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

Globos namų 
gyventojų laisvalaikis 
neįsivaizduojamas be 
įvairių veiklų ir terapijų, 
kurioms „diriguoja“ 
užimtumo specialistės ir 
socialiniai darbuotojai. 

Į veiklas stengiamasi 
įtraukti visus

Globos namų gyventojų 
laisvalaikiu rūpinasi užim-
tumo specialistės Lina Mie-

Gerbiami policijos pareigūnai,
Nuoširdžiai sveikinu Jus Angelų sargų – Policijos dienos 

proga. Jūsų misija – ginti kiekvieną žmogų, saugoti  
visuomenę ir valstybę, padėti šeimai ir bendruomenei – 

kilni, o kasdienis darbas – reikalaujantis itin daug  
ištvermės, kantrybės ir atsakomybės.

Dėkoju Jums už profesionalumą, atsakingą požiūrį į  
darbą. Linkiu Jums sėkmingos tarnybos, neišsenkančios 

kantrybės, neblėstančios sėkmės ir ryžto. Telydi Jus  
stiprybė, įveikiant kasdienius iššūkius, visuomenės  

pagarba ir artimųjų palaikymas.

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė 

Gerbiami socialiniai darbuotojai,
Jūsų misija kilni, o kasdieninė veikla – prasminga.  

Dirbdami atvira širdimi, teikdami pagalbą žmonėms, Jūs 
padedate spręsti visuomenės, šeimos, bendruomenės  
narių socialines problemas, įveikti sunkumus, pakelti  

likimo smūgius. 

Nuoširdžiai sveikinu Jus profesinės šventės proga ir  
dėkoju už kiekvieną atsilieptą pagalbos šauksmą, viltingus 

žodžius, ištiestą ranką, pasiaukojimą. Linkiu ne tik  
tvirtybės, bet ir neblėstančio tikėjimo žmogumi, juk Jūs ne 

tik teikiate pagalbą, bet ir dovanojate viltį...

Stiprybės Jums, sėkmės kilniuose darbuose, optimizmo bei 
tikėjimo, kad Jūsų atliekami darbai visuomet džiugins!

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė 

liauskienė ir Eugenija Sadaus-
kienė. Jos siekia, kad gyven-
tojai turėtų prasmę, motyvą 
kabintis į gyvenimą, vėl at-
rastų gyvenimo džiaugsmą. 
Tam padeda įvairios veiklos 
bei terapijos, skirtos fizinei ir 
psichikos sveikatai stiprinti. 
Veiklos pritaikomos atsižvel-
giant į žmonių galimybes, po-
reikius, norus. 

„Kai žmogus pradeda judė-
ti, ateina į užsiėmimus – jau 
pasiekimas, – įsitikinusios 
specialistės. – Net nebūtina, 
kad jis ką nors veiktų, svar-
biausia, kad jis būtų tarp žmo-

nių, bendrautų. O jei pradeda 
piešti, lipdyti ar dar ką nors 
daryti – nuostabu.“

Linos, kuri kasdien po tris 
valandas skiriančia sergan-
tiesiems demencija, teigimu, 
šiems žmonėms svarbiausia 
– rutina. Užsiėmimai praside-
da relaksacijos seansu, kuris 
padeda nusiraminti, atsipalai-
duoti, po to – mankšta ir įvai-
ri veikla rankoms: piešimas, 
lipdymas, spalvinimas, žai-
dimai. Vasarą, kai užsiėmimai 
vyksta lauke, galima ir pasi-
vaikščioti, susibūrus padai-

Gerbiami policijos pareigūnai,
Angelų sargų misija – ginti, saugoti, pa-
dėti – nelengva ir ypatingai svarbi. Kie-
kvienas iš Jūsų esate vertas pagarbos už 
tai, kad kasdien atsakingai ir pasiauko-

jamai dirbate, siekdami užtikrinti žmonių 
saugumą ir gerovę.

Sveikindamas artėjančios profesinės šven-
tės – Angelų sargų dienos – proga, visų 
Prienų krašto žmonių vardu nuoširdžiai 

Jums linkiu tikėjimo savo misijos svarba, 
ištvermės ir ryžto tarnaujant Lietuvai ir 
savo krašto žmonėms. Linkiu, kad Jūsų 
kilnią tarnybą lydėtų sėkmė, žmonių pa-

garba ir pasitikėjimas.

Prienų rajono savivaldybės meras  
Alvydas Vaicekauskas 

Nuotraukose, persiųstose Raimondos Sakalauskienės, Globos namų gyventojų išvyka į Birštoną. 
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Rokiškyje į gamyklas investuos 200 mln. eurų 
 Dvi Indijos bendrovės į skardinių ir tekstilės gamyklas Rokiškyje 
numato investuoti beveik 200 mln. eurų ir sukurti daugiau kaip 
pusantro tūkstančio darbo vietų. Tai būtų vienos didžiausių plyno 
lauko investicijų Lietuvos istorijoje.

Nepritaria įtvirtinti simbolikos šalinimą 
Vyriausybė iš esmės pritarė siūlymui įstatymu drausti komunizmo 
propagavimą viešuose objektuose, bet nepalaiko ketinimų šalinti 
jau esančius objektus. Kultūros ministerija pabrėžė, kad tai gali 
būti nenaudinga muziejams, pavyzdžiui, Grūto parkui.

nuoti, net kamuolį pamėtyti. 
Rankų darbai – labai svarbūs 
demencija sergantiems žmo-
nėms, nes skatina atminties 
grįžimą, ugdo dėmesį. 

Specialistės į veiklas sten-
giasi įtraukti visus, tik gaila, 
kad ne visuomet pavyksta. 

„Mes – jų draugai. Jie mūsų 
laukia, mumis pasitiki, dalina-
si visais džiaugsmais ir bėdo-
mis, jaučia mūsų nuotaikas, 
nuoširdžiai mus priima, va-
dina „mūsų Linutė, mūsų Eu-
genija“. O kaip jie bendrauja 

tarpusavyje, mums reikėtų pa-
simokyti“, – pasakojo Lina ir 
Eugenija. Jos džiaugiasi, kai 
pavyksta užmegzti nuoširdų 
ryšį, įgyti pasitikėjimą, nes, 
anot specialisčių, gyventojai 
labiausiai nenori, kad kas nors 
jiems rodytų gailestį. 

Dažnai visi kartu vaišinasi 
obuoliais, arbata ar kava ir py-
ragais, sausainiais. Tokiuose 
pasisėdėjimuose mokomasi ir 
dalintis – juk specialistės visą 
laiką neprivalo vaišinti pačių 
keptais pyragais, jų pirkta ka-

Aktyvus laisvalaikis padeda vėl atrasti 
gyvenimo džiaugsmą

va ar arbata. 
„Malonu, kai išeinant po 

darbo gyventojai mums palin-
ki gero vakaro, saugiai grįžti 
į namus, savaitės pabaigoje 
– gero savaitgalio“, – džiau-
giasi specialistės. 

Lina ypač didžiuojasi „sa-
vo mergaitėmis“, kurios da-
lyvauja šokių užsiėmimuose 
(kai kurios šoka ir su vaikšty-
nėmis ar rateliuose), o tai, ko 
yra išmokusios, net į Lenkiją 
buvo nuvežę parodyti. 

„Kartais žmonės pas mus 
atvyksta gyvenę sunkiai įsi-

vaizduojamomis sąlygomis, 
turintys priklausomybių – 
purvini, utėlėti, alkani, su dau-
gybe sveikatos problemų. Ap-
maudu, kai praėjus keliems 
mėnesiams jie pradeda skųstis 
maistu, dėmesio stoka ir dar 
bala žino kuo. Jie nesupranta, 
kad turi dėkoti Dievui už tai, 
kad „laimėjo Aukso puodą“ 
– gyvena švariai, tvarkingai, 
valgo keturis kartus per die-
ną šviežią, ką tik pagamintą 
maistą, bendrauja su gyvento-
jais ir darbuotojais, yra viskuo 

aprūpinti, jų sveikata nuolat 
rūpinasi medikai“, – apmaudo 
neslepia Lina ir Eugenija. 

Negalia netrukdo 
kurti

Prieš pusantrų metų į Prie-
nų globos namus atvyko Kęs-
tutis Pozdniakas – kūrybingos 
ir meniškos sielos žmogus. 
Kęstutis – kaunietis. Piešia, 
siuva lėles, rašo eilėraščius 
ir visokiais menais domisi 
nuo mažumės. Jis yra baigęs 
Leningrado meno akademiją 
ir įgijęs plataus profilio me-
nininko specialybę (tapyba, 
keramika, juvelyrika ir kt.). 
Jo karikatūros buvo spausdi-
namos „Šluotoje“, „Lietuvos 
žiniose“, „Oho“, jis priklausė 

ir Kauno rašytojų sąjungai. 
Deja, kai prie įgimtų svei-

katos problemų prisidėjo trys 
insultai ir kitokios ligos, su-
byrėjo šeima, susirgo mama, 
teko apsigyventi „valdiškuo-
se“ namuose. Kęstutis džiau-
giasi, kad po 15 metų, praleis-
tų Blinstrubiškyje, atvykus 
į Prienus jo kūrybai atsirado 
dar daugiau erdvės. Viso to 
ryškiausias rezultatas – auto-
rinių darbų paroda „Šmaikšti 
dangaus grimasa“ (Zodiako 
ženklai), džiuginanti Globos 
namų gyventojus ir svečius. 
Nors menininko rankos ne vi-
sada jo klauso, bet jis piešia, 
naudodamas įvairią techniką, 
kuria lėles, rašo eilėraščius, 
bendrauja su gyventojais ir 
darbuotojais. Gyventojai juo 
pasitikėjo ir šių metų pavasarį 
išrinko Globos namų gyven-
tojų tarybos pirmininku. 

„Neturiu vidinių 
kančių“

Niekada geros nuotaikos 
ir idėjų nestokojanti Violeta 
Ibianskytė dabar ruošiasi sa-
vo naujos idėjos įgyvendini-
mui – spalio antroje pusėje 
bus surengtas kamerinis va-
karas „Ar prisimeni seną dai-
ną?“. Panašus renginys jau 
vyko prieš dvejus metus ir, 
kaip juokauja Violeta, tuo-
met sukrutino ne tik darbuo-
tojus bei gyventojus, bet ir jų 
artimuosius. Šiais metais taip 
pat salė taps improvizuotu 
restoranu, prie baltomis stal-
tiesėmis uždengtų staliukų 
sėdės išsipusčiusios damos ir 
galantiški vyriškiai, skambės 
muzika, dainos, eilės. Vakaro 
pavadinimas jau išduoda, kad 
susirinkusieji bus skatinami 
mintimis sugrįžti į praėjusius 
metus, o žmogaus gyvenimo 

Saulutė Chmieliauskaitė ir Violeta Ibianskytė

Užimtumo specialistės Lina Mieliauskienė ir Eugenija Sadauskienė.

Globos namuose eksponuojama K. Pozdniako paroda „Šmaikšti dangaus grimasa“ (Zodiako ženklai).
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Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Kaip vertinate policijos pareigūnų 
darbą? Ar pareigūnams reikia 
turėti išskirtinių psichologinių, 
fizinių savybių? 

REKLAMA

Tautvydas Mikušauskas

Policininkų darbas nėra 
lengvas, juk jie nuolat rizi-
kuoja gyvybe. Tokį darbą 
dirbantys žmonės turi ne tik 
išmanyti profesines subtily-
bes, bet ir būti protingi, sti-
prūs fiziškai ir psichologiš-
kai. Džiaugiuosi, kad Prie-
nuose policininkai yra nuolat 
matomi (ypač vakarais), to-
dėl jaučiamės saugiau. 

Ana Išganaitienė 

Policijos pareigūnai dirba 
gerai. Vien dėl to, kad juos 
dažnai matome pravažiuo-
jančius. Vadinasi, jei pri-
reiktų, jie – šalia. Aš gyve-
nu Paprienėje ir matau, kaip 
policijos automobilis gatve 
važiuoja po kelis kartus per 
dieną. Tik manau, kad jų at-
lyginimai maži ir dirba po 
daug valandų. O jų darbas 
pavojingas – nežinai, ką su-
stabdysi, nežinai, į kur pagal 
iškvietimą nuvažiuosi. 

Daiva Matusevičiūtė

Sunkus policininkų dar-
bas, juk reikia mus visus 
prižiūrėti. Ir pavojų darbe 
nestinga, nes dažniausiai 
tenka bendrauti su turinčiais 
ne per daugiausiai proto. 
Policininkai turi būti pasi-
ruošę ir psichologiškai, ir 
fiziškai. Žiūrint į pareigūnų 
išvaizdą, kartais net suabe-
joji dėl tinkamo fizinio pa-
sirengimo. Su pareigūnais 
teko susidurti ir asmeniš-
kai, bet, jei „prisidirbau“, 
tai pačiai reikia ir atsakyti, 
juk greitį viršijau aš, o ne 
jie. Dažnai pastebiu patru-
liuojančius pareigūnus, bet 
niekada neteko matyti, kad 
jie „kabintųsi“ be reikalo. 
Dažnai važinėju tarp Šila-
voto, Išlaužo, Prienų ir be-
veik kiekvieną dieną matau 
policijos automobilius. Ir 
kaime dažniau nei mieste. 
Vieniems tai patinka, o tie, 
kurie nori girti važinėti, ži-
noma, pyksta. 

Irena Karsokaitė 
Policininkų darbą vertinu 

teigiamai, nors iš arčiau susi-
durti neteko. Ir visuomenės 
nuomonė gerėja, nes vis re-
čiau išgirstame apie nedera-
mą policininkų elgesį. Parei-
gūnai yra nuolat matomi, bet 
jie neįkyrūs. Pareigūnų dar-
bas – labai pavojingas, todėl 
jie pirmiausia turi būti gerai 
pasiruošę psichologiškai. Fi-
zinių savybių taip pat reikia. 
Juk, pavyzdžiui, nuvažiavus 
į peštynes namuose, nežinia, 
su kuo gali tekti susidurti. Po-
licininkai turėtų gauti daug 
didesnį atlyginimą, gal apie 
1,5 tūkst. eurų, kad nereikė-
tų laisvalaikiu dirbti papildo-
mų darbų.

Jonas Sodaitis

Policijos pareigūnai kei-
čiasi į gerąją pusę, ypač jei 
lyginsi su tarybiniais milici-
ninkais, kurie „kabindavosi“ 
be reikalo. Esu sustabdytas ir 
dabar, bet – ne be reikalo. Da-
bartinė policija – nematoma, 
bet ji yra ten, kur reikalingiau-
sia. Pareigūnai pirmiausia 
turi būti stiprūs psichologiš-
kai, fizinių jėgų dabar reikia 
mažiau, nes policijos niekas 
nepuola. Ir bėga retai kas, tik 
kvailiai. Žinoma, ir pavojin-
gų situacijų policininkų dar-
be pasitaiko, ir darbo krūviai 
dideli, atlyginimai maži, bet 
dėl to jie ir į pensiją anksčiau 
išeina. 

Vienas iš įtariamųjų yra GRU pulkininkas
„Bellingcat“ paskelbė nustačiusi, kad vienas iš dviejų įtariamųjų 
byloje dėl buvusio dvigubo rusų agento Sergejaus Skripalio 
apnuodijimo pietų Anglijoje yra aukštų apdovanojimų pelnęs 
Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU pulkininkas.

Kinija mažina muitus 1,5 tūkst. prekių
Kinija nuo lapkričio 1 dienos daugumai savo prekybos partnerių 
sumažins muitus. Tarp prekių, kurioms bus sumažinti muitai, yra 
gamybos įranga, popierius, tekstilė ir statybinės medžiagos. Iš 
viso Pekinas muitus sumažins 1585 prekėms.

SPALIO 20 d. Bilieto kaina – 4 Eur. Vaikai iki 5 m. su tėvų priežiūra įlei-
džiami nemokamai. Bilietus platina Prienų kultūros ir laisvalaikio centro 
bilietų kasa I–V 17–18 val. Bilietų užsakymas tel. (8 319) 60 373, 8 685 47 
557 (d. d.) arba kasa@prienaikc.lt. Renginio dieną bilietus įsigyti galima 
nuo 12 val. (likus 1 val. iki renginio pradžios).

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!

etapai bus palyginami su metų 
laikais, apie kuriuos bus pra-
bilta dainomis.

Žinoma, renginiui ruošia-
si ne tik Violeta – jos idėją 
palaiko ir organizaciniais bei 
kitokiais rūpesčiais dalinasi 
darbuotojai. 

Devintus metus Prienų glo-
bos namuose gyvenanti Vio-
leta pasakojo, kad ji, nors ne-
galią turi nuo paauglystės, 
niekada nesijautė „kitokia“ 
ir visuomet buvo aktyvi bei 
„užvedanti“ kitus: „Esu inici-
atyvus žmogus. Tokia visada 
buvau, tokia ir būsiu!“

Violeta yra kilusi iš senos 
muzikantų šeimos, tad, jei ne 
paauglystėje patirta trauma ir 
dėl to vėliau „prisikabinusi“ 
tuberkuliozė, greičiausiai ir 
ji, kaip nemažas būrys gimi-
naičių, būtų tapusi profesio-
nalia muzikante. Šiaulių pe-
dagoginiame institute baigusi 
pedagogikos ir psichologijos 
studijas, 25-erius metus dirbo 
muzikos vadove vaikų darže-
liuose, 19-ka – mokykloje su 
neįgaliais vaikais. 

„Esu „chaltūrščikė“ – groju 
be natų ir iš klausos“, – apie 
save sako Violeta. 

Ji sako, kad neturinti vidi-
nių kančių nei dėl savo bū-
senos, nei dėl nieko kito, o 
gyvenime vadovaujasi arabų 
patarle: „Verkiau, kad neturiu 
batų, tol, kol pamačiau žmogų 
išvis bekojų.“

Naujas pomėgis – 
paveikslai

Saulutė Chmieliauskaitė – 
viena iš ilgiausiai gyvenančių-
jų Prienų globos namuose – 
beveik keturis dešimtmečius: 
iš vaikų namų atvyko vos 22-
ejų, o šį mėnesį atšventė 61-
ąjį gimtadienį. Visų mylima 
ir gerbiama, ji ir pati stengiasi 
visur ir visiems padėti, pade-
da tvarkyti aplinką, prižiūrėti 
gėles, kai orai atšąla – paima į 
rankas virbalus ir mezga koji-
nes, šalikus. Neseniai Saulutė 
atrado naują pomėgį – iš po-
pierinių rutuliukų kuria pa-
veikslus. Pasakojo, kad reikia 
daug darbo ir kantrybės, kol iš 
spalvoto popieriaus pirštais 
susuki mažus vienodo dydžio 
rutuliukus, paskui kiekvieną jį 
priklijuoji. Vienas paveikslas 
– jau baigtas. Dabar Saulutė 
ta pačia technika kuria labai 
gražų katinėlio portretą. 
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-09-22 apie 11.22 val.  V. P. 
gim. 1965 gyv. Kaunas, atvykęs 
į sodybą, adresu Prienų r.,  pa-
stebėjo, kad išdaužytas vienas 
gyvenamojo namo lango stiklas, 
patekta į vidų, viduje iš indaujos 
pagrobta vienas 0,7 l talpos bu-
telis šampano ,,sovietskyj”, kurio 
vertė 4 eurai ir vienas butelis 
1 l talpos 47 laipsnių stiprumo 
gėrimas ,,Mastika”, kurio vertė 
15 eurų. Sudaužyto lango vertė 
apie 300 eurų. Iš viso dėl vagystės 
padaryta 19 eurų turtinė žala, dėl 
sugadinto turto padaryta apie 300 
eurų turtinė žala (žalą patikslins 
vėliau). Turtas buvo draustas. 
Saugomas. 

2018-09-22 apie 15:40 val. Alytaus 
r. P. A. gim. 1991 gyv. Alytaus r. 
vairavo automobilį  būdamas 
neblaivus, jam nustatyta 1.84 
promilių girtumas,  P. A. sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.  

2018-09-22 apie 14.15 val. Prienų 
r., I. S. gim. 1964, gyv. Vilniuje, 
neblaivus (nustatytas 2,24 prom. 
girtumas) vairavo kelių trans-
porto priemonę -  automobilį 
kuriam neatlikta techninė apžiūra, 
jis neapdraustas privalomuoju 
transporto priemonių valdytojų 
civilinės atsakomybės draudi-
mu. I. S.Automobilio nesuvaldė, 
nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. 
Vairuotojas apžiūrėtas medikų, 
sužalojimų nenustatyta, kiti žmo-
nės nenukentėjo (važiavo vienas), 
apgadintas minėtas automobi-
lis, kitas turtas nenukentėjo. I. 
S.laikinai sulaikytas 48 valandoms 
ir pristatytas į areštinę. 

2018-09-23 apie 23 val. 15 min. 
Birštone, Birštono g., patikrini-
mui sustabdžius automobilį „VW 
Passat“, jį vairavęs neblaivus (1.78 
prom. alkoholio) vyras (g. 1966 
m.) sulaikytas.

2018-09-23 apie 1 val. 15 min. Laz-
dijų r., Šeštokų sen., Smalininkų 
k. ribose, neblaivus (1.58 prom. 
alkoholio) vyras (g. 1996 m.) 
vairuodamas ne jam priklausantį 
automobilį „Citroen C5“, jo nesu-

valdė kelyje ir nuvažiavo į pakelės 
griovį. Eismo įvykio metu galimai 
nukentėjo kartu važiavęs neblai-
vus (2.26 prom. alkoholio) keleivis 
(g. 1976 m.). Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

2018-09-23 Alytaus apskr. VPK 
Prienų PK gautas vyro (g. 1973 
m.) pareiškimas, kad rugsėjo 21 
d. Prienų r., Naujosios Ūtos sen., 
Asiūklės k., prie gyvenamojo 
namo durų, kaimynas (g. 1992 
m.) smurtavo prieš jį. Įtariamasis 
nesulaikytas. Įvykis tiriamas.

2018-09-23 apie 17 val. 45 min. 
Prienų r., Jiezno sen., Pikelionių 
k., Verknės g., gyvenamosios 
sodybos kieme, konflikto metu, 
neblaivus (2.48 prom. alkoholio) 
vyras (g. 1974 m.) smurtavo prieš 
savo neblaivią (1.98 prom. alko-
holio) sugyventinę (g. 1972 m.). 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2018-09-23 apie 18 val. 40 min. 
Prienų r., Stakliškių sen., Gripiškių 
k., Ežero g., virtuvėje, tarpusavio 
konflikto metu, neblaivus (1.99 
prom. alkoholio) vyras (g. 1974 
m.) smurtavo prieš savo neblaivią 
(2.22 prom. alkoholio) sutuoktinę 
(g. 1976 m.). Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

2018-09-25 apie 17 val. Prienų 
r., Veiverių sen., Veiverių mstl., 
Kaštonų g., gyvenamojo namo 
virtuvėje, vyras (g. 1952 m.) smur-
tavo prieš savo sūnų (g. 1989 m.). 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2018-09-25 apie 12 val. 50 min. 
Prienų r., Balbieriškio mstl., mote-
ris (g. 1969 m.), siekdama išvengti 
administracinės atsakomybės už 
KET pažeidimus (vairavo auto-
mobilį neapdraustą privalomuoju 
civilinės atsakomybės draudimu, 
neatlikta privalomoji techninė 
apžiūra bei automobilis neįregis-
truotas nustatyta tvarka), Alytaus 
apskr. VPK patruliui davė 50 eurų 
kyšį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
pagal LR BK 227 str. 2 d.

2018-09-25 15:32 val. gautas 
pranešimas, kad kelyje Prienai - 
Skriaudžiai 2 km ant važiuojamo-
sios kelio dalies nuvirtęs medis, 
kelia pavojų eismo saugumui. 
Medis patrauktas, važiuojamoji 
kelio dalis nušluota.

2018-09-27 02:33 val. grįžtant iš 
gaisro Stakliškių sen., Baudėjų k. 
pastebėtas nuvirtęs medis. Medis 
supjaustytas ir patrauktas nuo 
važiuojamosios kelio dalies.

Sirija privers Izraelį veikti atsargiau
Sirijos pareigūnas pareiškė, kad iš Rusijos gautos oro erdvės 
gynybos sistemos privers Izraelį „gerai pagalvoti“ prieš surengiant 
antskrydžius. Anksčiau, Sirija pamėgino smogti antskrydį 
surengusiam Izraeliui ir per klaidą numušė Rusijos lėktuvą

Rusija nedidins dujų kainos Baltarusijai
Rusijos gamtinių dujų kaina Baltarusijai šiais ir ateinančiais metais 
nedidės, pranešė Rusijos ambasadorius Baltarusijoje Michailas 
Babičius. Baltarusija per metus iš Rusijos importuoja apie 19 mlrd. 
kubinių metrų dujų.

Kartais būti bedarbiu – apsimoka
Laima

DUOBLIENĖ
Kauno teritorinės darbo 
biržos Prienų skyriaus 
duomenimis, rugpjūčio 
pabaigoje Prienų rajono 
ir Birštono savivaldybėse 
nedarbo lygis siekė 
7,4 proc., t. y. Prienų 
skyriaus aptarnaujamoje 
teritorijoje darbo ieškojo 
1344 darbingo amžiaus 
Prienų rajono ir Birštono 
savivaldybių 
gyventojai. 

Rugpjūčio mėne-
sį buvo įregistruo-
tos 329 laisvos darbo 
vietos, įdarbinti 135 
žmonės, 18 iš jų – pa-
gal terminuotas darbo 
sutartis. 

Tačiau darbdaviai 
tikina, kad šie skai-
čiai neatspindi realy-
bės – dirbti norinčių 
žmonių beveik nėra, 
nes dauguma užsire-
gistravusiųjų darbo 
neieško, o bedarbiais 
tampa dėl išskaičia-
vimo, kad gautų so-
cialines garantijas, iš 
kurių patraukliausia 
– būti apdraustam sveikatos 
bei nelaimingų atsitikimų dar-
be ir profesinių ligų socialiniu 
draudimu valstybės lėšomis. 

Atėjo šimtas – liko 
vienas

UAB „Hidrosta“ genera-
linis direktorius Valdas Pau-
lauskas pasakojo, kad dar-
buotojų per Darbo biržą ban-
dė ieškoti prieš dvejus trejus 
metus. 

„Tuomet atėjo gal daugiau 
nei šimtas, įsidarbino du, o 
liko tik vienas. Visi kiti atė-
jo tik tam, kad pasirašytume, 
jog negalime priimti, nes tai 
dėl sveikatos problemų nega-
li sunkiai dirbti, tai netenkina 
siūlomos darbo sąlygos ir pan. 
Dažniausiai buvo motyvuoja-
ma tuo, kad gyvena kaime ir 
nespės prieš 7 val. atvažiuoti 
(mes darbuotojus tokiu lai-
ku išvežame į objektus), nes 
autobusas atvažiuoja vėliau, 
kad reikia vaikus į mokyklą 

ar darželį nuvežti. O tie, ku-
rie skundžiasi prasta sveika-
ta, negali pateikti gydytojų 
pažymų. Būna, kad nepasi-
rašome, tuomet išgirstame ir 
įvairiausių „linkėjimų“. Pas-
taruoju metu labai sunku ras-
ti darbuotojų, nes norinčiųjų 
dirbti yra mažai“, – sakė di-
rektorius.

Įmonėje šiuo metu dirba 
daugiau nei 70 darbuotojų. 
Dauguma jų dirba ne viene-
rius ir ne penkerius metus. 
Pastaruoju metu tarp įsidar-

binusių yra tokių, kurie ilgus 
metus dirbo panašaus profilio 
įmonėse Kaune, Alytuje ar 
Marijampolėje. Pasak direk-
toriaus, juos motyvuoja tai, 
kad nebereikės kasdien toli 
važinėti į darbą ir atgal, kad 
atlyginimas, nors gal kiek ir 
mažesnis, nei mokama dides-
niuose miestuose, bet moka-
mas legaliai. Ateina ir jaunų 
darbuotojų, kurie sėkmingai 
įsilieja į kolektyvą ir dirba su 
nauja, modernia technika, ku-
rioje daug elektronikos.  

Kad iš Darbo biržos atsiųs-
ti darbuotojai nepasilieka il-
gam, patikino ir UAB „Ekof-
risa“ gamybos vadovė Dovilė 
Paulauskienė. Įmonei, kurioje 
dirba 55 darbuotojai, šiuo me-
tu reikalingas elektrikas-au-
tomatikas, fasuotojas, o svar-
biausia, reikalingi darbštūs ir 
sąžiningi darbuotojai. 

„Esame bandę ieškoti dar-
buotojų per Darbo biržą. Ne-
pasiteisino – nė vienas dar-
buotojas, kuris įsidarbino, 

ilgam neliko. Daugiau buvo 
tokių, kurie atėję sakė, kad ne-
gali dirbti dėl tam tikrų prie-
žasčių: sveikata neleidžia, turi 
neoficialų darbą ir pan. Nau-
jų darbuotojų dabar ieškome 
per skelbimus laikraščiuose, 
o dažniausiai rekomenduoja 
esami darbuotojai, nes įsiti-
kinome, kad tarp užsiregis-
travusiųjų Darbo biržoje no-
rinčių dirbti nedaug“, – sakė 
D. Paulauskienė.  

Tą patį kalbėjo ir vienos 
stambios Prienų rajone vei-

kiančios įmonės atstovė. Jos 
teigimu, įmonėje didelės ka-
drų kaitos nėra, bet, prireikus 
darbuotojo, jo ieškoma ne per 
Darbo biržą, o dedami skel-
bimai į laikraščius, į interne-
to portalus. „Iš Darbo biržos 
dažniausiai ateina ilgalaikiai 
bedarbiai – „pašalpininkai“, 
kuriems reikia tik parašo, kad 
jis įmonei nereikalingas. Kai 
žmogus nenori dirbti, jo nie-
kas neprivers“, – sakė dar-
buotoja. 

Mokėti nori ne visi
Neretai iš užsienyje dirban-

čių tautiečių girdime, kad gy-
vename ubagų šalyje, kad čia 
viskas brangu, netobula, o jau 
gydymo įstaigose – tiesiog 
chaosas: prie gydytojų kabi-
netų eilės, ligoninėse maitina 
kaip kiaulidėse, o gydytojai 
negydo, tik kyšių laukia. Jei 
jau čia taip viskas blogai, tai 
kodėl dauguma grįžusiųjų pir-
miausia skuba dantų gydytis, 
konsultuotis, tyrimus pasi-

daryti ar kokią nors operaci-
ją atlikti? Ir dar visaip bando 
įstatymus apeiti, kad gautų 
nemokamas paslaugas. 

UAB „Medica klinika“ 
Prienų filialo vedėja, šeimos 
gydytoja ir Prienų rajono savi-
valdybė tarybos narė Rita Ke-
turakienė sakė, kad situacija, 
kai konsultuotis ateina iš už-
sienio grįžę tautiečiai, nereta. 
Dalis jų susimoka už tyrimus 
ir konsultacijas, nes supran-
ta, kad paslaugos mokamos, 
ir jokių pretenzijų nereiškia. 
Tačiau yra ir tokių, kurie, pa-
vyzdžiui, grįžo į Lietuvą dėl 
smarkaus skausmo ir nori 

pasikonsultuoti su gydy-
toju, tačiau, kai sužino, 
kad teks mokėti, staiga 
skausmas tampa nebe 
toks stiprus. O po savai-
tės tas pats žmogus vėl 
ateina, bet jau spėjęs už-
siregistruoti Darbo bir-
žoje ir gavęs nemokamą 
sveikatos draudimą. Yra 
tokių, kurie iš pradžių už 
kelis tyrimus susimoka, 
bet, kai tyrimų ir kon-
sultacijų prireikia dau-
giau, atsisako ir mokėti, 
ir gydytis. 

Gydytojos manymu, 
įstatymai Lietuvoje yra 
netobuli, jei užsienyje 
savo gyvenimus kurian-

tys, ten mokesčius mokantys 
ir, matyt, neblogai uždirban-
tys lietuviai gali rasti spra-
gų ir naudotis nemokamo-
mis medicinos paslaugomis. 
„Gal Darbo biržoje turėtų 
būti griežčiau žiūrima ir ne-
suteikiama galimybė piktnau-
džiauti“, – svarstė gydytoja. 

Balbieriškio PSPC vyr. 
gydytojos Angelės Sidara-
vičienės teigimu, iš užsienio 
atostogų grįžę tautiečiai nė-
ra dažni svečiai jų gydymo 
įstaigoje – gal todėl, kad čia 
dirba nedaugelio sričių speci-
alistai. Tais pavieniais atvejais 
jie apsilanko pas odontologą 
arba pasidaro kraujo tyrimus, 
išsirašo vaistų receptą, kartais 
tenka suteikti pagalbą sukarš-
čiavusiems. Už visas paslau-
gas jie susimoka, nes ateina 
jau žinodami, kad paslaugos 
mokamos. 

„O kodėl 
nepasinaudoti?“
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Jurbarko reikalaujama grąžinti beveik 1 mln. 
Drauge su Rusijos Karaliaučiaus srities Nemano miestu 17 mln. 
eurų vandentvarkos projektą įgyvendinusiai Jurbarko rajono 
savivaldybei gali tekti grąžinti beveik 1 mln. eurų netinkamai 
panaudotų Europos Sąjungos paramos. 

STT pradėjo tyrimą dėl Registrų centro
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) trečiadienį pranešė, kad pradėjo 
ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo Registrų centre. 
Jame buvo sudarytos išskirtinės sąlygos privačioms bendrovėms 
gauti gyventojų registro duomenis.

Knygų serijos 

nacionalinė 

eKspedicija 
pristat ymas

PA R E N G TA  PA G A L

P R I S TAT Y M E  D A LY VA U J A

S E L E M O N A S 
PA LTA N AV I Č I U S

S I M A S
K N A P K I S

L U K A
L E S A U S K A I T ė

P R O J E K TĄ

spalio 2 d. (Antr ADIEnĮ)

17 val.  PrIEnų kultūros Ir 

l AIsvAl AIkIo cEntrE, 

konfErEncIjų sAlėjE ( I I  A.) 

(vy tAuto g. 35) 

19 val.  BIrštono kurhAuzE

(B. sruogos g. 2) 

Nacionalinė ekspedicija atvyksta į Prienus 
ir Birštoną!
Leidybos namai „Terra 
Publica“ kviečia susitikti su 
nacionalinės ekspedicijos 
dalyviais spalio 2 d. 
(antradienį) 17 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centre (Vytauto g. 35) ir 19 
val. Birštono kurhauze (B. 
Sruogos g. 2) 

Prieš metus skaitytojams 
buvo pristatyta pirmoji na-
cionalinės ekspedicijos kny-
ga „Nemunu per Lietuvą“. 
2017 m. šis leidinys tapo per-
kamiausia pažintine knyga 
Lietuvoje.

Knyga „Vysla per Lenki-
ją“ – jau antroji knygų serijos 
„Nacionalinė ekspedicija“ da-
lis. Didelio populiarumo su-
laukęs LRT projektas „Naci-
onalinė ekspedicija“ dar kartą 
atveria nepažintus Lietuvos 
istorijos klodus. Šį kartą atra-
dimų maršrutas driekiasi jau 
ne Lietuvos, o Lenkijos terito-
rija, ir jo ašimi tampa ilgiausia 
Lenkijos upė – Vysla.  

Į antrąją serijos knygą „Vys-
la per Lenkiją“ sugulė mažai 
girdėti Lietuvos istorijos pa-
sakojimai, netikėti kultūriniai 
ir etnografiniai atradimai, in-
triguojami, stereotipus lau-
žantys Lietuvos ir Lenkijos 
bendrumai bei skirtumai. Tai 
kelionių vadovas norintiems 

keliauti, kulinarijos knyga 
gurmanams, istorijos vadovė-
lis patriotams (ir ne tik).

Knygos „Vysla per Len-
kiją“ sudarytojas 
ir tekstų autorius 
– visų ekspedici-
jų dalyvis Sele-
monas Paltanavi-
čius. Pro žinomo 
rašytojo, gamti-
ninko, žurnalisto 
akis neprasprū-
do ne tik Lietuvai 
svarbios istorijos 

ir gamtos detalės, bet ir spal-
vingas pačios ekspedicijos 
gyvenimas. Tai, kas įdomiau-
sia ir dar nematyta, – tiesiai iš 
pirmų lūpų!

Renginių metu žiūrovų 
laukia susitikimas su knygos 
autoriumi Selemonu Palta-
navičiumi,  ekspedicijų lai-

vo kapitonu Simu Knapkiu 
bei istorijos studente Luka 
Lesauskaite. Šie susitikimai 
– tai išskirtinė proga išgirsti 
apie 2016-2017 metais vy-
kusias keliones plaukiant Ne-
munu per Lietuvą, Vysla per 
Lenkiją bei naujausią 2018 
metais vykusią kelionę Dnie-
pru per Ukrainą, susitikti ir 
pabendrauti su nacionalinės 
ekspedicijos dalyviais, už-
duoti jiems klausimų ir iš pir-
mų lūpų išgirsti įdomiausius 
įspūdžius.

Renginys nemokamas.
Renginių metu galėsite įsi-

gyti abi nacionalinės ekspe-
dicijos knygas: „Nemunu per 
Lietuvą“ ir „Vysla per Lenki-
ją“. Sekite naujienas www.
terrapublica.lt.

Knygos informacinis rėmė-
jas LRT. 

PLIUSAS
Žanras: Komedija
Sukurta: Lietuva, Ukraina
Režisierius: Mark Gol-

dman
Vaidina: Mindaugas Papi-

nigis, Martynas Kavaliauskas, 
Ineta Stasiulytė

Trukmė: 1h 30 min
Cenzas: Žiūrovams nuo 

16 metų
Senelio turtus besidalinan-

tys broliai, pasididinti krūtinę 
trokštanti turtingo ūkininko 
dukra, minias į maldos namus 
sutraukiantis žavingas kunigas, 
netikėtas atokaus miestelio gy-
ventojų radinys pakelėje bei 
dėl jo užvirusi kova su nevykė-
liais miesto mafiozais – visa tai 
tik dalis kriminalinės komedi-
jos „Pliusas“ siužeto detalių. O 
kur dar paslaptingas kruvinas 
susišaudymas, šokiravęs ne 
vieną jo dalyvį? „Pliuso“ he-
rojai nuolat pateks į komiškas 
ir neįtikėtinas situacijas, kurių 
būtent tokios atomazgos, patei-
kiamos filmo kūrėjų koman-
dos, vargiai besitikės net aki-
liausi žiūrovai. Mįslės, geras 
humoras, žmogiškosios peri-
petijos, meilės duetai ir netikė-
ti siužeto posūkiai – „Pliusas” 
yra neabejotinai pozityviausia 
lietuviško kino komedija.

Filmas lietuvių kalba, be 
subtitrų.

Amžiaus cenzas: N-16
Režisierius: Mark Gol-

dman
Vaidina: Mindaugas Papi-

nigis, Martynas Kavaliauskas, 
Ironvytas, Ineta Stasiulytė, Ha-
na Šumilaitė, Ramūnas Šimu-

kauskas, Artūras Orlauskas, 
Donatas Šimukauskas, Ga-
brielė Malinauskaitė, Birutė 
Prekevičiūtė, Daiva Lebeliū-
naitė, Aurimas Meliešius, Ri-
das Žirgulis ir kiti.

Tr e i l e r i o  n u o r o d a : 
https://www.youtube.com/
watch?v=WhLOKcTjIYw 

Dėl suprantamų priežasčių 
prisistatyti nenorėjusi mote-
ris pasakojo, kad jai iki pen-
sijos, arba, kaip juokavo pa-
šnekovė, kol taps nuolatine 
SODROS darbuotoja, liko 
beveik treji metai. Maždaug 
prieš ketverius metus ji, tuo 
metu neturėjusi nuolatinio 
darbo, pradėjo dirbti užsie-
nyje – prižiūrėti senelius. Visą 
šį laiką dirba nelegaliai. Maž-
daug tris mėnesius ji pralei-
džia užsienyje, tiek pat laiko – 
Lietuvoje. Kol dirba užsieny-
je, pati sumoka PSD, o grįžusi 
užsiregistruoja Darbo biržoje. 
Per gimtinėje praleistą laiką 
„pasiremontuoja“ sveikatą, 
dalyvauja Darbo biržos pro-
gramose. Kartą net buvo mė-
nesiui įsidarbinusi. 

„O kodėl nepasinaudoti 
tuo, kas man priklauso? Juk 
Lietuvoje esu sukaupusi ne-

Kartais bedarbiu būti – apsimoka 
mažą darbo stažą, SODRAI 
mokesčių daug sumokėjusi. 
Tik gaila, kad stažo trūksta 
iki 30 metų, tuomet net PSD 
nereikėtų mokėti“, – pasako-
jo pašnekovė, bijanti tik vie-
no – kad nepakliūtų į užsienio 
pareigūnų akiratį. 

Įstatymai nedraudžia 
būti „periodiniais“ 

Darbo biržos klientais
Kauno teritorinės darbo bir-

žos Prienų skyriaus vedėjos 
Jūratės Radzevičienės teigi-
mu, žmonės dažnai ieško kur 
geriau, bet juk yra ir kitas po-
sakis, kad „gerai ten, kur mū-
sų nėra“, todėl džiaugiamasi, 
kad užsienyje dirbę žmonės 
sugrįžta į Lietuvą ir Darbo 
biržos padedami tęsia darbinę 
karjerą čia. Tačiau nenustebi-
na ir jų prašymai nutraukti re-
gistraciją dėl išvykimo atgal 
į užsienį. Pasak J. Radzevi-

čienės, registruojantis Dar-
bo biržoje nereikia nurodyti 
trukmės, kiek laiko ketinama 
ieškoti darbo, žmonės neatvi-
rauja apie savo planus, todėl 
tarpininkavimo įdarbinant 
paslaugos teikiamos visiems 
darbo biržoje registruotiems 
asmenims. Tad neįmanoma 
suskaičiuoti, kiek žmonių at-
eina užsiregistruoti į Darbo 
biržą tik dėl socialinių garan-
tijų. J. Radzevičienės teigimu, 
pagrindinis darbo biržos kli-
entų tikslas yra ir turėtų būti 
darbo paieška, tačiau pasitai-
ko papildomų priežasčių, ska-
tinančių užsiregistruoti darbo 
biržoje, pavyzdžiui, kvalifika-
cijos (kompetencijų) įgijimas, 
persikvalifikavimas ar nuolai-
dos įsigyjant verslo liudijimą 
gavimas. Pastaroji priežastis 
tikrai dažna – per rugpjūtį net 
88 asmenys įsigijo ar tęsė vei-
klą pagal verslo liudijimą.
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Didėja susirūpinimas dėl baltojo banginio 
Didžiojoje Britanijoje didėja susirūpinimas dėl Temzės upėje prie 
Londono pastebėto baltojo banginio, atplaukusio tūkstančius 
kilometrų iš savo natūralių buveinių Arkties vandenyse. 2006 
metais toks banginis nepatekęs į jūrą nugaišo.

Rusija nesutiko priimti Izraelio lyderių
Maskva nesutiko priimti aukšto rango Izraelio politikų, ketinusių 
atvykti ir pamėginti išsklaidyti įtampą dėl praeitą savaitė Sirijoje 
įvykusio incidento, per kurį buvo numuštas Rusijos žvalgymo 
lėktuvas, trečiadienį paskelbė izraeliečių dienraštis „Haaretz“.

Laimę surado Nibriuose

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Vieni žmonės bėga iš 
kaimo į miestą, kiti – į 
užsienio šalis, ieškodami 
sotesnio gyvenimo ir 
laimės. O kaip ta laimė 
atrodo, žino ne kiekvienas. 
Gal todėl pas mus tiek 
daug nelaimingų žmonių, 
taip ir neradusių nei kelio, 
nei rakto į laimę. 

Ir nedaug rasime tokių gry-
nuolių, kurie džiaugiasi gyve-
nimu sukrypusioje trobelėje, 
čia Lietuvoje, atokiame kaime 
prie Nemuno. 

Sakysite, kad tokių nėra, ar-
ba pamanysite, kad čia gyvena 
nuo pasaulio atsiskyrę vargšai, 
kuriems aplinkinis pasaulis 
neegzistuoja ir jiems užtenka 
to, ką turi. Va, ir suklysite...

Įsikūrė apleistoje 
sodyboje

Kai įvažiuojame į Nibriuo-
se (Prienų r.) gyvenančių Ra-
mintos ir Kęstučio Zaicevičių 
kiemą, pirmiausia pasitinka 
namų sargas Čakas. Iš pradžių 
buvo lyg ir baisoka, bet išėju-
si šeimininkė pašaukė šunelį, 
liepė nurimti, o jis vėliau tik 
draugiškai domėjosi svečiais 
ir niekur nesitraukė nuo šei-
mininkų.

Kol laukėme grįžtančio 
Kęstučio, trumpam išvykusio 
su reikalais, Raminta mielai 
aprodė savo valdas. 

Jauna pora, tik rugsėjo 7-ąją 

atšventė savo vedybų pirmą-
sias metines, tad šioje sody-
boje, nusipirktoje beveik prieš 
porą metų, dar nespėjo labai 
daug ką nuveikti. 

Sodyba Nibriuose, ant Ne-

muno kranto, ne vieną dešim-
tmetį stovėjo be šeimininkų, 
todėl sodas spėjo apaugti dil-
gėlėmis bei kiečiais, prisiveisė 
menkaverčių krūmų, kuriuos 
nelengva išnaikinti. Supran-
tama, reikia ir laiko, ir lėšų, ir 

darbo jėgos. Tačiau jauni šei-
mininkai, matyt, ryžtingi, nes 
apleisti namai ir laukai jų ne-
išgąsdino.

„Ieškojom sodybos netoli 
Kauno, nes abu su vyru esa-
me kauniečiai. Tačiau tai, ką 
teko apžiūrėti, buvo brangu. 
Be to, mums reikėjo, kad šalia 
būtų žemės. Kai atvažiavome 
čia, viskas atrodė tikrai prastai, 
tačiau širdis pasakė, kad tai ta 
vieta, kurioje turime įsikurti“, 
– šypsodamasi pasakoja jau-
na moteris.

Nors vieta buvo širdžiai 
miela, tačiau pats gyvenama-
sis namas ir kiti pastatai sta-
tyti maždaug prieš 100 me-
tų. Daugybę metų niekas čia 
negyveno, statiniai buvo ti-
krai avarinės būklės: stogas 
kiauras, grindys supuvę, vis-
kas kaip siaubo filme apaugę 

aukšta žole, dilgėlėm, krūmais 
ir vijokliais.

Kalbėdamas apie tvartą, ku-
ris bene geriausiai išsilaikęs, 
Kęstutis džiaugiasi, kad seno-
viniai statybininkai dirbo labai 

tvarkingai: gražiai ir taisyklin-
gai suleido rąstų kampus, dai-
liai atliko ir kitus dailidės bei 
staliaus darbus. Beje, šiame 
kluone praeitais metais vyko 
Ramintos ir Kęstučio vestu-
vės. Gražu, jauku, pagal tradi-

cijas, su daug šviesos lempu-
čių, daug žolynų, o svarbiausia 
– mieli draugai, gera atmosfe-
ra. Sako, Ramintos močiutė iš 

pradžių priešinosi tokiai anū-
kės užgaidai, bet vėliau jai la-
bai patiko...

Meilės bei dėmesio 
reikia ir vaikams, ir 

gyvūnams
Raminta, baigusi Vytauto 

Didžiojo universitete Socia-
linio darbo studijas, Kauno 
kolegijoje dar studijavo žir-
gininkystę ir smulkiųjų gy-
vūnėlių globą. Tad darbas su 
šeimomis, globojančiomis  ir 
norinčiomis įsivaikinti, dera ir 
su globojamais ir auginamais 
gyvūnais – visiems reikia dė-
mesio ir meilės.

Pirmiausia Raminta nuve-
da prie smalsiai besidairančių 
ir po voljerą lakstančių drau-
giškų haskių. Tai be galo mie-
li ir draugiški šunys, išmoky-
ti bendrauti su vaikais, žiemą 
traukti rogutes ir slides, o va-
sarą – tam tikrus paspirtukus. 
Haskiai labai prisirišę prie šei-

mininkų, ir kai tik šie pajuda 
toliau nuo namų, „traukia dai-
nas“ įvairiom natom. Kaipgi 
juos paliko...

Susipažįstame ir su dvime-
tėmis draugėmis asiliuke Si-
ma ir žemaituke Kurpe – jos 
ganosi aptvare, o nuo kaitrios 
saulės slepiasi medžių paunks-
nėje. Pašauktos vardais, tuoj 
pat atžingsniuoja pas šeimi-
ninkę, glaustosi ir meilinasi. 
Nebaikščios, leidžiasi paglos-
tomos ir svetimiems... Sako, 
kad labai patinka vaikams, ku-
rie edukacijų metu domisi gy-
vūnais, glosto, džiaugiasi.

Raminta nuo mažens domė-
josi žirgais, jodinėjo Marvelės 
žirgyne. Ir čia laiko kelis žir-
gus, kuriuos pati ir išjodinė-
jo. Žirgai – didžiausia jaunos 
moters aistra, jie pirmieji iš 
gyvūnų atkeliavo į naujus na-
mus. Raminta pasakoja, kad 
jai teko su žirgais padirbėti ir 
užsienyje – Šveicarijoje, Itali-

joje. Tai, be abejo, davė daug 
įdomios ir vertingos patirties, 
kuri praverčia ir vedant edu-
kacijas vaikams bei suaugu-
siesiems.

Gyvenimo pradžia – be 
elektros ir vandens

Po lauko obelimi gerdami 
Ramintos išvirtą kmynų arba-
tą šnekučiuojamės apie gyve-
nimo kaime privalumus, gy-
vūnus, kaimynus ir visus kitus 
gražius dalykus, kurių teko ir 
tenka patirti. Raminta prisime-
na, kaip kūrėsi naujoje vietoje. 
Pirmiausia reikėjo susitvarky-
ti nors vieną kambariuką, kad 
turėtų kur gyventi. Nebuvo 
elektros, karšto vandens, visą 
vasarą teko gyventi be šaldy-
tuvo. Tai buvo labai nepatogu, 
kadangi maisto produktų kas-
dien neatsiveši... Sako, elektrą 
pavyko įsivesti tik apie Kalė-
das, tad šventės buvo tikrai 
nuostabios...
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Rusijos parlamentas pensijų reformos pataisas  
Rusijos parlamentas vienbalsiai preliminariai pritarė prieštaringai 
vertinamam pensijų reformos įstatymui su prezidento Vladimiro 
Putino pateiktoms pataisomis, planams dėl pensinio amžiaus 
didinimo sukėlus retą visuomenės nepasitenkinimo protrūkį.

Olandijoje dviratininkams su telefonais - ne
Lekiančių dviratininkų, tu pačiu metu besinaudojančių 
mobiliaisiais telefonais, vaizdas yra įprastas Olandijoje, tačiau 
didėjant avarijų, susijusių su telefonais ir dviračiais, skaičiui, 
vyriausybė ketina uždrausti važiuojant dviračiu naudotis telefonu.

kamputyje toks liūdnas, tad jį 
ir pasiėmėme. Jis už tai atsidė-
koja savo ištikimybe“, – pasa-
koja Raminta.

Pasirodo, Čakas – tikras na-
mų sargas, lyg koks ūkvedys 
viską apžiūri, lojimu praneša 
šeimininkams apie atvykusį 
svečią, saugo kieme vaikšti-
nėjančias vištas nuo vanagų ir 
lapių. Matyt, saugo gerai, nes 
kol kas vištos jaučiasi saugios. 
Be to, jomis rūpinasi ir gai-
dys Salvadoras, kuris prižiūri 
savo 8 pačių haremą. Mums 
besikalbant, virš kiemo pra-
dėjo skraidyti vanagas ir pul-
kas kranksinčių varnų, tai gai-
dys kaipmat davė komandą ir 
vištos atbėgo prie šeimininkų, 
tuoj Čakas sulojo – ir vanagas 
pasišalino.

Kaip gyvena dabar? 
Laimingai

Iš miesto, kur turėjo gerai 
įrengtą butą, Ramintą ir Kęs-
tutį išviliojo ne tik meilė vie-
nas kitam, bet ir meilė gyvū-
nams, rūpinimasis jų gerove. 
Juk mieste negali laikyti nei 
žirgų, nei šunų, nei kitokių 
mielų gyvūnėlių, nes tam pa-
prasčiausiai nėra sąlygų. Pa-
sak Ramintos, laikyti žirgą 

gyvenant mieste sudėtinga, 
nes brangiai kainuoja tvarto 
nuoma, o vėliau, kai atsira-
do ir antras žirgas, jau buvo 
problema. Reikėjo erdvės ir 
Kęstučio augintiniams gra-
žiesiems haskiams, kuriems 
būtina pabėgioti gryname ore. 
Taigi, tokia nemaža šeimyna 
ir įsikūrė Nibriuose. Visi šios 

Raminta džiaugiasi, kad vy-
ras viską moka ir sugeba pats. 
Kęstutis yra baigęs A. Stul-
ginskio universiteto Sociolo-
ginės ekonomikos fakultetą, 
sugeba atlikti daugelį inžineri-
nių darbų, susijusių su šildymo 
ir vėdinimo sistemomis. Vyras 
juokaudamas sako, kad mieste 
netilpo jie ir jų pomėgiai, to-
dėl reikėjo ieškoti erdvės. Ar 
nenuobodu kaime jauniems 
žmonėms, ar nepasiilgsta 
miesto gyvenimo? Pasirodo, 
jie labai laimingi čia. O žmo-
nių – užtenka. Atvyksta nema-
žai ekskursijų, vedamos edu-
kacijos su žirgais ir haskiais, 
rengiami žygiai su arkliais ir 
kitokie smagūs užsiėmimai, 
tokie kaip fotosesijos su gy-
vūnais... Vasarą daugiau jodi-
nėjama, tėvai atsiveža vaikus, 
atvyksta grupės iš mokyklų 
bei vaikų globos namų, vyks-
ta dienos stovyklos. Nemažai 
darbo reikalauja ir gyvūnų 
priežiūra, juos reikia pašerti, 
žirgus prajodinėti, palakstyti 
su haskiais. Zaicevičiai rytą 
pradeda maudynėmis Nemu-
ne. Beje, maudytis mėgsta ne 
tik šeimininkai – kai kuriems 
žirgams irgi labai patinka 
maudynės, jie netgi išdykau-
ja kaip vaikai. Abu 
sutuoktiniai propa-
guoja sveiką gyve-
nimo būdą, visiškai 
nevartoja alkoholio, 
stengiasi maitintis 
visaverčiu maistu, 
tačiau nėra vegeta-
rai, valgo ir mėsą, ir 
kiaušinius, tik paste-
bėjo, kad savo augi-
namų vištų negalėtų 
pjauti ir valgyti. Jie 
visi draugai, šeima. 
Tiesą sakant, nei Raminta, 
nei Kęstutis miesto gyveni-
mo visai nepasiilgsta. Pasak 
Kęstučio, kai reikia važiuoti į 
didesnius miestus, patiria tam 
tikrą stresą.

Ateities planų – daug 
Namas, kuriame praleido 

pastarąją žiemą – vėjo pus-
tomas. Kažkaip peržiemojo, 
ištvėrė ir nepabėgo iš savo 
svajonių ūkio. Dabar Kęstu-
tis pats pastatė kieme nedide-
lį laikiną namelį, turi elektrą, 
turi vandenį – ir čia, su visa 
savo didele šeimyna jaučiasi 
laimingi. Ruošiasi atstatyti ir 

namą, jau yra parengtas pro-
jektas, o kada prasidės staty-
bos – neaišku, nes pirmiausia 
reikia pasirūpinti žirgais, kad 
jie per žiemą galėtų gyventi po 

stogu. Reikia tvarkyti tvartą, 
įrengti gardus, iš kitos pusės 
pastatyti pavėsinę, kad gyvu-
liukams būtų patogu ir nešalta. 
Tiesa, turi jie ir specialius ap-
darus – gūnias, tačiau nežinia, 
kokia bus žiema... 

„Minčių ir idėjų turime 
daug, tačiau reikia nemažai lė-
šų ir darbo“, – sako Kęstutis. 

Šeimynos nariai turi 
pareigas

Šioje draugiškoje žmonių 
ir gyvūnų šeimynoje gyvena 
apie 30 narių. Šeimininkai sa-
ko, kad plėstis neketina, bet ką 
žinai... Kaip sakoma, niekada 
nesakyk niekada. Į namiškių 
skaičių įeina žirgai (susipa-
žinome tik su besiganančiais 
arčiau namų), jau minėti po-
niukas, asiliukė, žemaitukė, 
gaidys Salvadoras su vištomis, 
kurios taip pat turi vardus (Ne-

ra, Bjanka, Alvyra, Anzelmu-
tė, Rozalija, Genutė, Leokadi-
ja ir Marcelė). „Policininke“ 
vadinama kumelė, ilgus me-
tus tarnavusi policijoje. Auk-

cione ją nusipirkusi moteris 
kol kas neturi kur laikyti, tad 
laikinai priglaudė Raminta su 
Kęstučiu...

Kitoje sodybos pusėje vie-
name garde ganosi Juodis ir 
Latvė. Latvės vardą kumelė 

gavo dėl to, kad su-
grąžinta nuo Latvi-
jos sienos, nes buvo 
pasmerkta atsidurti 
po mėsininko peiliu. 
Su ja kartu ganosi 
stambus ir galingas 
žirgas Juodis.

O štai Estrela – 
buvęs sportinis žir-
gas, atvežta reabili-
tacijai, truputį šlub-
čioja, bet yra rami, 
gero būdo, tad labai 

tinka edukacijai su vaikais.
Rodydama poniuką, Ra-

minta aiškina, kad šis labai 
mielas gyvuliukas serga re-
ta liga, o buvęs šeimininkas 
neturėjo galimybės gydyti ir 
prižiūrėti, tad ligoniukas ir-
gi atsidūrė jaunų šeimininkų 
globoje. Jam negalima ėsti 
sultingos žolės, tik šieną, jo 
nesveikoms kanopoms reikia 
ypatingos priežiūros ir veteri-
narinių procedūrų.

Šunelis Čakas yra paimtas 
iš gyvūnų prieglaudos. „Visi 
šuneliai pamatę žmogų džiau-
giasi, nori, kad juos paglosty-
tų, priglaustų. O Čakas gulėjo 

šeimynos nariai dirba kas ką 
sugeba. Štai žirgai dalyvauja 
edukacijose, žygiuose, foto-
sesijose. Haskiai irgi netingi-
niauja – žiemą norinčius gauti 
dozę adrenalino pavėžina sli-
dėmis, vasarą – paspirtukais. 
Na, o mažesni, tokie kaip asi-
liukė, žemaitukė, poniukas 
ar vištos ir gaidys – puikios 
fotosesijų dekoracijos. Beje, 
Nibriuose įkvėpimo ir idėjų 
semiasi ir radijo bei televizijos 
laidų kūrėjai. Juk tokių žmo-
nių kaip ši jauna ir miela šeima 
labai nedaug, o taip norėtųsi, 
kad jų būtų daugiau. Tada ir 
aplinkiniai būtų laimingesni. 
Ir Raminta, ir Kęstutis tvirti-
na, kad jie laimingi, kai mato, 
kad kitiems suteikė laimės ir 
džiaugsmo. Jiems malonu, kai 
apsilanko globėjai su globo-
jamais vaikais, globos namų 
vaikai ar paaugliai, kad vaikai 
džiaugiasi pamatę gyvūnus, 
mielai bendrauja su jais. Juk 
netekusiems artimųjų meilės 
ir šilumos jos vis tiek reikia, 
ir tas troškimas vienija.

Nibrių žirgynėlis 
sulaukia svečių

Apie žirgų ir žmonių drau-
gystę pasakojama daug įvai-

rių istorijų, netrūksta ir pa-
vyzdžių, kaip jodinėjimas ir 
bendravimas su žirgu padeda 
sergant įvairiomis judėjimo 
sistemos ligomis, nes tobuli-
nama laikysena, kaip žirgas 
pradžiugina, išmoko džiaugtis 
ir šypsotis autistus bei Dauno 
liga sergančius vaikus.

Tad nenuostabu, kad Nibrių 

žirgynėlis sulaukia daug sve-
čių. Atrodo, vieta gana atoki, 
bet ją žino daugelis ir čia lan-
kosi. Daugeliui vaikų labai 
smagu bendrauti su žirgais, 
šunimis, paglostyti asiliukę, 
pasėdėti ant žemaitukės ar 
mokytis jodinėti tikru dide-
liu žirgu.

Pasak Ramintos, dauguma 
jos augintinių žirgų yra atke-
liavę iš aukcionų, išgelbėti nuo 
mėsininko peilio. Beveik visi 
su savo skaudžiom išgyveni-
mo istorijom ir gražia pabai-
ga, o mieliems šeimininkams 
atsidėkoja savo atsidavimu. 
Ramintai žirgas – draugas, 
kuriam reikia dėmesio, mei-
lės, švelnumo ir atsidavimo 
bei priežiūros. Ne veltui per 15 
gyvenimo metų atiduoti žirgi-
ninkystei ir žirgams.

Džiugina geri kaimynai 
ir gražūs santykiai

Sutuoktiniai vienu balsu 
tvirtina, kad didelė laimė tu-
rėti gerus kaimynus – ne tik 
puikiai sutaria, vieni kitiems 
netrukdo, bet ir pavaišina kas 
kuo turtingi. Zaicevičiai valdo 
10 ha žemės, kurioje ganosi 
žirgai ir smulkesni keturkojai, 
tačiau ir žiemai reikia nemažai 
pasiruošti pašarų. Taigi, ir čia 
praverčia kaimynai, kurie lei-
džia vasarą ganyti gyvulius, 
kiti kaimynai padeda apsirū-
pinti pašarais. Raminta pa-
sakoja, kad neseniai į atokų 
Nibrių kaimą atsikėlė vilnietė 
Monikutė, kuri laiko aveles ir 
ožkytes, gamina sūrius ir jo-
gurtą, kuriuo gali pasimėgau-
ti ir atvykstantys svečiai. Čia, 
kaip ir senoviniuose kaimuo-
se, kaimynai bendrauja gyvai, 
matydami ir jausdami vieni ki-
tus. Čia nuostabi gamta, žmo-
nės ir gyvūnai sudaro gražią 
harmoniją.

„Mes laimingi, todėl visi 
ir buriasi apie mus, o mums 
gera būti su gyvūnais ir žmo-
nėmis“, – šypsodamasi sako 
Raminta.

Tokių gražių gamtos kam-
pelių yra nemažai, tačiau jie 
užmiršti ir palikti likimo va-
liai, tad labai malonu, kad at-
siranda žmonių, prikeliančių 
kaimus naujam gyvenimui. 
Tegul ne iš karto atsiras Ro-
jaus sodas, tačiau tikėkimės, 
kad pirmieji gyventojai jau 
čia...
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Daugeliui gyventojų namai 
yra tvirtovė – vieta, kurioje 
jie jaučiasi saugiausiai. Kad 
šis jausmas neapleistų, 
pirmiausia reikia apsaugoti 
namus ir juose esantį 
turtą nuo įvairių pavojų. 
Draudimo bendrovė 
ERGO Lietuvoje pataria, 
kaip apsisaugoti nuo 
dažniausiai pasitaikančių 
situacijų, per kurias 
nukenčia gyventojų turtas.

Norint apsisaugoti 
nuo ugnies – dėmesys 
elektros prietaisams
Liepsnos milžiniškų nuos-

tolių pridaryti gali akimirks-
niu, todėl svarbu gaisro riziką 
namuose kuo labiau sumažin-
ti. Tam reikia pasirūpinti pati-
kima ir saugia elektros insta-
liacija ir naudoti tik techniškai 
tvarkingus elektros prietai-
sus. Įsitikinkite, kad namuo-
se esantys laidai neįsitempę, 
nesiremia į aštrias briaunas. 
Išeidami iš namų išjunkite vi-

pataria, kaip apsaugoti namus 
sus elektros prietaisus. Jei jū-
sų namai šildomi krosnimis ar 
židiniais, reguliariai tikrinkite 
šildymo sistemą, išvalykite 
dūmtraukius. 

Nepamirškite, kad visuo-
se namuose nuo šiol privalo 
būti įrengti dūmų detektoriai. 
Garso signalu įrenginiai įspės 
apie gresiantį pavojų, o laiku 
iškviesta pagalba padės išgel-
bėti gyvybes ir turtą.

Užlietas būstas – 
dažniausia santechninė 

avarija
Didelių nuostolių namuose 

gali pridaryti ne tik ugnis, bet 
ir vanduo. Dėl trūkusių vamz-
džių, skalbyklių vandens žar-
nelių ir kitų santechninių ava-
rijų gali būti užlieti ne tik jūsų, 
bet ir kaimynų namai. Dėl to 
itin svarbu tinkamai prižiūrėti 
santechninę įrangą – regulia-
riai patikrinti vamzdžių, van-
dens čiaupų, tualeto žarnelių 
būklę, be priežiūros nepalikti 
įjungtos skalbyklės. Namus 

paliekant tuščius ilgesnį laiką, 
patariama visai išjungti van-
dens tiekimą.

Nuo ilgapirščių padės 
saugos sistemos ir 

bendruomeniškumas
Dar viena grėsmė namams 

– vagys. Norint nuo jų ap-
sisaugoti, reikia daug šiuo-
laikiškų saugos priemonių. 

Pradėti vertėtų nuo šarvuo-
tų durų patikimais užraktais, 
papildomai verta įsirengti si-
gnalizaciją ar namų prieigose 
pasirūpinti vaizdo stebėjimo 
kameromis.

Siekiant apsisaugoti nuo va-
gių labai svarbūs ir bendruo-
meniški kaimynai. Paprašius 
jų nelikti abejingiems paste-
bėjus įtartinus asmenis ar iš-

Rasta daugiau nei 3 mln. eurų grynųjų
Per kratą Suomijos kompanijoje „Airistoin Helmi“, kurios valdybos 
narys yra Rusijos pilietis, savaitgalį buvo rasta daugiau nei 3 mln. 
eurų grynųjų. Bendrovė „Airiston Helmi“ supirkinėjo nekilnojamąjį 
turtą netoli strateginių šalies objektų Turku salyno regione.

Tiesioginių išmokų žemdirbiams didėjimas 
Lietuvai siekiant, kad tiesioginės išmokos šalies žemdirbiams po 
2020 metų siektų visos Europos Sąjungos (ES) vidurkį, žemės ūkio 
ministras teigia, kad laipsniškas išmokų didėjimas realus. 

girdus triukšmą, galima išgel-
bėti namų turtą.

Palankus metas 
apdrausti

Apsisaugoti nuo turtui su-
keltų nuostolių taip pat gali 
padėti ir turto draudimas. No-
rintiems pasirūpinti savo na-
mų saugumu šiuo metu ypač 
palankus metas. Žmonės, iki 

2019 m. sausio 31 d. apdrau-
džiantys savo nekilnojamąjį 
arba kilnojamąjį turtą ERGO 
gyventojų turto draudimu, gali 
nemokamai pasirinkti vieną iš 
penkių dovanų: asmens civili-
nės atsakomybės, „Pagalbos 
namuose“, dviračių ir veži-
mėlių, studento daiktų ar pa-
minklų draudimą.

„Atsižvelgdami į klientų 
poreikius, paruošėme net pen-
kias dovanas – kad kiekvie-
nas galėtų išsirinkti sau tinka-
miausią. Asmens civilinės at-
sakomybės draudimas ir sku-
bi meistro pagalba namuose 
pravers, ko gero, kiekvienam, 
dviračių ir vežimėlių draudi-
mas aktualus mėgstantiems 
minti pedalus ar turintiems 
mažų vaikų, o studento daiktų 
draudimas – turintiems studi-
juojančių vaikų. Tikimės, kad 
visi klientai ras jiems tinkamą 
sprendimą“, – sako draudimo 
bendrovės ERGO Prienų at-
stovybės vadovas Alvydas 
Barščevičius. 

Draudimo bendrovės ERGO Prienų atstovybės vadovas Alvydas Barščevičius
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Tvarka yra gera, tik per greitai prie jos pereita
Nauja vaikų mitybos tvarka yra gera, tik per greitai prie jos 
pereita, sako gydytoja dietologė Edita Gavelienė. „Tvarka 
yra parengta gera, bet nebuvo pakankamai išaiškinimo, 
supažindinimo, per greitai pereita prie šitos tvarkos pakeitimo“.

Siūlo drausti alkoholį puodeliuose
Vyriausybė siūlo drausti į taures ar kitą tiesiogiai gerti skirtą 
stiklinę tarą supilstytus stipriuosius gėrimus. Ministrų kabinetas 
taip pat žada didinti stipraus alaus akcizą. Ketinama drausti 
prekiauti alkoholiu, išpilstytu į puodelio tipo pakuotę.

Atsinaujinęs ansamblis „Lietuva“ pristato 
unikalų projektą su folkroko grupe 
„Žalvarinis“
Spalio 26 d. 19 val.  - 
Birštono kultūros centre.

Minint Lietuvos valstybin-
gumo atkūrimo šimtmetį savo 
pajėgas sujungė du veržlūs ir 
profesionalūs kolektyvai – savo 
veidą ką tik atnaujinęs Valstybi-
nis ansamblis „Lietuva“ ir pla-
čiai auditorijai gerai žinoma fol-
kroko grupė „Žalvarinis“. Nau-
jajam sezonui sukurta koncertų 
programa „Švęskime laisvę“ 
– vis įdomesnių išraiškos formų 
ieškančio ansamblio ir garsios 
grupės bendras projektas.

Naujoje bendroje 1,5 valan-
dos trukmės „Lietuvos“ ir „Žal-
varinio“ programoje vyrauja 
pakili nuotaika. Čia supinti au-
tentiški lietuvių liaudies dainų 
tekstai, tautinių šokių elementai 
ir liaudies instrumentų skambe-
sys. Daugeliui pažįstamas tradi-
cines spalvas paryškina šiuo-
laikinės muzikos ir elektrinių 
gitarų skambesys.

„Mes – švenčianti Lietuva! 
Toks mūsų naujojo sezono šū-
kis, siejamas su nauja ansam-
blio strategija. Kviesdami į nau-
jo sezono programas, kviečia-
me švęsti pakilia gaida – švęsti 
mūsų visų laisvę, atkurtos Lie-
tuvos šimtmetį, prisimenant is-
toriją ir liaudies dainas“, – sa-
ko Valstybinio dainų ir šokių 
ansamblio „Lietuva“ vadovė 
Edita Katauskienė.

Senųjų liaudies dainų temati-
ka kuriamos muzikos, šokio ir 
dainų interpretacijos – tai seno 
ir naujo, modernaus ir veržlaus 
sąveika, kuriai gimti padėjo kū-
rybiškas aranžuotojas – kom-
pozitorius, gitaristas, folkroko 
grupės „Žalvarinis“ lyderis Ro-
bertas Semeniukas.

Jis atskleidė, kad idėja, virtusi 
unikalia nauja programa, gimė 
dar prieš 15 metų, kai „Žalva-
rinis“ ir „Lietuva“ po Joninių 

koncerto Nidoje drauge vyko 
į Vilnių.  „Man taip patiko tuo-
metinė „Lietuvos“ programa, 
kad tiesiog pakalbinau ansam-
blį sukurti ką nors drauge. Pa-
galvojau, kad iš tiesų būtų įdo-
mu vienoje scenoje pamatyti 
veržlų ansamblį ir modernaus 
folkloro ir roko grupę. Idėja il-
gai liko neįgyvendinta, tačiau  
geresnės progos jai gimti turbūt 
ir negalėjo būti – minint Lietu-
vos valstybingumo atkūrimo 
šimtmetį mes suvienijome jė-
gas“, – pasakoja Robertas Se-
meniukas. 

Naujajam sezonui sukurta 
ypatinga koncertų programa 
iš liaudies dainų, sutartinių su 
roko, kantri stiliaus muzikos 
interpretacijomis bei specialiai 
pastatyta nauja choreografija. 
Jos autorius – Klaipėdos vals-
tybinio muzikinio teatro baleto 
trupės meno vadovas, Anželi-

kos Cholinos trupės narys, šo-
kėjas, choreografas ir aktorius 
Donatas Bakėjus. 

Prisimindami smagiausias ir 
šviesiausias akimirkas, ir šiek 
tiek tamsesnius faktus, kuriuos 
mums perteikia senosiose liau-
dies dainose pasakojamos isto-
rijos, kviečiame visus džiaugtis 
Lietuvos valstybingumo atkū-
rimo jubiliejumi, švęsti mūsų 
visų Laisvę drauge su Valsty-
biniu ansambliu „Lietuva“ ir 
grupe „Žalvarinis“ jau nuo šio 
rugsėjo. 

Kūrybinė grupė: režisierius ir 
choreografas – Donatas Bakė-
jus; kompozitorius ir aranžuo-
tojas – Robertas Semeniukas; 
kostiumų dailininkė – Daiva 
Samajauskaitė; solistė – Sigita 
Jonynaitė; dirigentas – dr. Egi-
dijus Kaveckas.

Bilietus platina kultūros cen-
tro kasa ir www.bilietai.lt 
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6 mėn. eržiliuką, kiaulę pjovimui, 
grūdus pašarams. Tel. 8 650 
10595.

Pieningos Holšteinų veislės kar-
vės 13 mėn. telyčaitę (360 Eur). 
Tel. 8 648 21256.

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 (10 Eur/50kg). Tel. 8 675 
62639.

Pašarines bulves. Tel.: 8 675 
54742, 8 600 76532.

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

Pašarines bulves. Iki 2 tonų ga-
liu pristatyti į vietą. Tel. 8 683 
47763.

PERKA
Superkame nerūšinius obuolius. 
Tel. 8 600 20174.

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

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

ŽŪB „Žara“ perka kar-
ves, jaučius, telyčias. 
Atsiskaito iš karto.

Tvarko valstybines išmokas. 
Sveria el. svarstyklėmis. 
Pasiima patys. Tel.: 8 685 
86121, 8 699 57191.

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

Tel. 8 612 02125.

Gerai įmitusius, liesus 
ir traumuotus galvi-
jus (AB „Krekenavos 
agrofirma“ kaino-
mis). Taip pat arklius.

Sveriame elektroninėmis 
svarstyklėmis. Atsiskaitome 
iš karto. Tel. 8 616 43646. 

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

Išsinuomoja arba perka dirba-
mos žemės Šilavoto, Leskavos, 
Klebiškio, Jiestrakio apylinkėse. 
Gali būti pieva, arimas, pūdymas 
ar apleista žemė. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 683 47763.

Ūkininkas išsinuomoja arba per-
ka žemės ūkio paskirties žemę 
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio, 
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse 
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Automobiliai ir 
jų dalys

Parduoda
„Ford Galaxy“  (1998 m. 11 mėn., 
85 kW, 2 l, B, TA iki 2018 m. 11 
mėn., 7 vietos). Kalvio priekalą, 
dvi savaeiges žoliapjoves. Tel. 8 
647 51102.

„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.

ŽEMĖS ŪKIS

PARDUODA
Ūkininkas parduoda paaugintus 
mėsinius viščiukus. Tel. 8 686 
79659.

8 mėn. dvi jaunas mišrūnes 
aveles ir stambų aviną (nuo-
traukoje). Tel. 8 601 89238.

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

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

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

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

Tel. 8 682 61641.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

IŠNUOMOJA
Du garažus komercinei veiklai 
Prienuose. Tel. 8 686 97434.

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.

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.

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

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

2 ha ūkio paskirties žemę (ge-
ras privažiavimas) Apušoto k., 
Ašmintos sen., Prienų r. Tel. (8 
319) 47537.

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

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.

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

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

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

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

SODYBAS, SODUS
Sodybą Naravuose, 8 ha žemės 
(35 000 Eur) ir 4,75 ha žemės 
– 180 m Nemuno pakrantės 
pušynas (40 000 Eur). Tel. 8 699 
45745.

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

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

Nekilnojamasis 
turtas

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

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

NAMUS
Medinį namą (116 kv. m, yra 
vietiniai centralinis šildymas ir 
kanalizacija, miesto vanden-
tiekis, mūrinis ūkinis pastatas, 
7 a žemės) arti Prienų miesto 
centro. Tel. 8 601 61247. 

VPT: Tauragės autobusų parkas švaistė lėšas
Tauragės autobusų parkas darbus, prekes ir paslaugas nuolat 
pirkdavo, neskelbdamas viešų konkursų, tiekėjus rinkosi be 
konkurencijos ir todėl neracionaliai naudojo lėšas, pareiškė 
Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT).

Į Lietuvą perkelta 18 pabėgėlių sirų
Po dešimties mėnesių pertraukos į Lietuvą perkeltos trys 
pabėgėlių šeimos – 18 sirų, informavo Migracijos departamentas. 
Kaip BNS sakė departamento vadovė Evelina Gudzinskaitė, 
pabėgėliai perkelti iš Turkijos stovyklų.

Prienų rajono savivaldybės administracija 
perka gyvenamuosius namus Prienų rajone

Prienų rajono savivaldybė administracija, vadovauda-
masi Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daik-
tų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų 
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl 
Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pir-
kimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvar-
kos aprašo patvirtinimo“ ir vykdydama bendruomeninių 
vaikų globos namų tinklo plėtrą perka gyvenamuosius 
namus Prienų rajone.

Pasiūlymų pateikimo terminas 2018 m. spalio 15 d. 
15 val.

Pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į nustatytus verti-
nimo kriterijus ir derybų rezultatus.

Pirkimo dokumentus galite rasti Prienų rajono savi-
valdybės interneto svetainėje adresu www.prienai.lt  arba 
gauti atvykę į Prienų rajono savivaldybės administraciją, 
Laisvės a. 12, Prienai  (113  arba 107 kab.).

Norint pateikti pasiūlymą, reikia užpildyti paraišką, 
pateikti kadastrinių matavimų bylos ir nuosavybę patvir-
tinančių dokumentų, energetinio efektyvumo sertifikato 
kopijas..  Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

 Paraiškas užklijuotuose vokuose  galima pateikti as-
meniškai arba atsiųsti paštu Prienų rajono savivaldybės 
administracijai adresu Laisvės a. 12, Prienai iki vokų at-
plėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2018 m. spalio 15 
d. 15 val. Ant  voko turi būti užrašyta „Gyvenamųjų na-
mų pirkimas“.

Informacija teikiama tel.: (8 319) 61165, (8 319) 
61123.

Prienų rajono savivaldybės administracija

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

Prašome atsiliepti mirusio Alfonso Vinco Gelbūdos pavel-
dėtojus arba jų įgaliotus asmenis, 2018 m. spalio 12 d. 10.00 
val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Išlaužo sen., Šiauliškių 
k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6910/7:28), suderinti sklypo ri-
bas su gretimu žemės sklypu Nr. 6910/7:40, kuriam nurodytu 
laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.  

Prašome atsiliepti mirusio Benedikto Kazio Čipulionio pa-
veldėtojus arba jų įgaliotus asmenis, 2018 m. spalio 12 d. 13.00 
val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Naujosios Ūtos sen., Sker-
sabalio k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6930/1:103), suderinti 
sklypo ribas su gretimu žemės sklypu Nr. 6938/2:82, kuriam 
nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.   

Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, Kaunas 
arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus tęsiami.
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Kvalifikuotas krosnių meistras 
stato krosnis, virykles, šildymo 
sieneles, lauko židinius ir kt. Tel. 
8 602 52537.

Dažome medinius namus-fasa-
dus ir stogus savo ir užsakovo 
medžiagomis. Patirtis. Kokybė. 
Tel. 8 636 94394.

Gaminame betoną, kalkinį skie-
dinį, šulinio žiedus (nuo 0,7 
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę 
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį. 
Atliekame metalo tekinimo ir 
suvirinimo darbus. Tel. 8 687 
95399.

Liejame pamatus, betonuojame. 
Montuojame gipso kartoną, 
glaistome, dažome, kalame daily-
lentes, dedame visų tipų grindis, 
klojame plyteles, atliekame san-
technikos, elektros instaliacijos 
ir griovimo darbus. Klojame 
trinkeles. Lankstome skardas. Tel. 
8 600 96399. 

Šlifuojame, dedame ir lakuoja-
me parketą, dengiame stogus, 
lankstome skardas, skardiname, 
šiltiname ir dažome namų fasa-
dus. Statome karkasinius namus. 
Kasame pamatus, mūrijame, 
tinkuojame, betonuojame, mon-
tuojame tvoras, atliekame langų 
apdailą, montuojame langus ir 
duris. Tel. 8 620 85350.

Kokybiškai remontuojame bu-
tus: dažome, glaistome, klojame 
laminatą, atliekame kitus darbus. 
Tel. 8 606 46488.

Santechnikos darbai: vamzdynų 
keitimas, klozetų keitimas ir 
tvarkymas, maišytuvų keitimas 
ir kiti santechnikos darbai. Skylių 
gręžimas nerūdijančio plieno 
kriauklėse, metalinių vamzdžių 
sriegimas. Katilų prijungimas ir 
medžiagų komplektavimas. At-
vykstu bet kurią savaitės dieną ir 
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių 
gedimų ir darbų) bei į rajonus. 
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.: 
8 684 55308, 8 619 54866.

Gaminame įvairias namų ir ūkinių 
pastatų duris. Kokybę garantuo-
jame. Tel. 8 682 62195.

Nestandartinių medinių 
baldų, laiptų, palangių ir 

kt. gamyba, baldų  
restauravimas ir remontas. 

Žaisliniai baldai, žaislai, 
originalūs proginiai  

suvenyrai. 
Darbų pavyzdžiai: 

https://www.facebook.com/
medis.gyvenimui. 

Tel. 8 687 91723.

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

Paskolos!!! Suteikiame paskolas 
ir refinansuojame Jūsų skolas (ir 
antstolių) iki 10 000 Eur laikotar-
piui iki 48 mėn. Konkurencingai 
mažiausios palūkanos rinkoje. 
AKCIJA - PASKOLAS iki 1000 Eur 
laikotarpiui iki 6 mėn. suteikiame 
nemokamai - be palūkanų. Kon-
sultuojame pensijų II-III kaupimo 
pakopos klausimais. Tel. 8 601 
50935.

Naujai, moderniai įrengto-
je spaudykloje spaudžiame 
ir pasterizuojame obuolių 

sultis. 
Buvę UAB „EKO SULTYS“. 
Adresas: Piliakalnio g. 2, 
Prienai. Tel. 8 606 10196.  

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

Paminklų, tvorelių, kapaviečių 
uždengimų gamyba. Betona-
vimas, montavimas, užpylimas 
skalda, senų kapaviečių restau-
ravimas ir kiti akmens gaminiai. 
Nemokama konsultacija. Tel. 8 
686 96155.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦	 statinių kadastriniai matavi-
mai – inventorizacija,

♦	 geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦	 pastato ašių nužymėjimas,
♦	 žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...

UAB „GEONETAS“  
 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu-

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

8 614 38124. 

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

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

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

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

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.

Lapuočių malkas kaladėmis, su 
pristatymu. Tel. 8 648 10464.

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.

Mažai naudotas dvi vaikiškas 
lovytes (iki 7 mėn. ir iki 5 m. 
vokiškos, baltos spalvos). Tel.: (8 
319) 51535, 8 656 54740.

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

PASLAUGOS

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

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

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

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

Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602 
48941.

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

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

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

karves, telyčias. Moka 6-21 
proc. Sutvarko dokumentus 
subsidijoms gauti. Sveria, 

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),  
8 620 35000 („Omnitel“), 
 8 613 79515 („Tele 2“).

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

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.

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.

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

Mobiliuoju juostiniu gateriu 
pjauname medieną iki 9 m il-
gio, apipjauname lentas kliento 
kieme. Pjauname ir nedidelius 
kiekius. Tel. 8 610 03983.

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

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

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

Prenumeruokite 
Nemuno krašto 

laikraštį  
„Naujasis Gėlupis“ .

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!
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Prienuose autoservise reikalingas 
darbuotojas. Atlyginimas iki 1000 
Eur. Tel. 8 600 50426.

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

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

Vilkikų vairuotojai su CE kate-
gorija darbui po Lietuvą. Atly-
ginimas pagal susitarimą. Tel. 8 
699 11549.

B kat. vairuotojas-ekspeditorius, 
galintis įmonės transportu nakti-
mis 5 kartus per savaitę (antra-
dieniais-šeštadieniais) nuo 20:00 
iki 4:00 val. išvežioti spaudos 
leidinius iš Vilniaus po Prienus, 
Alytų, Varėną. Tel. 8 686 47241 
(d. d. 9-16 val.)

Dovanoja

1,5 mėn. kalytes. Užauga iki 3 kg. 
Tel. 8 659 17643.

Gražius šuniukus. Tel. 8 611 
56063.

Kviečia

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

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

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

Kviečia
PRIENŲ KULTŪROS IR 
LAISVALAIKIO CENTRAS 
KVIEČIA SUAUGUSIUOSIUS Į 
KOLEKTYVUS

Moterų ansamblis „Pienė“. Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio centre, 
choro studijoje (II aukšte). Kolek-

DARBO 
SKELBIMAI

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

Alytuje įsikūrusi statybos 
įmonė UAB „INSTITA“ į darbą 
priims gręžimo operatorius. 

Tel. 8 699 83548.

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

UAB „Gensera“ siūlo darbą 
statybos darbų vadovams, meis-
trams, brigadininkams, lauko 
vamzdynų montuotojams ir 
pagalbiniams darbininkams 
vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų statybos ir 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.

Alytuje įsikūrusi statybos 
įmonė UAB „INSTITA“ į darbą 
priims savivarčių vairuotojus, 
ekskavatorininkus, vamzdynų 

montuotojus.  
Tel. 8 699 83548.

Metalo apdirbimo įmonei reika-
lingi darbuotojai. Darbo vieta: 
Ilgakiemio k., Kauno r. Tel. (8 
37) 536110.

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

Automechanikas-šaltkalvis prižiū-
rėti ir remontuoti sunkiasvores 
mašinas. Atlyginimas 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  auto-
transporto remonto, priežiūros 
ir darbo organizavimo įgūdžiai; 
darbo kompiuteriu įgūdžiai; pa-

reigingumas. CV siųsti el. p.  
info@alytausparama.lt arba  
registruotis tel.  8 615 14903.

HOROSKOPAS
Spalio 1-7 d.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

GYTIS PAŠKEVIČIUS
stichija: Oras

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

 AVINAS 
(03.21-04.20)

pirmadienį ar antradienį gali nu-
tikti kažkas tokio, kas pakeis jū-
sų planus visai savaitei. savaitės 
viduryje gali tekti gerokai pasi-
rūpinti dėl būsimosios karjeros, 
reputacijos ar įvaizdžio. Fizinė 
veikla penktadienį ar šeštadienį 
būtų labai naudinga. sekmadie-
nį pasistenkite nieko neteisti ir 
nesmerkti.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

pasistenkite, kad bloga nuotaika 
ar šiaip emocijos savaitės pra-
džioje neatsilieptų darbo reika-
lams. susierzinimas praeis, o 
klaidas teks taisyti ilgai. savai-
tės viduryje nesiginčykite dėl 
akivaizdžių dalykų. penktadienis 
ir šeštadienis - labai tinkamos 
dienos ką nors patobulinti na-
mų ūkyje.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

pirmosiomis savaitės dienomis 
jausitės saugiai ir užtikrintai. sa-
vaitės viduryje gausite specialią 
užduotį, su kuria nesunkiai susi-
dorosite. Apskritai iki pat savai-
tės pabaigos jausitės laimingas 
žmogus.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

pirmomis savaitės dienomis jū-
sų reputacija versle ar tarnyboje 
gali kiek sušlubuoti. Atgaivą turė-
tumėt rasti asmeniniuose santy-
kiuose. jei sugebėsite bent trum-
pam pamiršti savo problemas ir 
atsipalaiduoti, savaitgalio viešna-
gė pas gimines bus puiki.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Tiesą sakant, šią savaitę vargu ar 
galėsite daryti bent kiek esmin-
gesnės įtakos tam, kas vyksta 
aplink jus. Nesiremkite tik savo 
paties nuojauta. protingiausia 
būtų šiuo metu gerai išsiaiškin-
ti padėtį ir klausyti protingų pa-
tarimų.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

sutriksite suvokęs, kad visi bando 
išsisukti ir nevykdyti ankstesnio 
susitarimo. jūsų šeimynykščiai 
tiesiog dar nesuvokia jūsų siekių 
svarbos ir būtinumo. Apskritai 
savaitė pilna stresų ir konfliktų. 
savaitgalį geriausiai pailsėtumėte 
vienas ar bent jau kuo mažesnėje 
kompanijoje.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Buvote įtikinėjamas, kad viskas 
gerai, todėl tokia opozicija jūsų 
siekiams savaitės viduryje jums 
yra netikėta. Dėl to patirtas stre-
sas netgi gali turėti įtakos jūsų 
sveikatos būklei. gal jus paguostų 
žinia, kad galų gale viskas baigsis 
gerai? Bet kuriuo atveju, neskubė-
kite vardan šventos ramybės au-
koti savo interesų.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Šią savaitę gali tekti priimti tokių 
sprendimų, kokių jums visai nesi-
norėtų. jums atrodys, kad tik jūs 
vienas žinote, kaip protingiausia 
būtų pasielgti. Bet kokį patarimą 
priimsite kaip asmeninį įžeidimą. 
Tai tikrai nėra protinga. Kartais vi-
sai nelauktai galima išgirsti visiš-
kai naują ir vertingą požiūrį.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Laukia emocinga savaitė, pilna 
įdomios veiklos ir jaudinančių 
pasikeitimų. Ne visi jie galų ga-
le bus teigiami, ypač savaitės vi-
duryje. galimas kilimas karjeros 
laiptais. Asmeniniame gyvenime 
tikriausiai niekas nesikeis, bet tai 
juk nėra blogai?

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

visi malonūs dalykai kažkuomet 
baigiasi. Šią savaitę jums tai teks 
pajusti savo kailiu. protingiausia 
šiuo metu būtų nuolankiai pa-
siduoti likimui, nes jokia kova 
nepakeis situacijos. jei bus labai 
sunku, tiesiog pastaukite vilku, 
gal palengvės.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

jei pirmoje savaitės pusėje suge-
bėsite pareigą suderinti su malo-
numu, nušausite du zuikius vienu 
šūviu. Trečiadienį ir ketvirtadienį 
pasistenkite nepulti į depresiją 
vien dėl to, kad kai kurie žmonės 
nesilaiko savo pažadų. Labiau pa-
sikliaukite savo jėgomis. sekma-
dienį pasirūpinkite savo išvaizda.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

savaitė nebus palanki protiniam 
darbui. Ko besiimsite, viskas eisis 
vangiai, vėluosite darbus atiduoti 
arba privelsite juose klaidų. ge-
riausia šiuo metu jums būtų iš-
vykti į komandiruotę arba atsipa-
laiduoti sportuojant ar užsiimant 
kokia kitokia fizine veikla.

tyvo vadovė Aldona Šyvokienė, 
tel. 8 687 24 993

Folkloro grupė „Gija“. Naujų 
narių priėmimas – rugsėjo mėn. 
antradieniais ir ketvirtadieniais  
18.00 val. Prienų kultūros ir lais-
valaikio centre, choro studijoje (II 
aukšte). Kolektyvo vadovė  Dalė 
Zagurskienė, 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. 
antradieniais ir ketvirtadieniais 
18.00 val. Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre, choreografi-
jos salėje (II aukšte). Kolektyvo 
vadovė Ligita Gediminienė, tel. 
8 612 70 673

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

Liaudiškų šokių ansamblis „Tra-
pukas” (amžius nuo 18 m.). 
Naujų narių priėmimas –  rugsėjo 
mėn. pirmadieniais ir trečiadie-
niais 19.00 val. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre, choreogra-
fijos salėje (II aukšte). Kolektyvo 
vadovas Džordanas Jogimantas 
Aksenavičius, tel. 8 687 81 565

PRIENŲ KULTŪROS IR 
LAISVALAIKIO CENTRAS 
KVIEČIA VAIKUS Į 
KOLEKTYVUS

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centro Jaunučių liaudiškų šokių 
grupė „Pliauškutis” (amžius 
8–10 m.). Naujų narių priėmimas 
– rugsėjo mėn. antradieniais ir 
ketvirtadieniais 15.30 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre, 
choreografijos studijoje (II aukš-
te). Kolektyvo vadovė Rasa Jure-
vičienė, 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 Aksena-

vičienė, 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, choreografi-
jos studijoje (II aukšte). Kolektyvo 
vadovė Rasa Jurevičienė, tel. 8 
694 68 243

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Rugsėjo 29 d. Prienų sporto 
arenos (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 „Ru-
dens spalvos 2018“.   Renginyje 
vyks sporto varžybos, meninė 
programa, skaniausio patiekalo 
rinkimai, pramogos  vaikams ir 
kt. Kviečiame tautodailininkus, 
amatininkus, ūkininkus, preky-
bininkus,  dalyvauti ir prekiauti 
šventėje. Norintiems prekiauti 
– dėl leidimų prašome kreiptis 
į Prienų miesto seniūniją tel. (8 
319) 52 195, el. p. irena.stasy-
tiene@prienai.lt Leidimų pre-
kiauti kaina: 14 Eur – juridiniam 
asmeniui; 5,80 Eur – fiziniam 
asmeniui.Dėmesio! Mugėje ne-
bus galima prekiauti alkoholiniais 
gėrimais! Mugės pradžia – 10  
val., šventės atidarymas – 12 
val., numatoma šventės pabaiga 
– 17 val. Šventės programa bus 
paskelbta interneto svetainėje 
www.prienai.lt

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

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

Spalio 20 d. Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre – spektaklis 
vaikams „Dinozaurų nuotykiai“
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Šeštadienis, rugsėjo �9 d. Sekmadienis, rugsėjo �0 d. Pirmadienis, spalio 1 d. Antradienis, spalio � d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
Šventadienio mintys 07:30 Klau-
simėlis 08:00 Gyventi kaime 
gera 08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite 09:00 Brolių Grimų 
pasakos 10:00 Gustavo enciklo-
pedija 10:30 lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai 11:30 Mūsų gyvū-
nai 12:00 pasaulio dokumentika. 
Stebuklingi metų laikai 13:00 pa-
saulio dokumentika. Singapūras 
– klestintis atogrąžų rojus 13:55 
puaro 15:43 Loterija „Keno Loto” 
15:45 Žinios. Orai 16:00 Istori-
jos detektyvai 16:45 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis” 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 Duokim ga-
ro! 19:30 Savaitė 20:25 Loterijos 
„Keno loto” ir „Jėga” 20:30 pa-
norama 20:52 Sportas 21:00 
premjera. leitis 21:50 premje-
ra. Suknelė vestuvėms 23:30 
Akistata su dinozaurais 00:00 
lRt radijo žinios  

 
06:25 Dienos programa 06:30 
Madagaskaro pingvinai (7) 
06:55 Įspūdingasis Žmogus-
voras (15) 07:20 “Nickelodeon” 
valanda. Kung Fu panda (14) 
07:45 Sveiki atvykę į “Veiną” 
(15) 08:10 Riterių princesė Ne-
la (3) 08:35 tomo ir Džerio nuo-
tykiai (10) 09:00 Ogis ir tarako-
nai (50) 09:10 Ogis ir tarakonai 
(51) 09:20 Misija “Karvės” 10:50 
Netikšunis 12:30 Galaktikos gel-
bėtojai 14:30 Ieškokit Gudručio! 
16:40 Ne vienas kelyje 17:20 
Teleloto 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 Lietu-
vos balsas 22:00 lūžio taškas 
00:10 Gyvų neliks 01:50 Devy-
ni gyvenimai 

 
06:15 Televitrina 06:30 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 07:00 
Keršytojų komanda 07:30 Aladi-
nas 08:00 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą 08:30 Mamyčių klubas 
09:00 Kulinarinis detektyvas 
09:30 penkių žvaigždučių būs-
tas 10:00 pasaulis pagal mote-
ris 10:30 Svajonių sodai 11:30 
Mėnulio princesė 13:35 Knygų 
vagilė 16:10 Simpsonai 16:45 
ekstrasensų mūšis 18:30 tV3 
žinios 19:22 tV3 sportas 19:27 
tV3 orai 19:30 X Faktorius 
22:00 paskutinė tvirtovė 00:10 
Marsietis 02:50 Džonas Kar-
teris 05:05 Naujakuriai 05:25 
Naujakuriai  

06:30 Galiūnų varžybos. lie-
tuvos rinktinė-pasaulio rinktinė 
07:30 Gyvūnijos stebuklai (6) 
08:30 Tauro ragas 09:00 Lietu-
vos galiūnų čempionato etapas 
10:00 Vaikai šėlsta (27) 10:30 
Katės ar šunys? Kas geresnis 
(1) 11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai (4) 12:50 Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami kraštai 

(5) 13:50 ekstrasensų mūšis (6) 
16:30 Raudona linija 17:00 LKL 
čempionatas. Neptūnas - liet-
kabelis 19:30 Nepaprasti italų 
nuotykiai Rusijoje 21:40 Juoda-
sis sąrašas (22) 22:40 Gyvi nu-
mirėliai (3) 23:40 Kario kumštis 
01:20 ekstrasensų mūšis (6) 
03:20 Skambutis 2   

 
05:30 Grilio skanėstai 06:00 
Skinsiu raudoną rožę 07:00 
programa 07:04 tV parduotu-
vė 07:20 „pasaulis iš viršaus“ 
08:30 Kaimo akademija 09:00 
Šiandien kimba 10:00 „pasaulio 
turgūs. Barselona“ 10:35 „pa-
saulio turgūs. tel avivas“ 11:10 
Ekovizija 11:20 „Nuostabūs po-
jūčiai“ 13:50 „Širdies plakimas“ 
(9; 10) 16:00 Žinios 16:18 Orai 
16:20 Krepšinio pasaulyje su 
V 16:55 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas. Singapūro Gp 
apžvalga 18:00 Žinios 18:27 
Orai 18:30 „Namas prie šalti-
nio“ (1; 2) 20:00 Žinios 20:27 
Orai 20:30 „Namas prie šalti-
nio“ ( 2 tęs.) 21:00 „24/7“ 22:00 
Žinios 22:27 Orai 22:30 „Šėtono 
medžioklė“ (1; 2) 00:00 „Glucha-
riovas“ (2/29) 01:05 „Bitininkas 
“ (2/25) 02:10 „Baudėjas“ (9) 
03:00 „Moterų daktaras“ (2/12) 
03:50 „Neišsižadėk“ (42) 04:45 
„Baudėjas“ (9) 05:35 Neprijau-
kinti. Kodjako sala“ 

 
06:10 Televitrina 06:25 Ledo ke-
lias 07:25 Richardo Hammondo 
nuotykiai džiunglėse 08:30 San-
dėlių karai 09:00 Gyvūnų manija 
09:30 Vienam gale kablys 10:00 
praeities žvalgas 10:30 plane-
tos talentai 11:00 Topmodeliai 
12:00 Candy Crush 13:00 lFF 
taurės finalo rungtynės. Kau-
no “Stumbras” – Vilniaus “Žal-
giris” 14:00 Atšiaurioji Aliaska 
15:00 Ledo kelias 16:00 Iš pe-
ties 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 X failai 23:00 X fai-
lai 00:00 ponas ir ponia Smitai 
02:10 Candy Crush

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 lRt OpUS ORe. 
Grupė „Kamanių šilelis” 07:05 
Mokslo sriuba 07:30 Kultū-
rų kryžkelė. Vilniaus albumas 
07:45 Kultūrų kryžkelė. trem-
bita 08:00 Kultūrų kryžkelė. 
Menora 08:15 Kultūrų kryžke-
lė. Vilniaus sąsiuvinis 08:30 
Krikščionio žodis 08:45 Kelias 
09:00 Euromaxx 09:30 prem-
jera. Neribotos žmogaus gali-
mybės 10:00 aRtS21 10:30 
pradėk nuo savęs 11:00 Septy-
nios Kauno dienos 11:30 Durys 
atsidaro 12:00 Teatras 13:00 
linija, spalva, forma 13:30 Vie-
nuolynų kelias lietuvoje 14:00 
Legendos 14:45 Šventadienio 
mintys 15:10 Greta milžinų. 
Dainų šventės folkloro dienos 
„Didžių žmonių žemė” šventinis 
koncertas 17:05 Dar penkios mi-
nutės nakties 18:00 Nes man tai 
rūpi 18:45 Mano tėviškė 19:00 
Mūsų miesteliai 20:00 Nebaig-
tas stebuklas 20:38 Nebaigtas 
stebuklas 21:17 Nebaigtas ste-
buklas 22:00 Joana Daunytė. 
Dangiškoji arfa 23:30 Anapus 
čia ir dabar

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:15 premjera. 
Senis 10:20 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 8 11:10 Komi-
saras Reksas 12:00 Beatos virtu-
vė 13:00 Klauskite daktaro 13:58 
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios 
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30 
premjera. Seserys 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Vartotojų kontrolė 
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas 21:29 loterija „Jė-
ga” 21:30 lRt forumas 22:30 
Dviračio žinios 23:00 premjera. 
Genijus. einšteinas 00:00 LRT 
radijo žinios 00:10 Štutgarto krimi-
nalinė policija 8 01:00 LRT radijo 
žinios 01:05 Savaitė 02:00 LRT 
radijo žinios 02:05 Klauskite dak-
taro 03:00 lRt radijo žinios 03:05 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo 
žinios 04:05 Vartotojų kontrolė 
05:00 Seserys  

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(358-360) 07:30 Madagaskaro 
pingvinai (8) 07:55 Volkeris, tek-
saso reindžeris (11) 08:55 Rytas 
su LNK 10:55 Nuo... Iki... 11:25 
Meilės sparnai (101) 12:25 Mei-
lės sparnai (102) 13:25 Gyveni-
mo daina (85) 14:25 Dvi širdys 
(1158-1161) 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 
20:30 pReMJeRa Kaip liveta 
pasakys 21:00 Rimti reikalai (17) 
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 
Orai 22:30 VaKaRO SeaNSaS 
Samdomas žudikas. Nuodėmių 
atleidimas 00:35 Akloji zona (17) 
01:30 lūžio taškas 

 
05:05 Naujakuriai 05:25 Naujaku-
riai 06:10 Televitrina 06:25 Inoeks-
pertai 06:55 Simpsonai 07:55 Sva-
jonių sodai 08:55 Meilės sūkuryje 
09:55 Tai - mano gyvenimas 12:00 
laukinė žemė 13:00 pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 16:00 tV3 žinios 
16:28 tV3 orai 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 spor-
tas 19:27 tV3 orai 19:30 Visi mes 
žmonės 20:30 Moterys meluoja 
geriau 21:00 tV3 vakaro žinios 
21:52 tV3 sportas 21:57 tV3 orai 
22:00 Kobra 11 23:00 Blogas poli-
cininkas 00:05 Nuodėmių daktaras 
01:00 Kaulai 01:55 Rouzvudas 
02:45 Specialioji jūrų policijos tar-
nyba 03:35 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę 04:25 paskutinis 
žmogus Žemėje 04:50 Nuodėmių 
daktaras 05:35 Naujokė 

07:00 Didžiojo sprogimo teori-
ja (21) 07:30 Kijevo operatyvinė 
grupė (26) 08:30 Farų karai (11) 
09:30 teisingumo agentai (27) 

10:35 Kobra 11 (12) 11:40 Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsakas 
(32) 12:45 Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius (1) 13:45 Ki-
jevo operatyvinė grupė (27) 14:50 
Farų karai (12) 15:50 Teisingumo 
agentai (28) 16:55 Kobra 11 (13) 
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (33) 19:00 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(2) 20:00 DelFI dėmesio centre 
su edmundu Jakilaičiu 20:30 Info 
diena 21:00 projektas “Monstras” 
22:40 Nepaprasti italų nuotykiai 
Rusijoje 00:45 Juodasis sąrašas 
(22) 01:40 Gyvi numirėliai (3)

 
05:35 Neprijaukinti. Kodjako sa-
la“ 05:55 programa 05:59 tV 
parduotuvė 06:15 Grilio skanės-
tai 06:50 Šiandien kimba 07:50 
„Gluchariovas“ (2/8) 09:00 „24/7“ 
10:00 „Šėtono medžioklė“ (1; 2) 
12:20 „Bitininkas“ (1/28) 13:30 
tV parduotuvė 13:45 „Glucha-
riovas“ (2/35) 14:55 „Mesingas. 
aplenkiantis laiką“ (12) 16:00 Re-
porteris 16:57 Orai 17:00 „Moterų 
daktaras“ (3/25) 18:00 Reporteris 
18:53 Orai 18:55 pReMJeRa. 
„Mentų karai. Kijevas. Užpuolikai“ 
(1/1) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 
20:30 Nuoga tiesa 22:00 Reporte-
ris 22:55 Orai 23:00 2018 m. „For-
mulės-1“ čempionatas. Rusijos Gp 
apžvalga. 00:30 Gyvenimo būdas 
01:05 „Bitininkas“ (2/26) 02:10 
„Baudėjas“ (10) 03:00 „Moterų 
daktaras“ (2/13) 03:50 „Neišsiža-
dėk“ (43) 04:45 „Baudėjas“ (10) 
05:35 „Neprijaukinti.aliaska“ 05:39 
tV parduotuvė 

 
06:15 Televitrina 06:30 6 kadrai 
07:00 Topmodeliai 08:00 Kaulai 
09:00 Autopilotas 09:30 CSI Ma-
jamis 10:30 Simpsonai 11:30 Ko-
bra 11 12:30 Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama 13:30 Univeras. 
Naujas bendrikas 14:30 Televitri-
na 15:00 Kaulai 16:00 CSI Maja-
mis 17:00 Kobra 11 18:00 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 19:00 
Univeras 20:00 Saša ir Tania 20:30 
Žinios 20:58 Orai 21:00 padangių 
akis 23:00 Neramios sielos 01:05 
Daktaras Hausas 01:55 Amerikie-
čiai 02:50 Naujakuriai 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis„Bliuzo nak-
tys 2017” 07:05 Linija, spalva, 
forma 07:30 alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2 07:45 pašėlę Blin-
kio Bilo nuotykiai 08:00 Detekty-
vė Miretė 08:10 Aviukas Šonas 
5 08:20 Vienuolynų kelias lietu-
voje 08:50 Kaip atsiranda daiktai 
11 09:15 Labas rytas, Lietuva 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
12:15 Savaitė 13:10 Vilniaus Ba-
lio Dvariono dešimtmetės muzi-
kos mokyklos 70-mečio jubiliejinis 
koncertas 14:30 Žmonės, kurie 
sukūrė lietuvą 15:15 Kaip atsi-
randa daiktai 11 15:40 premjera. 
alvinas ir patrakėliai burundukai 2 
15:50 Riteris Rūdžius 16:05 Nau-
ji piterio peno nuotykiai 2 16:30 
Laba diena, Lietuva 18:00 Kul-
tūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 
18:15 Giminės po 20 metų 19:00 
ARTi 19:15 premjera. Iš arti 20:10 
Kultūros diena 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. 
Orai 21:30 premjera. Varšuva, 44-
ieji 23:30 Istorijos detektyvai 00:00 
DW naujienos rusų kalba 

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:15 premjera. 
Senis 10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 1 11:10 Komisaras Rek-
sas 12:00 Stilius 13:00 Klauski-
te 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 (Ne)emigrantai 20:25 Lote-
rija „Keno Loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Spor-
tas 21:29 loterija „Jėga” 21:30 
Koncertas, skirtas Lietuvos poli-
cijos 100-mečiui paminėti 23:10 
premjera. 12 beždžionių 1 00:00 
lRt radijo žinios 00:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 1 01:00 LRT 
radijo žinios 01:10 Istorijos detek-
tyvai 02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 LRT radi-
jo žinios 03:05 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(361-363) 07:30 Madagaskaro 
pingvinai (9) 07:55 Volkeris, tek-
saso reindžeris (12) 08:55 Rytas 
su LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės 
sparnai (103) 12:25 Meilės spar-
nai (104) 13:25 Gyvenimo daina 
(86) 14:25 Dvi širdys (1162-1165) 
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 Kaip 
Liveta pasakys 21:00 Rimti reika-
lai (18) 21:30 Žinios 22:24 Sportas 
22:28 Orai 22:30 VaKaRO SeaN-
SAS Skubi siunta 00:20 Akloji zo-
na (18) 01:15 Samdomas žudikas. 
Nuodėmių atleidimas 

 
05:35 Naujokė 06:10 Televitrina 
06:25 Mokytis niekada nevėlu 
06:55 Simpsonai 07:55 Visi mes 
žmonės 08:55 Meilės sūkuryje 
09:50 Tai - mano gyvenimas 12:00 
laukinė žemė 13:00 pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 16:00 tV3 ži-
nios 16:28 tV3 orai 16:30 tV 
pagalba 18:30 tV3 žinios 19:22 
tV3 sportas 19:27 tV3 orai 19:30 
prieš srovę 20:30 Moterys meluo-
ja geriau 21:00 tV3 vakaro žinios 
21:52 tV3 sportas 21:57 tV3 orai 
22:00 12 galimybių 00:15 Nuodė-
mių daktaras 01:10 Kaulai 02:05 
Rouzvudas 02:55 Specialioji jū-
rų policijos tarnyba 03:45 Kaip 
išsisukti įvykdžius žmogžudystę 
04:35 paskutinis žmogus Žemėje 
05:00 Nuodėmių daktaras  

07:00 Didžiojo sprogimo teori-
ja (22) 07:30 Kijevo operatyvinė 
grupė (27) 08:30 Farų karai (12) 
09:30 teisingumo agentai (28) 
10:35 Kobra 11 (13) 11:40 Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsa-
kas (33) 12:45 Įstatymas ir tvar-

ka. Specialiųjų tyrimų skyrius (2) 
13:45 Kijevo operatyvinė grupė 
(28) 14:50 Farų karai (13) 15:50 
teisingumo agentai (29) 16:55 
Kobra 11 (14) 18:00 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (34) 
19:00 Įstatymas ir tvarka. Specia-
liųjų tyrimų skyrius (3) 20:00 DEL-
FI dėmesio centre su edmundu 
Jakilaičiu 20:30 Info diena 21:00 
Gyvatės lėktuve 23:10 projek-
tas “Monstras” 00:45 Strėlė (21) 
01:40 Velniški Stivo Ostino iš-
bandymai (3) 

 
05:35 „Neprijaukinti.aliaska“ 05:39 
tV parduotuvė 05:55 programa 
06:15 Lietuva tiesiogiai 06:50 
10 min iki tobulybės su Jurijumi 
07:00 Skinsiu raudoną rožę 07:50 
„Gluchariovas“ (2/9) 09:00 Gyve-
nimo būdas 10:00 „Namas prie 
šaltinio“ (1; 2) 12:20 „Bitininkas“ 
(1/29) 13:30 tV parduotuvė 13:45 
„Mentų karai. Kijevas. Užpuolikai“ 
(1/1) 14:55 „Mesingas. aplen-
kiantis laiką“ (13) 16:00 Reporte-
ris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:57 
Orai 17:00 „Moterų daktaras“ 
(3/26) 18:00 Reporteris 18:53 Orai 
18:55 pReMJeRa. „Mentų karai. 
Kijevas. Užpuolikai“ (1/2) 20:00 
Reporteris 20:30 Lietuva tiesio-
giai 20:57 Orai 21:00 „patriotai“ 
22:00 Reporteris 22:55 Orai 23:00 
Nuoga tiesa 00:00 „Gluchariovas“ 
(2/30) 01:05 „Bitininkas“ (2/27) 
02:10 „Baudėjas“ (11) 

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir 
Tania 07:00 Topmodeliai 08:00 
Kaulai 09:00 Gyvūnų manija 
09:30 CSI Majamis 10:30 Simp-
sonai 11:30 Kobra 11 12:30 Kaip 
aš susipažinau su jūsų mama 
13:30 Univeras 14:30 Televitrina 
15:00 Kaulai 16:00 CSI Majamis 
17:00 Kobra 11 18:00 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 19:00 
europos taurės krepšinio rungty-
nės. Vilniaus “Rytas” – Malagos 
“Unicaja” 21:00 Baradač’ius 21:30 
6 kadrai 21:45 UeFa čempionų ly-
gos rungtynės. “pFC CSKa Mos-
kva” – “Real Madrid CF” 23:50 X 
mutantai 00:50 pėdsakai 01:40 
Daktaras Hausas 02:30 Ameri-
kiečiai 03:25 Naujakuriai

 
05:15 Giminės po 20 metų 06:00 
Lietuvos Respublikos himnas 
06:05 XX tarptautinis akordeono 
festivalis „Vilnius 2017” 07:10 Mi-
sija. Vilnija 07:30 Alvinas ir patra-
kėliai burundukai 2 07:40 Riteris 
Rūdžius 07:55 Nauji piterio peno 
nuotykiai 2 08:20 Mokslo sriuba 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11 
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba 12:15 
Gimę tą pačią dieną 13:10 Ana-
pus čia ir dabar 14:00 Vienuolynų 
kelias Lietuvoje 14:30 Iš arti 15:15 
Kaip atsiranda daiktai 11 15:40 
premjera. alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai 2 15:50 Riteris Rūdžius 
16:05 Nauji piterio peno nuoty-
kiai 2 16:30 Laba diena, Lietuva 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora 
18:15 Giminės po 20 metų 19:00 
ARTi 19:15 premjera. 1956-ieji. 
Naujojo pasaulio gimimas 20:10 
Kultūros diena. 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. 
Orai 21:30 Antradienio detektyvas 
23:30 Ei, tai vija pinavija 00:15 Da-
bar pasaulyje 00:45 Džiazo muzi-
kos vakaras

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

�1.00 val.

„Projektas “Monstras”“

 

�1.00 val.

„Gyvatės lėktuve“

 

19.�0 val.
„Nepaprasti italų nuoty-

kiai Rusijoje“

 

19.�0 val.

„Džonas Karteris“
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:15 premjera. 
Senis 10:20 Štutgarto krimina-
linė policija 1 11:10 Komisaras 
Reksas 12:00 Gyvenimas 13:00 
Klauskite daktaro 13:58 Loterija 
„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15 
Laba diena, Lietuva 16:30 prem-
jera. Seserys 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai 18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Specialus tyrimas 20:25 Lo-
terija „Keno Loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Gimę 
tą pačią dieną 22:30 Dviračio 
žinios 23:00 premjera. prieš au-
drą 1 00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 1 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Vakaras su edita 02:00 LRT 
radijo žinios 02:05 Klauskite dak-
taro 03:00 lRt radijo žinios 03:05 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo 
žinios 04:05 Specialus tyrimas 
05:00 Seserys  

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(367-369) 07:30 Madagaskaro 
pingvinai (11) 07:55 Volkeris, tek-
saso reindžeris (14) 08:55 Rytas 
su LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės 
sparnai (107-108) 13:25 Gyveni-
mo daina (88) 14:25 Dvi širdys 
(1170-1173) 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva 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 (20) 
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 
Orai 22:30 VaKaRO SeaNSaS. 
pReMJeRa Vidury vandenyno 
00:50 akloji zona (20) 01:40 Me-
nas vogti 03:15 alchemija XXXI. 
Visa tiesa apie vamzdį 03:45 RE-
tROSpeKtYVa 

 
05:30 Naujokė 06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 07:55 Gero 
vakaro šou 08:50 Meilės sūku-
ryje 09:55 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 12 galimybių 3. padėtis be 
išeities 23:45 Nuodėmių daktaras 
00:40 Kaulai 01:35 Rouzvudas 
02:25 Specialioji jūrų policijos tar-
nyba 03:15 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę 04:05 paskutinis 
žmogus Žemėje 04:30 Nuodėmių 
daktaras 05:20 Naujokė  

07:00 Didžiojo sprogimo teori-
ja (24) 07:30 Kijevo operatyvinė 
grupė (29) 08:30 Farų karai (14) 
09:30 Teisingumo agentai (30) 
10:35 Kobra 11 (15) 11:40 Reali 

mistika (16) 12:45 Reali mistika 
(17) 13:45 Kijevo operatyvinė 
grupė (30) 14:50 Farų karai (15) 
15:50 Teisingumo agentai (31) 
16:55 Kobra 11 (16) 18:00 Info die-
na 18:30 lKl čempionatas. Dzūki-
ja - Neptūnas 21:00 aukšta įtampa 
22:55 Teisingumo misija 00:55 
Strėlė (23) 01:50 Reali mistika (16) 
02:45 Reali mistika (17) 

 
05:35 „Neprijaukinti. afrika“ 05:55 
programa 05:59 tV parduotu-
vė 06:15 Lietuva tiesiogiai 06:50 
Kaimo akademija 07:20 Gyveni-
mo būdas 07:50 „Gluchariovas“ 
(2/11) 09:00 „Ant bangos“ 10:10 
10 min iki tobulybės su Jurijumi 
10:20 „Širdies plakimas“ (1; 2) 
12:20 „Bitininkas“ (1/31) 13:30 
tV parduotuvė 13:45 „Mentų ka-
rai. Kijevas. Užpuolikai“ (1/3) 14:55 
„Mesingas. aplenkiantis laiką“ (15) 
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tie-
siogiai 16:57 Orai 17:00 „Moterų 
daktaras“ (3/28) 18:00 Reporteris 
18:47 Orai 18:50 Rubrika „Vers-
lo genas“.” 18:55 pReMJeRa. 
„Mentų karai. Kijevas. Užpuolikai“ 
(1/4) 20:00 Reporteris 20:30 Lie-
tuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00 
„Ant bangos“ 22:00 Reporteris 
22:52 Orai 22:55 Rubrika „Verslo 
genas“.” 23:00 „Ant bangos“ 00:00 
„Gluchariovas“ (2/32) 01:05 „Biti-
ninkas“ (2/29) 02:10 „Iššūkis“ (1/1) 
03:00 „Moterų daktaras“ (2/16) 
03:50 „40 plius, arba jausmų ge-
ometrija“ (4) 04:45 „Iššūkis“ (1/1) 
05:35 „Neprijaukinti. Norvegija“ 
05:55 programa 05:58 pasaulis iš 
viršaus“ 05:59 tV parduotuvė  

 
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 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 20:00 Saša ir Tania 20:30 
Žinios 20:58 Orai 21:00 Grūdin-
tas plienas 23:30 Rezidentas 
00:30 pėdsakai 01:20 Daktaras 
Hausas 02:10 amerikiečiai 03:00 
Naujakuriai 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XVI tarptautinis džiazo festi-
valis „Vilnius Mama Jazz 2017” 
07:30 alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai 2 07:40 Riteris Rūdžius 
07:55 Nauji piterio peno nuotykiai 
2 08:20 Neribotos žmogaus gali-
mybės 08:50 Kaip atsiranda daik-
tai 11 09:15 Labas rytas, Lietuva 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
12:15 „Lietuvos kolumbai” 13:10 
Stambiu planu 13:55 Mokslo sriu-
ba 14:20 Klaidinimo menas. Ne-
žinoma kamufliažo istorija 15:15 
Kaip atsiranda daiktai 11 15:40 
auklė Mun 15:50 Riteris Rūdžius 
16:05 Nauji piterio peno nuotykiai 
2 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 
18:15 Giminės po 20 metų 19:00 
ARTi 19:15 Žmogus, kuris foto-
grafavo Vietnamą 20:10 Kultūros 
diena. 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai 
21:30 lietuvių kino klasika 22:40 
anapus čia ir dabar 23:30 poezi-
jos ir muzikos vakaras su Agne ir 
Giedriumi arbačiauskais

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 08:50 adolfo Rama-
nausko-Vanago valstybinės laido-
tuvės 10:30 Nematomas frontas 
12:00 (Ne)emigrantai 13:00 Var-
totojų kontrolė 13:58 Loterija „Ke-
no 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 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba 19:30 Beatos virtuvė 
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas 21:29 loterija „Jė-
ga” 21:30 Auksinis protas 22:50 
Fantastiškas penktadienis 00:30 
Klausimėlis 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Gyvenimas 02:00 LRT radijo 
žinios 02:05 Gimę tą pačią dieną 
03:00 lRt radijo žinios 03:05 tV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 
04:00 lRt radijo žinios 04:05 Na-
cionalinė paieškų tarnyba 05:00 
Seserys 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(370-372) 07:30 Madagaskaro 
pingvinai (12) 07:55 Volkeris, tek-
saso reindžeris (15) 08:55 Rytas 
su LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės 
sparnai (109) 12:25 Meilės sparnai 
(110) 13:25 Gyvenimo daina (89) 
14:25 Dvi širdys (1174-1177) 16:30 
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Gy-
vūnų policija 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 
penktadienis 21:00 SaVaItĖS 
HItaS Ugnies žiedas 23:30 Ab-
soliutus blogis. Išnykimas 01:20 
Naktinis pasivažinėjimas 03:00 
Vidury vandenyno 

 
05:20 Naujokė 06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 07:55 Farai 
08:50 Meilės sūkuryje 09:50 Tai 
- mano gyvenimas 12:00 Lauki-
nė 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 Karališka 
drąsa 21:15 Bėgantis labirintu 
23:35 1303 butas 01:15 12 gali-
mybių 03:10 12 galimybių 2. per-
krauta 04:50 Rouzvudas 05:35 
Naujokė

07:00 Didžiojo sprogimo teorija (1) 
07:30 Kijevo operatyvinė grupė 
(30) 08:30 Farų karai (15) 09:30 
Teisingumo agentai (31) 10:35 Ko-
bra 11 (16) 11:40 Reali mistika (18) 
12:45 Reali mistika (19) 13:45 Ki-
jevo operatyvinė grupė (31) 14:50 
Farų karai (16) 15:50 Teisingumo 
agentai (32) 16:55 Kobra 11 (17) 
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (35) 19:00 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(4) 20:00 @rimvydasvalatka 20:30 

Info diena 21:00 Trintukas 23:20 
aukšta įtampa 01:15 Kortų namelis 
(1) 02:10 Reali mistika (18) 03:00 
Reali mistika (19) 

 
05:35 „Neprijaukinti. Norvegija“ 
05:55 programa 05:58 pasaulis 
iš viršaus“ 05:59 tV parduotu-
vė 06:15 Lietuva tiesiogiai 06:25 
„Nuostabūs pojūčiai“ 06:50 10 
min iki tobulybės su Jurijumi 07:50 
„Gluchariovas“ (2/12) 09:00 Nuoga 
tiesa 10:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi 10:40 Gyvenimo būdas 
11:20 „Ant bangos“ 12:20 „Bitinin-
kas“ (1/32) 13:30 tV parduotuvė 
13:45 „Mentų karai. Kijevas. Už-
puolikai“ (1/4) 14:55 „Mesingas. 
aplenkiantis laiką“ (16) 16:00 
Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis 
su D 16:57 Orai 17:00 „Moterų 
daktaras“ (3/29) 18:00 Reporteris 
18:53 Orai 18:55 pReMJeRa. 
„Mentų karai. Kijevas. Klusnūs 
kareivėliai“ (2/1) 20:00 Reporteris 
20:30 Kitoks pokalbis su D 20:57 
Orai 21:00 „Adomo obuolys“ 22:00 
Reporteris 22:55 Orai 23:00 „Ant 
bangos“ 01:15 „Moterų daktaras“ 
(2/15; 2/16) 03:05 „Baltoji ver-
gė“ (43; 44) 04:30 „Neprijaukinti. 
afrika“ 04:50 „Iššūkis“ (3/11; 3/12)  

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 praeities žvalgas 09:30 CSI 
Majamis 10:30 Simpsonai 11:00 
Simpsonai 11:30 Kobra 11 12:30 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 13:00 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 13:30 Univeras 14:00 
Univeras 14:30 Televitrina 15:00 
Kaulai 16:00 CSI Majamis 17:00 
Kobra 11 18:00 MultiGyn Moterų 
lygos krepšinio rungtynės. Kauno 
,,aistės-lSMU” - Klaipėdos ,,Fortū-
na” 20:00 Farai 21:00 Žinios 21:53 
Sportas 21:58 Orai 22:00 Brėkš-
tanti aušra. 1 dalis 00:20 Grūdintas 
plienas 02:35 Rezidentas 

 
05:15 Giminės po 20 metų (4 s.) 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2018. „pokaz trio” 07:05 
Durys atsidaro 07:30 auklė Mun 
07:40 Riteris Rūdžius 07:55 Nauji 
piterio peno nuotykiai 2 08:20 Ei, 
tai vija pinavija. aktorė lilija Ža-
deikytė skaito lietuvių poetų eiles 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11 
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:15 
Istorijos detektyvai 13:00 Septy-
nios Kauno dienos 13:30 Lietuva 
mūsų lūpose 14:00 ARTi 14:20 
Žmogus, kuris fotografavo Vietna-
mą 15:15 Kaip atsiranda daiktai 11 
15:40 auklė Mun 15:55 premjera. 
pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 16:10 
premjera. Detektyvė Miretė 16:20 
premjera. aviukas Šonas 5 16:30 
Laba diena, Lietuva 18:00 Mokslo 
sriuba 18:15 lietuvos tūkstantme-
čio vaikai 19:05 ARTi 19:20 Kiotas. 
Romantiška pažintis su nacionali-
nėmis vertybėmis 20:10 Kultūros 
diena 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai 
21:30 Koncertas, skirtas tarptauti-
nei Mokytojų dienai 23:00 Nepapa-
sakotos istorijos. atlikėjai „Colours 
of Bubbles”, Jurga ir Šv. Kristoforo 
kamerinis orkestras 00:10 DW 
naujienos rusų kalba 00:25 Dabar 
pasaulyje 00:55 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2018. tevet Sela 
01:45 lietuvių kino klasika

redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, spalio � d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:15 premjera. 
Senis 10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 1 11:10 Komisaras Rek-
sas 12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 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 Gyveni-
mas 20:25 Loterija „Keno Loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 Lo-
terija „Jėga” 21:30 Mano mama 
gamina geriau! 22:30 Dviračio ži-
nios 23:00 premjera. Smaragdo 
miestas 23:45 Klausimėlis 00:00 
lRt radijo žinios 00:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 1 01:00 LRT ra-
dijo žinios 01:05 Stilius. Gyvenimo 
būdo žurnalas 02:00 lRt radijo ži-
nios 02:05 Klauskite daktaro

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(364-366) 07:30 Madagaskaro 
pingvinai (10) 07:55 Volkeris, tek-
saso reindžeris (13) 08:55 Rytas 
su LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės 
sparnai (105) 12:25 Meilės spar-
nai (106) 13:25 Gyvenimo daina 
(87) 14:25 Dvi širdys (1166-1169) 
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 Kaip 
Liveta pasakys 21:00 Rimti reika-
lai (19) 21:30 Žinios 22:24 Sportas 
22:28 Orai 22:30 VaKaRO SeaN-
SAS Menas vogti 00:20 Akloji zo-
na (19) 01:15 Skubi siunta 

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempi-
niukas plačiakelnis 06:55 Simp-
sonai 07:55 prieš srovę 08:50 
Meilės sūkuryje 09:50 Tai - mano 
gyvenimas 12:00 laukinė žemė 
13:00 pažadėtoji 15:00 Simpsonai 
16:00 tV3 žinios 16:28 tV3 orai 
16:30 tV pagalba 18:30 tV3 ži-
nios 19:22 tV3 sportas 19:27 tV3 
orai 19:30 Gero vakaro šou 20:30 
Moterys meluoja geriau 21:00 tV3 
vakaro žinios 21:52 tV3 sportas 
21:57 tV3 orai 22:00 12 gali-
mybių 2. perkrauta 22:25 Filmo 
pertraukoje - “Vikinglotto” 22:30 
12 galimybių 2. perkrauta 23:55 
Nuodėmių daktaras 00:55 Kaulai 
01:45 Rouzvudas 02:35 Speci-
alioji jūrų policijos tarnyba 03:25 
Kaip išsisukti įvykdžius žmogžu-
dystę 04:15 paskutinis žmogus 
Žemėje 04:40 Nuodėmių daktaras 
05:30 Naujokė  

07:00 Didžiojo sprogimo teori-
ja (23) 07:30 Kijevo operatyvinė 
grupė (28) 08:30 Farų karai (13) 
09:30 teisingumo agentai (29) 
10:35 Kobra 11 (14) 11:40 Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsa-
kas (34) 12:45 Įstatymas ir tvar-

ka. Specialiųjų tyrimų skyrius (3) 
13:45 Kijevo operatyvinė grupė 
(29) 14:50 Farų karai (14) 15:50 
Teisingumo agentai (30) 16:55 
Kobra 11 (15) 18:00 Info diena 
18:30 lKl čempionatas. Šiauliai 
- Skycop 21:00 Teisingumo misija 
23:05 Gyvatės lėktuve 01:05 Strė-
lė (22) 02:00 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai (4) 

 
05:35 „Neprijaukinti. Jukonas“ 
05:55 programa 05:59 tV parduo-
tuvė 06:15 Lietuva tiesiogiai 06:50 
Vantos lapas 07:20 Krepšinio pa-
saulyje su V 07:50 „Gluchariovas“ 
(2/10) 09:00 „patriotai“ 10:00 „Ne-
išsižadėk“ (42; 43) 12:20 „Bitinin-
kas“ (1/30) 13:30 tV parduotuvė 
13:45 „Mentų karai. Kijevas. Už-
puolikai“ (1/2) 14:55 „Mesingas. 
aplenkiantis laiką“ (14) 16:00 Re-
porteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 
16:57 Orai 17:00 „Moterų dakta-
ras“ (3/27) 18:00 Reporteris 18:47 
Orai 18:50 Rubrika „Renovacija. 
tikrai verta“.” 18:55 pReMJeRa. 
„Mentų karai. Kijevas. Užpuolikai“ 
(1/3) 20:00 Reporteris 20:30 Lie-
tuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00 
„Ant bangos“ 22:00 Reporteris 
22:52 Orai 22:55 Rubrika „Reno-
vacija. tikrai verta“.” 23:00 „patri-
otai“ 00:00 „Gluchariovas“ (2/31) 
01:05 „Bitininkas“ (2/28) 02:10 
„Baudėjas“ (12) 03:00 „Moterų 
daktaras“ (2/15) 03:50 „40 plius, 
arba jausmų geometrija“ (3) 

 
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 11:00 
Simpsonai 11:30 Kobra 11 12:30 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 13:30 Univeras 14:30 Televi-
trina 15:00 Kaulai 16:00 CSI Ma-
jamis 17:00 Kobra 11 18:00 Kaip 
aš susipažinau su jūsų mama 
19:00 Univeras 20:00 Saša ir Ta-
nia 20:30 Žinios 20:58 Orai 21:00 
Baradač’ius 21:30 6 kadrai 21:45 
UeFa čempionų lygos rungtynės. 
“SSC Napoli” – “liverpool FC” 
23:50 Rezidentas 00:50 pėdsa-
kai 01:40 Daktaras Hausas 02:30 
amerikiečiai 03:20 Naujakuriai 

 
05:15 Giminės po 20 metų (2 s) 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XVI tarptautinis džiazo festi-
valis „Vilnius Mama Jazz 2017” 
07:05 Nacionalinis turtas 07:30 
alvinas ir patrakėliai burundukai 
2 07:40 Riteris Rūdžius 07:55 
Nauji piterio peno nuotykiai 2 
08:20 pradėk nuo savęs 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 11 09:15 
Labas rytas, Lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba 12:15 Mūsų 
miesteliai. pivašiūnai. 1 d. 13:05 
Nes man tai rūpi 13:50 Linija, spal-
va, forma 14:20 1956-ieji. Naujojo 
pasaulio gimimas 15:15 Kaip atsi-
randa daiktai 11 15:40 premjera. 
alvinas ir patrakėliai burundukai 2 
15:50 Riteris Rūdžius 16:05 Nau-
ji piterio peno nuotykiai 2 16:30 
Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų 
kryžkelė. trembita 18:15 Giminės 
po 20 metų 19:00 ARTi 19:15 Klai-
dinimo menas. Nežinoma kamuf-
liažo istorija 20:10 Kultūros diena. 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 
elito kinas. premjera. Žmogus, 
pažinojęs begalybę 23:15 „Lietu-
vos kolumbai”

�1.1� val.

„Bėgantis labirintu“

 

18.�0 val.
LKL čempionatas.  

Šiauliai - Prienų Skycop

 

�1.00 val.

„Aukšta įtampa“

 

Šeštadienis, spalio � d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Gimę tą pačią dieną 
07:00 Gimtoji žemė 07:25 prem-
jera. patrakėliai futbolininkai. le-
genda gyva 09:00 Labas rytas, 
Lietuva 09:30 Žinios 11:30 adolfo 
Ramanausko-Vanago valstybinės 
laidotuvės antakalnio kapinėse 
16:13 Loterija „Keno Loto” 16:15 
Žinios. Orai 16:30 Nenugalimas 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 
teisė žinoti 18:30 Vakaras su 
Edita 19:30 Stilius 20:25 Loteri-
jos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 21:00 
Muzikinė pramoginė programa 
„Du balsai – viena širdis” 22:40 
premjera. antikvariato paslaptys 
7. Žudymo menas 00:10 Rokis 
Balboa 00:20 premjera. Žaidimas 
01:50 Nematomas frontas 02:30 
pasaulio dokumentika. Stebuklin-
gi metų laikai 03:20 Nenugalimas 
03:25 pasaulio dokumentika. Sin-
gapūras – klestintis atogrąžų rojus 
04:15 puaro 04:20 Dainos Lietu-
vai 04:45 Auksinis protas  

 
06:25 Dienos programa 06:30 
Madagaskaro pingvinai (11) 06:55 
Įspūdingasis Žmogus-voras (16) 
07:20 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (15) 07:45 Sveiki 
atvykę į “Veiną” (16) 08:10 Riterių 
princesė Nela (4) 08:35 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (11) 09:00 Ogis 
ir tarakonai (52) 09:15 ponas By-
nas (2) 09:40 KINO pUSRYČIaI 
peliukas Stiuartas litlis 11:20 
Sidnė Vait 13:30 Agentas Kodis 
Benksas 15:30 Mamos eina į tra-
są 17:30 Bus visko 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
SUpeRKINaS. pReMJeRa 
Monstrų ratai 21:35 prekybos 
centro kietuolis 23:25 pReMJeRa 
Bernvakaris australijoje 2 01:10 
absoliutus blogis. Išnykimas 

 
05:35 Naujokė 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 Nevykusi diena 
13:55 Nuleist periskopą! 15:45 
Havajai 5.0 16:45 ekstrasensų 
mūšis 18:30 tV3 žinios 19:17 
tV3 sportas 19:22 tV3 orai 19:25 
Eurojackpot 19:30 Veidrodėli, vei-
drodėli 21:40 Geras melas 23:55 
Kaltinamoji Keisė antony 01:40 
Bėgantis labirintu 03:35 1303 bu-
tas 05:05 Rouzvudas  

06:15 Didžiojo sprogimo teorija 
(21-24) 08:15 Didžiojo sprogimo 
teorija (1) 08:45 Sveikatos ABC 
televitrina 09:00 Galiūnų mačas 
lietuva – pasaulio rinktinė 10:00 

Vaikai šėlsta (28) 10:30 Katės ar 
šunys? Kas geresnis (2) 11:40 
Velniški Stivo Ostino išbandymai 
(5) 12:50 anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai (6) 13:50 Eks-
trasensų mūšis (7) 16:30 Raudo-
na linija 17:00 lKl čempionatas. 
Nevėžis - Šiauliai 19:30 Dainuok 
mano dainą 21:35 MaNO He-
ROJUS 10 000 metų prieš Kristų 
23:45 AŠTRUS KINAS Demonas 
viduje 01:35 Strėlė (23) 02:20 
Kortų namelis (1) 03:15 Dainuok 
mano dainą 

 
06:20 „pasaulis iš viršaus“ 06:30 
„Nuostabūs pojūčiai“ 07:00 pro-
grama 07:04 tV parduotuvė 
07:20 „pasaulis iš viršaus“ 08:30 
10 min iki tobulybės su Jurijumi 
08:45 Skinsiu raudoną rožę 09:30 
Vantos lapas 10:00 „Ant bangos“ 
11:00 „pagrindinis įtariamasis“ 
(1/1) 13:15 „Širdies plakimas“ 
(11; 12) 15:25 Kitoks pokalbis su 
D 15:55 europos vartotojų centras 
pataria 16:00 Žinios 16:18 Orai 
16:20 „Čempionai“ 16:50 „Ne-
prijaukinti. Kodjako sala“ 17:25 
„Neišsižadėk“ (44) 18:00 Žinios 
18:27 Orai 18:30 „Neišsižadėk “ 
( 44 tęs.; 45) 20:00 Žinios 20:22 
Orai 20:25 „Šėtono medžioklė“ (3; 
4) 22:00 Žinios 22:27 Orai 22:30 
„Šėtono medžioklė“ ( 4 tęs.) 23:10 
„Mentų karai. Kijevas. Užpuolikai“ 
(1/1; 1/2) 00:45 „Širdies plakimas“ 
(7; 8) 02:45 „Merdoko paslaptys“ 
(2/10; 2/11) 04:10 Skinsiu raudo-
ną rožę 04:40 „Juodosios katės“ 
(4) 05:30 Grilio skanėstai

 
06:15 Televitrina 06:30 Ledo ke-
lias 07:30 Atšiaurioji Aliaska 08:30 
Sandėlių karai 09:00 Vienam gale 
kablys 09:30 Statybų gidas 10:00 
Gazas dugnas 10:30 Autopilotas 
11:00 lietuvos mokyklų žaidynės 
11:30 Sandėlių karai 12:00 Candy 
Crush 13:00 Richardo Hammon-
do nuotykiai džiunglėse 14:00 At-
šiaurioji Aliaska 15:00 Ledo kelias 
16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių 
karai 17:30 Sandėlių karai 18:00 
Skorpionas 19:00 Amerikos ta-
lentai 20:00 Dainų dvikova 21:00 
Žinios 21:53 Sportas 21:58 Orai 
22:00 Vėlaus vakaro panorama 
22:30 Grotos gyvenimui 01:30 
ambicinga blondinė 

 
05:05 Teatras 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Duo-
kim garo! 07:30 lietuva mūsų lū-
pose 08:00 Misija 08:30 aRtS21 
09:00 Mano mama gamina ge-
riau! 10:00 Į sveikatą! 10:30 Gar-
siau 11:00 Už kadro 11:30 Moks-
lo sriuba 12:00 adolphe adam. 
Baletas „Žizel” 13:40 Sodininkas 
14:15 Koncertas „Edmundo Ku-
činsko šou” 15:30 Kultūrų kryžkelė 
16:00 Euromaxx 16:30 Klauskite 
daktaro 17:20 Stilius 18:15 Daik-
tų istorijos 19:00 Žmonės, kurie 
sukūrė lietuvą 19:45 Stambiu 
planu 20:30 panorama 20:52 
Sportas. Orai 21:00 Kino žvaigž-
džių alėja. premjera. Sabotažas 
22:45 Šimtmečio rečitalis 00:00 
anapus čia ir dabar 00:20 Dabar 
pasaulyje 00:50 Koncertas, skir-
tas tarptautinei Mokytojų dienai 
02:20 Nepapasakotos istorijos. 
atlikėjai „Colours of Bubbles”, 
Jurga ir Šv. Kristoforo kamerinis 
orkestras 03:25 Žmonės, kurie 
sukūrė lietuvą 04:10 Klauskite 
daktaro 05:05 Stilius

1�.�� val.

„Nuleist periskopą!“
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EvANgELIjOs TAKU

REKLAMA

nys. Paprastai tai perduodavę 
seneliai, nes tėvai dirbo, tėtis 
ir mama turėjo dirbti, o be to 
buvo pajungti partijai, sovietų 
atveju, arba turėjo pakusti na-
cizmui. Ugdymas buvo ateis-
tinis. Tačiau sugebėjo perduoti 
tikėjimą ir kultūrą. Tai laikais 
kai Lietuvoje buvo uždrausta 
lietuvių kalba, kai ji buvo pa-
šalinta iš mokyklų, buvo pri-
žiūrima kokias maldaknyges 
žmonės atsineša į katalikų ar 
liuteronų pamaldas - lietuvių, 
rusų ar vokiečių kalba. Daug 
žmonių, visa karta tuo laiko-
tarpiu, išmoko gimtąją kalbą 
iš senelių – jie išmokė juos 
skaityti ir rašyti gimtąja kal-
ba. Būtų gražu, kad jų pareng-
tumėte laidų apie tikėjimo ir 
kultūros perdavimą sunkiais 
diktatūrų ir persekiojimų lai-
kais. Nebuvo lengva perduoti 
tas vertybes, nes valdžia kon-
troliavo viešąją erdvę. Kai 
diktatūra paima valdžią, visa-
da pirmiausia perima komuni-
kacijos priemones. Tai norėjau 
pabrėžti”.

Arkivysk. S. Tamke-
vičius apie KGB ka-
lėjimą, kurį aplankė 

Pranciškus
„Man patekimas į tą rū-

sį nebuvo netikėtas. Aš tam 
ruošiausi. Buvau susigyve-
nęs su mintimi, kad tik laiko 
klausimas ir vis tiek aš ten 
pakliūsiu. Bet, aišku, buvo 
tam tikras sukrėtimas kai įve-
dė į kamerą. Metalinės durys, 
langas grotuotas. Tokia mintis 
atėjo: „dabar jau viskas, mano 
gyvenimas keičiasi“. Pabučia-
vau tas cementines grindis ir 
pasakiau: „Vieš-
patie, dabar jau tu 
rūpinkis, tu vado-
vauk. Aš čia jau 
nieko negaliu“. 
Buvo ramybė šir-
dyje. Kad ir kas 
nutiktų, vis tiek 
Viešpats ves.

Aš turėjau ta-
me rūsy realios 
pagalbos. Turė-
jau Šventojo Raš-
to Naująjį Testa-
mentą ir Eucha-
ristiją, slapta au-
kodavau Mišias. 
Šitos dvi priemo-
nės mane palaikė. 
Vieną dieną jau-
čiau depresyvią 
nuotaiką, ateitis 
neaiški ir skai-
tau Viešpaties žo-
džius: „Nebūkite 

bailiai susirūpinę rytdiena“. 
Tai man buvo kaip apreiški-
mas. Pasidarė taip gera, ramu 
širdy. Jei Viešpats rūpinasi, ko 
man reikia rūpintis...“

Manau, tą KGB kalėjimą 
galima palyginti su Kalvari-
jos kalnu. Ten perėjo mūsų 
partizanai, ten perėjo per 320 
kunigų, ten perėjo beveik visi 
tuometiniai mūsų vyskupai. 
Žmonės ten kentėjo, buvo 
mušami, ten buvo kankina-
mi, ten buvo šaudomi. Ma-
nau, kad popiežiui Pranciškui 
apsilankymas šitame kalėjime 
– tai kažkas panašaus kaip su-
stojimas ant Kalvarijos kalno, 
po Viešpaties Kryžiumi. Ten 
– tūkstančių žmonių kančios 
vieta. Turbūt vieni kentėjo la-
bai vienybėje su Viešpačiu, 
kiti gal tos vienybės neturėjo. 
Aš neįsivaizduoju, kad kur 
nors kitur būtų galima realiau 
išgyventi Kalvarijos įvykius. 
Tai žmonių kančios vieta, o 
kartu ir Viešpaties buvimo su 
žmonėmis, kurie į tą kančių 
vietą buvo patekę ne už nusi-
kaltimus, bet už tiesą, už meilę 
Dievui, Tėvynei“.

VATICAN NEWS

Ir katalikai 
juokiasi...

Kartą susitiko žmogus Die-
vą. Ir žmogus Dievo klausia:

– Viešpatie, ką tau reiškia 
tūkstantis metų?

– Minutę.
– O ką tau reiškia tūkstan-

tis dolerių?
– Nieko.
– Viešpatie, ar negalėtum tu 

man tą nieką... padovanot?
Dievas sako:
– Minutėlę!..

kvežimį ir išveždavo į mišką. 
Šitaip per dieną nužudydavo 
po 40 žmonių. Galiausiai ten 
buvo nužudyti iki 15 tūkst. 
žmonių. Tokia yra Lietuvos 
istorija, ir kitų šalių istorija. 
Tačiau tai, ką mačiau, buvo 
Lietuvoje.

Paskui nuvykau į didžiojo 
geto vietą, kur buvo nužudyti 
tūkstančiai žydų. Tą pačią po-
pietę aplankiau paminklą nu-
teistiesiems, nužudytiesiems, 
kankintiesiems, ištremtie-
siems. Tą dieną, sakau jums 
tiesą, jaučiausi prislėgtas, tai 
me vertė galvoti apie žiauru-
mą. Tačiau mes žinome, kad 
ir šiandien žiaurumai nėra pa-
sibaigę. Tokį patį žiaurumą 
randame daugybėje įkalini-
mo vietų. Pergrūsti kalėjimai 
yra kankinimo būdas, nesu-
derinamas su oriu gyvenimu. 
Šiandien kalėjimas, kuris ne-
palieka įkalintajam vilties iš jo 
išeiti, taip pat yra kankinimas. 
Per televiziją matėme ISIS te-
roristų žiaurumą, tą Jordanijos 
pilotą, sudegintą gyvą, tuos 
koptus krikščionims, kuriems 
buvo perpjautos gerklės jūros 
pakrantėje Libijoje ir daugybę 
kitų. Šiandien žiaurumas nėra 
pasibaigęs, tebesitęsia pasau-
lyje. Šią žinią norėčiau per-
duoti jums, žurnalistams: tai 
didžiulis mūsų kultūros ir mū-
sų visuomenės skandalas.

Kitas dalykas, kurį mačiau 
tose trijose šalyse, buvo nea-
pykanta kiekvienai religijai. 
Susitikau su jėzuitu vyskupu, 
dešimčiai metų ištremtu į Si-
birą, paskui į kitą koncentra-
cijos stovyklą. Dabar jis jau 
senyvo amžiaus. Daug vyrų 
ir moterų, gynusių tikėjimą, 
kuris yra jų tapatybės dalis, 
buvo kankinami ir ištremti į 
Sibirą ir nesugrįžo, buvo nu-
žudyti. Šių trijų šalių tikėji-
mas yra didžiulis. Tai tikėji-
mas, gimęs iš kankinystės. Jūs 
galbūt tai matėte kalbėdamiesi 
su žmonėmis, rengdami žinias 
iš tų šalių. Gili tikėjimo patir-
tis išugdė šios šalyse unikalų 
fenomeną: ekumeninį gyve-
nimą, kokio nėra niekur ki-
tur. Tikras ekumenizmas tarp 
katalikų, liuteronų, baptistų 
ir ortodoksų. Vakar tai matė-
me ekumeniniame susitikime 
Rygos liuteronų katedroje. Tai 
išties didelis dalykas – artimi 
broliai bažnyčioje. Ekumeniz-
mas ten turi šaknis.

Svarbu pasigilinti į dar vie-
ną toms šalims būdingą reiš-
kinį - jūs savo darbe į tai pasi-
gilindami nuveiktumėte gerą 
darbą – tai kultūros, tapatybės 
ir tikėjimo perdavimo reiški-

kariuomenę, kuri gintų sienas. 
Tai garbinga. Tai lygiai taip pat 
teisėta, kaip ir turėti savo na-
mų durų raktą”.

Lietuvos televizija: Ar 
žmonės Baltijos šalyse 
išgirdo žinią apie atvirumą 
migrantams?

„Atvirumas migrantams yra 
pakankamai pasistūmėjęs pir-
myn jūsų tautoje. Nėra stiprių 
populizmo židinių nei Estijoje 
ir Latvijoje. Tai atviros tautos, 
norinčios integruoti imigran-
tus, bet ne masiškai, nes taip 
neįmanoma. Integruoti išmin-
tingomis vyriausybės pastan-
gomis. Apie tai kalbėjomės su 
dviem iš trijų valstybių vado-
vais. Šią temą palietė jie, o ne 
aš. Prezidentų kalbose žodžiai 
„atvirumas“, „svetingumas“ 
buvo dažni. Tai liudija apie 
universalumo siekimą tiek 
kiek įmanoma, žinant įdarbi-
nimo, būsto suteikimo gali-
mybes, kad įvyktų integracija 
ir nebūtų pavojaus tapatybei. 
Tai dalykai, kuriuos supratau 
apie žmonių migraciją ir jie 
mane labai palietė: atsargus ir 
gerai apgalvotas atvirumas.

Manau, kad šia prasme 
mano žinia buvo priimta, nes 
šiandien išorinė migracija, tiek 
ir migracija kontinentų vidu-
je yra rimta problema ir ne-
lengva ją analizuoti. Įvairiose 
šalyse, įvairiose vietose ji turi 
skirtingus bruožus”.

Atsakęs į keturių žurnalis-
tų klausimus apie kelionę į 
Baltijos šalis, pats popiežius 
Pranciškus pridūrė dar kele-
tą minčių:

„Norėčiau pridurti dar ke-
letą dalykų apie kai kuriuos 
kelionės momentus, kuriuos 
nepaprastai stipriai išgyve-
nau. Jūsų istorija, Baltijos ša-
lių istorija, tai invazijų, dik-
tatūrų, nusikaltimų, trėmimų 
istorija. Aplankiau muziejų 
Vilniuje. Išgirdęs žodį „mu-
ziejus“ pagalvoji apie Luv-
rą. Tas muziejus - kalėjimas, 
kuriame žmonės buvo kali-
nami dėl politinių ar religinių 
priežasčių. Mačiau kameras, 
kėdės dydžio kameras, ku-
riose buvo galima tik stovėti, 
kankinimo kameras. Mačiau 
kankinimo vietas, kur Lietu-
vos šaltyje atvesdavo nuogus 
kalinius, nuliedavo vandeniu 
ir palikdavo valandų valan-
das, kad palaužtų pasiprieši-
nimą. Paskui nuėjau į didelę 
egzekucijų patalpą. Ten jėga 
nutempdavo kalinius... šūvis 
į pakaušį... ir paskui mecha-
niniu keltuvu įmesdavo į sun-

„Aš savo tėvynėje nepaži-
nojau žmonių iš Estijos, La-
tvijos, tačiau buvo gana daug 
migrantų lietuvių. Argentinoje 
jų daug. Jie atsinešė savo kul-
tūrą ir istoriją. Jie didžiuojasi 
galėdami įsilieti į naują šalį, o 
kartu ir išsaugoti savo tapaty-
bę. Jie rengia šventes su savo 
tradiciniais drabužiais, su tra-
dicinėmis dainomis. Grįžta 
aplankyti tėvynę. Manau, kad 
kova siekiant išsaugoti tapaty-
bę padaro žmones stiprius. Jūs 
turite tvirtą tapatybę. Tapaty-
bę, kuri susiformavo kančio-
je, kovoje už jos išsaugojimą, 
kultūroje. Ką daryti, kad ap-
saugotume tapatybę? Sugrįžti 
prie šaknų. Tai svarbu. Senas 
dalykas, kurį reikia perduoti. 
Tapatybė yra priklausymo tau-
tai dalis, o priklausymą tautai 
reikia perteikti, šaknis reikia 
perduoti naujoms kartoms 
ugdymu ir dialogu, ypač tarp 
senų ir jaunų. Galima tai per-
duoti ir jūs privalote tai dary-
ti, nes jūsų tapatybė yra turtas. 
Kiekviena tapatybė, suvokia-
ma kaip priklausymas tautai, 
yra turtas”.

Žurnalistė iš Estijos: 
Ką popiežius turėjo 
mintyje pamoksle Taline 
užsimindamas apie 
grasinimus ginklu, apie 
jėgos demonstravimą?

„Šiandien pasaulyje išlei-
džiama skandalingai daug 
pinigų ginklams. Sakoma, 
kad tuo, kas išleidžiama gin-
klams per mėnesį, ištisus me-
tus būtų galima maitinti visus 
badaujančiuosius pasaulyje. 
Nežinau, ar tai tiesa. Bet bai-
su. Ginklų pramonė, prekyba 
ginklais ir kontrabanda yra 
viena didžiausių sugedimo 
formų. Tačiau greta viso to yra 
ir gynybos logika. Dovydas 
sugebėjo nugalėti su laidyne 
ir penkiais akmenėliais, bet 
šiandien nėra Dovydų. Ir ma-
nau, kad šalies saugumui užti-
krinti reikia turėti protingą, bet 
ne agresyvią gynybos sistemą. 
Tokia gynyba yra teista ir yra 
garbinga šitaip ginti tėvynę. 
Problemos kyla, kai gynyba 
tampa agresyvi ir neišmin-
tinga, kai kurstomi pasienio 
karai. Turime daug tokių ka-
rų pavyzdžių, ne tik Europos 
rytinėje dalyje, bet ir kituose 
žemynuose. Vyksta kovos už 
valdžią, siekiant kolonizuoti 
kitą šalį. Toks mano atsaky-
mas į jūsų klausimą. Ginklų 
pramonė, matant badaujantį 
pasaulį, yra skandalinga. Kita 
– teisinga ir išmintinga turėti 

Spaudos konferenci-
ja lėktuve. Apie Bal-

tijos šalis.
Antradienio vakarą iš Talino 

į Romą grįžtančiame lėktuve 
susitikęs su kartu skridusiais 
žurnalistais popiežius Pran-
ciškus atsakė į keletą klausi-
mų. Spaudos konferencijoje 
paliestos įvairios aktualijos, ta-
čiau pirmiausia dėmesys skir-
tas ką tik pasibaigusiam vizitui 
Baltijos šalyse. Popiežių kal-
bino du lietuviai žurnalistai, 
vienas latvis ir viena estė.

„Bernardinai.lt“ 
bendradarbė Saulena 
Žiugždaitė: Ką reiškia būti 
tiltu?

„Savaime suprantama, kad 
dabar politine prasme jūs pri-
klausote Vakarams, Europos 
Sąjungai. Labai stengėtės, 
siekdami priklausyti Europos 
Sąjungai. Iškart po nepriklau-
somybės paskelbimo greitai 
atlikote visas užduotis, kas 
nebuvo lengva, bet sugebėjote 
įsijungti į Europos Sąjungą, tai 
yra priklausyti Vakarams. Pri-
klausote ir NATO. Kai žiūrite 
į Rytus, matote savo istoriją, 
sunkią istoriją. Dalis tragiškos 
istorijos atėjo ir iš Vakarų, iš 
vokiečių, iš lenkų, bet labiau-
si iš nacizmo. Tai iš Vakarų. Iš 
Rytų – Rusijos imperija.

Tiltų tiesimui reikia tvirty-
bės. Reikia ne tik tvirto pri-
klausymo (Vakarams), bet 
taip pat tvirtos savo tapatybės. 
Aš suprantu trijų Baltijos ša-
lių situaciją: visada pavojuje. 
Bijote invazijos, nes istorija 
tai jums primena. Jūs teisi sa-
kydama, kad nelengva (būti 
tiltu). Tačiau šis „žaidimas“ 
žaidžiamas kiekvieną dieną 
kultūra, dialogu. Tai nelengva. 
Tačiau, manau, kad visų mūsų 
pareiga – jums padėti, būti su 
jumis širdimi”.

Latvijos radijas: emigracija, 
demografinė krizė. Ką 
turėtų daryti mūsų lyderiai, 
taip pat ir mes kiekvienas, 
spręsdami šią problemą?

Ar bus tiek
Nenupirksi laiko auksu, pinigais,
jis skuba nesustoja, –
o tu nors kartą pamąstei,
ar bus tiek, kiek tu nori?

Pažvelk į vakaro tamsas,
pažvelk į dangaus tolį –
ne tavo vieno visata, 
ne vienas tu gyventi nori.

Jau šios nakties daugiau nebus,
dangaus grožybėmis gėrėkis,
širdyje ilgesys nubus,
nes liksim laiko nugalėti.

Gyvenimas – akimirksnis, ir jo nėra
atrodo viskas buvo vakar...
Laikas nušarmino dienas,
ko pasiklaust, – kodėl tiek maža?

Gražina Savukynienė, Balbieriškis



1�
ŠEŠTADIENIs, �018 m. rUgsĖjO �9 D., www.NAUjAsIsgELUpIs.LT
pAsKUTINIs pUsLApIs

Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

At
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Šio kryžiažodžio atsakymas – 
 PASIEKIA LUBAS.

Savaitė istorijos puslapiuose

1919 m. rugsėjo �9 d.: Argentinoje 
įkurtas Eldorado miestas. Taip 

vadinta ir legendinė aukso pilna šalis pietų 
Amerikoje, kurios ilgai ir nesėkmingai ieško-
jo europiečiai. XIX amžiaus pradžioje vokiečių 
gamtininkas Aleksandras Humboltas visiems 
laikams išsklaidė šią legendą. jo labai tikslūs 
topografiniai duomenys nepaliko abejonių 
– Eldoradas neegzistavo.

19�8 m. rugsėjo �9 d.: Didžiosios Bri-
tanijos, prancūzijos, Italijos ir 

vokietijos vadovai miunchene susitarė Če-
koslovakijos sudetų regioną perduoti vokie-
tijai. Šis miuncheno susitarimas pasirašytas 
kitą dieną.

1��� m. rugsėjo �0 d.: maince johanas 
gutenbergas atspausdino pirmą-

ją knygą pasaulyje – Bibliją.

190� m. rugsėjo �0 d.: užpatentuotas 
dirbtinis šilkas – viskozė.

19�� m. spalio 1 d.: Lietuvoje įvesta na-
cionalinė valiuta – litas – viena iš 

stabiliausių valiutų tarpukario Europoje.

199�m. spalio 1 d.: kaip vienintelė 
mokėjimo priemonė Lietuvoje 

pradėjo funkcionuoti laikinieji pinigai – ben-
drieji talonai.

�000m. spalio 1 d.: sidnėjaus olimpi-
nėse žaidynėse Lietuvos krep-

šinio rinktinė iškovojo bronzą, rungtynėse dėl 
�-iosios vietos nugalėjusi Australijos komandą 
rezultatu 89:�1.

1811m. spalio 1 d.: pirmą kartą gar-
laivis misisipės upe atplaukė į 

Naująjį Orleaną.

1880 m. spalio 1 d.: Thomas Edison 
atidarė pirmąjį elektros lem-

pučių fabriką.

188�m. spalio 1 d.: vašingtono kon-
ferencijoje priimtas sprendimas 

įvesti juostinį žemės laiką.

19�8m. spalio 1 d.: ssrs parengė pir-
mąjį penkmečio planą.

19�8m. spalio 1 d.: vokietija aneksavo 
Čekoslovakijos sudetų kraštą.

19�9m. spalio 1 d.: po mėnesio ko-
vų vokiečių armija įžygiavo į 

varšuvą.

19�9m. spalio 1 d.: viršgarsinis kelei-
vinis lėktuvas Concorde pirmą 

kartą pasiekė viršgarsinį greitį.

1�01m. spalio � d.: Lietuvos didysis ku-
nigaikštis Aleksandras jogailaitis 

išrinktas Lenkijos karaliumi.

191� m. spalio � d.: vokietijos kariuo-
menė užėmė vilnių.

19�� m. spalio � d.: jungtinė Kara-
lystė sėkmingai išbando bran-

duolinį ginklą.

1911 m. spalio � d.: Londone ėmė veikti 
pirmasis eskalatorius.

19��m. spalio � d.: sovietų sąjunga 
paleido į kosmosą pirmąjį dirbtinį 

žemės palydovą sputnik 1.

198�m. spalio � d.: richard Noble pa-
siekė naują greičio rekordą (1019 

km/h) vairuodamas Thrust � ant druskingo 
ežero Nevadoje.

18��m. spalio � d.: išleistas konfi-
dencialus rusijos vidaus reikalų 

ministro p. valujevo aplinkraštis, kuriuo visoje 
rusijos imperijoje uždrausta lietuviška spauda 
lotyniškais rašmenimis.

Lošimas 
Nr. 1333

2018-09-26

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 16, 17, 21, 
24, 29, 30

Vikingo skaičius: 04

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 - 16902159.00€ 0
6 skaičiai 256556.00€ 0
5+1 skaičius 16001.50€ 2
5 skaičiai 732.50€ 4
4+1 skaičius 95.00€ 37
4 skaičiai 9.50€ 235
3+1 skaičius 4.50€ 714
3 skaičiai 1.50€ 4848
2+1 skaičius 1.25€ 5137
2 skaičiai 0.75€ 36236

KITO TIRAŽO PROGNOzĖ: 18,9 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

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.

Spalio 1 d.
PIRMADIENIS

Tarptautinė pagyvenusių 
žmonių diena

Pasaulinė vegetarų diena
Pasaulinė muzikos diena 
Tarptautinė kavos diena 

Pasaulinė architektūros diena
Pasaulinė natūralios aplinkos 

diena
Saulė teka 07:18
leidžiasi 18:59

Dienos ilgumas 11.41
Pilnatis (21 mėnulio diena)

Emanuelis, Remigijus, Teresė, 
Mantas, Mintė, Benigna
Tinkamas laikas sėti: 

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

gūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Spalio 2 d.
ANTRADIENIS

Angelų sargų arba Policijos 
diena

Saulė teka 07:20
leidžiasi 18:56

Dienos ilgumas 11.36
Delčia (22 mėnulio diena)

Modestas, Eidvilas, Getautė
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Spalio 3 d.
TREČIADIENIS

Tarptautinė Veltinio diena 
Saulė teka 07:22
leidžiasi 18:54

Dienos ilgumas 11.32
Delčia (23 mėnulio diena)
Evaldas, Kristina, Milgintas, 

Alanta, Teresė
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Spalio 4 d.
KETVIRTADIENIS

Pasaulinė gyvūnijos diena, 
šv. Pranciškus

Saulė teka 07:24
leidžiasi 18:51

Dienos ilgumas 11.27
Delčia (24 mėnulio diena)

Pranciškus, Mąstautas, Eivydė, 
Pranas

Tinkamas laikas sėti: 
salierus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas šaldyti vaisius, 

netinkamas laikas tręšti.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+15 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+14 KAUNO MARIOS 
+14 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+12 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

38KAUNE 
nSv/val. 

40ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8290 nSv/val. 

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