kaltesnė 
už bet kurią kitą, vien dėl to, 
kad mūsų yra labai mažai. Iz-
raelis daugiau kaip devyniems 
šimtams Lietuvos gyvento-
jų yra suteikęs Pasaulio tau-
tų teisuolio vardą už tai, kad 

rizikuodami gyvybe gelbėjo 
žydus. Reikia tiesiog gyven-
ti toliau prisimenant praeities 
realybę. Taip atsiranda drą-
sos atviriau žiūrėti į istoriją, 
į praeitį. Dėl mūsų ateities“, 
– kalbėjo Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centro kultūrinių 
renginių organizatorė Zita 

Kuzminskienė.
Šių metų pradžioje išleista 

Icchoko Rudaševskio knyga 
„Vilniaus geto dienoraštis“ 
yra vienas esmingiausių Ho-
lokausto dokumentų, itin au-
tentiškas tų įvykių liudijimas, 
užpildantis labai svarbią Vil-
niaus geto gyvenimo bei mū-
sų atminties spragą. 

Lietuvos žydų bendruome-
nės padovanoti šios knygos 
egzemplioriai buvo perduoti 
renginyje dalyvavusių „Ži-
burio“ gimnazijos, „Ąžuolo“ 
progimnazijos, „Revuonos“ ir 
Balbieriškio pagrindinių mo-
kyklų atstovams. 

„Žiburio“ gimnazistai ir jų 
mokytoja Vilija Juodsnukie-
nė paskaitė ištraukų iš Iccho-
ko Rudaševskio knygos „Vil-
niaus geto dienoraštis“. 

Balbieriškio bendruomenės 
tolerancijos centro vadovas 
Rymantas Sidaravičius susi-
rinkusiuosius pakvietė tylos 
minute pagerbti Lietuvos žy-
dų genocido aukas, džiaugėsi, 
kad prisimenama žydų tautą 
ištikusi tragedija. 
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Stipriausi Lietuvos vyrai – birštoniečiai

Kariuomenės vadas: JT „neturi teisės“ 
Mianmaro kariuomenės vadas pirmadienį pareiškė, kad Jungtinės 
Tautos neturi teisės kištis į šalies vidaus reikalus, praėjus savaitei 
po to, kai JT tyrėjai paragino teisti šios Pietryčių Azijos šalies 
generolus už musulmonų rohinjų mažumos „genocidą“.

Nauja įmonė bus verta virš 18 mlrd. JAV dolerių
Kanados aukso kasybos bendrovė „Barrick Gold“ pirmadienį 
paskelbė apie konkurentės „Rangold Resources“ įsigijimą už 6,04 
mlrd. JAV dolerių. Susijungusios įmonės sukurs virš 18 mlrd. JAV 
dolerių vertės aukso kasybos gigantą.

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Rugsėjo 22-ąją Birštono 
vasaros estradoje vyko 
tradicinė galiūnų šventė 
„Birštono galiūnas 2018“. 
Šiemet kartu  su tradiciniu 
Birštono galiūnų turnyru 
vyko ir Lietuvos galiūnų 
jaunimo amžiaus grupės 
iki 23 metų čempionatas, 
atletų svorių klasių 90 kg ir 
105 kg čempionatas. 

Taigi, renginyje dalyva-
vo kaip niekad gausus būrys 
stiprių žmonių. Pirmą kartą 
Lietuvos istorijoje surengtas 
ir oficialus moterų čempio-
natas. 

Birštone vykusiose galiū-
nų varžybose tarp daugumos 
vyrų pirmą kartą dalyvavo ir 
keturios moterys. Plojimais 
buvo pasitiktos Ieva Vinkš-
naitė, Dalia Jakučionienė, 
Evelina Malinauskaitė ir Li-
na Linkaitė. Niekas ypatingų 
rezultatų, tokių, kokių pasie-
kia vyrai, ir nesitikėjo, tačiau 
moterys parodė, kad ne iš kel-
mo spirtos.

Moterys kėlė rąstą, sverian-
tį 47 kg, Apolono ašį, kurios 
svoris – 100 kg, vertė auto-
mobilio padangą, sverian-
čią 150 kg (vyrams teko ga-
lynėtis su 360 kg padanga) 

ir nešė naščius, kurių svoris 
60 kg.Vyrams svoriai buvo 
parenkami pagal svorio ka-
tegorijas.

Šiame čempionate daly-
vavę galiūnai varžėsi keliose 
rungtyse: iki 90 kg, iki 105 kg, 
taip pat jaunimo grupėje ir pa-
čioje svarbiausioje – „Biršto-
no galiūno 2018“ rungtyje. 

Atletų grupėje iki 90 kg var-
žėsi Edvinas Statkevičius, Žy-
drūnas Kušeliovas, Ramūnas 
Liebus, Gintaras Kunigėnas ir 
Gytis Zabarauskas.

Svorio kategorijoje iki 105 
kg varžėsi Vytenis Pauža, Ro-
kas Černevičius, Modestas 
Beinoravičius, Edgaras Sta-
siukevičius, Gintaras Šiaulys, 
Antanas Žiurauskas ir Arvy-
das Mišeika. 

Jaunimo amžiaus iki 23 me-
tų grupėje varžėsi daugelio 
pasaulio jaunimo čempionatų 
dalyvis Martynas Brusokas, 
Mantas Grušas, Darius Mika-

lauskas ir Mantas Lalas. Rei-
kia priminti, kad Mantas Lalas 
yra trečias brolis, kuris kartu 
su Mariumi ir Vytautu daly-
vauja galiūnų varžybose.

Dėl Birštono galiūno vardo 
susirungė rimčiausi ir galin-
giausi vyrai: Mantas Virbic-
kas, Audrius Jakubaitis, Sau-
lius Skikas, Mindaugas Jaras 
ir birštoniškis Vidas Blekai-
tis. Šiems galiūnams reikėjo 
įveikti papildomą rungtį.

Reikia pasidžiaugti, kad 
šioje galiūnų šventėje daly-

vavo du birštoniečiai ir abu 
savo svorio kategorijose lai-
mėjo pirmąsias vietas. 

Susumavus visų rungčių re-
zultatus, moterų grupėje ant 
aukščiausios pakylos užlipo 
Ieva Vinkšnaitė, kuri atkakliai 
rungėsi su varžove Lina Lin-
kaite, užėmusia antrąją vietą. 
Kilus neaiškumams, teisėjai 
leido Linai vieną rungtį net 
pakartoti...

Vidui Blekaičiui, surinku-
siam 24 balus, atiteko „Birš-
tono galiūno 2018“ titulas, o 
Antanas Žurauskas, kaip tik 
sekmadienį švenčiantis savo 
gimtadienį, gavo gražią do-
vaną – tapo nugalėtoju iki 105 
kg kategorijoje.

Jaunimo grupėje pirmąją 
vietą laimėjo daug titulų tu-
rintis galiūno Sauliaus Bru-
soko sūnus Martynas Bruso-
kas, savo įskaitoje surinkęs 
23 balus.

Iki 90 kilogramų vyrų gru-
pėje pirmąją vietą iškovojo 
Ramūnas Liebus, surinkęs 
31 tašką.

Renginio metu ir žiūrovai 
galėjo išbandyti savo jėgas 
laikydami ištiestoje rankoje 
benzininį pjūklą. Tarp vyrų 
buvo ir viena mergina Rebe-
ka, kuri taip pat puikiai pa-
sirodė.

Varžyboms teisėjavo Sta-
nislovas Martinaitis ir Sau-
lius Brusokas, apdovanojimus 
teikė galingiausias pasaulio 
žmogus Žydrūnas Savickas ir 
Birštono savivaldybės merės 
pavaduotojas Vytas Kederys.

Galiūnų turnyras buvo įspū-
dingas, oras taip pat palankus, 
tik žiūrovų buvo nedaug, mat 
šeštadienį daugelis, jei nebuvo 
išvykę į susitikimą su popie-
žiumi, tai tikriausiai stebėjo jo 
vizitą per televiziją.

Brusokai Mar-
tynas (brolis) ir 
Saulius (tėtis) 

masažuoja mažą-
ją Brusokaitę.
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ATGARSIAI

REKLAMA

A. Lukašenka tikisi 1 mlrd. dolerių
Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka pareiškė, jog 
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas neatmetė prašymo 
Baltarusijai suteikti 1 mlrd. JAV dolerių dydžio valstybinę paskolą.

Sugriuvus tiltui į upę nulėkė traukinys
JAV Ajovos valstijos šiaurės vakaruose į patvinusią Floido upę 
nulėkė 20 traukinio vagonų su sojų aliejumi ir smėliu. Žmonės per 
nelaimę nenukentėjo. Prie nelaimės galėjo prisidėti pastaruoju 
metu pliaupęs smarkus lietus ir patvinęs vanduo.   

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).

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. 

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Ketvirtadienį, rugsėjo 20 
dieną, Birštono viešojoje 
bibliotekoje vyko 
projekto „Pajusk pasaulį 
bibliotekoje“ renginys 
– susitikimas su kelionių 
organizatore Žydrone 
Lukšyte ir jos knygos 
„Pietų Amerika. Metai su 
kuprine Naujojo pasaulio 
keliais“ pristatymas.

Knygos autorė ir keliau-
toja pasakojo, kaip paliko 
komfortišką gyvenimą, gerą 
darbą banke ir priėmė iššū-
kį keliauti. Kelionė buvo ne-
trumpa, užtruko 15 mėnesių 
–jos metu aplankyta 13 Pie-
tų Amerikos šalių ir dar Ka-
ribų valstybė. Pasak Žydro-
nės, keliauti teko įvairiausiu 
transportu: autobusu, sunkve-
žimiu, laivu, lėktuvu ir pės-
čiomis. Tačiau tai, kiek teko 
pamatyti ir išgyventi, sunku 
sutalpinti net ir į storiausią, 
labiausiai nuotraukomis ilius-
truotą knygą.

„Knygą parašiau prabėgus 
trejiems metams po kelionės, 
kai visi įspūdžiai jau buvo su-
sigulėję. Tai knyga apie ke-
lionę, svajonę ir virsmą, kaip 
galima pakeisti savo gyveni-
mą. Tai ne tik kelionės, bet ir 
svajonės išsipildymo istori-
ja“, – sakė keliautoja.

Pasakodama apie savo ke-
lionės patirtis, Žydronė kal-
bėjo apie kiekvieną aplanky-
tą šalį, jos įspūdingą gamtą 
bei žmones, kurie yra bene 
svarbiausia dalis. Pasak jos, 
viskas kelionėje džiugina: 
kalnai, ledynai, dykumos, 
stepės, taip pat krašto kultū-
ra ir istorija, atrastos patirtys 
ir galimybė pabūti pačiam su 

savimi. Tokioje ilgoje ir sudė-
tingoje kelionėje labai svarbi 
akistata su savimi, mokėjimas 
išgyventi minimaliomis są-
naudomis, kitaip sakant, įgyti 
„sraigės sindromą“ – kai vis-
ką, ko reikia, turi su savimi. 
Iš tikrųjų, žmogui reikia labai 
nedaug...

Labai šiltai ir nuoširdžiai 
pasakodama apie aplankytas 
šalis, Žydronė paminėjo, kad 
Pietų Amerikos šalyse yra 
be galo daug gamtos sukurtų 
stebuklų, prieš kuriuos žmo-
gus pasijunta toks mažas ir 
nereikšmingas. Didelį įspūdį 
keliautojai paliko Andų kal-
nai, Ignazu krioklys, Patago-
nija, Peru, Ujunio dykuma, 
kelionė Amazone, kuri yra 
tikras gamtos stebuklas.  Na, 
ir kaip visada, buvo kažkas 
labai svarbaus ir stebuklingo. 
Tai – Mačiu Pikčiu – jausmas 
kalno viršūnėje ir apačioje la-
bai skiriasi. Labai.

„Daugelis nesiryžta tokiai 
ilgai kelionei, nėra sąlygų. 
Tačiau, kai labai nori, tai ir 
gali. Arba, kai niekas nepade-
da – padėk pats sau. Kelionė-
je atsikračiau daug šiukšlių ir 
kai kurių stereotipų. Kelionė 
– tai bėgimas ne nuo savęs, 
bet į save. Arba – drąsa sva-
joti...“, – sakė Žydronė.

Keliautojos pasakojimas ne 
vieną užkrėtė kelionių aistra. 
Ar leisis kas nors į kelionę, 
ar ne, bet tą gražią ir spalvotą 
knygą su daugybe fotografijų 
tikrai įsigis. 

Žydronė dabar yra kelionių 
vadovė po Pietų Amerikos 
šalis. Vyksta ten su grupė-
mis mažiausiai 3 savaitėms, 
kad žmonės galėtų pamaty-
ti daug nuostabių dalykų, o 
dažnas išbandytų save ir įgy-
vendintų didžiąją gyvenimo 
svajonę.

Susitikimas su kelionių 
organizatore Žydrone Lukšyte
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ŠEIMININKĖMS

REKLAMA

Naftos kainos sparčiai juda aukštyn 
Naftos kainos pirmadienio Azijos prekybos sesijoje sparčiai juda 
aukštyn, Naftą eksportuojančių valstybių organizacijai (OPEC) ir jos 
partnerėms, kartu žinomoms kaip OPEC+, nusprendus nedidinti 
„juodojo aukso“ gavybos apimčių.

Įsigaliojo nauji Trumpo muitai Kinijai
JAV prezidento įvesti muitai 200 mlrd. JAV dolerių vertės kiniškam 
importui įsigaliojo pirmadienį. Tai reiškia, kad Vašingtonas muitais 
apmokestino jau 200 mlrd. JAV dolerių vertės importo iš Kinijos, o 
vartotojai šio prekybos karo padarinius pajus dar stipriau.

Akcija galioja iki spalio 31 d. Nuolaidos nesumuojamos.

Moliūginis keksiukas-zebriukas
Gaunasi purus, drėgnas biskvitinis pyragas, tinkantis 

kasdieniam ir šventiniam stalui. 
Pirmiausiai pasiruoškite biskvitinę tešlą. Plaktuvu iki putų 

išplakite 5 kiaušinius ir 1,5 stiklinės cukraus. Pusę plakinio pil-
kite į kitą indą. Pirmą pusę papildykite 2 v. š. kakavos miltelių 
ir 7–10 v. š. miltų. Antrą pusę – 1 stikline moliūgo tarkių (tar-
kuotų smulkia trintuve), 1 a. š. vanilinio cukraus ir 10–14 v. š. 
miltų. Miltus į abi mases maišykite po vieną šaukštą, kol tešla 
tampa klampi, bet vis dar varvanti nuo šaukšto, todėl sunku 
numatyti, kiek tiksliai šaukštų reikės. Įdėję į valgomą šaukštą 
sodos, labai lėta srovele ant jos pilkite actą. Susidariusias pu-
tas (imkite tik jas) tolygiai paskirstykite į abi mases, lengvai 
išmaišykite ir pilkite į kepimo formą. Pirmiausiai įpilkite ka-
kavinės masės tiek, kad ji plonai padengtų formos dugną. Tuo-
met į centrą pilkite moliūginės masės, po to – vėl kakavinės ir 
vėl moliūginės, kol supilsite abi tešlas. Prieš kepdami mediniu 
pagaliuku galite pabraukyti tešlą – gausis gražūs ornamentai. 
Kepkite 1800C apie 45–60 min. Ar iškepė, tikrinkite mediniu 
pagaliuku pabadę kepinį – jis turi būti sausas.

Soduose gausu obuolių, o daržuose – įvairiausių daržovių. O 
iš jų galima pasigaminti labai paprastų gardumynų ne tik sau 
pasmaguriauti, bet ir netikėtam svečiui pavaišinti.

Iš daržovių ir obuolių

Cukinijos kotletukai
Cukinijos ne tik negadina kotletų skonio, bet, priešingai, 

padaro juos sultingesnius ir švelnesnius. 
Reikės: 300–400 g bet kokio faršo, 1 vidutinės cukinijos, 

2 kiaušinių, 1–2 v. š. manų kruopų, pusės a. š. druskos, miltų 
arba džiūvėsėlių, pipirų ir kitų prieskonių pagal skonį, alie-
jaus kepimui.

Cukiniją nuplaukite ir sutarkuokite stambia trintuve, jei dar-
žovė pernokusi, pašalinkite sėklas ir žievę. Dalį sulčių nusun-
kite. Cukinijos tarkius sumaišykite su faršu, įmuškite kiauši-
nius, supilkite manų kruopas. Sudėkite druską, prieskonius, 
gerai išmaišykite. Palikite 15 minučių pastovėti, kad manų 
kruopos išbrinktų. Sudrėkintomis rankomis darykite kotle-
tus, apvoliokite miltuose arba trupiniuose ir kepkite keptuvė-
je, iki paruduos.

Šis receptas ypač tiks tiems, kurie nori numesti svorio! Tik 
faršas turi būti  vištienos arba kalakutienos, o aliejaus kiekį su-
mažinkite iki minimumo. Kotletus galima kepti ir orkaitėje.

Greitas kefyro pyragas su obuoliais 
Purus, gardus ir labai lengvai pagaminamas pyragas. 
Reikės: 3 obuolių (geriau rūgštesnių), 2 stiklinių miltų, 1 sti-

klinės kefyro, 1 stiklinės cukraus, 2 kiaušinių, 100 g sviesto, 
2 šaukštelių kepimo miltelių, 1 šaukštelio vanilinio cukraus, 1 
šaukštelio cinamono.

Kambario temperatūros sviestą išsukite su cukrumi, vani-
liniu cukrumi bei kiaušiniais iki purumo (galite tai padaryti 
elektriniu plakikliu). Supilkite kefyrą ir dar truputį paplakite 
Suberkite persijotus miltus, sumaišytus su kepimo milteliais 
bei cinamonu, ir viską išmaišykite jau šaukštu. Turėtų būti 
daugmaž riebios grietinės konsistencijos tešla. Jeigu ji skystes-
nė, įdėkite dar truputį miltų, o jeigu tirštesnė – įpilkite kefyro. 
Arba galite iškart nesudėti visų miltų, o pirma sudėti dalį viso 
kiekio ir žiūrėti, ar jau pakanka, nes kiaušiniai būna skirtingų 
dydžių, o ir skirtingų rūšių miltai nevienodai brinksta, tad ir 

miltų kiekis gali skirtis. Tešlą supilkite į sviestu pateptą arba 
kepimo popieriumi išklotą apvalią formą (24 cm skersmens). 
Ant viršaus susmaigstykite nuluptus ir skiltelėmis supjausty-
tus obuolius. Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 
40–50 minučių (arba kol įkištą pagaliuką ištrauksite švarų). 
Patiekdami galite apibarstyti cukraus pudra. Be galo skanu 
valgyti karštą su ledais!
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UžSAKANT KETURIS SKELBIMUS, PENKTąJį - įDĖSIME NEMOKAMAI
(PASIŪLyMAS GALIOJA PRIVATIEMS ASMENIMS)VERTA žINOTI

REKLAMA

Prienų 
turguje

mėsinio viščiuko buvo gali-
ma nusipirkti už 2,5 euro pa-
viljone, o užauginto namie 
– už 3,5–4 eurus. Triušienos 
kilogramas kainavo 6 eurus. 

Medaus kainos laikosi to-
kios pačios – pusės litro sti-
klainį šio gardėsio pardavė 
už 4–4,5 euro. Buvo gali-
ma pasirinkti – grikių, liepų, 
rapsų ar pavasarinio. Kol dar 
nepabrango, pats laikas pasi-
rūpinti jo atsargomis žiemai. 
Pasak bitininkų, reikia dabar 
nusipirkti ne tik medaus, bet 
ir bičių duonelės bei žieda-
dulkių.

Pusės litro butelis naminio 
šaltai spausto sėmenų aliejaus 
kainavo 3,5 euro. Žinantys 
šio produkto gerąsias savy-
bes jo perka nuolat. 

Ūkininkai prekiavo grūdais 
įprastomis kainomis. Centne-
ris miežių, kviečių ar kvie-
trugių kainavo 9–10 eurų, o 
už pašarinius miltus taip pat 
prašė 9–9,5 euro. Kilogramas 
lesalų paukščiams kainavo 
0,5–0,7 euro.

Gyvūnijos turgavietėje 
daugiausia buvo paukščių. 
Už jaunas, dar tik pradedan-
čias dėti vištaites augintojai 
norėjo 6–8 eurų. Už paprastus 
gaidžius prašė 4–5 eurų, už 
dekoratyvinius – 20–25 eu-
rų. Antį ar antiną buvo galima 
įsigyti už 8–10 eurų, kalakutą 
– irgi už 9–10 eurų. 

Šį kartą vos du vyriškiai 
prekiavo triušiais. Už suau-
gusius patinus ir pateles šei-
mininkai norėjo 20–25 eurų, 
o už jauniklius –10–15 eurų. 
Rudenėjant triušių perkama 
vis mažiau, nes žiemai nie-
kas mažų triušiukų laikyti jau 
nebenori. 

Padaugėjo prekiautojų vais-
medžių sodinukais. Kriaušai-
tę, obelį, riešutmedį, abrikosą 
ar vyšnią buvo galima nusi-
pirkti už 8–10 eurų, vaiskrū-
mį – už 2–3 eurus. 

Vasarines gėles jau keičia 
rudeninės. Gėlių augintojai 
siūlė pirkti našlaičių ir chri-
zantemų. Našlaičių krūme-
lis kainavo 0,3–0,5euro, o 
už įvairaus dydžio ir  spalvų 
chrizantemų krūmus pirkė-
jai mokėjo 1,5–3 eurus. Vir-
žių krūmelis kainavo 1,5–3,5 
euro.

Kaip visada, netrūko ir pa-
šarų priedų bei mineralų gy-

vuliams, šunų ėdalo bei įvai-
rių ūkyje, namuose ir buityje 
reikalingų daiktų.

Kol kas dar palankus metas 
ir prekiautojams dėvėtais rū-
bais ir įvairiais sendaikčiais. 

kilogramą obuolių buvo ga-
lima įsigyti už 0,5–0,7 euro, 
kriaušių – už 0,6–0,8 euro, 
slyvų – už 0,8–1 eurą. Litras 
bruknių ar spanguolių kaina-
vo 2–3 eurus. 

Pieno kainos taip pat be-
veik nepasikeitė. Litras pie-
no kainavo 0,5 euro, grietinės 
– 3,4–3,6 euro, pusė kilogra-
mo varškės – 0,8–1,5 euro, 
sviesto –3,5–4 eurus. Sūrių 
taip pat netrūko, nors juos iš-
perka gana greitai. Patogu tai, 
kad gali išsirinkti pagal rūšį 
– iš varškės ar saldaus pieno 
suspaustą, pagal dydį, taip pat 
paragauti. Sūrių kainos svy-
ravo nuo 1,5 iki 3 eurų. Buvo 
ir ožkos pieno sūrių, kurie irgi 
kainavo panašiai.

Šalia pieno produktų dažna 
moterėlė turėjo atsinešusi ir 
vieną kitą dešimtį kiaušinių. 
Dešimtį mažų kaimiškų vištų 
kiaušinių pardavė už 1,4 euro, 
o didesnių – už 1,8–2 eurus. 
Paukštyno vištų kiaušinių bu-
vo galima nusipirkti už 1–1,4 
euro. Kai kas turėjo vieną kitą 
dešimtį ir antinių kiaušinių, 
už kuriuos prašė 2 eurų.  

Paviljone ir kioskuose bu-
vo galima įsigyti šviežios mė-
sos, daugiausia kiaulienos ir 
vištienos. Kilogramas kiau-
lienos šoninės kainavo 3,2–
3,9 euro, kumpio – 3,49–3,9 
euro, sprandinės ar karbona-
do – 4,34–5,1 euro, karkos 
– 1,7–2,17 euro, lašinukų – 
1,1–1,3 euro, maltos mėsos 
– 3,2–3,8 euro. Kilogramą 

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Šeštadienio rytas turgaus 
prekiautoju pasitiko 
lietumi. Tokia jau ta 
diena – rugsėjo 22-oji, 
rudens lygiadienis, kai 
diena ilgumu susilygina 
su naktimi ir prasideda 
astronominis ruduo. 

Iš vakaro, penktadienį, dar 
buvo 28 laipsniai šilumos, 
o šeštadienio rytą – vos 15 
laipsnių. Taigi, ruduo iš kar-
to stojo į savo pozicijas. Tik 
daugeliui atrodė, kad šešta-
dienio ir sekmadienio orus 
lėmė ne sinoptikai, o Dievo 
geranoriškumas popiežiaus 
viešnagės metu.

Turguje didelių permainų 
nebuvo. Kaip visada žmonės 
domėjosi ir pirko daržoves, 
kurių kainos nuo praėjusio 
šeštadienio mažai pasikeitė. 
Kilogramas kopūstų kainavo 
0,4–0,5 euro, morkų – 0,5–
0,7 euro, svogūnų – 0,4–0,6 
euro, burokėlių – 0,4–0,5 
euro, česnakų – 4–4,5 euro. 
Buvo nemažai brokolių, ka-
lafiorų ir kaliaropių, saldžių-
jų bulvių, kurių kilogramas 
kainavo 1–1,5 euro.

Netrūko ir sodo gėrybių – 

Daugelis prekiautojų išpar-
duoda vasarines prekes šiek 
tiek mažesnėmis kainomis. 
Bet patys pardavėjai nuo-
gąstavo, kad daug susirinko 
norinčių išparduoti, o pirkėjų 

– ne kažin kiek.
Visgi reikia tikėtis, kad 

ateinantį savaitgalį oras dar 
bus palankus ir prekiauto-
jams dėvėtais rūbais bei sen-
daikčiais. 

Elektromobiliams siūloma mokesčio lengvata 
Šalies įmonėms, įsigysiančioms elektromobilius, nuo kitų metų 
gali būti taikoma pelno mokesčio lengvata. Ūkio ministerija sako, 
kad tai padidintų Lietuvos patrauklumą užsienio investuotojams, 
skatintų rinktis aplinkai draugiškesnes transporto priemones. 

Kremliaus partijos kandidatas pralaimėjo
Kremliaus politiką palaikantis kandidatas sekmadienį pralaimėjo 
regiono gubernatoriaus rinkimus Tolimuosiuose Rytuose. Tai 
viena iš retų valdančiosios partijos nesėkmių rinkimuose, kurią ji 
patyrė visuomenėje tvyrant nepasitenkinimui dėl reformų.
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NUKelta Į 14 p. 

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.

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.

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.

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

žemės ūkis

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

6 mėn. eržiliuką, kiaulę pjovimui, 
grūdus pašarams. Tel. 8 650 
10595.

Skubiai ir pigiai pieningą karvę. 
Grėblį-vartytuvą, pjaunamąją, 
akselinę, senovines akmenines 
girnas, malūną-kapoklę. Tel.: 8 
605 56738, 8 673 20198.

4 m. melžiamą karvę. Tel.: 8 607 
51916, 8 644 64455.

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.

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. 

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.

Išsinuomoja
Dvi moterys, be žalingų įpročių 
2 k. bt. Prienuose. Tel. 8 682 
31141.

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.

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
„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.

Superku visų markių automo-
bilius, bet kokios būklės. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 8 646 
84017.

Nekilnojamasis 
turtas

Parduoda
1 KAMBARIO BUTUS

1 k. bt. (IV a.) Prienų miesto 
centre. Arba išnuomoja. Tel. 8 
650 84964.

ŽEMĖS SKLYPUS

35 a namų valdos žemę Mačiūnų 
k., Ašmintos sen. Prienų r. Arba 
išnuomoja. Taip pat išnuomoja 
40 a namų valdos žemę Mačiūnų 
k. Ašmintos sen. Prienų. r. Tel. 8 
676 89439.

5,39 ha ūkio paskirties žemę 
Stakliškių sen. Prienų r. Tel. 8 
613 57641. 

Perka
2 k. butą (I arba II aukšte) Prie-
nuose. Tel. 8 646 23567.

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.

REKLAMA

PASLAUGOS

Muzikantai visomis progomis: 
dainavimas, muzikavimas, vedi-
mas, žaidimai, filmavimas. Tel. 8 
614 06146.

Naujai, moderniai įrengtoje 
spaudykloje spaudžiame ir 
pasterizuojame obuolių sul-
tis. Buvę UAB „EKO SULTYS“. 
Adresas: Piliakalnio g. 2, Prie-
nai. Tel. 8 606 10196.  

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.

Obuolių spaudykla 
spaudžia ir pasterizuoja 
sultis. Mus rasite adresu: 
Juodaraisčio g. 18, netoli 

Klebiškio. Tel.: 8 682 59897, 
8 618 65360.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...
UAB „GEONETAS“  

 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu

sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614 

38124. 

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

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

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

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.

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.

Greitai ir kokybiškai už priei-
namą kainą atliekame visus 
santechnikos darbus: šildymo, 
vandentiekio, nuotekų ir kitų 
sistemų įrengimą ir remontą. 
Gręžiame iki 250 mm skersmens 
skyles betone, mūre. Tel.: 8 604 
35126, 8 685 45851.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT-
44240 Kaunas) 

Prašome atsiliepti mirusios Genovaitės Urbonienės pa-
veldėtojus arba jų įgaliotus asmenis ir Tadą Žilionį, 2018 
m. spalio 4 d. 10.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., 
sav., Stakliškių sen., Stakliškių k. prie žemės sklypo (kad. 
Nr. 6953/0003:0109), suderinti sklypo ribas su gretimu že-
mės sklypu Nr. 6953/0003:0116, kuriam nurodytu laiku bus 
atliekami kadastriniai matavimai. Prašome atsiliepti Nijolę 
Vaitkevičienę 2018 m. spalio 4 d. 10.00 val. Jūs kviečiama 
atvykti į Prienų r., sav., Stakliškių sen., Stakliškių k. prie že-
mės sklypo (kad. Nr. 6953/0003:0086), suderinti sklypo ribas 
su gretimu žemės sklypu Nr. 6953/0003:0116, kuriam nuro-
dytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.   

Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno že-
mėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, 
Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus 
tęsiami.
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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.

Prienuose maisto prekių par-
duotuvėlėje – pardavėja. Tel. 8 
686 69599.

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 „PARAMA“ siūlo  
nuolatinį darbą 

MECHANIKUI 
 Reikalavimai: aukštasis ar-

ba aukštesnysis techninis 
išsilavinimas; kelių statybinių 

mašinų, mechanizmų bei  
autotransporto remonto, 

priežiūros ir darbo organizavi-
mo įgūdžiai; darbo kompiuteriu 

įgūdžiai; pareigingumas. 
CV siųsti el. p.  

info@alytausparama.lt arba 
registruotis tel. 8 615 14903.

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

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. 

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.

Vežame birius krovinius: malkas, 
žvyrą, smėlį, skaldą. Manipulia-
toriaus nuoma ir žemės kasimo 
darbai. Tel. 8 699 12672.

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.

REKLAMA

Prienuose autoservise reikalingas 
darbuotojas. Alga iki 1000 Eur. 
Tel. 8 600 50426.

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

Kviečia
PRIENŲ KULTŪROS IR 
LAISVALAIKIO CENTRAS 
KVIEČIA SUAUGUSIUOSIUS Į 
KOLEKTYVUS

Moterų ansamblis „Pienė“. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre, cho-
ro studijoje (II aukšte). Kolektyvo 
vadovė Aldona Šyvokienė, tel. 8 
687 24 993

Folkloro grupė „Gija“. Naujų narių 
priėmimas – rugsėjo mėn. antra-
dieniais ir ketvirtadieniais  18.00 
val. Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre, choro studijoje (II aukšte). 
Kolektyvo vadovė  Dalė Zagurskie-
nė, tel. 8 685 01 263

Mišrus choras „ Šilas“.Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre, choro 
studijoje (II aukšte). Kolektyvo 
vadovė Aldona Šyvokienė, tel. 8 
687 24 993

Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių 
kolektyvas „Vajaunas”. Naujų narių 
priėmimas –  spalio mėn. antra-
dieniais ir ketvirtadieniais 18.00 
val. Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre, choreografijos salėje (II 
aukšte). Kolektyvo vadovė Ligita 
Gediminienė, tel. 8 612 70 673

Mėgėjų teatras „Langas“. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre, 
teatro studijoje (II aukšte). Kolek-
tyvo vadovė Alma Vaišnienė, tel. 
8 610 34 625

Liaudiškų šokių ansamblis „Trapu-
kas” (amžius nuo 18 m.). Naujų 
narių priėmimas –  rugsėjo mėn. 
pirmadieniais ir trečiadieniais 
19.00 val. Prienų kultūros ir lais-
valaikio centre, choreografijos 
salėje (II aukšte). Kolektyvo vado-
vas Džordanas Jogimantas Akse-
navičius, tel. 8 687 81 565

PRIENŲ KULTŪROS IR 
LAISVALAIKIO CENTRAS 
KVIEČIA VAIKUS Į 
KOLEKTYVUS

Prienų kultūros ir laisvalaikio cen-
tro Jaunučių liaudiškų šokių grupė 
„Pliauškutis” (amžius 8–10 m.). 
Naujų narių priėmimas – rugsėjo 
mėn. antradieniais ir ketvirtadie-
niais 15.30 val. Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre, choreografijos 
studijoje (II aukšte). Kolektyvo 
vadovė Rasa Jurevičienė, tel. 8 
694 68 243

Prienų kultūros ir laisvalaikio cen-

tro Šokių studija „Solo” merginų 
grupė (amžius 14–16 m.). Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre, 
konferencijų salėje (II aukšte). 
Kolektyvo vadovė Ilona Aksenavi-
čienė, tel. 8 686 69 009

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centro Jaunučių liaudiškų šokių 
grupė „Pipiras” (amžius 5–7 m.). 
Naujų narių priėmimas – rugsėjo 
mėn. antradieniais ir ketvirtadie-
niais 17.00 val. Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre, choreografijos 
studijoje (II aukšte). Kolektyvo 
vadovė Rasa Jurevičienė, tel. 8 
694 68 243

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Rugsėjo 26 d. 18 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – jubilieji-
nis koncertas „Iš visos širdies“ su 
Vitalija Katunskyte ir Aidu Maniku. 
Nauja programa ir auksiniai šlage-
riai. Bilieto kaina 10 Eur. Renginio 
dieną bilietai brangs.

Rugsėjo 27 d. 17.30 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centro 
koncertų salėje – renginys, skirtas 
Lietuvos socialinių darbuotojų 
dienai. Prienų r. savivaldybės 
konkurso „Geriausias socialinis 
darbuotojas“ apdovanojimai. 
Grupės „DAR“ koncertas. Įėjimas 
nemokamas.

Rugsėjo 27 d. 18.50 val. Prienų 
sporto ir pramogų arenoje – LKL 
krepšinio varžybos: Prienų „Scy-
cop“ – Kauno „Žalgiris“. 

Rugsėjo 28 d. 18 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – šou visai 
šeimai „Pabėgimas iš Madagaska-
ro“. Bilietų kaina 7, 8 Eur. Vaikai iki 
3 m. su tėvų priežiūra įleidžiami 
nemokamai. Išsamesnė informa-
cija – www.prienaikc.lt

Rugsėjo 28 d. 18.30 val. Balbieriš-
kio kultūros ir laisvalaikio centre 

– Laimučio Purvinio koncertas, 
skirtas atlikėjo kūrybinės veiklos 
25-mečiui paminėti. Bilietų kaina: 
suaugusiems – 3 Eur, vaikams 
– 1,50 Eur. Galėsite įsigyti garso ir 
vaizdo įrašų. Bilietai parduodami 
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio 
centre nuo 10 val. iki 16 val. 

Rugsėjo 29 d. Prienų sporto are-
nos (Pramonės g. 20, Prienai) 
teritorijoje – Prienų krašto mugė 
ir sporto šventė „Rudens spalvos 
2018“. 

Rugsėjo 29 d. (šeštadienį) Prienų 
sporto arenos (Pramonės g. 20, 
Prienai) teritorijoje vyks Prienų 
krašto mugė ir sporto šventė 
„Rudens spalvos 2018“.   Rengi-
nyje 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.stasytiene@
prienai.lt Leidimų prekiauti kaina: 
14 Eur – juridiniam asmeniui; 
5,80 Eur – fiziniam asmeniui.
Dėmesio! Mugėje nebus galima 
prekiauti alkoholiniais gėrimais! 
Mugės pradžia – 10  val., šventės 
atidarymas – 12 val., numatoma 
šventės pabaiga – 17 val. Šventės 
programa bus paskelbta interneto 
svetainėje www.prienai.lt

Spalio 3 d. Prienų kultūros ir laisva-
laikio centre – Irūna ir Marius Jam-
polskis teatralizuotoje 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 jubiliejinis 
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 tautodaili-
ninkės Ramutės Onutės Bidvienės 
autorinė darbų paroda „Prakalbin-
tas 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 fotografijų 
paroda „Sporto akimirkos“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje eksponuo-
jama paroda „Justinas       Mar-
cinkevičius ir Lietuvos valstybin-
gumas“. Parodą parengė Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijos 
Informacijos ir komunikacijos 
departamento Parlamentarizmo 
istorinės atminties skyrius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Rugsėjo 26 d. 19:30 Juditos Lei-
taitės koncertas. „Versmė“ sa-
natorija 

Rugsėjo 27 d. Šokių vakaras. „Vers-
mė“ sanatorija 
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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.
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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 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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PASKUTINIS PUSLAPIS

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+17 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+17 KAUNO MARIOS 
+16 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+15 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

41KAUNE 
nSv/val. 

44ALYTUJE 
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. 

Prenumeruokite Nemuno 
krašto laikraštį 

„Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ 
ir neatsilikite nuo svarbiausių 

krašto ekonominių, kultūrinių ir 
politikos naujienų!

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

(š
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 n
um
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io
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ts

ak
ym

ai
)

Lošimo Nr. 1172
Data: 2018-09-23

    
23 35 24 42 50 58 63 20 56 57 
07 31 45 01 10 66 26 27 48 75 
53 47 04 25 11 36 64 41 33 74 
51 05 52 70 49 62 39 13

 VISA LENTELĖ
15 16 59 28 72 34 17 67 08 
12 19 43 38

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

25667.00€    1
26.00€ 592
1.50€ 16137
1.50€ 20506

PAPILDOMI PRIZAI
0205801 Automobilis “NIS-
SAN LEAF”
042*556 Bluetooth kolonėlė 
“JBL Go”
034*898 Bluetooth kolonėlė 
“JBL Go”
0357791 Bluetooth kolonėlė 
“JBL Go”
0087158 Bluetooth kolonėlė 
“JBL Go”
0466247 Bluetooth kolonėlė 
“JBL Go”
0205006 Bluetooth kolonėlė 
“JBL Go”
0445512 Bluetooth kolonėlė 
“JBL Go”
05**787 Išmanioji apyrankė 
„XIAOMI”
004*263 Išmanusis telefonas 
“Huawei”
041*192 Išmanusis telefonas 
“Huawei”
0304323 Išmanusis telefonas 
“Huawei”
0282167 Išmanusis telefonas 
“Huawei”
0233782 Išmanusis telefonas 
“Huawei”
0593152 Išmanusis telefonas 
“Huawei”
0569779 Išmanusis telefonas 
“Huawei”
046*019 Išmanusis televizo-
rius Philips
026*617 Išmanusis televizo-
rius Philips
0590410 Išmanusis televizo-
rius Philips
0126615 Išmanusis televizo-
rius Philips
0482285 Išmanusis televizo-
rius Philips
0237936 Išmanusis televizo-
rius Philips
0395692 Išmanusis televizo-
rius Philips

RUGSĖJO

26
T R E Č I A D I E N I S

VILNIUS
+15

+11
RUGSĖJO

27
KETVIRTADIENIS

+16
KLAIPĖDA

+11 +15+14

RUGSĖJO

28
P E N K TA D I E N I S

RUGSĖJO

29
Š E Š TA D I E N I S

RUGSĖJO

30
S E K M A D I E N I S

SPALIO

1
P I R M A D I E N I S

SPALIO

2
A N T R A D I E N I S

VILNIUS
+10

+6
+12
KLAIPĖDA

+4 +12+11

VILNIUS
+14

+14
+15
KLAIPĖDA

+13 +13+12

VILNIUS
+11

+7
+12
KLAIPĖDA

+6 +13+7

VILNIUS
+12

+5
+14
KLAIPĖDA

+4 +12+9

VILNIUS
+12

+10
+13
KLAIPĖDA

+8 +12+11

VILNIUS
+10

+6
+10
KLAIPĖDA

+5 +11+6

058*316 Kompiuteris Leno-
vo
025*211 Kompiuteris Leno-
vo
0246702 Kompiuteris Leno-
vo
0053888 Kompiuteris Leno-
vo
0186079 Kompiuteris Leno-
vo
0028233 Kompiuteris Leno-
vo
0262217 Kompiuteris Leno-
vo
035*340 Pakvietimas į TV 
studiją
021*955 Pakvietimas į TV 
studiją
033*879 Pakvietimas į TV 
studiją
003*562 Pakvietimas į TV 
studiją
009*886 Planšetinis kompiu-
teris Samsung
022*000 Planšetinis kompiu-
teris Samsung
0570585 Planšetinis kompiu-
teris Samsung
0320888 Planšetinis kompiu-
teris Samsung
0289363 Planšetinis kompiu-
teris Samsung
0065683 Planšetinis kompiu-
teris Samsung
0317123 Planšetinis kompiu-
teris Samsung
019*092 Robotas - siurblys 
“Sencor”
028*447 Robotas - siurblys 
“Sencor”
0194593 Robotas - siurblys 
“Sencor”
0042994 Robotas - siurblys 
“Sencor”
0412684 Robotas - siurblys 
“Sencor”
0512352 Robotas - siurblys 
“Sencor”
0577393 Robotas - siurblys 
“Sencor”

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
1 120 000 Eur

Lošimo Nr. 664
Data: 2018-09-23

Tel. 1634
Automobilį TOYOTA YARIS lai-
mėjo žaidėjas: 664-0011866
Piniginius prizus po 500 
Eurų laimėjo 10 žaidėjų: 
664-0038*84
Pin ig in ius  pr i zus  po  50 
Eurų laimėjo 100 žaidėjų: 
664-003**74

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
7000€, 7 X 700€ IR 77 X 70€

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.

Rugsėjo 28 d.
PENKTADIENIS

Vilniaus įkūrėjo, Lietuvos  
didžiojo kunigaikščio  

Gedimino diena
Tuskulėnų aukų atminimo 

diena 
Pasaulinė pasiutligės diena 

Saulė teka 07:13
leidžiasi 19:06

Dienos ilgumas 11.53
Pilnatis (18 mėnulio diena)

Svetlana, Lana, Vaclovas, Tau-
tvydas, Vientautė, Saliamo-

nas, Vacys
Tinkamas laikas sėti: 

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

gūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Rugsėjo 29 d.
ŠEŠTADIENIS

Dagos diena, Šv. Mykolas
Pasaulinė širdies diena 

Saulė teka 07:15
leidžiasi 19:04

Dienos ilgumas 11.49
Pilnatis (19 mėnulio diena)

Gabrielius, Mykolas, Rapolas, 
Kęsgailas, Kęsgailė, Michalina, 

Mykolė
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

Rugsėjo 30 d.
SEKMADIENIS

Šv. Jeronimas, Tarptautinė 
vertėjų diena 

Pasaulinė kurčiųjų diena 
Saulė teka 07:16
leidžiasi 19:01

Dienos ilgumas 11.45
Pilnatis (20 mėnulio diena)
Jeronimas, Sofija, Žymantas, 

Bytautė, Zofija
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Lošimo Nr. 295
Data: 2018-09-21

SKAIČIAI
05, 08, 16, 42, 46 + 02, 10

LAIMĖJIMAI
5 + 2 28710154.00€   0
5 + 1 580434.10€       0
5 122915.40€    0
4 + 2 6207.80€ 0
4 + 1 304.20€ 2
4 123.60€ 2

3 + 2 73.40€ 6
2 + 2 26.00€ 71
3 + 1 21.10€ 90
3 15.00€ 173
1 + 2 12.30€ 432

2 + 1 8.80€ 1350

PROGNOZĖ: 38 000 000 Eur


