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Elnių vestuves prisiminus

Grybų rinkimo
varžybos
Žvėrinčiaus
miške
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Birštone paminėta
Angelų sargų diena

Mintimis dalijasi
praeiviai. Kaip pakelti
mokytojo prestižą?

Kelionės skatina dar labiau
pamilti Lietuvą
Laima

DUOBLIENĖ
Antradienį Prienuose
ir Birštone lankėsi
Nacionalinės ekspedicijos
dalyviai: gamtininkas ir
knygų serijos „Nacionalinė

ekspedicija“ autorius
Selemonas Paltanavičius,
istorikė Luka LesauskaitėSinevičienė, laivo
kapitonas Simas Knapkis
bei leidyklos „Terra
Publica“ atstovė Marija
Mochnačiovaitė.

Daugelis mūsų krašto žmonių dar prisimena 2016-ųjų

vasarą, kai Nacionalinė ekspedicija, plaukusi Nemunu,
lankėsi Prienuose ir Birštone,
bei 2017-ųjų vasarą, kai buvo pristatyta knyga „Nemunu
per Lietuvą“. Šįkart ekspedicijos dalyviai atvyko su nauja knyga „Vysla per Lenkiją“.
Jau pradėta rengti ir trečioji
serijos knyga „Dniepru per
Ukrainą“.
Gamtininkas Selemonas
NUKelta Į 4 p. 
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Mylimiausių
lietuviškų
daržovių
dešimtukas:
kurių šiemet
suvalgome
daugiausiai?

Prasidėjo šaltasis sezonas
– ruduo. Medžiai puošiasi
įvairiomis spalvomis, o
mes vis dar kalbame apie
Elnių vestuves.

Į jas kvietėme ne tik gamtos mylėtojus, bet ir norinčius
pažinti gamtą, išbandyti save
naktiniuose žygiuose ir pasi-

0,50 €

justi maža gamtos dalimi pasilikus nakvoti Punios šile.
Į šilą rinkomės šeštadienio
vakarą. Įkūrėme stovyklą. Nemuno kilpų regioninio parko
specialistai papasakojo apie
parko vertybes, Punios šilo
išskirtinumą ir pristatė paNUKelta Į 5 p. 

Pradėtas šildymo sezonas

2018 m. spalio 3 d. Prienų
r. sav. administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 2 d.
įsakymu Nr. A3-724 prade-

dėtas 2018–2019 m. šildymo
sezonas Prienų rajono savivaldybėje.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Šilumos ir karšto vandens
kaina Prienų rajono šilumos
vartotojams nuo spalio 1 d.
Jonavos bočių ansamblis „Dobilas“

Birštone smagiai paminėta Pagyvenusių
Ši data pasirinkta neatsitik- tų savivaldybės visuomenižmonių diena tinai,
nes ruduo simbolizuoja nių organizacijų atstovus bei
Stasė

ASIPAVIČIENĖ

SKAITYKITE 7 p.
REKLAMA

Kai spalvotų lapų taku
ateina auksinis ruduo,
spalio 1-ąją minima ir
švenčiama Tarptautinė
pagyvenusių žmonių
diena.

ir žmogaus gyvenimo vidurį,
kuris gali būti šviesus, gražus,
spalvotas ir įdomus. Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena
paminėta ir Birštone.
Paminėti Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną į Birštono kultūros centrą susirinko
Birštono „Bočių“ kolektyvas,
pakvietęs į bendrą būrį ki-

bendraamžius iš Kaišiadorių
ir Jonavos. Tarp svečių buvo
LR Seimo nario Andriaus Palionio padėjėja Valė Petkevičienė, Birštono savivaldybės
merė Nijolė Dirginčienė bei
administracijos ir savivaldybės įstaigų atstovai, Birštono
parapijos klebonas monsinjoNUKelta Į 4 p. 

Nuo 2018 m. spalio 1 d.
nustatyta AB „Prienų
šilumos tinklai“ vienanarė
centralizuotai tiekiamos
šilumos kaina už suvartotą
šilumos kiekį – 6,25 ct/
kWh be PVM (gyventojams
– 6,81 ct/kWh su 9 proc.
PVM).

Karšto vandens kaina už

kubinį metrą vartotojams daugiabučiuose namuose 6,98
Eur, kitiems vartotojams –
6,80 Eur be PVM.
Daugiau informacijos galite rasti AB „Prienų šilumos
tinklai“ interneto svetainėje
www.prienusiluma.lt/veikla/
tarifai/
SAVIVALDYBĖS inf. 

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

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

 atgarsiai
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Pavasarį laikrodžius persuksime paskutinį kartą

Ligoninėje už 8,5 mln. eurų statys priestatą

Susisiekimo ministras Rokas Masiulis sako, kad kitų metų
pavasarį laikrodžiai bus pasukti paskutinį kartą. Tokiu būdu
Lietuvoje nuolat būtų vasaros laikas. Europos Komisija pranešė
siūlanti ES narėms atsisakyti laiko sukiojimo nuo 2019 metų.

Vilniaus Antakalnio klinikinėje ligoninėje planuojama statyti
penktą priestatą. Tam ketinama skirti 8,5 mln. eurų. Prie pastato
turėtų iškilti 5 aukštų beveik 4 tūkst. kv. m ploto priestatas su
operacinių ir reanimacijos skyriumi bei hemodializės poskyriu.

Pėstiesiems uždrausta kalbėtis
telefonu perėjose

Pėstiesiems bus
draudžiama kalbėtis
telefonu perėjose,
vairuotojai turės praleisti ir
tik besirengiančius žengti į
perėją žmones.

Vyriausybė trečiadienį patvirtino tai numatančius Kelių
eismo taisyklių pakeitimus.
Sprendimais numatyta, kad
pėstieji, prieš įžengdami į važiuojamąją dalį ir eidami ja,
„turi vengti bet kokių veiksmų“, kurie atitrauktų jų dėmesį nuo aplinkos ir eismo
situacijos, įskaitant ir naudojimąsi mobiliojo ryšio priemonėmis.
Administracinių nusižengimų kodeksas už šiuos pažeidimus pėstiesiems numato
baudą nuo 20 iki 40 eurų, jei
asmuo nėra baustas, jam gali būti skirta pusė minimalios
baudos, t.y. 10 eurų.
Vairuotojai nuo šiol turės
praleisti ne tik į perėją jau
įžengusį, bet ir žengiantį arba prie važiuojamosios dalies
krašto „stovintį ir laukianti galimybės įžengti“ pėsčiąjį.
Vyriausybės posėdyje kancleris Algirdas Stončaitis patikino, kad tokia formuluotė yra
suderinta ir su policija.
Įvažiuoti į pėsčiųjų perėją
taip pat bus draudžiama, jei
už jos yra grūstis.
Tarp naujovių – draudimas
vairuotojams įvažiuoti į pėsčiųjų perėją, kol pėstieji, kuriuos privaloma praleisti, neišėjo iš jo užimamos eismo juostos, nustatyta rekomendacija,
kad vairuotojai, apvažiuodami ar lenkdami dviratininkus,
paliktų bent 1 metro atstumą,
jei važiuoja iki 50 km/h, ir 1,5
metro atstumą, jei greitis didesnis nei 50 km/h.
Taip pat atsisakyta keisti
automagistralių ženklinimą
– anksčiau buvo numatyta,
kad 2020-aisiais žalio fono

kelio ženklai būtų pakeisti
mėlynais, kaip šiuo metu žymimi greitkeliai. Nutarta, kad
šis pakeitimas per brangiai
kainuotų.
Pakeitimais numatyta didinti leistiną greitį pradedantiesiems vairuotojams arba
dar tik besimokantiems vairuoti ar laikantiems vairavimo egzaminą. Nuo šiol šiems
asmenims, vairuojantiems
motociklus, lengvuosius automobilius, automagistralėse
bus leidžiama važiuoti iki 100
km/h greičiu (buvo 90 km/h),
greitkeliuose – ne didesniu
kaip 90 km/h greičiu, keliuose su asfalto ar betono danga
– ne didesniu kaip 80 km/h
greičiu, kituose keliuose – ne
didesniu kaip 70 km/h greičiu
(visuose iki šiol buvo 70 km/
h). Pakeitimai negalios tik keturračiams motociklams.
Didinamas leistinas greitis ir
autobusams, krovininiams automobiliams greitkeliuose.
„Jei mokykliniai autobusai
dabar turi važiuoti 70 km/h,
tai dabar jie galėtų važiuoti 80
km/h, nes kitu atveju formuojasi spūstys. Matome pagal kitų šalių praktiką, kad įvedus
pakeitimą, sumažėtų spūsčių“,
– Vyriausybės posėdyje trečiadienį sakė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.
Taisyklėse atsisakyta atskiros elektromobilio sąvokos
paliekant nuorodą į Atsinaujinančių išteklių energetikos
įstatymą, kur ši transporto
priemonė apibrėžta.
Vyriausybė nurodo, jog pakeitimus inicijuoja daugiausiai siekiant pagerinti pėsčiųjų saugumą – jie sudaro
penktadalį visų žūstančiųjų
keliuose. Pernai mirtinai sužaloti 68, per aštuonis šių metų
mėnesius – 42 pėstieji, 11 jų
buvo partrenkti pėsčiųjų perėjose. BNS

Rugsėjo mėn. darbai Prienų r. savivaldybėje
Rugsėjo 3 d. švente ant Žiburio kalnelio Prienuose iškilmingai pradėti naujieji mokslo metai. 2017–2018 mokslo
metais Prienų r. savivaldybėje mokysis 2544 1–12 klasių
mokiniai, 237 priešmokyklinukai ir 719 ikimokyklinio
amžiaus vaikų.
Rugsėjo 8 d. Važatkiemyje
vyko tradiciniai poeto, kraštiečio Justino Marcinkevičiaus
kūrybos skaitymai „Ant Lietuvos mano širdis patekėjo“.
Rugsėjo mėn. priimti ir išnagrinėti 25 elektroniniai prašymai dėl finansinės paskatos
jaunoms šeimoms pirmam
būstui įsigyti.
Rugsėjo 10 d. pradėjo veiklą 18 neformaliojo vaikų
švietimo teikėjų – 5 laisvieji mokytojai, 2
nevyriausybinės organizacijos, 1 biudžetinė įstaiga, 4 viešosios įstaigos,
2 sporto klubai,
3 asociacijos, 1
uždaroji akcinė
bendrovė. 870
Prienų rajono 1–12 klasių mokinių tobulins savo gebėjimus
21 sportinės, meninės, techninės, pilietiškumo, etnokultūrinės, saugaus eismo, turizmo
pakraipų neformaliojo vaikų
švietimo programoje.
Rugsėjo mėn. pasirašytos
projektų „Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko
bei jo prieigų sutvarkymas ir
pritaikymas bendruomenės ir
verslo poreikiams“, „Prienų
lopšelio-darželio „Saulutė“
modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“, „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo
tuberkulioze sergantiems asmenims gerinimas Prienų rajone“ ir „Bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro
įkūrimas Prienuose, sukuriant
užimtumo infrastruktūrą“ finansavimo sutartys su VšĮ
Centrine projektų valdymo
agentūra. Projektai vykdomi
iš Europos Sąjungos fondų
ir Prienų r. savivaldybės biudžeto lėšų.
Rugsėjo 11 d. Švietimo skyrius organizavo mokyklų vadovų susitikimą-konsultaciją
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dėl pedagogų etatinio darbo
apmokėjimo įvedimo.
Rugsėjo mėn. į Balbieriškio
kapines atvestas vandentiekis.
Įrengta viena vandens tiekimo kolonėlė. Darbus atliko
UAB „Nerda“. Darbų kaina
19000 Eur.
Rugsėjo 12 d. pristatytas
naujasis Prienų kultūros centro fortepijonas, kuriam įsigyti lėšas skyrė Prienų r. savivaldybė.
Rugsėjo mėn. Prienuose suremontuoti dalies N. Gyvenimo bei Taikos gatvių šaligatviai ir šaligatvis prie Prienų
r. pirminės sveikatos priežiūros centro.
Rugsėjo 14 d. vyko Prienų
krepšinio komandos „Skycop“ sezono atidarymo šven-

rių pažintinis turas po Prienų
kraštą. Jiems buvo parengta
turininga ir reprezentuojanti
mūsų kraštą programa.
Rugsėjo 20 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas ir KPPAR prezidentas B. Žemaitis pasirašė konkurso „Sukurta Prienų krašte“
nuostatus. Greitu laiku vietos
verslininkai bus kviečiami dalyvauti konkurse.
Rugsėjo 21 d. meras A.
Vaicekauskas priėmė Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktorių J. Laniauską ir vyr. patarėją V. Karnickaitę. Susitikime aptartos
atviros jaunimo erdvės Prienuose veiklos plėtojimo galimybės ir perspektyvos.

tė. Klubo prezidentu tapo žinomas Lietuvos visuomenės
bei politinis veikėjas Vidmantas Žiemelis. 2018–2019 metų
sezono Prienų komandos generaliniai rėmėjai Prienų r. savivaldybė ir UAB „Skycop“.
Rugsėjo 18 d. Prienų r. savivaldybės meras pakvietė
Ūkininkų sąjungos, Smulkiųjų ūkininkų asociacijos vadovus, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus,
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, kitus žemės
ūkio specialistus pakalbėti apie ūkininkams aktualias
problemas.
Rugsėjo mėn. Smulkiojo ir
vidutinio verslo rėmimo komisija svarstė prašymus dėl
paramos iš Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo. Nuspręsta skirti paramą
3 įmonėms pagal jų pateiktus
prašymus.
Rugsėjo 19 d. vyko fontano atidarymas Prienų Laisvės
aikštėje.
Rugsėjo 20 d. vyko Prienų rajono savivaldybės organizuotas Lietuvos žurnalistų
sąjungos Kelionių klubo na-

Rugsėjo 21 d. Prienuose ir
Balbieriškyje paminėta Lietuvos žydų genocido atminimo diena.
Rugsėjo 21 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko
monumentalių darbų parodos
„Kūrybos fotoretrospektyva“,
skirtos skulptoriaus Algimanto Sakalausko kūrybos 30mečiui ir jo 60 metų jubiliejui,
atidarymas.
Rugsėjo 21 d. vyko Klebiškio bendruomeninių vaikų globos namų atidarymo
šventė. Renovuotame name
įsikūrė aštuonių Jiezno paramos šeimai centro (buvusių
Jiezno vaikų globos namų)
auklėtinių šeimyna.
Rugsėjo 27 d. vyko Prienų
r. savivaldybės tarybos posėdis. Posėdžio metu svarstyta
Prienų r. savivaldybės tarybos
veiklos reglamento pakeitimo
projektas, Savivaldybei skirtų
mokymo lėšų apskaičiavimo,
paskirstymo ir panaudojimo
bei mokyklų vadovų darbo
apmokėjimo tvarkos aprašai,
Mokesčio už vaikų išlaikymą
Prienų r. švietimo įstaigose,
vykdančiose ikimokyklinį ir

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ tel. 8 682 12642

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

laimaduobl@gmail.com

redakcija@naujasisgelupis.lt

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804





juronyte@gmail.com

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo pakeitimai, projektas, skirtas
paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimui Prienų r. asmens sveikatos priežiūros įstaigose, ir kt.
Rugsėjo 22 d. Paprienės
stadione vyko Prienų rajono
2018 m. futbolo čempionato
finalinės varžybos ir čempionato uždarymas. Apdovanoti
čempionato nugalėtojai.
Rugsėjo 27 d. vyko renginys, skirtas Lietuvos socialinių darbuotojų dienai. Renginyje apdovanota Prienų r. savivaldybės konkurso „Geriausias socialinis darbuotojas“
nugalėtoja – ilgametė Prienų
globos namų darbuotoja Jūratė Kuzmickienė, įteiktos
padėkos labiausiai
nusipelniusiems
šios profesijos atstovams.
Rugsėjo 28 d.
Švietimo skyrius
organizavo mokyklų direktorių ir jų
pavaduotojų ugdymui pasitarimą,
kuriame buvo aptarta švietimo būklė rajone, 2017–2018
m. m. brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo ir nacionalinio
mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai.
Rugsėjo 29 d. vyko Prienų
krašto mugė ir sporto šventė
„Rudens spalvos“. Šventinėje mugėje dalyvavo 30 prekybininkų, vyko įvairių sporto šakų varžybos, Gardžiausio
patiekalo konkursas, veikė
kūrybinės dirbtuvės, pramogos vaikams ir kt. Renginyje
apdovanoti Gardžiausio patiekalo konkurso ir konkursų
„Sveikiausia įmonė / įstaiga
2018“ bei „Tapkime žydinčia
savivaldybe“ nugalėtojai.
Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas
gyventojus priima antradieniais 9–12 val. ir 17–18 val.
Prienų r. savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius gyventojus priima trečiadieniais 9–12 val.
ir 17–18 val.
Išankstinė registracija telefonu 61 102.
SAVIVALDYBĖS inf. 
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Aptarti F.
Martišiaus ir
dalies Vytauto
gatvių bei
autobusų
stoties projektų
įgyvendinimo
klausimai

Spalio 2 d. Prienų r.
savivaldybėje vyko
pasitarimas dėl F.
Martišiaus ir dalies
Vytauto gatvių bei
autobusų stoties projektų
įgyvendinimo.

Pasitarime dalyvavo Savivaldybės meras A. Vaicekauskas, mero pavaduotojas
A. Marcinkevičius, Statybos
ir ekonominės plėtros skyriaus
specialistai, UAB „Prienų
vandenys“ atstovai, rangovai,
projektuotojai.
Pasitarime aptarta projektų įgyvendinimo klausimai ir
problemos, tolesnių darbų gairės, preliminarūs užbaigimo
terminai, atsižvelgta į gyventojų prašymus įrengti įvažas
į jų namų valdas. Ir projektų
rangovai, ir Savivaldybės vadovai turėjo tam tikrų pastabų,
lūkesčių. Meras A. Vaicekauskas žada greitu laiku vykti į
Lietuvos automobilių ir kelių
direkciją šiuos klausimus aptarti su Direkcijos vadovais.
Pasitarimo metu buvo kalbėta ir apie galimus projektų
užbaigimo terminus. Pasak
rangovų, jeigu viskas bus gerai, jau kitą savaitę eismas
Vytauto gatve bus paleistas
abiem pusėmis. Pėstiesiems
bus sudaryta galimybė eiti
asfaltuota ir nuo važiuojamosios dalies atitverta kelio dalimi. Vytauto g. apšvietimas
bus įjungtas lapkričio mėn.
F. Martišiaus g. asfaltavimo
darbai vyksta sparčiai, spalio
mėn. žadama pakloti antrą
sluoksnį asfalto dangos, taip
pat šiais metais įrengti šaligatvius.
SAVIVALDYBĖS inf. 
REKLAMA

Einsteino laiškas gali būti parduotas už 1 mln.

Reikalauja Rusijos pasiaiškinti dėl naujų raketų

Niujorko aukcione bus parduodamas 1,5 mln. JAV dolerių (1,3
mln. eurų) vertinamas Alberto Einšteino ranka parašytas laiškas,
kuriame mokslininkas išdėstė savo mintis apie Dievą, religiją ir
gyvenimo prasmės paieškas.

NATO pareikalavo Maskvos įrodyti, kad Rusija laikosi vieno
istorinio Šaltojo karo laikų susitarimo sumažinti branduolinius
arsenalus. Vašingtonas dvejus metus skundžiasi, kad Rusijos
vystomos raketos 9M729 pažeidžia 1987-aisiais sudarytą sutartį.

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Kaip pakelti mokytojo prestižą?
Ramunė Sadauskienė

Pirmiausia – namuose tėvai turi rodyti pagarbą mokytojams, nes vaikai į mokyklą
atsineša tėvų nuomonę. Visais laikais buvo mokytojų,
kuriuos mokiniai gerbė ir
kurių negerbė. Ir mokytojai
turėtų rodyti pagarbą mokiniams, keistis, prisitaikyti prie
laikmečio, bet pirmiausia –
pagarbą turi rodyti vaikai.

Algimantas Saikevičius:

Mokytojas turi turėti autoritetą, bet dabar taip nėra
– vaikai neklauso mokytojų.
Jei vaikai, ypač paaugliai, neklauso tėvų, tai kur jie mokytojo klausys! Mokytojai taip
pat turi keistis, bet gal kai kurie nespėja su laikmečiu.

Rimvydas Zailskas

Tik patys mokytojai savo darbu gali pakelti savo
įvaizdį.

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).

Eugenija Sargevičienė

Seniau kepurę nusiimdavo ne tik prieš kunigą, bet
ir prieš mokytoją. Dabar to
nėra. Žiniasklaida gan teigiamai apibūdina mokytojus, o iš to mes, kurie su
mokykla glaudžių ryšių nebepalaikome, ir susidarome
nuomonę. Tačiau girdžiu ir
neigiamų atsiliepimų. Vertybės keičiasi, o mokytojai
– ne. Mokytojai turėtų patys
labiau siekti žinių, nukreipti
vaikų smalsumą ir norą mokytis palankia linkme, suvokti, kad dabartinės technologijos neatsiejamos nuo
jaunimo. Mokytojai ir tėvai
turėtų sutarti – eiti viena
kryptimis. Viskas priklauso nuo šeimos – jei namuose mokytojas negerbiamas,
tai ir mokykloje vaikas mokytojo negerbs. Ir požiūris į
mokslą pasikeitęs, ypač kaimiškuose regionuose nemažai tėvų mano, kad nereikia
vaikams „tų“ mokslų.

Dalia Dobilienė

Arvydas Petkevičius

Manau, kad mokyklose
yra daug puikių mokytojų.
Ar mokiniai mokytojus gerbia, priklauso nuo mokytojo
charakterio – jei mokytojas
įdomiai pateikia dėstomo
dalyko informaciją, moka
sudominti, sugeba palaikyti
tvarką nekeldamas balso, tokio mokytojo vaikai klauso.
Bet yra ir tokių mokytojų,
kurie nesitvardo, nesuvaldo savo emocijų. Kad jauni
žmonės nebenori tapti mokytojais, manau, pirmiausia
kalti nedideli atlyginimai.
Žmogus, kuriam „duota“
tapti mokytoju, net ir baigęs pedagogikos mokslus,
pradeda dirbti ten, kur gali
geriau uždirbti, kilti karjeros laiptais.

Mes visų mokytojų „privengdavome“, tačiau vienus gerbėme, o kitų ne. Taip
yra ir dabar. O jei mokytojas
„pamiršo“, kad laikas išeiti į
pensiją, tai – jau visai blogai.
Juk jau ir sveikata prastesnė,
ir kantrybės nebėra... Mokytojai turi keistis, atnaujinti
žinias, o ne virkauti dėl mažų atlyginimų. Didesnis atlyginimas prestižo nepakels.
Nemanau, kad mokytojai
labai daug dirba – pamokos
iki pietų, savaitgaliai laisvi,
atostogos ilgos. Labiausiai
piktina, kai mokytojai vaikus
„rūšiuoja“ pagal tėvų finansinę padėtį – jei tu iš neturtingos šeimos, tai esi jau beveik
„nurašytas“. Tai kaip tokį mokytoją galima gerbti ir mylėti? O kiek mokytojų ateina į
spektaklius, koncertus, susitikimus su rašytojais?

 atgarsiai
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Patvirtino buvusio TVF vadovo bausmę

Putinas pasirašė pensijų reformos įstatymą

Ispanijos Aukščiausiasis Teismas trečiadienį patvirtino buvusiam
Tarptautinio valiutos fondo (TVF) vadovui Rodrigui Ratui už
netinkamą lėšų panaudojimą skirtą puspenktų metų laisvės
atėmimo bausmę, o tai reiškia, kad netrukus jis atsidurs kalėjime.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pasirašė itin
prieštaringai vertinamą įstatymą, numatantį pensinio amžiaus
didinimą, dėl kurio reikšmingai nusmuko Kremliaus vadovo
populiarumas ir buvo surengta masinių protestų.

Kelionės skatina dar labiau pamilti Lietuvą

Kaišiadorių bočių ansamblis „Rūta žalia“

Birštone smagiai paminėta Pagyvenusių
gyvenime, daryti melodijas sukūrė šio ansamžmonių diena druomenės
gerus darbus ir ... neužmiršti blio narė Nijolė, o nuostabiai
ATKelta IŠ 1 p.
ras Jonas Dalinevičius.
Trumpą pranešimą apie
senjorų situaciją ir problemas
perskaitė „Bočių“ bendrijos
pirmininkė Julija Barutienė.
Ji paminėjo, kad pastaraisiais
metais pasaulyje daugėja vyresnio amžiaus žmonių. Jeigu
2005 m. mūsų šalyje 65 metų
ir vyresnio amžiaus gyventojai sudarė beveik 16 proc.
visų gyventojų, tai po gero
dešimtmečio jų padaugėjo 3
proc. ir jau artėja prie 20 procentų. Visuomenė sensta ne
tik Lietuvoje, bet ir visame
pasaulyje. Europos statistikos
agentūros „Eurostat“ duomenimis, 2060 metais Lietuvoje
gyvens 2,5 mln. gyventojų, iš
jų pensininkų – daugiau nei
800 tūkstančių. Pasak J. Barutienės, mažos pensijos nesudaro sąlygų oriai gyventi,
bet žmonės stengiasi atrasti
širdžiai malonių užsiėmimų,
kuriems nereikia lėšų. Senjorai žino ir kitokių būdų, tokių
kaip senatvės „užkalbėjimas“,
maži džiaugsmai, gera nuotaika, judėjimas, žinių siekimas, noras stengtis visada būti
naudingiems, dalyvauti ben-

šypsotis.
1990 m. gruodžio 14 d.
Jungtinių Tautų Generalinė
Asamblėja paskelbė spalio 1ąją Tarptautine pagyvenusių
žmonių diena. o 1991 m. Generalinė Asamblėja patvirtino
rezoliuciją, kurioje išdėstytas
požiūris ir į senatvės problemas, ir nuostatai, kurių patariama laikytis visoms šalims,
taigi ir Lietuvai.
Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių
gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo
amžiaus žmonėms.
Džiugu, kad Birštono senjorai noriai dalyvauja įvairiuose renginiuose, sportuoja, keliauja, priima svečius ir patys
aplanko savo draugus.
Tai, kad senjorai mėgsta
bendrauti ir draugauti, liudija
ir svečiai, atvykę iš Kaišiadorių ir Jonavos.
Pirmieji scenoje pasirodė
Kaišiadorių bočiai (pirmininkė Marytė Petkevičienė) ir jų
ansamblis „Rūta žalia“ (vadovė Olytė Stanienė), savo
puikia koncertine programa
nepalikęs abejingų. Pasirodo,
gražiausių dainų tekstus ir

atliko visas gausus ansamblis, turintis puikių dainininkų ir solistų.
Labai puikiai prisistatė
Birštono publikai ir Jonavos
bočių asociacijos (pirmininkas Vytautas Bareika) ansamblis „Dobilas“, atlikęs nuotaikingas dainas ir išjudinęs
susirinkusiuosius smagiems
šokiams.
Birštono bočių vadovė J.
Barutienė svečiams įteikė
atminimo dovanas ir gėlių,
kad prisimintų viešnagę mūsų kurorte ir čia apsilankytų
dažniau.
Tarptautinės pagyvenusių
žmonių dienos proga susirinkusiuosius sveikino savivaldybės administracijos atstovai, visuomeninių organizacijų nariai, įstaigų vadovai, kitų bendruomenių atstovai bei
Birštono parapijos klebonas
monsinjoras J. Dalinevičius.
Klebonas padėkojo bočiams
už kūrybiškumą, veiklumą,
už tai, kad moka subtiliai priminti, jog mes visi esame pagyvenę. Tačiau kiekvienas
žmogaus gyvenimo tarpsnis
yra įdomus ir svarbus, tik reikia jį mokėti tinkamai priimti
ir įvertinti.

ATKelta IŠ 1 p.
Paltanavičius – beveik mūsų
kraštietis. Nors jis gimęs Marijampolės rajone, bet 8 klases
baigė Skriaudžiuose, o vidurinę mokyklą – Veiveriuose.
Visose keturiose ekspedicijose dalyvavęs gamtininkas
sakė, jog tai – nelengvas darbas: „Žinoma, tai – ne griovių
kasimas, bet maždaug 14 valandų dirbti „į kamerą“ nėra
lengva.“
Pasak gamtininko, jau prieš
pirmąją ekspediciją jie sulaukė klausimų, ar ne per skambu
ekspediciją vadinti nacionaline. Teko aiškinti, kad antros
tokios ekspedicijos nėra, todėl
ji ir nacionalinė. Juk ir kelionės
tikslas nepaprastas – aplankyti
istorines Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės žemes. O
tiems, kurie kritikuoja, siūloma keliones pakartoti ir padaryti geriau.
„Šiais metais stovėdami prie
Juodosios jūros pajutome, ką
reiškia „Lietuva nuo jūros iki
jūros“, – pasakojo trijose ekspedicijose dalyvavusi istorikė
Luka Lesauskaitė-Sinevičienė. Ji džiaugėsi, kad vis daugiau lietuvių domisi istorija,

o per televiziją parodytos laidos apie ekspedicijos keliones
vis daugiau žmonių skatina
keliauti ir dar labiau pamilti
Lietuvą.
Jai paliko didžiausią įspūdį ir labiausiai įsiminė susitikimas su Radvilų giminės
palikuonimis Lenkijoje bei
Pidhircų rūmai (apie juos bus
rodoma artimiausioje laidoje),
Černobylis bei Odesa (Ukrainoje).
Kelionė į Ukrainą buvo trečioji ir laivo kapitonui, laivadirbiui Simui Knapkiui. Jam
buvo pažįstamas tik kelias
Nemunu nuo Kauno iki Klaipėdos, kitomis upėmis plaukė
pirmą kartą ir, kaip pasakojo,
patyrė daug netikėtumų. Pavyzdžiui, Lenkijoje nustebino
kitoks laivų kelių žymėjimas,
o Ukrainoje sudėtinga buvo ir
dėl gylio (giliausioje vietoje
Dniepro gylis – 46 m), ir dėl
neprognozuojamos tinklų statymo vietos.
„Laivyba visose upėse, kuriomis plaukėme – maža, tačiau Dniepre pamatyti tanklaivį – įspūdinga“, – pasakojo S.
Knapkis. Jo teigimu, daugelį
(ypač Lenkijoje) sužavėjo is-

torinio laivo „Vytautas Didysis“ autentiškumas.
Ekspedicijų dalyviai atkreipė dėmesį, kad, jei mes
apie lenkus kalbame ne itin
palankiai, tai keliautojai patyrė visiškai kitokius įspūdžius.
Juos sužavėjo lenkų šiltumas,
nuoširdumas, geranoriškumas. Pasak S. Paltanavičiaus,
niekada negali turėti jokių išankstinių nuostatų. Ukraina
keliautojams pasirodė labai
graži, labai didinga, o kartu ir
labai skirtinga, dėl jau ketverius metus vykstančio karo
išgyvenanti ne pačius geriausius laikus.
Ekspedicijų dalyviai papasakojo ir apie pasiruošimą
kelionei, kuri užtrunka daug
ilgiau, nei vyksta ekspedicija,
ir apie nematomą pagalbininkų komandą.
Pasak S. Paltanavičiaus,
knygos nėra televizijos laidų
atkartojimas, bet tai nėra ir dienoraštis. Jis norėtų, kad knygos taptų ekskursijų vadovu.
Keliautojai dar nesustoja. Aplankę reikšmingiausias
LDK vietas, ateinančią vasarą
jie planuoja pasukti į šiaurę – į
Latviją ir Baltarusiją.

Gražiausių metų leiskit palinkėti,
Te niekados nebus širdy rudens.
Pavasariai tebus džiaugsmu nusėti,
Ir laimė širdyse gyvens.
Giedrų dienų Jums linkime,
Daug sukakčių dar švęst,
Ilgų ilgiausių metų,
Ir laimėj bei džiaugsme gyvent!
Gražių ir prasmingų dienų Jums, mielieji!

Gražaus 40-mečio sulaukus Iną Ruseckienę,
50-mečio – Vilmą Tamulynienę, 60-mečio – Birūtą Balčiauskaitę
bei gimtadienių sukaktuvininkus: Genovaitę Juocevičienę,
Gintautą Jurkonį, Kęstutį Makarevičių ir Gintautą Mineiką
Darbo partijos Prienų skyriaus vardu sveikina pirmininkė Rima Zablackienė.

Aš sodinau, o Dievas davė augimą.
Peliksas Martišius
Jau 100 metų Pelikso Martišiaus uždegtas „Žiburys“ šviečia ne tik
Prienuose, jo šviesa sklinda po Lietuvą ir pasaulį. Gimnazijos bendruomenė
džiaugiasi nuveiktais darbais, didžiuojasi išugdytais žmonėmis. Kviečiame
Jus į iškilmingą Šimtmečio šventę, kuri vyks 2018 m. spalio 20 dieną.
Programa:
15.30 val. − šv. Mišios Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje.

17.00 val. − šventė Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.
Prienų „Žiburio“ gimnazijos bendruomenės vardu

Birštono bočių choras „Sidabrinė gija“
REKLAMA

Direktorė Irma Kačinauskienė

atgarsiai 
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ŠMM skirs papildomus 10 mln. eurų

Paketuose rasta ricinui artimos medžiagos

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), gavusi patikslintus
moksleivių skaičius ir šiemet nusprendė skirti papildomus 10 mln.
eurų savivaldybėms. Šias lėšas savivaldybės turės perskirstyti
„atsižvelgdamos į netolygumus įvedant etatinį apmokėjimą“.

Pentagonui šią savaitę atsiųstuose paketuose rasta medžiagos, iš
kurios išgaunamas ricinas, bet pačių mirtį galinčių sukelti nuodų
paketuose gynybos sekretoriui Džeimsui Matisui ir JAV karinių jūrų
pajėgų vadui admirolui Džonui Ričardsonui neaptikta.

Grybų rinkimo varžybos
Žvėrinčiaus miške

Birštone paminėta Angelų
kriminalisto lagaminėlį, kusargų diena
riame yra visos priemonės,
Praėjusį sekmadienį,
rugsėjo 30-ąją, puikus
oras ir gera nuotaika
lydėjo Birštono sveikos
gyvensenos klubo
„Šilagėlė“ sveikuolius,
susirinkusius į Žvėrinčiaus
mišką. 12 sveikuolių buvo
pasirengę miške pailsėti,
pagrybauti ir dalyvauti
sportinėse varžybose.

Pirmiausia vyko grybų rinkimo varžybos. Per 1 valandą reikėjo surinkti kiek galima daugiau valgomų grybų
ir per 10 min. sugrįžti į starto vietą.
Pasvėrus grybus paaiškėjo,
kad geriausiai sekėsi grybauti Vytautui Šeškevičiui, kuris į
savo pintinę surinko 1 kilogramą ir 290 gramų grybų. Antrą
vietą laimėjo Zita Šveinauskienė, pririnkusi 1 kilogramą
ir 140 gramų grybų, o trečioje
vietoje liko Vytautas Gedminas, kurio laimikis svėrė 1 kilogramą ir 50 gramų. Po grybavimo buvo surengtos grybo-siurprizo varžybos. Per 20
min. reikėjo rasti paslėptą gry-

bą. Varžybų dalyviams buvo
parodyta nuotrauka, kur padėtas grybas. Pastabiausia buvo
Rima Kaminskienė, ji ir tapo
šių varžybų nugalėtoja.
Pasagos mėtymo varžybose tarp moterų pirmą vietą
laimėjo Marija Novožilova,
surinkusi 20 taškų, antrą vietą iškovojo Gražina Abromienė su 17 taškų, o trečioji vieta
atiteko Rimai Kaminskienei
su10 taškų.
Tarp vyrų trečią vietą iškovojo Antanas Gribinas, surinkęs 34 taškus, antras liko Kazys Lukošius su 58 taškais, o
varžybų nugalėtoju tapo Vytautas Gedminas, surinkęs net
95 taškus.
Varžybų nugalėtojai ir prizininkai buvo apdovanoti medaliais ir dovanėlėmis.
Varžybų dalyviai dėkoja
Antanui ir Danguolei Gribinams už išvirtą ant laužo
plovą, taip pat Valentinui Kaminskui už laužo paruošimą.
Birštono sveikos gyvensenos klubo „Šilagėlė“ informacija ir nuotrauka 

Elnių vestuves prisiminus
ATKelta IŠ 1 p.
grindinį renginio tikslą – parodyti žmonėms, kad mūsų
miškuose galima pamatyti ir
išgirsti unikalų gyvūnų gyvenimo reiškinį – elnių koncertą-vestuves. Įkūrus stovyklą ir
išklausius informaciją, būrelis
smalsuolių iškeliavo į mišką
ieškoti elnių. Per daug stengtis
nereikėjo – pradėjus temti nuo
jų baubimo gaudė visas šilas.
Norėjosi prieiti kuo arčiau,
kad būtų galimybė pamatyti.
Kadangi prožektorių jungti
negalima, tai naktinio žygio
dalyviams reikėjo apsiprasti
REKLAMA

tamsoje taip, kad galėtų matyti medžius, krūmus, kad eidami gerai matytų savo kelią
ir neišgąsdintų šilo gyventojų.
Po kelių minučių akys apsiprato tamsoje, viskas aplinkui tapo pilka. Daugeliui kilo
klausimas, ar gyvūnai dienos metu mato spalvas? Į šitą
klausimą tikslaus atsakymo
neturi net mokslininkai.
Miško keliuku tolstant nuo
stovyklavietės vis garsiau girdėjosi elnių melodijos, traškančių šakų garsas, atsirado neramumas ir baimė, nes
tamsoje girdi daug garsų, bet

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Spalio 2-ąją Lietuvoje
minima Policijos, arba
Angelų sargų diena.
Birštone Šv. Antano
Paduviečio bažnyčioje
buvo aukojamos šv. Mišios
ir meldžiamasi už policijos
pareigūnus.

Vėliau policijos komisariate vyko atvirų durų diena
ir čia galėjo apsilankyti visi
norintys susipažinti su policijos darbu, apžiūrėti pareigūnų naudojamas specialiąsias
priemones, pamatyti jų darbo
kabinetus ir kitas patalpas.
Prie policijos komisariato
atėjusius vaikus pasitiko jų
draugas šuo Amsis, o policijos
rėmėjai uždavė jiems nemažai klausimų bei užduočių, o
už teisingus atsakymus ir apdovanojo. Komisariate pareigūnai vaikams paaiškino, ką
jie dirba, kaip reaguoja į pranešimus apie nusikalstamas
veikas, pademonstravo savo
asmeninę amuniciją, parodė
matai mažai vaizdų. Naktinis
žygis suintrigavo jo dalyvius,
o sugrįžus į stovyklavietę prie
laužo ilgai netilo kalbos apie
naujus patyrimus miške. Elnių balsai netilo visą naktį.
Rytą daugelis skundėsi, kad
neišsimiegojo. O ir miegoti
nelabai buvo kada – tik pradėjus švisti žygeiviai iškeliavo į
tikrą žygį, kurio tikslas buvo
ne tik pamatyti elnius, bet ir
sužinoti, kas yra sengirė, rezervatas, kodėl turime saugoti gamtą. Antrojo žygio metu
pavyko pamatyti miškų gražuolius kovojančius tarpusavyje, elnes, ieškančias jaunikių. Po ilgojo pasivaikščioji-

reikalingos atliekant nusikaltimo vietos apžiūrą ir kt.
Pasveikinti pareigūnų atėjo ne tik mokinukai ir darželinukai. Nuo pat ryto Birštono
policijos komisariate netrūko
svečių, atėjusių pasveikinti darbuotojų su jų profesine
švente, padėkoti, kad galime
Birštone ir jo apylinkėse gyventi saugiai, visada sulaukti
operatyvios pagalbos nelaimės atveju.
Dar reikia paminėti, kad
šiemet Lietuvos policija švenčia savo veiklos šimtmetį, o
Birštono PK viršininko kabinete ant sienos kabo 1918
metų Birštono policininkų
nuotrauka, kurioje yra ir pats
pirmas Birštono policininkas
Raiskas. Kaip sakė Birštono
PK viršininkas Rolandas Stiklius, šiemet spalio 2-osios
rytą pats pirmasis policijos
pareigūnų pasveikinti atėjo
pirmojo policininko sūnus Jonas Raiskas.
Vakare visos Lietuvos policijos pareigūnai susirinko į didelę, jų garbei surengtą šventę
Kauno Žalgirio arenoje.
mo žygeivių laukė tikri turistų
pusryčiai. Tik miške praleidęs
daugiau laiko pradedi suprasti, kad ten gyvenimas toks
pats sudėtingas kaip ir mūsų.
Miške taip pat vyksta nuolatinė kova už pripažinimą, išlikimą ir geresnį gyvenimą.
Viskas visur kartojasi. Žygio
dalyviai išsiskirstė po savo
namus, kiekvienas su naujomis mintimis ir sumanymais,
su dar daugiau iškilusių klausimų, į kuriuos pamažu teks
ieškoti atsakymų. Daugeliui
tai buvo pirmasis bandymas
susidraugauti su gamta.
NKRP direkcijos vyr. specialistė R. Milušauskienė 
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JAV nutraukė 1955-ųjų sutartį su Iranu

Rekordinė kaina už butelį reto viskio

Jungtinės Valstijos trečiadienį paskelbė, kad nutraukia 1955 metais
pasirašytą sutartį su tuomečiu savo sąjungininku Iranu, kuria
remdamasis Teheranas kreipėsi į tarptautinį teismą, prašydamas
įvertinti Vašingtono sankcijų politiką.

Butelis itin reto škotiško visko trečiadienį buvo parduotas viename
Edinburgo aukcione už kainą, pranokusią ankstesnį pasaulio
rekordą. 60 metų senumo viskis „Macallan Valerio Adami 1926“
buvo parduotas už 947 tūkst. eurų sumą.

Po 30-ties nesimatymo metų

„Revuonos“ pagrindinės
mokyklos mokinius,
mokytojus ir darbuotojus
nustebino naujas simbolis
– Šimtmečio ąžuolas,
skirtas mokyklos ir
Lietuvos jubiliejams
paminėti.

Jį rugsėjo 29 dieną mokyklos sodelyje pasodino XII
laidos 12b klasės mokiniai,
susirinkę į savo mokyklą po
30 metų. Klasės auklėtoja,
rusų kalbos mokytoja Tatjana
Mačiulienė džiaugėsi gausiu
savo auklėtinių būriu: dalyvavo 26 mokiniai iš 32. Po
šviesią, jaukią, atsinaujinusią
mokyklą buvusius mokinius
lydėjo ir mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė. Visi
buvo maloniai nustebinti pasikeitusia, šviesia mokykla,

puikiai įrengtais kabinetais,
mokymosi priemonių gausa.
Buvę auklėtiniai dėkojo Tatjanai Mačiulienei ir visiems
mokytojams, padėjusiems,
mokiusiems ir teikusiems
gyvenimo pamokas. Renkantis gyvenimo kelią jos
buvo labai vertingos. XII laidos abiturientai dabartiniams
mokyklos mokiniams linkėjo
džiaugtis nuostabiu mokyklos
įvaizdžiu, išnaudoti puikias
mokymosi sąlygas, sportuoti,
dalyvauti įvairiose veiklose,
garsinti „Revuonos“ mokyklos vardą savo laimėjimais
ir pergalėmis.
Mokyklos bendruomenės
vardu norime padėkoti 1988
metų abiturientams už nuostabią dovaną mokyklai. Ačiū.
„Revuonos“ mokyklos
mokinių taryba 

Tyrėjų naktys ,,Žiburyje“

Jau daugiau nei
dešimtmetį Tyrėjų naktys,
kurių metu daugelis
Europos mokslo ir tyrimų
laboratorijų

REKLAMA

atveria duris ir pabendrauti
su visuomene išeina mokslininkai bei tyrėjai, mokslo entuziastus kviečia susipažinti
su intriguojančiais moksliniais tyrimais, inovacijomis
bei išradimais.
Rugsėjo 28 d. mūsų gimnazijoje Tyrėjų naktys prasidėjo
susitikimu - Vilniaus universiteto biochemikas Simonas Jocius III- ių klasių mokiniams
pasakojo apie mokslininko
darbo kasdienybę, aiškino
„kriaušės sielos ištraukimo“
etapus ir net leido patiems
išskirti DNR iš augalo ląste-

lių. II a ir d klasių mokiniai
dalyvavo Tyrėjų nakties protmūšyje. Aštuonios komandos bandė išsiaiškinti, kodėl
pomidorai vadinami aukso
vaisiais, kur yra „Sidabro žemė“, kokia yra kosmoso spalva, kokias TV laidas žiūri chirurgai ir t.t.
Dar viena mokinių grupė
dirbo Kauno kolegijos laboratorijoje: stebėjo kristalus,
susikaupusius augaluose, gamino mikropreparatus, mokėsi atpažinti liaukinius audinius augaluose ... Mokiniai
ne tik atliko bandymus, bet ir
apžiūrėjo kolegijos patalpas,
apsilankė moderniai įrengtoje bibliotekoje .
Gamtos mokslų mokytojos
R. Kučinskienė,
V. Šiugždinienė 

Jaunųjų kūrėjų sėkmė parodoje
„EXPO Aukštaitija 2018“
Rugsėjo 21–23 dienomis
Panevėžyje vyko 23-ioji
paroda „EXPO Aukštaitija
2018“. Rugsėjo 22-ąją,
parodos metu vyko ir
respublikinis konkursas
– kūrybos podiumas
„Linažiedė 2018“, skirtas
Lietuvos atkūrimo 100mečiui ir sukvietęs
dalyvius iš Panevėžio,
Panevėžio rajono, Vilniaus,
Gargždų, Prienų, Anykščių
bei Latvijos sostinės
Rygos.

Konkurse galėjo dalyvauti įvairaus amžiaus kūrėjai:
mokyklų, meno studijų atstovai ir suaugusius kūrėjus
vienijančios grupės. Dalyviai buvo kviečiami pristatyti
vienetinius kostiumus ir rūbų
kolekcijas, kurios turėjo būti pasiūtos iš lininio audinio,
puošybai panaudojant ir kitas
pagalbines medžiagas. Rūbai
buvo vertinami šiose kategorijose: etnografinio-istorinio
stilizuoto kostiumo, madamenas, pret-à-porte.
Į Aukštaitijos sostinės „Cido“ arenoje vykstantį renginį
pirmą kartą vykome ir mes,
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 6, 7, 8 ir 9 klasių mokiniai: Paulina, Gabija,
Lauryna, Skaistė, Viktorija,
Gabija, Meda, Vytautė ir Danielius. Šie mokiniai lanko neformaliojo ugdymo užsiėmimą dizaino studiją „Modus“
(vadovė dailės ir technologijų
mokytoja metodininkė Rasa
Uleckienė). Ant podiumo mūsų mokyklos mokiniai pristatė dvi Danieliaus Aldakausko
sukurtas kolekcijas: „Netoli
nuėjom…“(etnografinio-is-

torinio stilizuoto kostiumo
kategorijoje) ir „Lino žiedai“
(pret-à-porte kategorijoje).
Kolekcija „Netoli nuėjom…“
buvo demonstruojama skambant grupės „Žalvarinis“ dainai „Stinta pūkis“, nes ši kolekcija sukurta remiantis Mažosios Lietuvos audinių raštais bei simboliais, stengiantis perteikti senąjį Lietuvos
moterų, merginų rūbą, galvos
apdangalus ir apavą. Įspūdžiui
ir scenografiniam šokiui sustiprinti buvo panaudotos lazdyno lazdos. Medinius papuošalus, pagoniškas sages ir sagas
mokiniui sukurti padėjo technologijų mokytoja metodininkė Vilma Glaveckienė.
Tinkamai parinkta muzika ir šokis, stilizuoti lietuvių
liaudies kostiumai, žiūrovų
plojimai lėmė šios kolekcijos
sėkmę ir pirmą vietą etnografinio-istorinio stilizuoto
kostiumo kategorijoje. Pret-aporte kolekcija „Lino žiedai“
taip pat neliko nepastebėta
– ji buvo įvertinta trečiosios
vietos diplomu. Pagrindinė
konkurso organizatorė, studijos „Grožio mozaika“ vadovė
Laimutė Marija Jancevičienė
bei komisijos nariai įteikė Danieliui I ir III vietos diplomus
bei lino žiedus simbolizuojančius atminimo suvenyrus
iš stiklo. Džiaugiamės, kad
kartu su mumis važiavo ir
padėjo mokiniams pasiruošti kolekcijų demonstravimui
Danieliaus mama Dalia Aldakauskienė.

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos dailės ir
technologijų mokytoja metodininkė Rasa Uleckienė 
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Kariams leista šaudyti į plėšikautojus

Minimos šalies suvienijimo 28-osios metinės

Indonezijos kariams buvo duotas leidimas šaudyti į žmones,
užkluptus plėšikaujant žemės drebėjimo ir cunamio nuniokotoje
Sulavesio saloje, viltį praradusiems gyventojams apiplėšus
daugybę maisto produktų parduotuvių.

Vokietijai trečiadienį minint savo suvienijimo 28-ąsias metines
kanclerė Angela Merkel pareiškė, kad šis procesas dar nesibaigė,
o kiti šalies lyderiai reiškė susirūpinimą dėl visuomenės
susiskaldymo ir populizmo augimo.

Mylimiausių lietuviškų daržovių dešimtukas:
kurių šiemet suvalgome daugiausiai?

Lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“, savo pirkėjams siūlantis gausiausią daržovių ir vaisių asortimentą,
suskaičiavo, kurias lietuviškas daržoves pirkėjai šiemet
rinkosi dažniausiai ir skelbia
labiausiai tautiečių pamėgtų
daržovių dešimtuką.
„Mūsų tinklo pardavimų
duomenimis, per šių metų aštuonis mėnesius šviežių dar-

daugybe Lietuvos ūkininkų
žinome, kad jie kasmet tobulina savo auginimo technologijas, kurios padėtų gauti derlių
net ir ne itin palankiomis oro
sąlygomis. Tuo tarpu mes savo tiekėjais atsirenkame tuos
ūkius, kurie sugeba užtikrinti aukštus daržovių kokybės
standartus ir tiekiamos produkcijos šviežumą“, – teigia
V. Drulienė.
Ji priduria, kad sudarant
pirkėjų mylimiausių daržovių
dešimtuką siekiama atspindėti ne tik nuperkamus jų kiekius, bet ir perteikti kai kurias
šiųmetes daržovių vartojimo
tendencijas.

liškas maistas. Burokėliai šiuo
metu išgyvena tikrą atgimimą, nes juos itin pamėgę šiuolaikinės virtuvės šefai.
7-a vieta – pomidorai. Šiemet šių daržovių parduotuvių lentynose tikrai netrūko
– šilta vasara dovanojo ne tik
daug gausesnį jų derlių, bet ir
mažesnes kainas pirkėjams.
Pomidoras yra vienas iš populiariausių įvairių salotų ingredientų, jis taip pat dažnai
naudojamas sumuštiniams
pagardinti. Šilta šiųmetė vasara leido žmonėms mėgautis gausiu pomidorų derliumi, užaugintu savo daržuose,
todėl parduotuvėse pomido-

žovių nupirkta apie 1,5 mln.
tonų, t. y. vidutiniškai 7 proc.
daugiau nei pernai metais per
tą patį laikotarpį. Tai lėmė ne
tik sumažėjusi kai kurių daržovių kaina, bet ir pamažu
kintantys mitybos įpročiai.
Vis daugiau žmonių supranta, jog sveikos mitybos pagrindas yra vaisiai ir daržovės,
todėl natūralu, jog daugėja
pirkėjų, į savo krepšelius vis
dažniau įsidedančių bent po
kelias šviežias daržoves“, –
teigia „Maximos“ komercijos
vadovė Vilma Drulienė.
Prekybininkai pastebi, jog
Lietuvoje užaugintos daržovės daug dažniau patraukia
pirkėjų dėmesį nei atvežtos
iš užsienio. Tačiau didesnis
pirkėjų dėmesys vietinei produkcijai yra ir įpareigojimas
tiek ūkininkams, tiek prekybininkams užtikrinti ir išlaikyti
aukštą produkcijos kokybę.
„Bendradarbiaudami su

10-a vieta – salierų stiebai. Išraiškingu skoniu išsiskirianti daržovė dažniausiai
naudojama sriubų ir salotų
gamyboje. Salierų stiebuose
gausu mineralinių medžiagų.
Įbėrus pjaustytų salierų stiebų į padažus ar sriubas, jie
puikiai atstoja druską. Lietuviškų salierų stiebų šiais metais nupirkta 7 proc. daugiau
nei pernai.
9-a vieta – svogūnų laiškai. Juos tautiečiai dažnai
renkasi ne tik salotų gamybai,
bet ir šaltibarščių ruošimui ar
sumuštiniams pagardinti. Lietuviškų svogūnų laiškų per
šių metų 8 mėnesius nupirkta
tiek pat, kiek ir pernai tuo pačiu metu.
8-a vieta – burokėliai. Jie
lietuvių vertinami ne tik kaip
pagrindinis barščių sriubos ingredientas, bet ir kaip gardžių
salotų pagrindas bei geležies
gausa pasižymintis sveikuo-

rų šiemet nupirkta penktadaliu mažiau nei pernai. Tačiau
neabejotinai, jų vartojimas
nesumažėjo, o pomidorai išliko vieni paklausiausių ir perkamiausių.
6-a vieta – baltagūžiai kopūstai. Sakoma, kad ši lietuvių pamėgta daržovė turimu
vitamino C kiekiu nenusileidžia apelsinams. Be šios
daržovės reta šeimininkė įsivaizduoja gardžias ir traškias
salotas.
5-a ir 4-a vieta – trumpavaisiai ir ilgavaisiai agurkai.
Ši daržovė lietuvių virtuvėje
dažniausiai naudojama gaminant salotas, troškinius ar
sumuštinius. Pastaraisiais
metais agurkų naudingosios
savybės išnaudojamos ir grožio procedūrose, ypač kaip
veido odai gaivinti ir drėkinti
skirta priemonė. Lietuviškų
trumpavaisių agurkų šiemet
nupirkta 12 proc. daugiau, o

Šiemet lietuviai šviežių
daržovių nuperka
daugiau nei pernai, o
populiariausiomis tarp
pirkėjų ir toliau išlieka
Lietuvoje užaugintos
daržovės.

REKLAMA

ilgavaisių – 30 proc. daugiau
nei pernai metais per tą patį
laikotarpį.
3-a vieta – svogūnas. Ši
daržovė naudojama įvairių
patiekalų gardinimui, norint
suteikti jiems puikų skonį ir
kvapą. Svogūnas pasižymi
dideliu vitamino C kiekiu ir
neretai liaudies medicinoje
naudojamas kaip gydomoji
priemonė, padedanti įveikti
peršalimą.
2-a vieta – morkos. Be šios
daržovės retai pavyks pagaminti gardžią sriubą, troškinį
ar salotas. Savo unikaliu skoniu morkos dažnai tampa nepakeičiamu ingredientu. Šios
daržovės taip pat pasižymi
dideliais vitaminų A, E, C bei
betakaroteno kiekiais, tad yra
naudingos sveikos odos išsaugojimui. Be to, šviežios ir traškios morkytės – puikus sveikas užkandis tiek vaikams,
tiek suaugusiems. Nupirktų
lietuviškų morkų kiekiai šiemet nesikeitė.
1-a vieta – bulvės. Tai nuo
seno lietuvių mylimos daržovės. Virtuvėje bulvės naudojamos ne tik pagrindiniams
patiekalams gaminti, bet ir
garnyrui paruošti. Tvirtinama, kad su lupenomis virta
bulvė turi 5 kartus daugiau
ląstelienos nei bananas ir 3
kartus daugiau vitamino C
nei avokadas. Vietinės kilmės
bulvės nepraranda populiarumo tarp tautiečių – šiais metais šių daržovių nupirkta 44
proc. daugiau nei pernai tuo
pačiu metu.
Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja vaisių
ir daržovių vartoti ne mažiau
kaip penkis kartus per dieną
ir vienam asmeniui per dieną
jų suvartoti bent 400 gramų.
Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu Lietuvoje atliktų gyventojų mitybos tyrimų
duomenimis, šviežias daržoves (išskyrus bulves) kasdien
vartoja kas trečias suaugęs
gyventojas, o iš viso vidutiniškai per parą suaugusieji
suvartoja tik 260 g daržovių
ir vaisių. 

 SVEIKATA
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V. Putinas: dėl naftos kainos kalta JAV

Šeimininkus siūloma bausti iki 300 eurų

Vladimiras Putinas pareiškė, jog Rusija pajėgi dar labiau padidinti
naftos gavybą, o dėl dabartinio naftos brangimo kalta JAV
administracija. „Tai rezultatas neatsakingos politikos, kuri tiesiogiai
veikia pasaulio ekonomiką“ - V. P.

Nuo 2019 metų siūloma drausti gyvenamojoje aplinkoje ir
viešose vietose triukšmauti. Naminius gyvūnus laikantiems
gyventojams taip pat gali tekti juos labiau prižiūrėti, kad šie
nekeltų triukšmo. Už šių reikalavimų nepaisymą grės baudos.

Gydytojos kardiologės patarimai, kaip mažinti cholesterolį be vaistų
Ar cholesterolis yra
žmogaus draugas,
ar priešas? Tai, kad
cholesteroliui suverčiama
vis daugiau kaltės
dėl įvairių širdies ir
kraujagyslių ligų, gydytoja
kardiologė medicinos
mokslų daktarė Milda
Kovaitė vadina šio amžiaus
kertiniu akmeniu.

Iš tikrųjų cholesterolis yra
būtina žmogaus organizmui
medžiaga. Kiekvienas gimęs
kūdikis turi cholesterolio. Tai
– energetinė statybinė medžiaga, reikalinga hormonų
sintezei.
Bėda ištinka tada, kai cholesterolio būna pernelyg daug.
Mažo tankio cholesterolis, dar
vadinamas „bloguoju“, yra
svarbus kraujotakos sutrikimų
ir trombų susidarymo rizikai,
todėl būtina kontroliuoti jo
kiekį. Cholesterolis siaurina
kraujagyslių spindį ir gali jas
net užkimšti. Taip susidaro
aterosklerozinė plokštelė, taigi, nuo cholesterolio sukeltų
komplikacijų net mirštama.
Tačiau daugelis jaunų darbingo amžiaus žmonių sužino,
kad jų priešas – cholesterolis,
tik atsidūrę ligoninėje.
– Jei jaunas žmogus turi pernelyg daug „blogojo“
cholesterolio, ar tai atsitiktinis reiškinys, ar pastaruoju
metu būdinga tendencija?
–Kiekvienas žmogus privalo žinoti savo cholesterolio
rodiklį. Remiantis Europos
kardiologų draugijos rekomendacijomis, yra patariama
pradėti tirti cholesterolį nuo
40 metų.
Lietuvoje vyrauja tokia
praktika, kad niekas nepradeda ieškoti padidėjusio cholesterolio kiekio, kol neatsiranda
sveikatos problemų. Tačiau
sulaukus, pavyzdžiui, 40-ojo
gimtadienio ir daugiau, reikėtų išsiaiškinti savo cholesterolio kiekį kraujyje. Yra žinoma,
kad apie 90 proc. vidutinio
amžiaus mūsų šalies piliečių, ateinančių į polikliniką,
jau yra padidėjęs cholesterolio kiekis.
– Ar tai reiškia, kad tokie
žmonės dar neserga?
–Tai – filosofinis klausimas.
REKLAMA

Jie mano, kad yra sveiki, o
mes, gydytojai, sakome, kad
sveiko žmogaus nėra, yra tik
neištirtas ligonis. Žinoma, galima ir taip pajuokauti. Svarbu
pabrėžti, kad tarp šių „sveikųjų“ net 90 proc. asmenų yra
padidėjęs cholesterolis.
– Kada reikia sunerimti,
kad cholesterolio pradeda
daugėti kraujyje?
–Jei žmogus neatlieka klinikinio kraujo tyrimo, vadinasi,
jis gali nežinoti, kad jo cholesterolio kiekis padidėjęs.
Kita vertus, įtarimų dėl cholesterolio gali kilti, jei šeimoje
kas nors jauno amžiaus buvo
patyręs infarktą ar insultą, pavyzdžiui, jei motina sirgo tokiomis ligomis būdama jaunesnė nei 65-erių, o tėvas – iki
55-erių, arba serga broliai ar

Lietuvoje daugelis žmonių
supranta, kad padidėjęs cukraus kiekis gali pražudyti,
todėl būtina gydytis ir gydosi. Tuo tarpu kai yra padidėjęs cholesterolio kiekis, retas
kuris nusprendžia, kad tai jau
signalas susirūpinti sveikata.
Esame smarkiai atsilikę nuo
Europos Sąjungos, nes nevertiname savo sveikatos.
– Ar, kalbant apie cholesterolio kiekį kraujyje, yra
tam tikros normos, kurias
būtina žinoti?
–Būtina stebėti „blogojo“
cholesterolio kiekį kraujyje. Jei pacientas yra sveikas,
anksčiau neturėjo širdies ir
kraujagyslių ligų, norma –
mažiau nei 3 milimoliai litre.
Jei žmogus serga cukriniu diabetu, jo kraujospūdis padidė-

jis papildomai gaunamas su
maistu, ar prie to prisideda
kepenys ir kiti virškinimo
organai?
–Būna ir taip – žmogus
nieko riebiai nevalgo, o mažojo tankio cholesterolis yra
didelis. Iš tikrųjų kraujo riebalai pasigamina ne iš to, ką
suvalgome. Svarbiausias yra
endogeninio ar kepenyse pagaminto cholesterolio kiekis.
Tai mūsų pačių pagamintas
cholesterolis. Kita vertus, jei
žmogus valgo daug lengviau
pasisavinamų angliavandenių,
arba valgo daug sočiųjų riebalų, gali padidėti ir „blogojo“
cholesterolio.
Iš tikrųjų tai yra cholesterolio gamybos sutrikimas,
taip gali atsitikti dėl įvairių
priežasčių. Juk cholestero-

kuriai reikalingas kompleksinis sprendimas. „Blogasis“ cholesterolis turi įtakos
kitiems kraujotakos sutrikimams – pasikeičia kraujo sudėtis, išauga trombų (kraujo
krešulių) susidarymo rizika,
vystosi uždegiminiai procesai
kraujagyslėse.
Moksliniai tyrimai rodo,
kad derinys iš dviejų augalinės
kilmės medžiagų – yra tai, ko
labiausiai reikia kraujagyslių
apsaugai. Cholesterolio kontrolei yra naudingas raudonosiomis mielėmis fermentuotų
ryžių ekstraktas, kurio veiklioji medžiaga yra monakolinas K, o kraujotakai – natokinazės fermentas iš specialiu
būdu fermentuotų sojų. Lietuvoje dažnai skiriamos šios
dvi medžiagos, bet neseniai

seserys. Tai galimai paveldima dislipidemija – paveldimas cholesterolio apykaitos
sutrikimas.
Pasitaiko atvejų, kai ligoninėje atsiduria infarktą patyręs žmogus, iki tol save laikęs sveiku. Yra žinoma, kad
pamažu vystantis koronarinei
širdies ligai, iki 60 proc. visų atvejų pirmas simptomas
būna miokardo infarktas. Ką
tai reiškia? Tai rodo, kad cholesterolis kelia mirtiną pavojų, nes nuo infarkto yra mirštama.
Sveikas žmogus, tarkim, 55
metų vyras, kuris iki šio širdies smūgio laikė save sveiku,
išvyksta iš reanimacijos į namus turėdamas ne vieną, o kelias nepagydomas ligas, tokias
kaip padidėjęs kraujospūdis,
kuris anksčiau nesukėlė jokių
simptomų, taip pat padidėjęs
cholesterolis, gali būti padidėjęs cukraus kiekis kraujyje, kuris taip pat daugelį metų
veikia tyliai.

jęs, taip pat serga inkstų liga,
jis yra priskiriamas prie didelės rizikos pacientų sąrašo. O
tai reiškia, kad mažojo tankio
arba „blogojo“ cholesterolio
riba yra dar mažesnė – mažiau
nei 2,6 milimolio litre.
Jei pacientas gydytas dėl
koronarinės širdies ligos arba
insulto, turi sunkų inkstų funkcijos nepakankamumą arba labai didelį kraujospūdį, serga
komplikuotu cukriniu diabetu, jis priklauso didelės rizikos
asmenų grupei. Vadinasi, kad
mažojo tankio cholesterolio
turi būti mažiau nei 1,8 milimolio litre. Tai reiškia, kad
vienos mažo tankio cholesterolio ribos visiems nėra.
Dažnai žmonės pasidaro
kraujo tyrimą ir sako: „Mano
cholesterolis yra geras“. Bet
jei žmogus anksčiau patyrė
miokardo infarktą ir mažojo
tankio cholesterolio rodiklis
siekia 3, tai jau blogai.
– Kaip atsiranda kraujyje daugiau cholesterolio? Ar

lį gamina tiek kepenys, tiek
žarnynas. Tačiau pagrindinis
cholesterolio gamybos organas yra kepenys. Panašiai yra
ir su cukralige – juk žmogus
gali nevalgyti ir nemėgti cukraus, bet vis tiek serga cukralige, nes tai yra medžiagų
apykaitos sutrikimas.
– Ar yra mokslu įrodytų
būdų, kaip efektyviai mažinti „blogojo“ cholesterolio kiekį?
–Efektyviausi yra vaistai, tai
rodo mokslinių tyrimų duomenys. Tačiau jų reikia tada,
kai paskiria gydytojas. Tikrai
ne visiems žmonėms reikia
medikamentų, siekiant sumažinti „blogojo“ cholesterolio
kiekį kraujyje. Yra kitų būdų.
– Daug žmonių žavisi tuo,
kas yra natūralu, vengia sintetinių – cheminių vaistų.
Kokios natūralios medžiagos gali padėti reguliuoti
cholesterolį?
– Padidėjęs cholesterolis
yra kompleksinė problema,

atsirado preparatas, sujungęs
šias medžiagas į vieną kapsulę. Galime pasidžiaugti, kad
šis efektyvus ir saugus sprendimas prieinamas mūsų šalies
gyventojams, kurių cholesterolis padidėjęs.
– Kuo ypatingas būtent
monakolino K ir natokinazės derinys?
– Daugelis preparatų, esančių rinkoje, mažina cholesterolį, tačiau neapsaugo nuo
trombozės rizikos, nemažina
uždegiminių procesų kraujagyslėse. Tuo tarpunatokinazės, monakolino ir augalinių ekstraktų derinys efektyviai mažina cholesterolį, taip
pat kraujotakos sutrikimų ir
trombozės riziką, slopina uždegiminius procesus kraujagyslėse.
– Kokios dar augalinės
medžiagos naudingos?
–Nėra atlikta daug mokslinių tyrimų apie kitų vaistinių
augalų poveikį cholesteroliui.
Jei manęs teiraujasi, ar verta

valgyti česnakų, sakau: „Valgykite, blogiau nebus“. Tačiau
nėra akivaizdžių mokslinių
faktų apie tai, kad česnakai
mažina blogojo cholesterolio kiekį, kaip ir žuvų taukai, nes jie nekeičia blogojo
cholesterolio kiekio kraujyje.
Bet yra toks mitas – esą žuvų
taukai padeda reguliuoti cholesterolį.
Yra žinoma tik tai, kad iš
žuvų taukų išskirtos riebiosios rūgštys omega-3 gali būti vartojamos didelėmis terapinėmis dozėmis kaip vaistai,
jei gydome trigliceridemiją.
Tada dozės būna 2–3 gramai, tuo tarpu maisto papildų
kapsulėse omega-3 riebiųjų
rūgščių būna vos 100 ar 300
miligramų.
– Ar gali sumažėti „blogojo“ cholesterolio, jei žmogus
kasdien nueis 10 tūkstančių
žingsnių arba aktyviai leis
laisvalaikį?
–Puiku, nes fizinis aktyvumas yra geriausias „vitaminas širdžiai“, jis tinka visur ir
visada. Tiesa, nėra mokslinių
įrodymų, kad fizinis aktyvas
mažina cholesterolio kiekį.
Jis negydo dislipidemijos kaip
atskiros ligos. Bet jei žmogus
lieknėja, jo kūno masės indeksas (KMI) artėja prie normos,
organizme prasideda svarbūs
procesai – natūraliai keičiasi
kraujo sudėtis. Mokslas neįrodė, kad sportuodami ilgiau
gyvename, tačiau gyvename
kur kas sveikiau.
– Ką medikai pataria dėl
mitybos? Ar tikrai reikia
vengti riebaus sūrio? Ar tai
turi įtakos cholesterolio kiekiui kraujyje?
–Sūriuose, riebiuose mėsos, pieno produktuose gausu
sočiųjų riebalų, jie turi daug
sočiųjų riebalų, yra kaloringi,
todėl reikėtų riboti šiuos produktus. Dietologai vis dažniau
primena apie angliavandenių
įtaką cholesterolio apykaitai.
Tai reiškia, kad reikia vengti saldumynų, desertų, torto,
pyragaičių, tai, kas yra lengvai
pasisavinami angliavandeniai.
Jie gali kur kas greičiau sukelti medžiagų apykaitos sutrikimų, todėl saikinga ir racionali
mityba yra būtina. 
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Kliūčių „Nord Stream 2“ projektui nebeliko

Dėl plagiato panaikino daktaro laipsnį

Rusijos prezidentas pareiškė, jog problemų dėl leidimų
įgyvendinti per Baltijos jūrą iki Vokietijos nutiesto Rusijos
eksporto dujotiekio plėtros projektą „Nord Stream 2“ nebeliko. Jis
padvigubins greta veikiančio dujotiekio pajėgumą.

Vilniaus universitetas (VU) pranešė panaikinęs mokslo daktaro
laipsnį Renatai Mikalauskienei, nustačius plagiatą. Panaikintas
pernai suteiktas laipsnis fizinių mokslų srityje, geologijos mokslo
kryptyje už daktaro disertaciją.

Burokėlių mišrainė su obuoliais
(be acto)
Reikės: 4 kg burokėlių, 3 kg rūgštesnių obuolių, 2 kg morkų, 2 kg svogūnų, 100 g druskos, 0,5 l aliejaus, maltų pipirų,
lauro lapų, kmynų – pagal skonį.
Morkas ir burokus išvirti ir smulkiai supjaustyti arba stambiai sutarkuoti. Obuolius stambiai sutarkuoti.
Į didelį storadugnį puodą įpilti dalį aliejaus ir jame apkepinti
smulkiai pjaustytus svogūnus (kol pagels ir suminkštės). Tada sudėti burokėlius, morkas bei obuolius, supilti likusį aliejų
ir viską ant nedidelės ugnies patroškinti apie 10–15 minučių.
Suberti druską, prieskonius ir viską gerai išmaišyti.
Karštą mišrainę sudėti į sterilius stiklainius ir sandariai užsukti. Kol atauš, palaikyti dangteliais žemyn apklotus antklodes. Laikyti vėsiai.

Burokėlių ir cukinijų troškinys
Reikės: 3 kg burokėlių, 2 kg cukinijų, 1 kg pomidorų, 1 kg
svogūnų, 2 stiklinių vandens, 1,5 stiklinės cukraus, 1,5 stiklinės aliejaus, 1,5 stiklinės acto (9 proc.), 3 v. š. druskos, pagal
skonį juodųjų pipirų, lauro lapų, kmynų.
Daržoves nulupti ir paruošti tarkavimui. Pirmiausiai stambia
tarka sutarkuoti svogūnus, juos sudėti į keptuvę su įkaitintu
aliejumi ir pamaišant kepti, kol svogūnai pasidarys skaidrūs.
Kol svogūnai kepa, sutarkuoti burokėlius. Juos dėti į puodą,
supilti vandenį ir troškinti. Po 20–25 min. į puodą sudėti svogūnus ir cukinijų tarkius, supilti likusį aliejų, actą, druską ir cukrų,
kmynus ir labai gerai išmaišyti. Troškinti dar apie 20 min.

Burokėliai obuolių sultyse
Reikės: 5 kg burokėlių, 1 litro obuolių sulčių, 100 g druskos, 100 g cukraus, 100 ml acto,
juodųjų pipirų, lauro lapų.
Išvirtus burokėlius nulupti ir sutarkuoti stambia tarka. Į puodą su sultimis sudėti burokėlius,
suberti prieskonius ir įpilti acto. Užvirti ir, pavirus pora minučių, sudėti į stiklainius.

Burokėlių sriuba žiemai
Reikės: 2 kg virtų burokėlių, 700 g svogūnų, 400 g morkų, 300 g pomidorų, 500 ml kokybiško pomidorų padažo, 200 g aliejaus, 100 g cukraus, 100 ml acto, 1,5 v. š. druskos, 1 galvutės česnako, maltų juodųjų pipirų.
Virtus burokėlius nulupti, supjaustyti šiaudeliais, kubeliais arba sutarkuoti burokine tarka.
Į storadugnįį puodą pilti aliejų ir jame apkepinti smulkiai pjaustytus svogūnus iki auksinės
spalvos. Suberti smulkiai kapotą česnaką ir dar porą minučių pakepinti, sudėti stambiai tarkuotas morkas ir dar keletą minučių pakepinti, kol morkos truputį suminkštės. Sudėti smulkiai
pjaustytus pomidorus ir dar porą minučių patroškinti.
Supilti pomidorų padažą, tarkuotus (pjaustytus) burokėlius, druską, cukrų ir viską patroškinti maždaug 15 minučių. Baigiant troškinti supilti actą, pagal skonį pagardinti pipirais, druska.
Užvirus dar patroškinti maždaug 5 minutes.
Karštus burokėlius supilti į sterilius, iškaitintus stiklainius ir sandariai užsukti.
Kaip žiemą paruošti sriubą? Nuskusti 3–4 bulves, jas smulkiai supjaustyti ir išvirti nedideliame vandens kiekyje. Tuomet suversti iš stiklainio paruoštą sriubą, išmaišyti, iki norimo tirštumo atskiesti verdančiu vandeniu. Jei reikia, pridėti druskos, prieskonių.

Burokėlių mišrainė su pupelėmis ir pomidorų padažu
Reikės: 2 kg burokėlių, 0,5 kg pupelių, 500 g svogūnų, 300 g morkų, 1 st. aliejaus, 1 st. pomidorų padažo, 4 skiltelių česnako, pagal skonį druskos ir pipirų.
Pupeles išvirti lengvai pasūdytame vandenyje, nukošti. Burokus išvirti ir stambiai sutarkuoti.
Smulkiai kapotus svogūnus, česnakus ir stambiai tarkuotas morkas patroškinti aliejuje, kol šiek
tiek suminkštės. Burokėlius, kepintas daržoves ir pupeles dėti į didelį puodą, supilti pomidorų
padažą, likusį aliejų, dėti pagal skonį druskos ir pipirų. Viską užvirinti ir troškinti ant nedidelės
ugnies apie 45 minutes. Karštą mišrainę sukrėsti į sterilius stiklainius, sandariai užsukti. Kol
atvės laikyti šiltai apklotus žemyn dangteliais.

Burokėlių mišrainė su pomidorais
Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį
„Naujasis Gėlupis“ .

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

Reikės: 3 kg burokėlių, 1 kg pomidorų, 2 kg svogūnų;,150 g cukraus, 200 g aliejaus, 2 v.š.
druskos, juodųjų pipirų, lauro lapų.
Burokėlius nuskusti ir plonai supjaustyti arba sutarkuoti, smulkiai supjaustyti svogūnus. Nulupti pomidorų odelę ir supjaustyti juos kubeliais. Daržoves sudėti į puodą, supilti aliejų ir troškinti maždaug 30–35 minutes. Sudėti prieskonius, druską, cukrų ir dar patroškinti maždaug15
minučių. Karštą mišrainę dėti į sterilius stiklainius, užsukti dangtelius.
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2018-ųjų Nobelio chemijos premija

FNTT: už apatinį trikotažą sumokėjo 130 tūkst.

Šių metų Nobelio chemijos premija buvo paskirta amerikiečiams
Fransis Arnold ir Džordžui P. Smitui bei britui Gregoriui P. Vinteriui,
kurie pasirėmę evoliucijos principais – genų pokyčiu ir selekcija
– sukūrė baltymus, pritaikomus įvairiausių medžiagų gamybai.

Šiaulių verslininkas organizavo šešėlinę prekybą apatiniu trikotažu
ir išvengė sumokėti daugiau kaip 130 tūkst. eurų pridėtinės vertės
mokesčio (PVM). Bendrovės direktorius iš Lenkijos įmonės už
daugiau kaip 600 tūkst. eurų įsigijo moteriško apatinio trikotažo.

Superku visų markių automobilius, bet kokios būklės. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 8 646
84017.

ŽEMĖS ŪKIS

Kraujagyslių chirurgas konsultuoja dėl įvairios arterijų ir venų patologijos. Atliekamas doplerinis tyrimas.
Spalio 12 d. UAB „MediCa klinika“, Vytauto g. 40, Prienai.
Registracija būtina tel. 8 612 67461.

Nekilnojamasis
turtas

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

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

2 ha žemės ūkio paskirties žemę
ir 1 ha namų valdos žemę (500
m nuo Nemuno) Bagrėno k.,
Ašmintos sen. Prienų r. Tel. 8 615
67218 (po 18 val.).

Parduoda

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

3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (54 kv. m, III a. 4 a. n., yra
balkonas) Birštone. Tel.: (8 319)
56670, 8 614 46597.
3 k. bt. (54,39 kv. m, IV a., reikalingas remontas, 45 000 Eur) prie
ortopedinės klinikos Kaune. Tel. 8
687 25507.

NAMUS
Medinį namą (116 kv. m, yra
vietiniai centralinis šildymas ir
kanalizacija, miesto vandentiekis, mūrinis ūkinis pastatas,
7 a žemės) arti Prienų miesto
centro. Tel. 8 601 61247.
Medinį apmūrytą gyvenamąjį
namą ( 66 kv. m, yra vietiniai
centrinis šildymas, vandentiekis,
kanalizacija, mūrinis garažas ir
tvartas, 18 a žemės) arti Prienų
miesto centro. Tel. 8 607 59331.
Gyvenamąjį namą su ūkiniu
pastatu (namas 150 kv. m, tinkamas naudoti privačiam vaikų
darželiui, slaugai, 20 a žemės.
Galima pirkti ir atskirai 6 a sklypą
(yra visi planai)) Prienuose. Tel. 8
619 78963.

ŽEMĖS SKLYPUS
38 a ir 60 a žemės sklypus Birštono sav. Centrinio šildymo katilą,
medžio apdirbimo stakles, frezas,
akselinę, radiatorius, betono
maišyklę, hidroforą. Tel. 8 677
72818.
REKLAMA

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

Perka
2 k. butą (I arba II aukšte) Prienuose. Tel. 8 646 23567.
2 k. butą (I arba II aukšte) Prienuose. Nesiūlyti Stadiono mikrorajone. Tel. 8 687 79665.
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 bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
Brangiai perkame įvairius miškus:
jaunuolynus, pusamžius, brandžius. Žemę, apaugusią krūmais.
Tel. 8 625 44123.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445.

PERKAME
MIŠKĄ

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

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

Ūkininkas parduoda paaugintus
mėsinius viščiukus. Tel. 8 686
79659.
Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną. Perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina 2,30
Eur/kg. Atvežame. Tel. 8 607
12690.
Paršelius (šeriami sausais pašarais) ir suaugusias kiaules mėsai.
Tel.: 8 652 67859, 8 658 07728.

IŠNUOMOJA
2 k. b. (II a.) Prienuose. Tel. 8 674
34295.

IŠSINUOMOJA
Dvi moterys, be žalingų įpročių
2 k. bt. Prienuose. Tel. 8 682
31141.
Labai skubiai dirbanti ir tvarkinga
moteris butą, namą arba dalį
namo Prienuose arba Prienų
rajone. Gali ir prižiūrėti sodybą .
Tel. 8 647 72919.
Ūkininkas išsinuomoja arba perka žemės ūkio paskirties žemę
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio,
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Kiaulę. Tel. 8 601 82688.
Kiaulę. Tel. 8 656 35168.
Kiaules mėsai Prienų r. Yra galimybė paskersti ir sutvarkyti mėsą.
Taip pat parduoda paršelius. Tel.
8 699 95354.
6 mėn. eržiliuką, kiaulę pjovimui,
grūdus pašarams. Tel. 8 650
10595.
Arklį, kultivatorių ir šieno pūstuvą. Tel. 8 609 78487.
1 m. pieninę telyčią. Tel. 8 699
63243.
Maistines bulves. Tel. 8 608
08574.

Pašarines bulves. Iki 2 tonų gaAutomobiliai
ir
PERKAME
pristatyti į vietą. Tel. 8 683
jų dalys MIŠKĄ liu
47763.
ir apvaliąją
medieną su žeme
Šių metų šieną „kitkomis“. Galiarba išsikirsti.
maskirtimus
pristatymas Prienų rajone.
Atliekame sanitarinius
bei retinimus.
Tel. 8 675 84559.
(1995
m., B/D,Konsultuojame.

Parduoda

„VW Passat“
Tel.88606
680 81777
universalas, 550 Eur). Tel.
13696.

PERKA

„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

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

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

Superkame visų markių
automo- JAUČIUS,
ARKlIUS,
bilius. Atsiskaitome iš karto.
Pasii- KARVES.
TElYČIAS,
mame patys. Tel. 8 644 15555.
Tel. 8 625 93 679
Perkame automobilius, pagamintus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.

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“).

Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.

Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.
Bet kokią žemės ūkio techniką,
pvz., traktorių, priekabą, sunkvežimį ir jų padargus. Gali būti
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.

Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.

Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

ARKlIUS, JAUČIUS,
TElYČIAS, KARVES.

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

Tel. 8 625 93 679

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).

Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.

Skaldytas skroblines malkas.
Turime ir sausų pušinių malkų.
Atvežame. Tel. 8 625 97091.

Visą spalio mėnesį
MILDA degalinėse
BUITINIŲ DUJŲ
BALIONAI
-1€ PIGIAU*

*nuolaida taikoma nuo galiojančios kainos degalinėje
atsiskaitant grynais ar banko kortele.
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Lengvų konstrukcijų šiltnamiai
su polikarbonato danga. Polikarbonato danga, stogeliai. Perkant lietuvišką šiltnamį, dovana
– laistymo sistema arba takelio
atskyrimas. Garantija 10 metų.
Tel.: 8 659 08776, 8 604 98184.
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, vedimas, žaidimai, filmavimas. Tel. 8
614 06146.
Paskolos!!! Suteikiame paskolas
ir refinansuojame Jūsų skolas (ir
antstolių) iki 10 000 Eur laikotarpiui iki 48 mėn. Konkurencingai
mažiausios palūkanos rinkoje.
AKCIJA - PASKOLAS iki 1000 Eur
laikotarpiui iki 6 mėn. suteikiame
nemokamai - be palūkanų. Konsultuojame pensijų II-III kaupimo
pakopos klausimais. Tel. 8 601
50935.

Naujai, moderniai įrengtoje spaudykloje spaudžiame
ir pasterizuojame obuolių
sultis.
Buvę UAB „EKO SULTYS“.
Adresas: Piliakalnio g. 2,
Prienai. Tel. 8 606 10196.

Spaudžiu sultis adresu: Žemaitės g. 9, Prienuose. Tel. 8 652
65164.
Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
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, vėjinės, pakalimai, kaminai ir t.t.
Montuojame „Cedral“ dailylentes. Dengiame stogus. Patirtis.
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636
94394.
Pigiai ir kokybiškai dengiame ir
skardiname stogus, dedame vatą,
kalame dailylentes, restauruojame namus. Tel. 8 609 74835.
Kvalifikuotas krosnių meistras
stato krosnis, virykles, šildymo
sieneles, lauko židinius ir kt. Tel.
8 602 52537.
Dažome medinius namus (fasadus ir stogus) savo ir užsakovo
medžiagomis. Patirtis. Kokybė.
Tel. 8 636 94394.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.

REKLAMA

Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.
Gaminame įvairias namų ir ūkinių
pastatų duris. Kokybę garantuojame. Tel. 8 682 62195.

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

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Pigiausiai vežame žvyrą, smėlį,
juodžemį, skaldą ir kitus birius
krovinius. Tel. 8 678 56007.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Mini ekskavatoriaus (3,3 t) nuoma. Vandentiekio, elektros, nuotekų, drenažo tranšėjų kasimas ir
kiti darbai. Tel. 8 645 20612.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.
Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU
GATERIU PJAUNAME medieną
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vietoje. Elektra nebūtina. Dirbame
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt

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.

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Prenumeruokite
Nemuno krašto
laikraštį
„Naujasis Gėlupis“ .

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

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Baldų įmonei – stalius. Gaminame nestandartinius medinius
baldus ir duris. Tel. 8 679 11884,
www.baldaiirspalvos.lt
Meistras išmontuoti kiemo vartus ir sumontuoti atgal Pakuonio
mstl. Tel. 8 677 24418.
Statybos įmonė ieško ventiliuojamo fasado apšiltintojų ir pagalbinių darbininkų darbui Kaune.
Teirautis tel. 8 677 01314.
UAB „Gensera“ siūlo darbą
statybos darbų vadovams, meistrams, brigadininkams, lauko
vamzdynų montuotojams ir
pagalbiniams darbininkams
vandentiekio, buitinių ir lietaus
nuotekų tinklų statybos ir aplinkos tvarkymo darbams visoje
Lietuvoje (yra galimybė rinktis
darbą pagal gyvenamąją vietą).
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui į darbą. Daugiau informacijos
suteiksime tel.: 8 691 86121, (8
46) 416188, el. paštas ausra@
gensera.lt.

Tel. 8 687 91723.

Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

Remontuojame
skalbykles, džiovykles, el. virykles ir
kt. Suteikiame garantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 645 04370.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

Pavojingų medžių pjovimas,
genėjimas. Sklypų valymas.
Tel. 8 683 99 233,
www.greblysirbebras.com

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

Automechanikas-šaltkalvis prižiūrėti ir remontuoti sunkiasvores
mašinas. Atlyginimas 1000 Eur
ir daugiau. Tel.: 8 675 46350, 8
640 22776.
UAB „PARAMA“ siūlo nuolatinį
darbą

MECHANIKUI

(Reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis techninis
išsilavinimas; kelių statybinių
mašinų, mechanizmų bei autotransporto remonto, priežiūros ir
darbo organizavimo įgūdžiai; darbo kompiuteriu įgūdžiai; pareigingumas). VAIRUOTOJAMS (C,
D, E kat.). MECHANIZATORIAMS
(SZ, SM kat.). CV siųsti el. p.
info@alytausparama.lt arba
registruotis tel. 8 615 14903.
Prienuose autoservise reikalingas
darbuotojas. Atlyginimas iki 1000
Eur. Tel. 8 600 50426.
B kat. vairuotojas-ekspeditorius, galintis įmonės transportu
naktimis 5 kartus per savaitę
(antradieniais–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.)
Nevairuojantys pagalbiniai ir
vairuotojai, turintys pasą, nuvairuoti lengvuosius automobilius į
Ukrainą. Tel. 8 608 55933.
Vilkikų vairuotojai su CE kategorija darbui po Lietuvą. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8
699 11549.
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Dovanoja
1,5 mėn. kalytes. Užauga iki 3 kg.
Tel. 8 659 17643.
Gražius šuniukus. Tel. 8 611
56063.

Kviečia

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, choreografijos salėje (II
aukšte). Kolektyvo vadovė Ligita
Gediminienė, tel. 8 612 70 673
Mėgėjų teatras „Langas“. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre,
teatro studijoje (II aukšte). Kolektyvo vadovė Alma Vaišnienė, tel.
8 610 34 625

Kviečiame vaikus nuo 6 m.
į Dailės studiją susipažinti
su meno pasauliu, lavinti vaizduotę ir kūrybiškumą.
Užsiėmimai vyks: I – nuo 14
val., II – nuo 14 val., III – nuo
15 val., J. Brunzdos g. 6, Prienuose. Registracija tel. 8 612
82535, i9menostudija.com
Jeigu turite problemų su alkoholizmu, Jums gali padėti Birštono
anoniminių alkoholikų draugija.
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19
val., VII – 17 val., Birutės g. 10A
(„Carito“ bendruomenės namai),
Birštone. Tel. 8 689 36747.
Prienų – Birštono diabeto klubo
„Versmė“ narių dėmesiui. Prienų
– Birštono diabeto klubas „Versmė“, spalio 13 d. (šeštadienį),
kviečia į narių susirinkimą tema
„Diabeto valdymas ir prevencija“,
kuris vyks Birštono Carito namuose, Birutės g. 10A, Birštonas.
Registracija 10.30 val. Kviečiame
prisijungti naujus narius. Klubo
pirmininkė Birutė Bartkevičiūtė
tel. 8 687 21261.

Kviečia
PRIENŲ KULTŪROS IR
LAISVALAIKIO CENTRAS
KVIEČIA SUAUGUSIUOSIUS Į
KOLEKTYVUS
Moterų ansamblis „Pienė“. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre, choro studijoje (II aukšte). Kolektyvo
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 laisvalaikio
centre, choro studijoje (II aukšte).
Kolektyvo vadovė Dalė Zagurskienė, tel. 8 685 01 263
Mišrus choras „ Šilas“.Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, choro
studijoje (II aukšte). Kolektyvo
REKLAMA

Liaudiškų šokių ansamblis „Trapukas” (amžius nuo 18 m.). Naujų
narių priėmimas – rugsėjo mėn.
pirmadieniais ir trečiadieniais
19.00 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, choreografijos
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 aukšte). Kolektyvo
vadovė Rasa Jurevičienė, tel. 8
694 68 243
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro Šokių studija „Solo” merginų
grupė (amžius 14–16 m.). Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre,
konferencijų salėje (II aukšte).
Kolektyvo vadovė Ilona Aksenavičienė, 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 ketvirtadieniais 17.00 val. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre, choreografijos
studijoje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Rasa Jurevičienė, tel. 8
694 68 243

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Spalio 6 d. 13 val. Jiezne, buvusių
Pacų rūmų patalpose – regioninis
mėgėjų teatrų festivalis „Diena Pacų
rūmuose“. Įėjimas nemokamas. Dalyvauja mėgėjų teatrai iš Kalvarijos,
Elektrėnų, Trakų, Birštono, Prienų,
Kaišiadorių savivaldybių.
Spalio 7 d. – pėsčiųjų žygis, skirtas
Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo

Mato Šalčiaus ir Veiverių krašto
Lietuvos partizanų atminimui pagerbti. 21 km. žygis nuo Veiverių iki
Čiudiškių. Žygio dalyvių registracija
tel. 8 687 25919, 8 610 01936, el.
paštu prienu6kuopa@gmail.com,
jiezno_seniunija@prienai.lt. Žygio
programa Žygio dalyviai renkasi
prie veiverių Skausmo kalnelio.
10.00–10.40 Galutinė registracija.
Iškilminga rikiuotė, žygio programos
pristatymas. 10.45–11.20 Dalyvavimas Veiverių Skausmo kalnelio
30-mečio minėjime. 11.25–12.30
Iškilmingos žygeivių palydėtuvės.
Pirmas etapas (4760 m) Veiveriai–Juodbūdis. 12.30–12.50 Susitikimas su Juodbūdžio kaimo
bendruomene. 12.50–14.20 Antras
etapas (5860 m) Juodbūdis–Pajiesys. 14.20–14.40 Susitikimas su
Pajiesio kaimo bendruomene prie
Jiesios upelio. 14.40–16.10 Trečias
etapas (5780 m) Pajiesys–Klebiškis.
Lietuvos partizanų kapinaičių lankymas Klebiškio miške. 16.10–16.30
Susitikimas su Klebiškio kaimo
bendruomene Klebiškio kaime.
16.30–17.40 Ketvirtas etapas (5400
m) Klebiškis–Čiudiškiai. 17.40–
18.30 Poilsis, vakarienė (Prienų
šauliai vaišins koše ir arbata). Žygio
dalyvius pasitiks ir globos Išlaužo
krašto bendruomenė. Iškilminga
rikiuotė. Žygio dalyvių pažymėjimų
įteikimas. Žygio pabaiga. Žygio
dalyviai iš Čiudiškių į veiverius
bus parvežti užsakytu transportu.
Išsamesnė informacija apie žygį
– www.prienai.lt.
Spalio 7 d. – Veiverių Skausmo
kalnelio 30-mečio minėjimas. 9.30
val. Šv. Mišios Veiverių Šv. Ludviko
bažnyčioje. Šv. Mišių metu giedos
vyrų choras „Perkūnas“. 10.45 val.
Partizanų kapavietės Skausmo kalnelio 30 metų įkūrimo minėjimas ir
memorialinės lentos, skirtos Tauro
apygardos partizanams, šventinimas. 11.30 val. Renginio metu
nuo Skausmo kalnelio išlydėsime
Pilietinio patriotinio žygio dalyvius į
Čiudiškes, Mato Šalčiaus tėviškę. Po
renginio Veiverių šaulių namuose
– atsiminimų popietė.
Spalio 7 d. Balbieriškio parapijos
Švč. Mergelės Marijos Rožančinės
bažnyčioje vyks M K. Krupavičiaus
gimimo metinių paminėjimas.
12.00 al. – Šv. Mišios. Po Šv. Mišių
pranešimas, koncertas.
Spalio 7 d. 15 val. Stakliškių kultūros
ir laisvalaikio centre – regioninė
vokalinių ansamblių šventė „Skambėk, daina“. Dalyvauja vokaliniai
ansambliai: „Re nata“ (Pakuonis), „Crescendo“ (Butrimonys),
„Radasta“ (Veiveriai), „Žiežmara“
(Žiežmariai), „Vienkiemis“ (Birštonas), „Guosta“ (Stakliškės). Įėjimas
nemokamas.
Spalio 10 d. 14 val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – Trečiojo amžiaus universiteto Naujųjų mokslo
metų atidarymo šventė.Maloniai

kviečiame visus. Laukiame ir naujų
universiteto lankytojų.

HOROSKOPAS
Spalio 8-14 d.

Spalio 11 d. 18 val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – kino filmas
„Pliusas“ (N 16). Bilieto kaina – 4
Eur.
Spalio 12 d. Prienų rajono savivaldybėje (Savivaldybės mažojoje salėje,
Laisvės a. 12 (I a.) – Konstitucijos
egzamino II etapas. II etapas skirtas
geriausiai I etape pasirodžiusiems
piliečiams. Į II etapą patekę egzamino dalyviai apie tikslų laikymo
laiką bus informuoti individualiai.
Daugiau informacijos tel.: (8 319)
61 107; (8 319) 61 181 (Prienų
rajono savivaldybės administracijos
Teisės ir personalo skyrius), taip pat
www.konstitucijosegzaminas.lt
Spalio 12 d. 16 val. Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje – susitikimas su Europos Parlamento nariu Petru Auštrevičiumi.
Spalio 14 d. 13 val. Želkūnų bendruomenės namuose – mėgėjų
teatrų festivalis „Rudens sambariai“. Įėjimas nemokamas. Dalyvaus
mėgėjų teatrai iš Prienų, Elektrėnų,
Tauragės, Kauno ir Trakų savivaldybių. Per pertrauką bus vaišinama
karštu troškiniu, o pabaigoje – renginio dalyvių laukia jaukus pasikalbėjimas prie vaišių stalo.
Spalio 14 d. Stakliškių kultūros ir
laisvalaikio centre – Stakliškių seniūnijos žemdirbių šventė. 13.00 val.
– Šv. Mišios Stakliškių Švč. Trejybės
bažnyčioje. 14.00 val. – Žemdirbių
ir gražiausių seniūnijos sodybų
apdovanojimai Stakliškių kultūros
ir laisvalaikio centre. Dainos, šokiai
ir linksmybės su suneštinėmis
vaišėmis. Jums gros ir dainuos
muzikantas Romas Kuncevičius
(„Nemuno vingis“).
Spalio 18 d. 18 val. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre – grupės „Funky“
ir Igorio Jarmolenko jubiliejinis
koncertas. Bilieto kaina – 6 Eur.
Renginio dieną bilieto kaina – 8 Eur.
Vaikams iki 7 m. – nemokamai.
Spalio 19 d. 19 val. Veiverių šaulių
namuose – romansų vakaras „Aš
tave myliu. Galbūt...“. Įėjimas nemokamas.
Spalio 19 d. 19 val. Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centre – Poilsio
ir susitikimų vakaras senjorams
„Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu...“. Kviečiame dalyvauti,
maloniai praleisti vakarą, pasišokti
skambant gyvai muzikai. Įėjimas
nemokamas.
Spalio 20 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – šou visai šeimai „Dinozaurų nuotykiai Prienų mieste“.
Bilieto kaina – 4 Eur. Vaikai iki 5 m.
su tėvų priežiūra įleidžiami nemokamai. Matysite net 16 personažų.
Jūsų lauks maži drakoniukai ir net
4 m. dydžio dinozauras.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

VYTAUTAS ŠERĖNAS
Stichija: Oras
Planeta: Venera
Savaitės diena: penktadienis
Akmuo: lazuritas, opalas
Spalvos: žalia ir mėlyna



AVINAS
(03.21-04.20)

Artėja dideli pokyčiai. Savaitės pradžia
- pats laikas tiksliai bent jau pačiam sau
įvardinti savo norus ir įvertinti galimybes. Jei savaitės vidury imsitės rimtų
darbų, pasistenkite susirasti bendraminčių ar padėjėjų - vienam nesiseks.
Kita vertus, neskubinkite įvykių - labai
galimas dalykas, kad laikas jiems dar
neatėjo. Savaitgalį nežadėkite to, dėl
ko nesate visiškai tikras.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Panašu, kad turite reikalų su jėgomis,
kurių iki galo nesuprantate. Galite nukentėti tiek likdamas nuošaly, tiek veldamasis į patį įvykių sūkurį. Pirmosiomis
savaitės dienomis ieškokite optimalaus
sprendimo. Antroje savaitės pusėje rizikuojate likti nesuprastas artimiausių
draugų. Pasistenkite, kad jums svarbiems žmonėms jūsų poelgiai nebūtų netikėti.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Nors ir dedatės esąs nepavargstantis
ir neįveikiamas, jau savaitės pradžioje
jums gali žūtbūt prireikti bent trumpo
atokvėpio ar nedidelės pagalbos. Nekelkite sau pernelyg didelių reikalavimų.
Jei dirbate svarbų darbą, antroje savaitės
pusėje skrupulingai laikykitės saugumo
reikalavimų ar kaip kitaip apsidrauskite
nuo galimų nemalonumų - technikos
gedimų ir pan.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Nemenkų papildomų pastangų gali
pareikalauti vien siekis, kad ši savaitė
nebūtų prastesnė už praėjusią. Bent
iki trečiadienio stenkitės tramdyti savo
įgimtą egoizmą. Nelaukite, kol jus galutinai prirems prie sienos - sąjungininkų ir bendraminčių ieškokite iš anksto.
Neatsisakykite savaitgalio vakarėlio
- nauja pažintis turėtų būti ir maloni,
ir naudinga.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Šią savaitę jūsų trūkumai - jūsų privalumų tęsinys. Būkite ypač atsargus
imdamasis naujų projektų. Galutinis
rezultatas gali neturėti nieko bendra su
pradiniu sumanymu. Savaitei įpusėjus
šis efektas turėtų silpnėti. Kita vertus,
budrumo nepraraskite - kai kas taikosi
pakišti jums koją tiesiog šiaip sau, vien
dėl malonumo pakenkti.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Net pati keisčiausia idėja šią savaitę nesunkiai gali virsti kūnu - reikės tik šiek
tiek pastangų ir sėkmės. Turėtų gerai

sektis remonto ir statybos darbai. Antroje savaitės pusėje vieną dieną būtinai skirkite generalinei namų ruošai.
Neužsisklęskite savyje - visą šią savaitę patartina skirti pakankamai dėmesio
kiekvienam jo siekiančiam.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Pirmomis savaitės dienomis daugiau
dėmesio skirkite smulkmenoms. Didelius darbus, jei tik jie gali palaukti, verčiau
atidėkite. Tai nereiškia, kad sėkmė jus
paliko, tiesiog venkite statyti ant kortos
iš tiesų jums svarbius dalykus. Būsite labiau linkęs pramogauti nei rimtai
dirbti - ir kaip tik taip šią savaitę turėtumėte gyventi.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Ilgalaikiai planai ir rožinės svajonės gali
palaukti - šią savaitę turėsite gyventi čia
ir dabar. Kelkite sau konkrečius ir greitai įgyvendinamus uždavinius. Nieko
neatidėkite rytojui - kas rytą pradėta,
vakare turi būti baigta. Neturite jokių
priežasčių būti nepatenkintas savimi.
Savaitgalį pasistenkite užsiimti tik malonia sau veikla.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Netikėta kelionė ar išvyka turėtų būti
maloni ir naudinga. Turėsite progą pažvelgti iš šalies ir į save, ir į kitus. Namuose norėsis būti kuo trumpiau, ir nėra jokių priežasčių elgtis priešingai. Šauliai klajokliai šią savaitę jausis puikiai.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Išskleidęs visas bures, jūsų laivas skrieja
tiesiai į numatytą uostą, bet tikslus atvykimo laikas vis dar nežinomas. Aišku
viena: bus šventė, daug draugų ir linksmybių... Įveikėte ilgą ir sunkų kelią, tapote vyresnis ir išmintingesnis.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Esate kupinas jėgų bei energijos, tad nešvaistykite jos smulkmenoms. Atėjo laikas darbams, kurių seniai troškote, bet
vis nedrįsote imtis. Neatviraukite - konkurentai gali pasinaudoti konfidencialia
informacija. Veiklos įkarštyje padarytų
klaidų neafišuokite - taisykite jas tyliai
ir vienas pats.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Savo problemas šią savaitę spręsite itin
lengvai. Daugiau rūpesčių galite turėti
dėl svetimų bėdų. Į kai kuriuos reikalus gal būtų geriau apskritai nesivelti,
bet atsisakyti bus nelengva. Antroje
savaitės pusėje pasistenkite palepinti
save kokiu maloniu dalyku, kuriam jau
senokai vis nerandate laiko.
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13.55 val.
„Nuleist periskopą!“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Gimę tą pačią dieną
07:00 Gimtoji žemė 07:25 Premjera. Patrakėliai futbolininkai. Legenda 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 Loterijos „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. Stebuklingi metų laikai 03:20 Nenugalimas
03:25 Pasaulio dokumentika. Singapūras – klestintis atogrąžų rojus
04:15 Puaro 04:20 Dainos Lietuvai 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 Bynas (2) 09:40 KINO PUSRYČIAI
Peliukas Stiuartas Litlis 11:20
Sidnė Vait 13:30 Agentas Kodis
Benksas 15:30 Mamos eina į trasą 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 Televitrina 06:30 Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą 07:00 Keršytojų komanda 07:30 Aladinas 08:00 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 08:30
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 Inoekspertai 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, veidrodėli 21:40 Geras melas 23:55
Kaltinamoji Keisė Antony 01:40
Bėgantis labirintu 03:35 1303 butas 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 Ekstrasensų mūšis (7) 16:30 Raudona linija 17:00 LKL čempionatas.
Nevėžis - Šiauliai 19:30 Dainuok
mano dainą 21:35 MANO HEROJUS 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

Sekmadienis, spalio 7 d.

šis (8) 16:00 Nusikaltimų miestas
(9) 16:30 Raudona linija 17:00
Betsafe–LKL. Rytas - Žalgiris
19:30 Dvylika kėdžių 22:45 Karo vilkai. Likvidatoriai V (1) 23:45
Gyvi numirėliai (4) 00:45 Trintukas
02:45 Demonas viduje

19.30 val.
„Dvylika kėdžių“

06:20 „Pasaulis iš viršaus“ 06:30
„Nuostabūs pojūčiai“ 07:00 Programa 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 „Neprijaukinti. 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 raudoną rožę 04:40 „Juodosios katės“
(4) 05:30 Grilio skanėstai

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
Šventadienio mintys 07:30 Klausimėlis 08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 09:00 Brolių Grimų pasakos 10:00 Gustavo enciklopedija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai 12:00
Pasaulio dokumentika. Stebuklingi metų laikai 13:00 Pasaulio
dokumentika. Singapūras – klestintis atogrąžų rojus 13:55 Puaro
15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45
Žinios. Orai 16:00 Istorijos detektyvai 16:45 Savaitė su „Dviračio
žiniomis” 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 Duokim garo! 19:30
Savaitė 20:25 Loterijos „Keno
Loto” ir „Jėga” 20:30 Panorama
20:52 Sportas 21:00 Premjera.
Rūta 22:30 Premjera. Maksas
00:20 Premjera. Žaidimas 02:30
Pasaulio dokumentika. Stebuklingi metų laikai 03:25 Pasaulio dokumentika. Singapūras – klestintis
atogrąžų rojus 04:15 Puaro

06:15 Televitrina 06:30 Ledo kelias 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 Hammondo nuotykiai džiunglėse 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 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

06:30 Madagaskaro pingvinai
(12) 06:55 Įspūdingasis Žmogusvoras (17) 07:20 “Nickelodeon” valanda. Kung Fu Panda (16) 07:45
Sveiki atvykę į “Veiną” (17) 08:10
Riterių princesė Nela (5) 08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (12) 09:00
Ogis ir tarakonai (53) 09:10 Ogis ir
tarakonai (54) 09:20 Ogis ir tarakonai (55) 09:30 KINO PUSRYČIAI
Asteriksas Britanijoje 11:00 Kumba 12:40 Agentas Kodis Benksas.
Užduotis Londone 14:40 Netikra
vienuolė 16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:25
Sportas 19:28 Orai 19:30 Lietuvos
balsas 22:00 PREMJERA Pinigų
monstras 23:55 Išvarymas 02:00
Prekybos centro kietuolis

05:05 Teatras 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:30 Lietuva mūsų lūpose 08:00 Misija 08:30 ARTS21
09:00 Mano mama gamina geriau! 10:00 Į sveikatą! 10:30 Garsiau 11:00 Už kadro 11:30 Mokslo sriuba 12:00 Adolphe Adam.
Baletas „Žizel” 13:40 Sodininkas
14:15 Koncertas „Edmundo Kučinsko šou” 15:30 Kultūrų kryžkelė
16:00 Euromaxx 16:30 Klauskite
daktaro 17:20 Stilius 18:15 Daiktų istorijos 19:00 Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą 19:45 Stambiu
planu 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Kino žvaigždžių alėja. Premjera. Sabotažas
22:45 Šimtmečio rečitalis 00:00
Anapus čia ir dabar 00:20 Dabar
pasaulyje 00:50 Koncertas, skirtas 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

05:05 Rouzvudas 06:15 Televitrina 06:30 Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą 07:00 Keršytojų komanda 07:30 Aladinas 08:00 Čipas ir
Deilas skuba į pagalbą 08:30 Mamyčių klubas 09:00 Kulinarinis
detektyvas 09:30 Penkių žvaigždučių būstas 10:00 Pasaulis pagal moteris 10:30 Svajonių sodai
11:30 Fiksikai. Didžioji paslaptis
13:00 Aldabra 14:30 Apsaugoti
princesę 16:10 Mergina iš Alabamos 18:30 TV3 žinios 19:22 TV3
sportas 19:27 TV3 orai 19:30 X
Faktorius 22:00 Kartą Venecijoje
23:55 12 galimybių 3. Padėtis be
išeities 01:35 Geras melas 03:35
Kaltinamoji Keisė Antony 05:05
Rouzvudas
06:05 Lietuvos galiūnų čempionato etapas 07:10 Katės ar šunys?
Kas geresnis (2) 08:30 Tauro ragas 09:00 Sveikatos kodas 10:00
Vaikai šėlsta (29) 10:30 Rykliai (1)
11:40 Velniški Stivo Ostino išbandymai (6) 12:50 Ekstrasensų mū-

05:30 Grilio skanėstai 07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20
„Pasaulis iš viršaus“ 08:30 Kaimo
akademija 09:00 Šiandien kimba 10:00 „24 valandos Žemėje“
11:10 Ekovizija 11:20 „Neprijaukinti. Aliaska“ 11:55 „Mentų karai. Kijevas. Užpuolikai“ (1/1; 1/2)
14:00 „Baltoji vergė“ (43/44) 16:00
Žinios 16:18 Orai 16:20 Krepšinio
pasaulyje su V 17:00 Gyvenimo
sparnai 18:00 Žinios 18:27 Orai
18:30 „Namas prie šaltinio“ ( 3;
4 ) 20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25
„Namas prie šaltinio“ ( 4 tęs.)
21:00 „24/7“ 22:00 Žinios 22:27
Orai 22:30 „Pagrindinis įtariamasis“ (1/1) 00:00 „Gluchariovas“
(2/33) 01:05 „Bitininkas“ (2/30)
02:10 „Mentų karai: Kijevas. Užpuolikai“ (1/1) 03:00 „Moterų daktaras“ (2/17) 03:50 „Neišsižadėk“
(45) 04:45 „Mentų karai: Kijevas.
Užpuolikai“ (1/1) 05:35 „Neprijaukinti. Turkija“ 05:55 Programa
05:59 TV parduotuvė
06:15 Televitrina 06:30 Ledo kelias 07:30 Richardo Hammondo
nuotykiai džiunglėse 08:30 Sandėlių karai 09:00 Gyvūnų manija
09:30 Vienam gale kablys 10:00
Praeities žvalgas 10:30 Planetos
talentai 11:00 Topmodeliai 12:00
Candy Crush 13:00 Babuinas.
Karaliaus pašaukimas 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 Nakties TOP 22:30 X failai 23:30 X
failai 00:30 Padangių akis 02:20
Skorpionas
05:05 Stilius 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Koncertas
„Edmundo Kučinsko šou” 07:20
Mokslo sriuba 07:30 Kultūrų kryžkelė 08:30 Kelias 08:45 Krikščionio žodis 09:00 Premjera. Neribotos žmogaus galimybės 09:30
Euromaxx 10:00 Pasaulio lietuvių
žinios 10:30 Atspindžiai 11:00 7
Kauno dienos 11:30 Linija, spalva, forma 12:00 Lietuva mūsų
lūpose 12:30 Pradėk nuo savęs
13:00 Stop juosta 13:30 Dainuoju Lietuvą 15:30 Šventadienio
mintys 16:00 Kultmisijos 16:45
Mokslo sriuba 17:10 Nacionalinė
paieškų tarnyba 18:00 Kultūringai
su Nomeda 18:45 Mūsų miesteliai
19:45 Premjera. Popiežius. Galingiausias žmogus istorijoje 20:30
Panorama 20:52 Sportas. Orai
21:00 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus 21:55 Koncertuoja Justina Gringytė (mecosopranas) ir Petras Geniušas (fortepijonas) 23:00 Dokumentinė
istorinė laida „Lietuvos kolumbai”
00:00 Anapus čia ir dabar 00:45
Kino žvaigždžių alėja. Sabotažas
02:30 Sodininkas 03:00 Kultmisijos 03:45 Garsiau 04:10 Koncertuoja Justina Gringytė (mecosopranas) ir Petras Geniušas
(fortepijonas) 05:10 Nacionalinė
paieškų tarnyba

Pirmadienis, spalio 8 d.

Antradienis, spalio 9 d.

10:35 Kobra 11 (17) 11:40 MuchTeisingumo agentai (33) 10:35
taro sugrįžimas. Naujas pėdsaKobra 11 (1) 12:45 Įstatymas ir
kas (35) 12:45 Įstatymas ir tvartvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius (4)
(5) 13:45 Žiniuonis (1) 14:50 Fa13:45 Kijevo operatyvinė grupė
rų karai (18) 15:50 Teisingumo
(32) 14:50 Farų karai (17) 15:50
agentai (34) 16:50 Kobra 11 (2)
Teisingumo agentai (33) 16:50
18:00 Muchtaro sugrįžimas. NauKobra 11 (1) 19:00 Įstatymas ir
jas pėdsakas (36) 19:00 Įstatymas
22.00 val. ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
21.00 val. tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(5) 20:00 DELFI dėmesio centre
(6) 20:00 DELFI dėmesio centre
„Žvaigždžių kelias į besu Edmundu Jakilaičiu 20:30 In„Džiunglės“
su Edmundu Jakilaičiu 20:30 Info
galybę“
fo diena 21:00 Žvaigždžių kelias
diena 21:00 Specialistas 23:15
į begalybę 23:20 Dvylika kėdžių
Žvaigždžių kelias į begalybę 01:30
02:20 Karo vilkai. Likvidatoriai V
Kortų namelis (2) 02:25 Velniški
06:00 Lietuvos Respublikos him- (1) 03:10 Gyvi numirėliai (4)
06:00 Lietuvos Respublikos him- Stivo Ostino išbandymai (5)
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
05:35 „Neprijaukinti. Turkija“ 05:55
Štutgarto kriminalinė policija 1
Štutgarto kriminalinė policija 1 05:35 „Neprijaukinti. Australija“
Programa 05:59 TV parduotuvė
11:10 Komisaras Reksas 12:00
11:10 Komisaras Reksas 12:00 05:55 Programa 05:59 TV par06:15 Kitoks pokalbis su D 06:50
Beatos virtuvė 13:00 Klauskite
Stilius 13:00 Klauskite daktaro duotuvė 06:15 Čempionai 06:50
Šiandien kimba 07:50 „Gluchadaktaro 13:58 Loterija „Keno Lo13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 10 min iki tobulybės su Jurijumi
riovas“ (2/13) 09:00 „24/7“ 10:00
to” 14:00 Žinios 14:15 Laba dieŽinios 14:15 Laba diena, Lietuva 07:00 Skinsiu raudoną rožę 07:50
„Šėtono medžioklė“ (3; 4) 12:20
na, Lietuva 15:00 Žinios 16:30
16:30 Premjera. Seserys 17:30 „Gluchariovas“ (2/14) 09:00 Ado„Bitininkas“ (2/1) 13:30 TV parPremjera. Seserys 17:30 Žinios.
Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV žai- mo obuolys 10:00 „Namas prie
duotuvė 13:45 „Gluchariovas“
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas
dimas „Kas ir kodėl?” 18:30 Klaus- šaltinio“ (3; 4) 12:20 „Bitininkas“
(2/36) 14:55 „Mentų karai: Kijevas.
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite
kite daktaro 19:30 (Ne)emigrantai (2/2) 13:30 TV parduotuvė 13:45
Klusnūs kareivėliai“ (2/1) 16:00
daktaro 19:30 Vartotojų kontrolė
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 „Gluchariovas“ (2/37) 14:55 „MenReporteris 16:57 Orai 17:00 „Mo20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema tų karai: Kijevas. Klusnūs kareivėterų daktaras“ (3/30) 18:00 RePanorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jė- liai“ (2/2) 16:00 Reporteris 16:30
porteris 18:53 Orai 18:55 „Mentų
21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Nacionalinė ekspedicija Lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00
karai: Kijevas. Klusnūs kareivėliai“
ga” 21:30 LRT forumas 22:30
„Dniepru per Ukrainą” 22:30 Dvira- „Moterų daktaras“ (3/31) 18:00
(2/2) 20:00 Reporteris 20:27 Orai
Dviračio žinios 23:00 Premjera.
čio žinios 23:00 Premjera. 12 bež- Reporteris 18:53 Orai 18:55 „Men20:30 Nuoga tiesa 22:00 ReporteGenijus. Einšteinas 00:00 LRT
džionių 1 23:45 Klausimėlis 00:00 tų karai: Kijevas. Klusnūs kareivėris 22:55 Orai 23:00 2018 m. „Forradijo žinios 00:10 Štutgarto krimiLRT radijo žinios 00:10 Štutgarto liai“ (2/3) 20:00 Reporteris 20:30
mulės-1“ čempionatas. Japonijos
nalinė policija 1 01:00 LRT radijo
kriminalinė policija 1 01:00 LRT Lietuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00
GP apžvalga 00:30 Čempionai
žinios 01:05 Savaitė 02:00 LRT
radijo žinios 01:10 Istorijos detek- „Patriotai“ 22:00 Reporteris 22:55
01:05 „Bitininkas“ (2/31) 02:10
radijo žinios 02:05 Klauskite daktyvai 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Orai 23:00 Nuoga tiesa 00:00
„Mentų karai: Kijevas. Užpuolitaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05
Klauskite daktaro 03:00 LRT radi- „Gluchariovas“ (2/34) 01:05 „Bitikai“ (1/2) 03:00 „Moterų daktaras“
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30
jo žinios 03:05 TV žaidimas „Kas ninkas“ (2/32) 02:10 „Mentų karai:
(2/18) 03:50 „Šėtono medžioklė“
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo
ir kodėl?” 03:30 Dviračio žinios Kijevas. Užpuolikai“ (1/3) 03:00
(1) 04:45 „Mentų karai: Kijevas.
žinios 04:05 Vartotojų kontrolė
04:00 LRT radijo žinios 04:05 „Moterų daktaras“ (2/19) 03:50
Užpuolikai“ (1/2) 05:35 „Neprijau„Šėtono medžioklė“ (2) 04:45
05:00 Seserys
(Ne)emigrantai 05:00 Seserys
kinti. Australija“ 05:55 Programa
„Mentų karai: Kijevas. Užpuolikai“
05:59 TV parduotuvė
(1/3) 05:35 „Neprijaukinti. Naujoji
06:05 Mano gyvenimo šviesa
06:05 Mano gyvenimo šviesa Zelandija“ 05:55 Programa 05:59
(373-375) 07:30 Madagaska(376-378) 07:30 Madagaskaro TV parduotuvė
ro pingvinai (13) 07:55 Volkeris, 06:15 Televitrina 06:30 6 ka- pingvinai (14) 07:55 Volkeris, TekTeksaso reindžeris (16) 08:55 drai 07:00 Iš peties 08:00 Kau- saso reindžeris (17) 08:55 Rytas
Rytas su LNK 10:55 Nuo... Iki... lai 09:00 Autopilotas 09:30 CSI su LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės 06:15 Televitrina 06:30 Saša ir
11:25 Meilės sparnai (111) 12:25 Majamis 10:30 Simpsonai 11:00 sparnai (113) 12:25 Meilės spar- Tania 07:00 Iš peties 08:00 Kaulai
Meilės sparnai (112) 13:25 Gyve- Simpsonai 11:30 Kobra 11 12:30 nai (114) 13:25 Gyvenimo daina 09:00 Gyvūnų manija 09:30 CSI
nimo daina (90) 14:25 Dvi širdys Topmodeliai 13:30 Candy Crush (91) 14:25 Dvi širdys (1182-1185) Majamis 10:30 Simpsonai 11:00
(1178-1181) 16:30 Labas vaka- 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai 16:30 Labas vakaras, Lietuva Simpsonai 11:30 Kobra 11 13:30
ras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 16:00 CSI Majamis 17:00 Kobra 17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios Univeras 14:00 Univeras 14:30
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 11 19:00 Univeras 19:30 Univeras 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 Televitrina 15:00 Kaulai 16:00 CSI
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:00 Saša ir Tania 20:30 Žinios KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Kaip Majamis 17:00 Kobra 11 18:00
20:30 Kaip Liveta pasakys 21:00 20:58 Orai 21:00 Patrulių zona Liveta pasakys 21:00 Rimti reika- Kaip aš susipažinau su jūsų mama
Rimti reikalai (21) 21:30 Žinios 23:00 Klyksmas 4 01:20 Daktaras lai (22) 21:30 Žinios 22:24 Sportas 18:30 Kaip aš susipažinau su jūsų
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 Hausas 02:10 Amerikiečiai 03:00 22:28 Orai 22:30 VAKARO SEAN- mama 19:00 Univeras 19:30 UniVAKARO SEANSAS Operacija Naujakuriai
SAS 13 valandų. Slaptieji Benga- veras 20:00 Saša ir Tania 20:30
“Salazaras” 00:40 Akloji zona (21)
zio kariai 01:20 Akloji zona (22) Žinios 20:58 Orai 21:00 Tamsos
baikeris. Keršto demonas 22:50
01:35 Pinigų monstras
02:15 Operacija “Salazaras”
05:10 Nacionalinė paieškų tarnyba
Rezidentas 23:50 Pėdsakai 00:50
06:00 Lietuvos Respublikos himDaktaras Hausas 01:40 Amerikie05:05 Rouzvudas 06:10 Televitri- nas 06:05 Klaipėdos pilies džiazo 05:40 Naujokė 06:10 Televitrina čiai 02:30 Naujakuriai
na 06:25 Inoekspertai 06:55 Simp- festivalis 2018 07:05 Linija, spal- 06:25 Mokytis niekada nevėlu
sonai 07:25 Simpsonai 07:55 Sva- va, forma 07:30 Auklė Mun 07:40 06:55 Simpsonai 07:55 Visi mes
jonių sodai 08:50 Meilės sūkuryje Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 07:55 žmonės 08:50 Meilės sūkury- 05:15 Giminės po 20 metų 5 s
09:50 Tai - mano gyvenimas 12:00 Detektyvė Miretė 08:05 Aviukas je 09:50 Tai - mano gyvenimas 06:00 Lietuvos Respublikos himLaukinė žemė 13:00 Pažadėtoji Šonas 5 08:15 Vienuolynų kelias 11:00 Tai - mano gyvenimas 12:00 nas 06:05 Klaipėdos pilies džiazo
15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai Lietuvoje 08:50 Kaip atsiranda Laukinė žemė 13:00 Pažadėtoji festivalis 2018 07:05 Misija. Vilni16:00 TV3 žinios 16:28 TV3 orai daiktai 11 09:15 Labas rytas, Lietu- 15:00 Simpsonai 15:30 Simpso- ja 07:30 Auklė Mun 07:40 Riteris
16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 ži- va 12:00 DW naujienos rusų kalba nai 16:00 TV3 žinios 16:28 TV3 Rūdžius 07:55 Nauji Piterio Peno
nios 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 12:15 Savaitė 13:10 Daiktų istori- orai 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 nuotykiai 2 08:20 Mokslo sriuba
orai 19:30 Visi mes žmonės 20:30 jos 14:00 Pasaulio lietuvių žinios žinios 19:22 TV3 sportas 19:27 08:50 Kaip atsiranda daiktai 11
Moterys meluoja geriau 21:00 TV3 14:30 Popiežius. Galingiausias TV3 orai 19:30 Prieš srovę 20:30 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
vakaro žinios 21:52 TV3 sportas žmogus istorijoje 15:15 Kaip atsi- Moterys meluoja geriau 21:00 TV3 DW naujienos rusų kalba 12:15
21:57 TV3 orai 22:00 Kobra 11 randa daiktai 11 15:40 Auklė Mun vakaro žinios 21:52 TV3 sportas Gimę tą pačią dieną 13:10 Ana23:00 Blogas policininkas 00:05 15:50 Riteris Rūdžius 16:05 Nau- 21:57 TV3 orai 22:00 Džiunglės pus čia ir dabar 13:55 VienuolyNuodėmių daktaras 01:00 Kaulai ji Piterio Peno nuotykiai 2 16:30 00:15 Nuodėmių daktaras 01:15 nų kelias Lietuvoje 14:30 Iš arti
01:55 Rouzvudas 02:45 Speci- Laba diena, Lietuva 18:00 Kul- Kaulai 02:05 Rouzvudas 02:55 15:15 Kaip atsiranda daiktai 11
alioji jūrų policijos tarnyba 03:35 tūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis Specialioji jūrų policijos tarnyba 15:40 Auklė Mun 15:50 Riteris
Kaip išsisukti įvykdžius žmogžu- 18:15 Giminės po 20 metų 19:00 03:45 Kaip išsisukti įvykdžius Rūdžius 16:05 Nauji Piterio Pedystę 04:25 Paskutinis žmogus ARTi 19:15 Premjera. Iš arti 20:10 žmogžudystę 04:35 Paskutinis no nuotykiai 2 16:30 Laba diena,
Žemėje 04:50 Nuodėmių daktaras Kultūros diena 20:30 Panorama žmogus Žemėje 05:00 Nuodė- Lietuva 18:00 Giminės po 20 me21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. mių daktaras
tų 6 s 18:55 FIBA Čempionų lyga.
05:40 Naujokė
Orai 21:30 Premjera. MaksimilijoPanevėžio „Lietkabelis” – Antvernas. Valdžios ir meilės žaidimas
peno „Giants” 21:00 Kultūros die07:00 Didžiojo sprogimo teori- 23:10 Istorijos detektyvai 00:00 07:00 Didžiojo sprogimo teorija (3) na 21:30 Antradienio detektyvas.
ja (2) 07:30 Kijevo operatyvinė DW naujienos rusų kalba 00:15 07:30 Kijevo operatyvinė grupė Premjera. Komisarė Lanc 23:30
grupė (31) 08:30 Farų karai (16) Dabar pasaulyje 00:45 Klaipėdos (32) 08:30 Farų karai (17) 09:30 Stop juosta
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
09:30 Teisingumo agentai (32) pilies džiazo festivalis 2018
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Trečiadienis, spalio 10 d.

22.30 val.
„Piktas vairuotojas“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:15 Senis
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 1 11:10 Komisaras Reksas
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba 13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00
Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Mano mama
gamina geriau! 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. Smaragdo
miestas 23:45 Klausimėlis 00:00
LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto
kriminalinė policija 1 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Stilius 02:00
LRT radijo žinios

jas pėdsakas (36) 12:45 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(6) 13:45 Žiniuonis (2) 14:50 Farų
karai (19) 15:50 Teisingumo agentai (35) 16:50 Kobra 11 (3) 18:00
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (37) 19:00 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(7) 20:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu 20:30
Info diena 21:00 Apgaulė 22:50
Specialistas 01:00 Kortų namelis
(3) 01:55 Velniški Stivo Ostino išbandymai (6)

Ketvirtadienis, spalio 11 d.

22.00 val.
„Dredas“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė 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 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Specialus
tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 UEFA „Tautų
lygos” futbolo turnyras. Lietuva
– Rumunija. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus 23:45 Klausimėlis
00:00 LRT radijo žinios 00:10
Štutgarto kriminalinė policija 1
01:00 LRT radijo žinios 01:05 Vakaras su Edita

05:35 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“ 05:55 Programa 05:59
TV parduotuvė 06:15 Lietuva tiesiogiai 06:50 Vantos lapas 07:20
Krepšinio pasaulyje su V 07:50
„Gluchariovas“ (2/15) 09:00 „Patriotai“ 10:00 „Neišsižadėk“ (44;
45) 12:20 „Bitininkas“ (2/3) 13:30
TV parduotuvė 13:45 „Gluchariovas“ (2/38) 14:55 „Mentų karai:
Kijevas. Klusnūs kareivėliai“ (2/3)
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva
tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 „Moterų
daktaras“ (3/32) 18:00 Reporteris
18:47 Orai 18:50 Rubrika „Renovacija. Tikrai verta“.” 18:55 „Mentų
karai: Kijevas. Klusnūs kareivėliai“
(2/4) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00 „Ant
bangos“ 22:00 Reporteris 22:52
Orai 22:55 Rubrika „Renovacija.
Tikrai verta“.” 23:00 „Patriotai“
00:00 „Gluchariovas“ (2/35) 01:05
„Bitininkas“ (1/1) 02:10 „Mentų ka- 06:05 Mano gyvenimo šviesa
(382-384) 07:30 Madagaskaro
06:05 Mano gyvenimo šviesa rai: Kijevas. Užpuolikai“ (1/4)
pingvinai (16) 07:55 Volkeris, Tek(379-381) 07:30 Madagaskaro
saso reindžeris (19) 08:55 Rytas
pingvinai (15) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (18) 08:55 Rytas 06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Ta- su LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės
su LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės nia 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai sparnai (117) 12:25 Meilės sparsparnai (115) 12:25 Meilės spar- 09:00 Statybų gidas 09:30 CSI nai (118) 13:25 Gyvenimo daina
nai (116) 13:25 Gyvenimo daina Majamis 10:30 Simpsonai 11:00 (93) 14:25 Dvi širdys (1190-1193)
(92) 14:25 Dvi širdys (1186-1189) Simpsonai 11:30 Kobra 11 12:30 16:30 Labas vakaras, Lietuva
16:30 Labas vakaras, Lietuva Kaip aš susipažinau su jūsų ma- 17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios ma 13:30 Univeras 14:00 Unive- 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 ras 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai KK2 20:00 Valanda su Rūta 21:00
KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Kaip 16:00 CSI Majamis 17:00 Kobra Rimti reikalai (24) 21:30 Žinios
Liveta pasakys 21:00 Rimti reika- 11 18:00 Kaip aš susipažinau su 22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
lai (23) 21:30 Žinios 22:24 Sportas jūsų mama 19:00 Univeras 19:30 VAKARO SEANSAS Nusikaltėlių
22:28 Orai 22:30 VAKARO SE- Univeras 20:00 Europos taurės šalis 00:35 Akloji zona (1) 01:30
ANSAS Piktas vairuotojas 00:35 krepšinio rungtynės. Kazanės Piktas vairuotojas 03:20 AlcheAkloji zona (23) 01:30 13 valandų. “Unics” - Vilniaus “Rytas” 22:00 mija XXXII. Vienos knygos istorija
Įkalintos po vandeniu 23:50 Re- 03:50 RETROSPEKTYVA
Slaptieji Bengazio kariai
zidentas 00:50 Pėdsakai 01:40
Daktaras Hausas 02:30 Ameri05:25 Rouzvudas 06:10 Televi06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu- kiečiai 03:20 Naujakuriai
trina 06:25 Kempiniukas Plačiakas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
kelnis 06:55 Simpsonai 07:25
07:25 Simpsonai 07:55 Prieš srovę 08:50 Meilės sūkuryje 09:50 Tai 05:10 Giminės po 20 metų 6 s Simpsonai 07:55 Gero vakaro
- mano gyvenimas 12:00 Laukinė 06:00 Lietuvos Respublikos him- šou 08:50 Meilės sūkuryje 09:50
žemė 13:00 Pažadėtoji 15:00 nas 06:05 Klaipėdos pilies džiazo Tai - mano gyvenimas 12:00 LauSimpsonai 15:30 Simpsonai festivalis 2018 07:00 Kultūrų kryž- kinė žemė 13:00 Pažadėtoji 15:00
16:00 TV3 žinios 16:28 TV3 orai kelė. Rusų gatvė 07:30 Auklė Mun Simpsonai 15:30 Simpsonai 16:00
16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 ži- 07:40 Riteris Rūdžius 07:55 Nau- TV3 žinios 16:28 TV3 orai 16:30
nios 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 ji Piterio Peno nuotykiai 2 08:20 TV Pagalba 18:30 TV3 žinios
orai 19:30 Gero vakaro šou 20:30 Pradėk nuo savęs 08:50 Kaip 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 orai
Moterys meluoja geriau 21:00 TV3 atsiranda daiktai 11 09:15 Labas 19:30 Farai 20:30 Moterys meluovakaro žinios 21:52 TV3 sportas rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos ja geriau 21:00 TV3 vakaro žinios
21:57 TV3 orai 22:00 Persekio- rusų kalba 12:15 Mūsų miesteliai. 21:52 TV3 sportas 21:57 TV3 orai
jama daktaro. Sugrįžimas 22:25 Pivašiūnai. 2 d 13:10 Kultūringai 22:00 Dredas 23:50 Nuodėmių
Filmo pertraukoje - “Vikinglotto” su Nomeda 14:00 Linija, spalva, daktaras 00:50 Nusikalstami pro22:30 Persekiojama daktaro. Su- forma 14:30 Kultmisijos 15:15 tai. Kitapus sienų 01:40 Rouzvugrįžimas 23:55 Nuodėmių dak- Kaip atsiranda daiktai 11 15:40 das 02:30 Specialioji jūrų policijos
taras 00:50 Nusikalstami protai. Auklė Mun 15:50 Riteris Rūdžius tarnyba 03:20 Kaip išsisukti įvykKitapus sienų 01:40 Rouzvudas 16:05 Nauji Piterio Peno nuoty- džius žmogžudystę 04:10 Pasku02:30 Specialioji jūrų policijos tar- kiai 2 16:30 Laba diena, Lietuva tinis žmogus Žemėje 04:35 Nuonyba 03:20 Kaip išsisukti įvykdžius 18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita dėmių daktaras
žmogžudystę 04:10 Paskutinis 18:15 UEFA „Tautų lygos” futbožmogus Žemėje 04:35 Nuodėmių lo turnyro apžvalga. 19:15 Gamtos akcijos 20:10 Kultūros diena 07:00 Didžiojo sprogimo teorija
daktaras 05:25 Rouzvudas
20:30 Panorama 21:00 Dienos (5) 07:30 Žiniuonis (2) 08:30 Fatema 21:20 Sportas. Orai 21:25 rų karai (19) 09:30 Teisingumo
07:00 Didžiojo sprogimo teorija FIBA Čempionų lyga. Bolonijos agentai (35) 10:35 Kobra 11 (3)
(4) 07:30 Žiniuonis (1) 08:30 Fa- „Segafredo Virtus” – Klaipėdos 11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naurų karai (18) 09:30 Teisingumo „Neptūnas” 23:30 Elito kinas. jas pėdsakas (37) 12:45 Įstatymas
agentai (34) 10:35 Kobra 11 (2) Premjera. Galopas 01:15 DW ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(7) 13:45 Žiniuonis (3) 14:50 Farų
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Nau- naujienos rusų kalba

karai (20) 15:50 Teisingumo agentai (36) 16:50 Kobra 11 (4) 18:00
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (38) 19:00 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(8) 20:00 DELFI dėmesio centre
su Edmundu Jakilaičiu 20:30 Info diena 21:00 Įsakymo vykdymas 22:55 Apgaulė 00:45 Kortų
namelis (4) 01:35 Nusikaltimų
miestas (9)
05:35 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“ 05:55 Programa 05:59 TV
parduotuvė 06:15 Lietuva tiesiogiai 06:50 Kaimo akademija 07:20
Kitoks pokalbis su D 07:50 „Gluchariovas“ (2/16) 09:00 „Ant bangos“ 10:00 10 min iki tobulybės su
Jurijumi 10:10 „Širdies plakimas“
(3; 4) 12:20 „Bitininkas“ (2/4) 13:30
TV parduotuvė 13:45 „Gluchariovas“ (2/39) 14:55 „Mentų karai:
Kijevas. Klusnūs kareivėliai“ (2/4)
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva
tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 „Moterų
daktaras“ (3/33) 18:00 Reporteris
18:47 Orai 18:50 Rubrika „Verslo
genas“.” 18:55 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“ (3/1) 20:00
Reporteris 20:30 Lietuva 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“ (2/36) 01:05 „Bitininkas“ (1/2)
02:10 „Mentų karai: Kijevas. Klusnūs kareivėliai“ (2/1)
06:15 Televitrina 06:30 6 kadrai
07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
09:00 Vienam gale kablys 09:30
CSI Majamis 10:30 Simpsonai
11:00 Simpsonai 11:30 Kobra 11
12:30 Kaip aš susipažinau su jūsų
mama 13:00 Kaip aš susipažinau
su jūsų mama 13:30 Univeras
14:00 Univeras 14:30 Televitrina
15:00 Kaulai 16:00 CSI Majamis
17:00 Kobra 11 18:00 Kaip aš
susipažinau su jūsų mama 18:30
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 19:00 Univeras 19:30 Univeras 20:00 Saša ir Tania 20:30
Žinios 20:58 Orai 21:00 Visu
greičiu pirmyn 22:50 Rezidentas
23:50 Pėdsakai 00:50 Daktaras
Hausas 01:40 Amerikiečiai 02:35
Naujakuriai
05:10 Kultūringai su Nomeda
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Koncertuoja Justina
Gringytė (mecosopranas) ir Petras Geniušas (fortepijonas) (kart.)
07:00 Neribotos žmogaus galimybės 07:30 Auklė Mun 07:40 Riteris
Rūdžius 07:55 Nauji Piterio Peno
nuotykiai 2 08:20 Į sveikatą! 08:50
Kaip atsiranda daiktai 11 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba 12:15 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos
kolumbai” 13:10 Stambiu planu
13:55 Atspindžiai. Paveldo kolekcija 14:20 Gamtos akcijos 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 Dirigento Sauliaus Sondeckio 90-osioms gimimo metinėms
20:10 Kultūros diena 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai. 21:30 Lietuvių kino
klasika. Marius 22:35 Anapus čia
ir dabar 23:25 Vienuolynų kelias
Lietuvoje
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21.10 val.
„Bėgantis labirintu 2“

Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (39) 19:00 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (9) 20:00 @rimvydasvalatka
20:30 Info diena 21:00 Skolos
kaina 23:05 Įsakymo vykdymas
01:00 Kortų namelis (5) 01:50
Skolos kaina
05:35 Kitoks pokalbis su D 05:55
Programa 05:59 TV parduotuvė
06:00 „Pasaulis iš viršaus“ 06:15
Lietuva tiesiogiai 06:25 „Nuostabūs pojūčiai“ 06:50 10 min iki tobulybės su Jurijumi 07:50 „Gluchariovas“ (2/17) 09:00 Nuoga tiesa
10:30 10 min iki tobulybės su Jurijumi 10:40 Čempionai 11:20 „Ant
bangos“ 12:20 „Bitininkas“ (2/5)
13:30 TV parduotuvė 13:45 „Gluchariovas“ (2/40) 14:55 „Mentų
karai: Kijevas. Užmušti blogį“ (3/1)
16:00 Reporteris 16:30 Kitoks
pokalbis su D 16:57 Orai 17:00
„Moterų daktaras“ (3/34) 18:00 Reporteris 18:53 Orai 18:55 „Mentų
karai: Kijevas. Užmušti blogį“ (3/2)
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“ (2/17;
2/18) 03:05 „Baltoji vergė“ (45;
46) 04:30 „Neprijaukinti. Norvegija“
04:50 „Iššūkis“ (4/1; 4/2)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 1
11:10 Komisaras Reksas 12:00
(Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų
kontrolė 13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva 16:30 Premjera. Seserys 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Beatos virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Auksinis protas 22:50 Fantastiškas
penktadienis. Premjera. Krydas.
gimęs kovoti 01:00 LRT radijo
žinios 01:10 Štutgarto kriminalinė
policija 1 02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gyvenimas 03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 03:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite 04:00 LRT radijo žinios 06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Ta04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba nia 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
09:00 Praeities žvalgas 09:30 CSI
05:00 Seserys
Majamis 10:30 Simpsonai 11:00
Simpsonai 11:30 Kobra 11 12:30
06:05 Mano gyvenimo šviesa Kaip aš susipažinau su jūsų ma(385-387) 07:30 Madagaskaro ma 13:00 Kaip aš susipažinau su
pingvinai (17) 07:55 Volkeris, Tek- jūsų mama 13:30 Univeras 14:00
saso reindžeris (20) 08:55 Rytas Univeras 14:30 Televitrina 15:00
su LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės Kaulai 16:00 CSI Majamis 17:00
sparnai (119) 12:25 Meilės spar- Kobra 11 18:00 Kaip aš susipažinai (120) 13:25 Gyvenimo daina nau su jūsų mama 18:30 Kaip aš
(94) 14:25 Dvi širdys (1194-1197) susipažinau su jūsų mama 19:00
16:30 Labas vakaras, Lietuva Univeras 19:30 Univeras 20:00
17:35 Gyvūnų policija 18:30 Ži- Farai 21:00 Žinios 21:53 Spornios 19:25 Sportas 19:28 Orai tas 21:58 Orai 22:00 Eurolygos
19:30 KK2 penktadienis 21:00 rungtynės. Kauno “Žalgiris” - VitoSAVAITĖS HITAS. PREMJERA rijos “Baskonia” 00:00 Įkalintos po
Šnipas iš U.N.C.L.E. 23:20 Gro- vandeniu 01:35 Rezidentas 02:25
bis 01:05 Žmogus-paukštis 03:10 Rezidentas
Nusikaltėlių šalis
05:20 Rouzvudas 06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai 07:25 Simpsonai
07:55 Farai 08:50 Meilės sūkuryje 09:50 Tai - mano gyvenimas
10:55 Tai - mano gyvenimas 12:00
Laukinė žemė 13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai 16:00 TV3 žinios 16:28 TV3
orai 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3
žinios 19:22 TV3 sportas 19:27
TV3 orai 19:30 Mulan 21:10 Bėgantis labirintu 2 23:50 Lemtingas posūkis 6 01:35 Geriausias
egzotiškas Marigold viešbutis 2
03:40 Persekiojama daktaro. Sugrįžimas 05:15 Nusikalstami protai.
Kitapus sienų
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(6) 07:30 Žiniuonis (3) 08:30 Farų karai (20) 09:30 Teisingumo
agentai (36) 10:35 Kobra 11 (4)
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (38) 12:45 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(8) 13:45 Žiniuonis (4) 14:50 Farų
karai (21) 15:50 Teisingumo agentai (37) 16:50 Kobra 11 (5) 18:00

05:10 Istorijos detektyvai 06:05
Klaipėdos pilies džiazo festivalis
2018 07:05 Už kadro 07:30 Auklė Mun 07:40 Riteris Rūdžius
07:55 Nauji Piterio Peno nuotykiai
2 08:20 Garsiau 08:50 Kaip atsiranda daiktai 11 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų
kalba 12:15 Istorijos detektyvai
13:00 7 Kauno dienos 13:30 Stop
juosta 13:55 Lietuva mūsų lūpose
14:25 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą 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 Kelias.
Laida apie evangelikų bendruomenes Lietuvoje 18:20 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai 19:20 Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis 20:10
Kultūros diena 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas.
Orai 21:30 Europos kinas. Idealus miestas 23:15 Tolimųjų Rytų
griausmas. Dalyvauja būgnininkai
iš Japonijos Ichitaro, duetas „Kokubu Spirits”, Ryotaro Sakamoto
ir Saulius Petreikis

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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10:00 Vaikai šėlsta (30) 10:30 Rykliai (2) 11:40 Velniški Stivo Ostino išbandymai (7) 12:40 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami kraštai
(7) 13:40 Ekstrasensų mūšis (9)
16:00 Nusikaltimų miestas (10)
16:30 Raudona linija 17:00 Betsafe–LKL. Dzūkija - Rytas 19:30
13.50 val. Dainuok mano dainą 21:35 MANO HEROJUS Greitojo reagavimo būrys. Ugnies audra 23:25
„Draugės - priešės“
AŠTRUS KINAS Apokalipsės
pranašai 01:10 Kortų namelis (4)
02:00 Kortų namelis (5) 02:55
06:00 Lietuvos Respublikos him- Dainuok mano dainą
nas 06:05 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą” 07:00 Gim06:20 „Pasaulis iš viršaus“ 06:40
toji žemė 07:25 Premjera. Jokas.
„Nuostabūs pojūčiai“ 07:00 Pro09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30
grama 07:04 TV parduotuvė
Žinios 12:00 Pasaulio dokumenti07:20 „Pasaulis iš viršaus“ 08:30
ka. Planeta Žemė 2 12:55 Pasau10 min iki tobulybės su Jurijumi
lio dokumentika. Premjera. Misija
08:45 Skinsiu raudoną rožę 09:30
„Galapagai” 13:50 Premjera. DžeVantos lapas 10:00 „Ant bangos“
sika Flečer 4 15:25 Klausimėlis
11:00 „Pagrindinis įtariamasis“
15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45
(1/2) 13:15 „Širdies plakimas“
Žinios. Orai 16:00 Sveikinimų kon(13; 14) 15:25 Kitoks pokalbis su
certas 17:30 Žinios. Sportas. Orai
D 15:55 Europos vartotojų centras
18:00 Teisė žinoti 18:30 Vakaras
pataria 16:00 Žinios 16:18 Orai
su Edita 19:30 Stilius 20:25 Lote16:20 Čempionai 16:50 „Nepririjos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
jaukinti. Aliaska“ 17:25 „NeišsižaPanorama 20:52 Sportas 21:00
dėk“ (46) 18:00 Žinios 18:27 Orai
Muzikinė pramoginė programa
18:30 „Neišsižadėk“ ( 46 tęs.; 47)
„Du balsai – viena širdis” 23:10
20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25
Premjera. Antikvariato paslap„Šėtono medžioklė“ (5; 6) 22:00
tys 8. Žmogžudystė ir paplūdiŽinios 22:27 Orai 22:30 „Šėtono
mys 00:35 Krydas. gimęs kovoti
medžioklė“ ( 6 tęs.) 23:10 „Mentų
02:45 Pasaulio dokumentika.
karai: Kijevas. Užpuolikai“ (1/3;
Planeta Žemė 2 03:35 Pasaulio
1/4) 00:45 „Širdies plakimas“ (9;
dokumentika. Misija „Galapagai”
10) 02:45 „Merdoko paslaptys“
04:25 Džesika Flečer 4
(2/12; 2/13) 04:10 Skinsiu raudoną rožę 04:40 „Juodosios katės“
06:20 Dienos programa 06:25 (5) 05:30 Grilio skanėstai
Madagaskaro pingvinai (16) 06:50
Įspūdingasis Žmogus-voras (18)
07:15 “Nickelodeon” valanda. 06:15 Televitrina 06:30 Ledo keKung Fu Panda (17) 07:40 Sveiki lias 07:30 Babuinas. Karaliaus
atvykę į “Veiną” (18) 08:05 Kung pašaukimas 08:30 Sandėlių kaFu Triušis 09:50 KINO PUSRY- rai 09:00 Vienam gale kablys
ČIAI Tomas ir Džeris lobių salo- 09:30 Statybų gidas 10:00 Gaje 11:15 Karališkasis Sofijos ir zas dugnas 10:30 Autopilotas
Rouzės nuotykis 12:55 Kas aš 11:00 Lietuvos mokyklų žaidynės
esu? 15:25 Bėgimas džiunglėse 11:30 Sandėlių karai 12:00 Candy
17:30 Bus visko 18:30 Žinios Crush 13:00 Dramblys. Kalahario
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 karalius 14:00 Atšiaurioji Aliaska
SUPERKINAS. PREMJERA Vai- 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš peduoklių medžiotojai 21:50 PREM- ties 17:00 Sandėlių karai 17:30
JERA Prekybos centro kietuolis. Sandėlių karai 18:00 Skorpionas
Las Vegas 23:45 PREMJERA 19:00 Amerikos talentai 20:00
Pabrolių nuoma 01:45 Šnipas iš Dainų dvikova 20:30 Dainų dvikova 21:00 Žinios 21:53 Sportas
U.N.C.L.E.
21:58 Orai 22:00 Grotos gyvenimui 01:05 Visu greičiu pirmyn
05:15 Nusikalstami protai. Kita- 02:35 Skorpionas
pus sienų 06:15 Televitrina 06:30
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
07:00 Keršytojų komanda 07:30
Aladinas 08:00 Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą 08:30 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 Inoekspertai 12:00 Druska brangesnė už
auksą 13:50 Draugės - priešės
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 Ilgai ir laimingai: Pelenės istorija
22:00 Vanduo drambliams 00:25
Bėgantis labirintu 2 02:45 Greisė 04:35 Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę 05:20 Naujokė
05:45 Naujokė
06:15 Didžiojo sprogimo teorija
(2,3,4,5,6) 08:45 Sveikatos ABC
televitrina 09:00 Lietuvos galiūnų čempionato atrankinis etapas

05:05 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:30 Lietuva mūsų lūpose 08:00 Misija 08:30 ARTS21
09:00 Mano mama gamina geriau! 10:00 Į sveikatą! 10:30
Garsiau 11:00 Už kadro 11:30
Mokslo sriuba 11:55 Laimis Vilkončius. Roko opera „Eglė” 13:40
Romo Dambrausko ir grupės gyvo garso koncertas „Prisiliesk...”
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė 16:00 Euromaxx 16:30
Klauskite daktaro 17:20 Stilius
18:15 Daiktų istorijos 19:00 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą 19:45
Stambiu planu 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai 21:00 Kino
žvaigždžių alėja 22:45 Olivier
Messiaen. Simfonija „Turangalila” 00:05 Už kadro 00:30 Dabar
pasaulyje 01:00 Europos kinas.
Idealus miestas 02:45 Tolimųjų
Rytų griausmas 04:15 Klauskite
daktaro 05:05 Stilius
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Šventieji Angelai Sargai yra mūsų
kasdieniai vartai į
susitikimą su Dievu
Šventųjų Angelų Sargų privalomo liturginio minėjimo
Šventąsias Mišias antradienį
popiežius Pranciškus aukojo
savo namų koplyčioje Šventosios Mortos Namuose. Mišias
popiežius paskyrė jose dalyvavusiai vienuolei, šią dieną
atšventusiai savo vienuolinio
gyvenimo dvidešimt penktąsias metines. Šventasis Tėvas
Mišių homilijoje iškėlė Dievo
mums pavestų Angelų Sargų

vaidmenį – angelai yra mūsų
gyvenimo palydovai, globėjai
ir kelrodžiai, jie yra į Dievą atvertos durys.
Šventieji Angelai Sargai yra
ypatinga pagalba, kurią Viešpats pažadėjo savo tautai ir
mums, keliaujantiems gyvenimo keliu. Mišių skaitinyje iš
Išėjimo knygos skaitėme: „Tikėk manimi, aš siunčiu angelą
pirma tavęs saugoti tave kelyje ir nuvesti tave į vietą, kurią
paruošiau” (Iš 23, 20).
Gyvenimas būtent ir yra
kelionė, kurioje mums reikia
palydovų ir globėjų pagalbos, reikia žmogiško kelrodžio arba kelrodžio, panašaus
į žmogišką, kad mums padėtų
žvelgti į ten, kur turime eiti.
Pasak popiežiaus, mūsų gyvenimo kelionėje yra trys galimi pavojai.
Yra pavojus neiti. Kiek
daug žmonių sustoja ir neina,
visas jų gyvenimas sustoja, jie
nejuda, nieko neveikia. Tai pavojinga. Galima prisiminti vyrą iš Evangelijos, kuris bijojo
investuoti talentą (vertingą piREKLAMA

nigą), jį užkasė manydamas:
„būsiu ramus, nesuklysiu, nerizikuosiu”.
Daugelis žmonių nemoka
eiti arba bijo rizikuoti ir jie
sustoja. Tačiau žinome, kad
pagal gyvenimo taisyklę kas
stovi vietoje ilgainiui sugenda. Kaip vanduo, kuris neteka: jame prisiveisia uodų,
jie padeda kiaušinius ir viskas sugenda. Viskas. Angelas
mums padeda, mus skatina
eiti pirmyn.
Kitas pavojus – suklysti,
pasirenkant ne tą kelią. Tik
jo pradžioje lengva atsigręžti.
Taip pat yra pavojus palikti kelią dėl aikštės, keliauti pirmyn
atgal, pasiklysti tarsi labirinte,
iš jo nebeišeiti. Angelas yra
tam, kad padėtų nesuklysti
kelio, eiti toliau teisingu keliu.
Tačiau reikia mūsų maldos,
prašymo padėti.
Viešpats sako: „Būk jam atidus ir klausyk jo balso“. Angelas autoritetingas, gali mums
pasakyti. Tad klausykis jo.
„Klausyk jo balso ir nemaiš-

tauk prieš jį.“ Reikia klausytis
to, ką įkvėpia Šventoji Dvasia,
tačiau mums tai perduoda Angelas. Norėčiau jūsų paklausti,
ar kalbatės su savo Angelu? Ar
žinote savo Angelo vardą? Ar
klausotės savo Angelo? Ar leidžiate, kad paėmęs už rankos
jus vestų keliu arba stumteltų,
kad išjudintų?
Angelų buvimas mūsų gyvenime ir jų vaidmuo yra tuo
labai svarbūs, kad leidžia ne
tik gerai nukeliauti, bet ir parodo, iki kur turim atkeliauti.
Šiandienos Mišių Evangelijoje pagal Matą parašyta: “Žiūrėkite, - sako Viešpats, - kad
nepaniekintumėte nė vieno
iš šitų mažutėlių, nes, sakau
jums, jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo Tėvo veidą“. Todėl Angelo
Sargo slėpinys apima taip pat
dangiškojo Tėvo kontempliavimą, kuriam suprasti reikia
Viešpaties malonės.
Mūsų Angelas ne tik yra su
mumis, bet mato Dievą Tėvą,
yra santykyje su Juo. Jis – kasdienis mūsų tiltas, kuris nuo
atsikėlimo valandos iki atgu-

limo vakare mus palydi ir yra
ryšyje su Tėvu. Angelas yra
kasdieniai vartai į transcendenciją, į susitikimą su Tėvu. Angelas man padeda eiti
gyvenimo keliu todėl, kad jis
mato Tėvą ir žino, kuriuo keliu
pas Jį nueiti. Neužmirškime
šio mūsų gyvenimo kelionės
palydovo.

Vyskupų Sinodo jaunimui pradžios šv.
Mišių homilija
„Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas
atsiųs, – jis išmokys jus visko
ir viską primins, ką esu jums
pasakęs“, - žodžiais iš Evangelijos pagal Joną savo homiliją pradėjo popiežius Pranciškus iškilmingose Vyskupų
Sinodo jaunimui atidarymo
šventosiose Mišiose trečiadienį, spalio 3-iąją dieną.
Tokiu paprastu būdu Jėzus
suteikė savo mokiniams užtikrinimą, kad lydės visą jiems
patikėtą misijos darbą: Šventoji Dvasia saugos ir išlaikys
Mokytojo atmintį visad gyvą ir aktualią mokinių širdyse. Šventosios Dvasios dėka
Evangelijos turtingumas ir
grožis bus nuolatinio džiaugsmo ir naujumo versmė.
Šiuo malonės visai Bažnyčiai metu, darnoje su Dievo
žodžiu, primygtinai prašykime Globėjo mums padėti atsiminti ir atgaivinti Viešpaties
žodžius, kurie uždegė mūsų
širdį (žr. Lk 24,32). Užsidegimas ir evangelinė aistra, kurie
gimdo įkarštį ir aistrą dėl Jėzaus. Atmintis, kuri gali pažadinti ir atnaujinti mumyse sugebėjimą svajoti ir viltis. Nes
žinome, kad mūsų jaunuoliai
sugebės pranašauti ir matyti
tiek, kiek mes, jau suaugę ar
seni, būsime pajėgūs svajoti
ir užkrėsti, dalintis svajonėmis ir viltimis, kurias nešame
širdyje, pažymėjo Šventasis
Tėvas.
Tegu Dvasia mums suteikia
malonę būti svajonių ir vilties
dovanomis pateptais Sinodo
tėvais, kad galėtume, savo
ruožtu, patepti mūsų jaunuolius pranašavimų ir regėjimų
dovana. Tegu suteikia mums
malonę būti veiklia atmintimi,
gyva, paliekančia ženklą, kuri
karta po kartos nesileidžia būti uždusinama ir sutraiškoma
nelaimių ir nesėkmių pranašų
ar mūsų ribų, klaidų ir nuodėmių tačiau sugebėtų atrasti vietų širdies uždegimui bei
Dvasios kelių atskyrimui. Su

tokiu paklusniu Dvasios balso
klausymo nusiteikimu, - kalbėjo popiežius, - susirinkome
čia iš viso pasaulio. Šiandien,
pirmą kartą, su mumis yra du
broliai vyskupai iš kontinentinės Kinijos. Juos šiltai pasveikinkime: jiems dalyvaujant viso episkopato vienybė
su Petro įpėdiniu yra dar labiau regima.
Vieningi viltyje pradėkime
naują bažnytinį susitikimą,
galintį praplėsti horizontą,
padidinti širdį ir perkeisti tas
struktūras, kurios šiandien
mus paralyžiuoja, mus atskiria ir atitolina nuo jaunuolių,
paliekant juos audroms, be
juos remiančios tikėjimo bendruomenės, prasmės ir gyvenimo horizonto (Evangelii
gaudium, 49).
Viltis kreipiasi į mus, mus
judina ir daužo „visada buvo
daroma taip“ konformizmą,
prašo mūsų atsistoti ir pažvelgti tiesiai į jaunuolių veidą ir situacijas, kuriose jie yra.
Ta pati viltis mūsų prašo dirbti keičiant stokos, atskirties ir
prievartos situacijas, kurios
liečia mūsų jaunuolius.
Jaunuoliai, daugelio praeities pasirinkimų vaisius, mus
kviečia kartu su jais imtis didesnės atsakomybės už dabartį ir kovoti prieš tai, kas

Viešpats prašo iš savo Bažnyčios. Tai taip pat reiškia, kad
reikia būti atidiems ir stebėti,
kad viršų nepaimtų savęs išsaugojimo ir rėmimosi savimi logika, dėl kurios tai, kas
yra antroje eilėje tampa svarbiausia, o tai, kas svarbiausia
nuslenka į antrą eilę.
Meilė Evangelijai ir mums
patikėtai tautai iš mūsų reikalauja žvelgti plačiau ir nepamesti iš akių misijos siekti
didžiausio gėrio, kuris naudingas visiems. Be tokio nusiteikimo visos mūsų pastangos
bus tuščios, pabrėžė Šventasis
Tėvas. Pasak jo, nuoširdaus
klausymosi dovana, kiek įmanoma be išankstinių nusistatymų ir sąlygų, leis iš tiesų prisiliesti prie Dievo tautos gyvenimo. Klausytis Dievo, kad
su Juo girdėtume ir žmonių
šauksmą. Klausytis žmonių,
kad įkvėptume su jais Dievo
valią mums (žr. 2014 spalio
4 dienos kalbą Sinodo šeimai
išvakarėse).
Toks nusiteikimas, pabrėžė dar kartą popiežius, apgins
nuo pagundos kristi į moralistines ar jautimosi viršesniu
pozicijas, nuo abstrakčių ir
žmonių tikrovės neatitinkančių ideologijų. Sinodo tėvus
jis pakvietė savo darbo laiką
pavesti Mergelės Marijos ap-

„Bažnyčia ketverius metus
darbavosi, kad atjaunintų savo veidą, kad geriau atitiktų
savo Steigėjo, didžiojo Gyvojo, amžinai jauno Kristaus
sumanymą. Ir šios didžiulės
„gyvenimo peržiūros“ pabaigoje ji atsigręžia į jus: tai
jums, jaunuoliai, ypač jums
ji savuoju Susirinkimu įžiebė
šviesą, kuri nušviečia ateitį,
jūsų ateitį. Bažnyčia trokšta,
kad visuomenė, kurią jūs siekiate kurti gerbtų orumą, laisvę, asmenų teisę: ir jūs esate
tie asmenys. (...) Ji pasitiki
(...), kad jūs mokėsite įgyvendinti savo tikėjimą gyvenime
ir tame, kas teikia prasmę: įsitikinime teisingo ir gero Dievo
egzistavimu.
Šio Dievo ir jo Sūnaus Jėzaus vardu mes jus raginame išplėsti jūsų širdis šiame
pasaulyje, kad girdėtumėte
savo brolių balsą ir su jaunatviška energija karštai jiems
tarnautumėte. Kovokite prieš
kiekvieną egoizmą. Atsisakykite suteikti laisvę prievartos
ir neapykantos instinktams,
gimdantiems karus ir jų liūdną
nelaimių palydą. Būkite dosnūs, tyri, pagarbūs, nuoširdūs.
Ir entuziastingai kurkite už dabartinį geresnį pasaulį!“ (1965
gruodžio 8 dienos Pauliaus VI
žinia jaunimui baigiant Vati-

įvairiais būdais trukdo jų gyvenimui oriai vystytis. Jie
prašo ir reikalauja kūrybingo
atsidavimo, protingos, entuziastingos ir viltingos dinamikos, ir to, kad nepaliktume
jų vienų daugybės prekeivių
mirtimi rankose, išnaudojančių jų gyvenimą ir temdančių
jų žvilgsnį.
Šis sugebėjimas svajoti kartu, kurį Viešpats šiandien dovanoja mums, kaip Bažnyčiai,
apaštalo Pauliaus žodžiais,
reikalauja aiškios laikysenos:
„žiūrėkite kiekvienas ne savo
naudos, bet kitų“ (Fil 2,4). Ir
dar daugiau – kad nuolankiai
vienas kitą laikytume aukštesniu už save (Fil 2,3), pažymėjo popiežius. Su tokia dvasia,
anot jo, reikia klausyti vienas
kito, kad kartu įžvelgtume ko

saugai. Kad ji, klausymosi ir
atminties moteris, mus lydėtų
Dvasios pėdsakų atpažinime,
kad ir jie rūpestingai, tarp svajonių ir vilčių, lydėtų ir skatintų savo jaunuolius nenustoti
pranašauti.
Sinodo tėvai, - sakė Pranciškus. – daug iš mūsų buvome
jauni ar žengėme pirmuosius
religinio gyvenimo žingsnius
tuo metu, kai baigėsi Vatikano II Susirinkimas. Tuometiniams jaunuoliams buvo pasiųsta paskutinė Susirinkimo
tėvų žinia. Tai, ką girdėjome
būdami jauni, bus naudinga
vėl iš naujo perskaityti širdimi, atsiminant poeto žodžius:
„žmogus teištesi tai, ką būdamas vaiku pažadėjo“ (F. Holderlinas). Taip mums kalbėjo
Susirinkimo tėvai:

kano II Susirinkimą).
Sinodo tėvai, Bažnyčia
žvelgia į jus su pasitikėjimu ir
meile, - baigdamas homiliją
sakė popiežius Pranciškus.
VATICAN NEWS

Ir katalikai
juokiasi...
Vienam geram krepšininkui
pasirodė angelas:
– Žinai, tu neblogai krepšinį
žaidi. Reikės tave priimti į krepšinio komandą danguje. Krepšininkas apsidžiaugė:
– Būtinai.
Tada angelas sako:
– Taigi ruoškis, šeštadienį
rungtynės.
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Spalio 6 d.
ŠEŠTADIENIS
Kūno kultūros ir sporto diena
Saulė teka 07:28
leidžiasi 18:46
Dienos ilgumas 11.18
Delčia (26 mėnulio diena)
Brunonas, Budvydas, Vytenė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, dirbti sodo darbus, netinkamas laikas kaupti bei konservuoti vaisius.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Spalio 7 d.
SEKMADIENIS
Krašto apsaugos diena
Diena už orų darbą
Saulė teka 07:30
leidžiasi 18:44
Dienos ilgumas 11.14
Delčia (27 mėnulio diena)
Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina, Justina
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, dirbti sodo darbus, netinkamas laikas kaupti bei konservuoti vaisius.
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Spalio 8 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 07:31
leidžiasi 18:41
Dienos ilgumas 11.10
Delčia (28 mėnulio diena)
Benedikta, Marcelis, Sergijus,
Daugas, Gaivilė, Brigita, Demetras, Aina
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
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Šio kryžiažodžio atsakymas –
Nebūk piktas.
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+10
+18
KLAIPĖDA

VILNIUS

+9 +16

Sudoku

Įrašykite skaiSpalio 10 d.
tmenis nuo 1
TREČIADIENIS
iki 9 taip, kad
Pasaulinė psichinės
skaitmenys
sveikatos diena
nesikartotų
Vietos savivaldos diena
Tarptautinė diena prieš
eilutėse, stulstichines nelaimes
peliuose bei
Saulė teka 07:35
paryškintuoleidžiasi 18:36
se 9 langelių
Dienos ilgumas 11.01
(3×3) kvadraJaunatis (0 mėnulio diena)
tuose.
Danielius, Pranciškus, Gilvydas,
Butautė, Danys
Tinkamas laikas sėti:
Lošimas
agurkus, laiškinius svogūnus,
Savaitė istorijos puslapiuose
Nr.
1334
porus, krapus, garstyčias, pan2018-10-03
m. spalio 6 d.: dėl perėjimo prie
kolius, kalendras, kopūstus
(žiedinius, ropinius, smidrus),
Grigaliaus kalendoriaus devysalierus, salotas, špinatus, lapi- SKAIČIAI
niose valstybėse (tarp jų − LDK) ši diena bunius burokėlius.
Pagrindiniai skaičiai: 10, 20, 22, vo praleista.
Sode, darže:
28, 29, 37
m. spalio 6 d.: Lietuvos naciotinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.
naliniame dramos teatre paVikingo skaičius: 01
statytas pirmasis spektaklis – Hermano HiSpalio 11 d.
Vieno derinio laimėjimų
jermanso „Viltis”.
KETVIRTADIENIS
lentelė
(laimėtojai iš Lietuvos)
m. spalio 6 d.: įvyko Sedos
Pasaulinė paliatyviosios
6+1 - 18966636.50€
0
kautynės (mūšis) tarp Lietuvos
pagalbos diena
Pasaulinė regėjimo diena
kariuomenės savanorių ir Raudonosios ar6 skaičiai 263189.00€ 0
Saulė teka 07:37
mijos dalinių.
5+1 skaičius 15693.00€ 0
leidžiasi 18:34
m. spalio 6 d.: LSSR AT Prezi5 skaičiai 2870.00€ 0
Dienos ilgumas 10.57
diumo įsaku įteisinta trispalvė
Jaunatis (1 mėnulio diena)
4+1 skaičius 104.00€
33
vėliava ir V. Kudirkos Tautiška giesmė, kaip
Germanas, Rimgaudas, Dau4 skaičiai 8.50€
258
gvydė, Zinaida, Zina
LSSR simboliai.
3+1
skaičius
5.00€
631
Tinkamas laikas sėti:
m. spalio 7 d.: pasirašyta Suvalkų
agurkus, laiškinius svogūnus, 3 skaičiai 1.50€
4859
sutartis, kuria nustatyta trečioji
porus, krapus, garstyčias, pan2+1 skaičius 1.25€
4792
Lietuvos-Lenkijos demarkacijos linija.
kolius, kalendras, kopūstus
36143
(žiedinius, ropinius, smidrus), 2 skaičiai 0.75€
m. spalio 7 d.: Vilniaus Gedisalierus, salotas, špinatus, lapimino pilies bokšte iškelta LieKito tiražo prognozė: 21 mln. Eur
nius burokėlius.
tuvos trispalvė.
Sode, darže:
vikinglotto lošiama trečiadienį
tinkamas laikas pjauti žolę,
m. spalio 7 d.: Masačiūsetso
Eurojackpot lošiama penktadienį
laistyti.
valstijoje pradėjo veikti pirmaTeleloto lošiama sekmadienį
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Atsakymai

Spalio 9 d.
ANTRADIENIS
Pasaulinė pašto diena
Saulė teka 07:33
leidžiasi 18:39
Dienos ilgumas 11.06
Delčia (29 mėnulio diena)
Liudvikas, Gedėtas, Virgailė,
Dionyzas, Liudas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
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VANDENS TEMPERATŪRA
sis JAV geležinkelis.

1920
1949
1818
1873
1967
1920

m. spalio 7 d.: Į Oksfordo universitetą priimtos pirmosios

įkaitinimo oro srove.

1789

m. spalio 10 d.: daktaras Giljotenas Prancūzijos nacionalinės
100 moterų.
konstitucinės asamblėjos posėdyje pasiūlė
m. spalio 7 d.: Įkuriama Vokie- nuteistųjų numarinimui naudoti specialų įrentijos Demokratinė Respublika ginį, vėliau pavadinta jo vardu – giljotina.
(Rytų Vokietija).
m. spalio 10 d.: JAV pradėti par-

1933
1858

m. spalio 8 d.: Du anglų boksinindavinėti pirmieji pasaulyje skalkai pirmą kartą kovėsi užsimovę biamieji milteliai.
bokso pirštines.
m. spalio 11 d.: Žemaičių vysku-

alkotesteris.

m. spalio 8 d.: JAV atidarytas pirpas Motiejus Valančius ganytomasis moterų kalėjimas.
jišku laišku kreipėsi į savo vyskupystės dem. spalio 8 d.: Somersete (An- kanatus ir paragino skleisti blaivybę. Ši diena
glija) pirmą kartą panaudotas laikoma Blaivybės sąjudžio pradžia.

1881
1962
1398

m. spalio 11 d.: amerikietis Deividas Hendersonas Hiustonas
m. spalio 9 d.: generolas Liucjanas Želigovskis apėjo demarka- užpatentavo pirmąją fotojuostelę.
cijos liniją, užimdamas Lietuvai sugrąžintą
m. spalio 11 d.: prasidėjo II VatiVilniaus kraštą.
kano susirinkimas, atšaukęs prim. spalio 9 d.: Lietuvos dvirati- valomą mišių laikymą lotynų kalba.

1999
1874

ninkė Edita Pučinskaitė tapo pasaulio dviračių grupinių lenktynių čempione.

m. spalio 12 d.: Nemuno saloje
Ldk Vytautas patvirtino taiką su
m. spalio 9 d.: Vokiečių inžinie- Vokiečių ordinu ir atidavė jam Žemaitiją iki
rius Fridrichas Zymensas atliko Nevėžio. Susirinkę Lietuvos bajorai paskelbė
pirmąjį kremavimą regeneratyvinės krosnies Vytautą Lietuvos karaliumi.

+13 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+11 KAUNO MARIOS
+12 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+10 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39
40

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
13000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8420 nSv/val.

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

