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Derliaus šventė Stakliškėse
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Nemielas gyvenimo ruduo
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Lietuvoje skandalai kyla
vienas po kito. Juos
išprovokuoja ministrų
leidžiami įsakymai,
reorganizacijos, pertvarkos
ir nepamatuotas noras
kuo labiau kištis į žmonių
gyvenimą, drausti ir bausti.

Praėjusį savaitgalį Derliaus
šventei Stakliškėse
dangus nepagailėjo
giedros, o stalai Kultūros ir
laisvalaikio salėje lūžo nuo
rudens gėrybių.

Visa, kas ant plataus vaišių
stalo sudėta buvo, – darbščiųjų Stakliškių krašto žemdirbių, šeimininkių sunešta, jų
rankomis pagaminta, išpuošta, sumaniai pateikta.
Taip jau nuo seno tame
krašte – žmonės ir dirbti, ir
švęsti moka. Šventė prasidėjo
šv. Mišiomis parapijos bažnyčioje, vėliau persikėlė į miestelio kultūros židinį. Jo prieigose svečius pasitiko liaudiškos kapelos muzikantai.
Šventės pradžioje klebonas

Gediminas Mieldažis pašventino Stakliškių ūkininkų duoną ir gausų vaišių stalą, palinkėjo visiems Dievo palaimos ir sveikatos. Susirinkusiuosius pasveikino laikinai
einanti Stakliškių seniūnijos
seniūno pareigas Nijolė Ivanovienė. Ji pabrėžė, kad ruduo – pats metas suskaičiuoti, kas sugulė į aruodus, ir pats
metas padėkoti žemdirbiams,
ūkininkams, nes jie Derliaus
šventėje groja pirmuoju smuiku ir yra patys svarbiausi.
Kartu su šventėje dalyvavusiu rajono savivaldybės meru
Alvydu Vaicekausku seniūnė
įteikė padėkas labiausiai nusipelniusiems ūkininkams:
Laimai ir Virginijui Balsevi-

čiams, Romai ir Albinui Armanavičiams, Ritai ir Ramūnui Kazlauskams, Ričardui
Mykolaičiui, Anelei ir Algiui
Degučiams, Audrai ir Algiui Petraškams, Simonai ir
Algirdui Ruočkams, Sigitui
Šiupšinskui, Sigitui Keblikui,
Beatai ir Sauliui Matakams.
Visiems ūkininkams meras
padėkojo už meilę ir pagarbą žemei, pasišventimą savo
profesijai ar širdies padiktuotam pasirinkimui. Pripažindamas, kad ir praėjusieji, ir šie
metai žemdirbiams buvo nelengvi, jis dėkojo už tai, kad
ir ekstremaliose situacijose
žemdirbiai nenuleido rankų,
rūpinosi žemės ūkiu.
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Savivaldybių finansavimą siūloma sieti su
vietas, pritraukti investicijų
naujomis darbo vietomis
(....) ir, žinoma, skatinti šešėSavivaldybės, kuriose
bus sukuriama daugiau
gerai apmokamų darbo
vietų, nuo 2020 metų
galės pasilikti didesnę
gyventojų pajamų
mokesčio (GPM) dalį.

REKLAMA

Literatūra kitaip.
Aštuonios pamokos
Vilniuje

Mintimis dalijasi
praeiviai. Ar
sulauktume pagalbos
Lietuvai?

Seimas ketvirtadienį priėmė svarstyti tai numatančias
Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos
įstatymo pataisas. Už tai balsavo 65 Seimo nariai, prieš
– vienas, o susilaikė 27 parlamentarai.

Pasak finansų ministro Viliaus Šapokos, pakeitimais
siekiama savivaldybėms sukurti daugiau paskatų plėtoti
ekonominę veiklą ir pritraukti
investicijų.
„Dalį GPM prieaugio – 20
proc., planuojama paskirstyti
savivaldybėms, kuriose didės
darbo užmokesčio fondas.
(...) Tai paskatins savivaldybes imtis aktyvesnių veiksmų,
siekiant sukurti sąlygas verslo
steigimuisi, kurti naujas darbo

lio mažinimą“, – parlamentarams aiškino ministras.
Tuo metu konservatoriaus
Mykolas Majauskas tvirtino,
kad dėl pataisų nukentės didmiesčiai. „Didelė dalis gyventojų, galbūt gyvena rajone, ir migruoja kiekvieną dieną iš rajono į miestą, dirba ir
naudojasi miesto viešosiomis
paslaugomis, bet vis dėlto gyventojų pajamų mokestį sumoka ten, kur yra registruoti“,
– teigė M. Majauskas. BNS

Savo reformomis spėjo pagarsėti sveikatos apsaugos ministras, už plynus miško kirtimus dažnai linksniuojamas
aplinkos ministras, pastaruoju
metu žvaigžde tapo ir švietimo
ministrė.
Atrodo, kad mūsų šalyje reorganizacija vyksta tik dėl reorganizacijos, o žmonių, kurie
dar nespėjo išbėgti iš Lietuvos, gyvenimas tikrai negerėja. Ir pradedi tikėti, kad Lietuvoje veikia „Penktoji kolona“,
griaunanti šalies gyvenimą iš
vidaus, lėtai, bet užtikrintai.
Apie didžiausias mūsų gyvenimo piktžaizdes kalbame, bet,
gaila, būname neišgirsti. Ateis
rinkimai, pažadų dalijimo laikas, kada eilinį kartą būsim išklausyti, būsim vertinami, bus
prašoma mūsų balsų. Bet tik
tuo laikotarpiu, kai pasijunti
svarbus. O dabar kiek tas žmogelis vertas, kas juo rūpinasi ir
kas jį gina? Pagal Konstituciją,
visi turime lygias teises, kurias
dažnas ir išmanome, ir žinome.
Bet ar pasinaudojame, ar žinome, kur kreiptis, kada reikia?
O tokių pamąstymų sukėlė
pagyvenusi moteris, kurią teko pavėžėti porą kilometrų, o
vėliau ir šiek pasikalbėti bei
išklausyti jos samprotavimus.
Aštuoniasdešimt pirmus metus
einanti Genutė dar visai neblogai atrodo, nors sveikata, sako,
ne kokia – tai vienur, tai kitur
paskauda, pamaudžia, tai spaudimas pakyla. Bet amžius irgi
jau gražus – pavasarį atšventė
aštuoniasdešimtmetį.
Keliavo moteris aplankyti
kitame kaimuke gyvenančios

buvusios jaunystės draugės,
kuri, anot Genutės, labai vargsta ir jokios pagalbos negali
gauti. Genutės draugė Aldona
gyvena kartu su sūnumi ir savo anūku (sūnų žmona paliko ir
išvyko gyventi ir dirbti į užsienį, kai berniukas tapo pilnametis). „Nešu truputį maisto, nes
ji, vargšė, jau mažai bevaikšto,
niekur apsipirkti neišeina. Dirbo kiek galėjo, sunkiai vargo
kolūkio fermose, melžė karves,
augino vaikus. Kol buvo gyvas
vyras, tai dar gyveno neblogai,
rūpinosi vienas kitu. Dabar du
sūnūs su šeimomis jau gerą dešimtmetį gyvena Norvegijoje, į
namus aplankyti motinos grįžta
labai retai. Nemieli tie namai,
nešvaru, šalta žiemą, nes kartu
gyvenantis sūnus nelabai rūpinasi motina, ir jį, ir anūką labiau domina jos pensija“, – pasakojo Genutė.
Šeimos apibrėžimas ir supratimas turėtų atitikti šiltus
tarpusavio santykius, pagrįstus
meile ir pagarba bei rūpesčiu.
Kas gi atsitinka su žmonių gyvenimais, kad šeima įgauna iškreiptą vaizdą? Suaugę, sumitę
vaikai po nenusisekusio savo
gyvenimo grįžta į gimtuosius
namus ir sėda seniems tėvams
ant sprando. Ir jokia institucija neapgina to vargšo senelio.
Būna tai vieša paslaptis – visi
žino, supranta, bet nieko negali padaryti, mat ir senutė ar
senukas, bijodami savo atžalos keršto ar pykčio protrūkio,
meluoja, kad viskas gerai. Seniūnijų socialiniai darbuotojai į
tokias šeimas neina, nes jiems
nepriklauso, kadangi senelį
atseit prižiūri sūnus ar dukra,
skundo ar prašymo nėra. PensiNUKelta Į 2 p. 
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Bandyta išsinešti radioaktyvią kapsulę

Klaipėdos uosto krova viršija rekordus

Ketvirtadienį Klaipėdoje sulaikytas vyras, bandęs iš bendrovės
teritorijos išsinešti radioaktyvią spinduliuotę skleidžiančią kapsulę.
1963 metais gimęs šilumvežio mašinistu dirbantis vyras apie 17
val. buvo sulaikytas suveikus spinduliuotės kontrolės sistemai.

Konteinerių krova užsiimančios Klaipėdos uosto bendrovės
Klaipėdos konteinerių terminalas (KKT) ir „Klaipėdos smeltė“
šiemet viršija krovos rekordus. Šių metų sausį-rugsėjį KKT
perkrovė 257,6 tūkst. konteinerių – 19 proc. daugiau nei pernai.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
tai ir baigiasi auksinis
rudenėlis. Rodos, tik
ką auksu nuspalvinti medžiai
jau virsta pilkomis ražinėmis
šluotomis. Pats nuostabiausias ir ilgai lauktas rudens
momentas dažniausiai baigiasi mums net nespėjus pakelti
galvos nuo savo rūpesčių ir
sustoti pasigėrėti šia gražia
akimirka.

Š

Ko gero, nėra nieko
šiltesnio ir labiau
džiuginančio už
dviguba vorele
gatve žygiuojančius
pirmuosius savo
žingsnius žengiančius
bei pirmąjį savo rudenį
jau reginčius bei
suvokiančius pyplius,
nešinus įvairiaspalviais
auksu žėrinčiais medžių
lapais. Lapais, kurie
simbolizuoja nei daug,
nei mažai – pabaigą.
Kaip dažnai viską, kas baigiasi, vertiname pačiais nuostabiausiais žodžiais. Mes ne
tik vertiname žodžiais, mes
iš tiesų tai vertiname.
Kažkodėl vertiname tada,
kai netenkame.
Auksu, sidabru, šilku, gėlėmis puošiame tai, ko arba jau
netekome, arba tuoj neteksime. Kaip dažnai žilų plaukų
sruogas sveikinimuose, eilėraščiuose puošiame sidabru,
nors mintyse regime „vieną
koją grabe“? Taip ir rudenį.
Matydami ir džiaugdamiesi
rudeniu, puikiai suprantame,
kad jau čia pat – žiema. Ne tik
suvokiame, bet jau ir laukiame jos. Kartais, netgi nesibaigus rudeniui, jau galvojame
apie žiemą. Kalėdas pradedame švęsti netgi rugsėjį. Kodėl? Skubame gyventi?
Ko gero labai dažnai savo
gyvenime skubame į ateitį. Būdami pirmokai, norime būti antrokais, o būdami
penktokai – norime būti dvyliktokais. Galiausiai norime

turėti šeimą, namus, darbą ir
ilgametę patirtį, o netrukus
norime, kad ir vaikai greičiau
baigtų studijas, sukurtų šeimą,
susirastų darbus. Greičiau,
greičiau, greičiau... O kai jau
pakvimpa „mediniu smokingu“, suvokiame, kad nulėkėme per toli ir garsiai šaukiam: „Tpruuu, kuine, stok!“
Deja, nebėra ką stabdyti. Jau
ruduo. Nori tu to ar nenori. Ir
nors mes jau šaukiame, nagais
kabinamės į durų staktą ir pačias duris, deja, to sustabdyti
neįmanoma, nes... aplink būrys tų, kurie skuba gyventi. Ir
jie net mintyse visiškai neatsižvelgia į mūsų norą sustoti,
nes jų šuoliavimo į ateitį plane

galime būti pasiruošę, jei visą laiką griūdami, kliūdami
už akmenų ir vėl stodamiesi
bėgam?
Užuot kiekvieną gyvenimo
akimirką išnaudoję ne laikiniems poreikiams, o aplinkinio pasaulio pažinimui, mes
susikuriame daugybę rūpesčių, kartais randame jų net
ten, kur, atrodo, neįmanoma
rasti. Užgožti rūpesčių mes
nebeturime laiko apmąstymams ir susikaupimui, nors
tai išspręstų žymiai daugiau
– mūsų egzistencijos rūpestį.
Ko verti kasdieniai rūpesčiai,
jei visas mūsų gyvenimas yra
rūpestis? Kaip galima tikėtis,
jog iš tikrųjų spindėsime auksu ir sidabru, jeigu kasdien
malamės plastiko, medvilnės, elektros, gipso ir visko,

tiesiog yra nekintantis egzistencinis etapas „šypsotis, palaidoti, gyventi toliau“.

Ir kurgi skubame? Kodėl
lekiame griūdami? Į kur
lekiame? Kodėl į savo
gyvenimą žiūrime kaip į
verdančios košės puodą
– kuo greičiau išvirt,
sumaitint ir išplaut
puodą? Kodėl skubame
į priekį, jei nelaukiame
pabaigos?
Kažkodėl nenorime rasti
ramybės, norime nemiegoti,
prisigalvoti daugybę rūpesčių, kad galėtume būti visiškai užimti, tačiau artėdami
prie savo egzistencinės pabaigos nieko nežinome, nieko
nepažįstame, nes neturėjome
laiko pažinti ir pabūti kartu.
Skubame, nors žinome, kad
savo žemiškoje kelionėje toliau „šešių lentų“ nenukeliausime. Netgi keliaujant į amžinybę tenka kelti klausimą, ar
mes jai pasiruošę? Kaip mes

kas mus džiugina vos keletą
akimirkų, maišyklėje? Kaip
galima tikėtis kažko tauraus,
jeigu rūpinamės tik beverčiais, laikinais daiktais?
Kodėl skubame save raminti trumpalaikiais „baliais“,
jeigu jų užtenka tik savaitei kitai? Argi tokie mūsų „nusiraminimai“ nepanašūs į auksinį
rudenį? Kai medžiai per akimirką pasipuošia auksiniais
lapais ir visus juos išbarsto per
savaitę ar dvi. Kas lieka po jų?
Tik pilkos niūrios rykštės! Tai
kodėl tikimės laikinais malonumais ir smulkmenomis
nuraminti save visam laikui?
Kodėl neieškome galimybės
kiekvieną dieną pasitikti ne
laikinais auksiniais lapais, o
gražia medžių laja? Kodėl
taip greitai pragyvename vasarą ir skubame rudens taku
į žiemą?
Gal todėl, kad nesugebame sustoti, kad nepadedame
kitiems sulėtinti žingsnio?
Nepadedame ieškoti kažko
vertingesnio už pinigais įvertinamas smulkmenas?
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ją atneša laiškininkas į namus,
gavėjas pasirašo, o paskui jau
pasinaudoti būna kam. Tenka
būti ir be vaistų, ir be geresnio
maisto. Pas gydytojus irgi niekas nenuveža, ir niekas jo nepasigenda, tad ir egzistuoja toks
žmogus niekam nežinomas.
Ne visai tiesa, nes kas ketveri
metai prisimenamas, įtraukiamas į rinkėjų sąrašus.
Vis tobulinama sveikatos
apsaugos sistema, bet ji realiai
neveikia, žmogaus, o ypač vyresnio, sveikata visai niekam
nerūpi. „Vaikeli, pas mus bedarbiai, alkoholikai, tinginiai
turi didesnes teises, gauna dar
ir bedarbio pašalpas. Bet niekas negina senukų, girtuoklių
žmonų, senų tėvų, kuriuos
„globoja“ tokie asmenys. Paskundžiau seniūnui Aldonos
sūnelį, tai manot, kad padėjo?
Neturi teisės kažką daryti, jeigu nesiskundžia pati, jei nerašo prašymo policijai, kad ją
skriaudžia... Bet jai gyventi su

juo reikės. Iš anūko irgi naudos
mažai – nei mokytis, nei dirbti
irgi nenori“, – dėstė Genutė.
Taigi, natūraliai kyla klausimas: kodėl niekam nerūpi
varganų žmogelių gyvenimas?
Jie patys jau nesugeba ir nepajėgia, o valdžios žmonėms jie
nerūpi. Užribio žmonės, kurių
išlaikymas valstybei brangiau
kainuotų negu pašalpų dalijimas veltėdžiams. Gydytojų
paslaugos irgi brangios. Geriau
jau tokių žmonių nebūtų, atliktų pensijos.
Taigi, labai teisingai Genutė
sakė, kad vaikų teises dar gina
valdžia, kaliniai turi teises, gali
reikšti pretenzijas, išsiieškoti iš
valstybės išmokas, o gyvenimo
saulėlydžio sulaukęs žmogus,
kada jis labiausiai pažeidžiamas, vargsta.
Nelabai veikia ir socialinės
apsaugos sistema, nors patirtimi pasidalinti atvyksta specialistai net iš kitų šalių, rengiame
bendrus projektus, bet atrodo,
kad tie projektai ir pasibaigia

neįgavę jokio pagreičio. Jokie
slaugytojai į senelių ar neįgalių žmonių namus nevažiuoja,
gydytojai turi daug popierinio darbo, o vyresnio amžiaus
žmonės paliekami likimo ir
giminaičių globai (jeigu taip
galima apvadinti).
Nedaug spėjome su Genute
pasikalbėti, bet vaizdas aiškus
ir suprantamas. Ir tokių atvejų
daug. Vienur vargsta tėvas, kitur motina su savo atžalomis,
kurie vis dar supranta, kad tėvai, kol gyvi, turi juos išlaikyti. Atseit, juk jie neprašė paleidžiami į šį pasaulį. Kartais
pasąmonėje iškyla klausimas:
kodėl? Vaikus patys užsiauginame, išsiauklėjame, bet pagalbos ir užuojautos kartais
mažai besulaukiame. Išsilaksto
Lietuva, panašu, kad ji liks be
lietuvių. O tie, kurie liko, greitai išmirs.
Nutolo Genutė keliuku per
laukus, truputį sulinkusi, su
krepšeliu, kuriame nešė draugei sūrį, sviesto, batoną, keletą indelių jogurto ir širdies
lašiukų...

„Šreko“ kūrėjai pristato naują animacinę
komediją „Du ančiukai ir žąsinas“
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Paskutinę vasaros dieną
Lietuvos kino teatrus
pasiekė naujas filmų
„Šrekas“ ir „Namai“
kūrėjų darbas – animacinė
komedija „Du ančiukai ir
žąsinas“.

Ko gero, savo pažįstamų tarpe turite tokį senbernį vienišių,
kurio bambėjimas jau gerokai
įgrisęs? Jis vis dar vaizduojasi esąs kietas bičas, nors visi
aplink žino – tas peraugęs paauglys jau seniai turėjo suaugti.
Toks ir jis – žąsinas Alfis. Visiškai be stabdžių ir jokios atsakomybės, o pulko taisyklės
jam atrodo juokingos. Tačiau
tai amžinai tęstis negali. Alfiui
nepasiseka – jis susižeidžia
skrydyje, ir kitą pavasarį jo laukia visai kitoks likimas.
O tuo metu du linksmai žavūs ančiukai pasimeta nuo
savo pulko. Mažyliai tikrai
pražus, jeigu jais kas nors nepasirūpins. Ančiukai atsiduria
būtent vienišiaus Alfio globoje, ir dabar Alfis turi surizikuoti – prisiimti atsakomybę už
šiuos įžūlokus mažius. Keistoji trijulė turės tapti tikra šeima,

kad po ilgos kelionės saugiai
pasiektų pietus.
Filmas bus rodomas dubliuotas lietuviškai, be subtitrų.
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
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Niujorke – pirmasis Baltijos šalių kino festivalis

Per naikintuvo katastrofą žuvo JAV kariškis

Ketvirtadienį prasidėjo pirmasis Niujorko Baltijos šalių kino
festivalis. Keturias dienas truksiančiame renginyje bus parodyta
18 Lietuvos, Latvijos ir Estijos filmų, pranešė Lietuvos kino centras.

Ukrainoje per pratybas „Švarus dangus 2018“ įvykusios ukrainiečių
naikintuvo katastrofos viena iš dviejų aukų tapo JAV pulkininkas
leitenantas. Per trečiadienį įvykusią naikintuvo Su-27 katastrofą
taip pat žuvo antrasis pilotas – ukrainietis.

Abiturientai šiemet dėl egzaminų
apsispręsti turės anksčiau

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar padedate nuo gamtos nelaimių
nukentėjusiems kitų šalių
žmonėms? Ar sulauktume pagalbos,
jei nelaimė ištiktų Lietuvą?
Nacionalinis egzaminų
centras (NEC) primena,
kad šiemet abiturientai
apsispręsti, kokius
brandos egzaminus ketina
laikyti, turi iki spalio 24
d. NEC atstovų teigimu,
anksčiau pasirinkę
egzaminus abiturientai
galės iš anksto
tikslingai jiems ruoštis,
o savivaldybėms ir
mokykloms taip duodama
daugiau laiko susiplanuoti
ugdymo procesą.

Apsisprendę dėl savo pasirinkimo vėliau moksleiviai jį
koreguoti galės tik išimtiniais
atvejais.
„Pagrindiniai brandos egzaminų sistemos principai nesikeičia. Mokiniai gali rinktis
laikyti ne daugiau kaip 7 egzaminus, iš kurių 2 – lietuvių
kalbos ir literatūros ir dar vienas dalyko brandos egzaminas
arba brandos darbas – yra privalomi. Anksčiau, dar spalio
pabaigoje, apsisprendus, kokius egzaminus planuojama
laikyti, mokiniai turės daugiau
laiko jiems ramiai ir nuosekliai ruoštis“, – sako NEC direktorė Saulė Vingelienė.
Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintuose minimaliuose rodikliuose 2019
m. numatoma, jog stojantieji į
universitetus ar kolegijas turės
būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos bei
matematikos brandos egzaminus. Išimtis – menų studijos, į
jas stojantiems reikės dviejų
valstybinių brandos egzaminų
– lietuvių kalbos ir literatūros
bei užsienio kalbos.
„Kadangi paankstintas egzaminų pasirinkimo terminas
taikomas pirmą kartą, su LieREKLAMA

tuvos moksleivių sąjungos atstovais apsvarstyta galimybė
iki lapkričio 6 dienos, iki mokinių rudens atostogų pabaigos, atskirais atvejais kreiptis
į mokyklos vadovą ir turimus
pasirinkimus papildyti vienu
ar kitu egzaminu. Tačiau norisi moksleivius paskatinti į
pasirinkimą, kaip ir į pačius
egzaminus žiūrėti rimtai ir
nesant objektyvių priežasčių,
sprendimo nekeisti“, – teigia
S. Vingelienė.
Savivaldybių ir mokyklų
pageidavimu, 2019 m. egzaminų, vykstančių šeštadieniais, skaičius sumažintas nuo
septynių iki dviejų, o likusių
egzaminų datos integruotos į
ugdymo procesą.
„Šeštadieniais vykstantys
egzaminai sudarydavo nemažai nepatogumų tiek abiturientams, tiek ir mokytojams, tad šiemet norime, kad
procesas vyktų sklandžiau,
jam būtų tinkamai pasiruošta. Todėl egzaminų tvarkaraštis patvirtintas dar rugpjūčio
mėnesį, o mokyklos antrojo
pusmečio ugdymo planą jau
dabar gali pradėti dėlioti taip,
kad vykstantys brandos egzaminai netrukdytų kitų klasių
mokinių ugdymo“, – aiškina
NEC vadovė.
Lietuvoje 2018-2019 mokslo metais veikia 1115 bendrojo
ugdymo mokyklos (2017 m.
– 1125), dirba 33 tūkst. mokytojų (2017 m. – 33 658) ir
mokosi 323,6 tūkst. mokinių.
Abiturientų skaičius šalies
mokyklose mažėja ir pagal
iki šios dienos NEC pateiktus
mokyklų duomenis šiemet
siekia 28,3 tūkst. (2017 m. –
30 768). NEC 

Marija

Aš retkarčiais padedu visiems, kam galiu: ir pinigėlių
duodu, ir daiktų, ir kojinukes
mezgiau per anksti gimusiems vaikučiams. Mama
taip mokino, taip ir elgiuosi
visą gyvenimą. Bet žmonės
dabar pasikeitę – nelabai reaguoja į kitų nelaimes.

Marytė Janušauskienė

Padedu Lietuvos žmonėms, kitų šalių – ne, gal nepasitaikė proga. Kiek galiu,
padedu savo vaikams ir anūkams, gyvenantiems užsienyje, nors gamtos nelaimės
jų ir neištiko. Jei Lietuvos
žmonės aukoja kitiems, tai
gal ir mums padėtų, ypač tos
šalys, kurios turi tradicijas
aukoti. Bet Lietuvos neištiks
jokia nelaimė – nei vandenynų arti nėra, nei kalnų.

Dantų protezavimas žmogui
suteikia galimybę juoktis,
laisvai kalbėti, šypsotis
bei kokybiškai sukramtyti
maistą. Protezai skirstomi
į dvi grupes – išimamus ir
fiksuojamus (neišimamus).

Tobulėjant odontologijos
mokslui, kas vakarą į vandens
stiklinę pamerkiami dantų protezai naudojami vis rečiau. Nepaisant to, kuri protezų rūšis
pasirinkta, jiems būtina atsakinga priežiūra. Kaip juos prižiūrėti konsultuoja Ž. Kazakevičiaus implantologijos centro
gydytoja odontologė Monika
Zaleckytė.
Gyd. odontologė Monika
perspėja: „Neišsigąskite, jei
pradėjus nešioti protezą sutriks
tartis ar dėl pakitusio seilėtekio
pykins. Iš pradžių galite įsikasti
į liežuvį, skruostą, burnoje gali
atsirasti skaudžių nuospaudų.
Kol organizmas apsipranta,
kartais taip nutinka ir tai yra
normalu. Jei protezas nepatogus ir jums kelia skausmą,
turite kreiptis į savo gydytoją.
Prieš vizitą pas odontologą,
stenkitės 6–7 valandas neišsiimti protezo iš burnos, taip gydytojas iš karto tiksliai nustatys
skaudamą vietą ir kokių protezo korekcijų reikia. Patys nebandykite koreguoti protezo,
taip galite jį tik sugadinti!“

Svarbiausios išimamų
protezų priežiūros
taisyklės:

Juozas Kasputis

Rūta Kupstienė
Neaukoju, nes neturiu iš
ko – aš pati gaunu labai mažą
pensiją. Jei Lietuvai prireiktų
pagalbos, tikiu, kad jos sulauktume iš daugelio pasaulio šalių žmonių.

Dantų protezai – kaip juos
prižiūrėti?

Išimami protezai

Marija Kėvalienė

Visada, jei pasitaiko proga, kad ir nedaug, bet prisidedu prie pagalbos nukentėjusiems kitų šalių žmonėms.
Manau, kad Lietuvoje daug
žmonių aukoja. Bet jei mus
ištiktų kokia bėda, vargu ar
sulauktume paramos iš kitų
šalių. Nebent kokios turtingesnės šalys kažkiek padėtų, o tie, kuriems mes padedame, patys nieko neturi, tai
ir kitiems negali padėti.

Į klausimus atsako gydytojas

Kartais paaukoju pinigų
įvairių labdaringų akcijų metu. Bet nepasitikiu tais, kurie
pinigus renka gatvėje. Pervedu pinigų tuomet, kai būna duota sąskaita, nes tikiu,
kad šitie atitenka tiems, kam
skirti. Ir Lietuvai aukotų pasaulis. Juk padėjo, kai mums
buvo sunku po karų ir atkūrus
nepriklausomybę.

> Jei norite greičiau priprasti prie protezo, pirmas 3–4 paras protezo galite neišsiimti iš
burnos (prieš miegą juos būtina išvalyti!). Vėliau, kas naktį
išsiimkite protezą, išvalykite
jį pasta be fluoro ir laikykite
sausai specialiai jam skirtame dėkle.
> Prieš dedant į burną, protezą nuplaukite šaltu vandeniu.
> Po valgio protezą plaukite po šiltu tekančiu vandeniu
ir išvalykite dantų šepetėliu.
Naudokite patogius, specialiai
dantų protezams valyti skirtus
šepetėlius.

Ž. Kazakevičiaus implantologijos centro Gyd. odontologė
Monika Zaleckytė

Neišimami protezai –
daugiau laisvės ir
patogumo
Neišimamų (fiksuotų) protezų priežiūra tokia pat kaip natūralių dantų, nešiodami juos
pamiršite, kad tai nėra jūsų tikri
dantys. Fiksuoti protezai tvirtinasi prie dantų, kuriuos nuimti
gali tik gydytojas. Odontologė
Monika pastebi: „Šiandien yra
gausus medžiagų pasirinkimas,
iš kurių gaminami fiksuoti protezai, tai gali būti metalas, cirkonis, bemetalė keramika. Šis
pasirinkimas odontologams
leidžia patenkinti kiekvieno
paciento poreikius. Žinoma,
galimybė pasirinkti medžiagą
pacientams yra paranki ne tik
dėl kokybės, estetikos, bet ir
kiekvieno finansinių galimybių. Daug pacientų investuoja
į iš cirkonio oksido ar kitų bemetalių medžiagų pagamintas
restauracijas, jie itin patogūs,
kokybiški ir atrodo visiškai
kaip natūralūs dantys.“

Svarbiausios neišimamų
protezų priežiūros
taisyklės:
> Protezus valykite 2 kartus
per dieną (ryte ir vakare pavalgius).
> Skalaukite burnos skalavimo skysčiu arba naudokite
irigatorių - prietaisas dantų valymui vandens srove.
> Protezus valykite tarpdančių siūlu ar tarpdančių šepetėliu.
> Ne rečiau kaip 2 kartus per
metus apsilankykite pas burnos
higienistą dėl sunkiai pasiekiamų protezų vietų, kurių pačiam
be gydytojo pagalbos neįmanoma išsivalyti.
Daugiau informacijos apie
klinikoje atliekamas dantų
gydymo paslaugas:
tel. +370 605 27574
www.kazakevičiausklinika.lt 
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Seks seksualinius grobuonis

Valstybės valdomų įmonių pelnas išaugo

Didžioji Britanija su Interpolu sukurs interneto platformą, kuri
padės neleisti įtariamiems seksualiniams grobuoniams kenkti
pažeidžiamiems žmonėms, naudojantis pagalbos sektoriumi kaip
priedanga, kad šie negalėtų laisvai judėti tarp organizacijų.

63-ijų valstybės valdomų įmonių (VVĮ) pardavimo pajamos per šių
metų pirmąjį pusmetį, palyginti su pernai sausiu-birželiu, išaugo
10 proc. iki 1,4 mlrd. eurų. Grynasis pelnas padidėjo 27 proc. iki
150 mln. eurų, remdamasis VVĮ ataskaita.

Šventė „Rudenėlio takeliu“
Rudenėli neskubėk
– Tu pas mus
užbėk! O užbėgti
jį kvietėme į
Jiezno gimnazijos
Ikimokyklinio
ugdymo skyriaus
kiemelį.

Literatūra kitaip. Aštuonios pamokos Vilniuje
Saulėtą spalio 10 dieną
mes, Prienų ,,Žiburio“
gimnazijos trečiokai,
lydimi lietuvių kalbos
ir literatūros mokytojų
Rūtos Pūrienės,
Snieguolės Vanžodienės,
Levutės Karčiauskienės
ir Živilės Jurkšienės,
literatūros mokėmės
visai kitaip – dalyvavome
integruotoje istorijos,
dailės ir literatūros
pamokoje ,,Renesansas
ir barokas“ netradicinėje
erdvėje – Vilniuje.

Pamokas vedė ne mūsų
mokytojos, o gidai, kurie supažindino su XVI–XVII a.
epocha. Pirmiausia stulbinančiu grožiu, įmantriomis
puošybos detalėmis pribloškė
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
– labiausiai žinoma barokinė
bažnyčia Europoje. Įdomu,
jog šią bažnyčią statė kunigaikščio Paco pakviesti meis-

trai iš Šveicarijos ir Vokietijos.
Ar žinojote, kad ši bažnyčia,
viena iš pirmųjų penkių bažnyčių, pastatytų po Lietuvos
krikšto, įeina į Europos gražiausių barokinių bažnyčių
dešimtuką, o jos puošyba truko net 30 metų... Aplankėme
ir Vilniaus katedrą, vaikščiodami Sapiegų parke įsivaizdavome save to meto didikų
puotoje, o palaimos, sėkmės
moksle prašėme šventųjų,
kurių palaikai ilsisi stačiatikių cerkvėje... Vaikščiodami
po Vilniaus senamiestį žavėjomės spindinčiais bažnyčių
bokštais, jų architektūra, nepamiršome ir Radvilos Našlaitėlio, atvežusio į Lietuvą
baroką... Bene didžiausią
įspūdį paliko Vilniaus universitetas, įkurtas 1579 m. Gidė
papasakojo VU įkūrimo istoriją, lankėmės universiteto
bibliotekoje, kurioje saugo-

ma pirmoji lietuviška knyga,
apžiūrėjome bažnyčią, kurioje
teikiami VU baigimo diplomai, lipome į 48 metrų aukščio bokštą, iš kurio atsiveria
Vilniaus panorama.
Džiaugiamės, kad gimnazijos administracija sudaro

galimybę dalyvauti edukacinėse išvykose, netradicinėse
pamokose, kuriose mes ne
tik įgyjame literatūros, istorijos, dailės žinių, susipažįstame su savo šalies istorija,
bet ir iš naujo atrandame savo kraštą.

III klasės mokinės
Ugnė Karpavičiūtė ir
Greta Jaruševičiūtė 

Rudens
gėrybių kilimas
Rudenėli, rudenėli eikš
pas mus, tu gražus ir visad
nuostabus...

Spalio 16 dieną Ašmintos
parke vyko Rudenėlio šventė,
kurios metu vaikučiai parodė
programą apie medžių reikšmę (programą parengė mokytoja R. Vaitauskaitė). Didieji
žaidė šaškėmis, kurias atstojo
gilės, kaštonai, obuoliukai, o
patys mažiausieji su mokytoja
V. Žiūkiene klevo lapui piešė
linksmą veiduką. Pievoje pasipylė daugybė raudonų, baltų obuolių, iš kurių Ašmintos
laisvalaikio salės renginių organizatorė R. Vilkienė ir bibliREKLAMA

otekininkė R. Šiugždinienė su
mažaisiais pagalbininkais gamino rudens gėrybių kilimą.
Mokytoja R. Margelevičūtė

pakvietė prie laužo, kur garavo karštas suneštų daržovių
troškinys. Smagiai praleidę
laiką su gera nuotaika vaikai

dėkojo rudenėliui už saulėtas
dienas ir gražius lapus.
Ašmintos laisvalaikio salės
renginių organizatorė
Rima Vilkienė 

Visus visus – vaikus, brangius tėvelius,
svečius – kvietėme
pažaisti įvairius žaidimus, minti mįsles
apie daržoves ir vaisius, taip
pat aktyviai dalyvauti estafetėse, kurti mandalas. Būti
aktyviems, maloniai pabendrauti.
Šventę pradėjo auklėtoja
Vilija Kasteckaja, pasiūliusi
pažaisti įvairius žaidimus: „Eina Rudenėlis takučiu“, „Gandras“, „Kas auga darže, sode“.
O įvairias mįsles apie daržoves, vaisius noriai minė ne tik
vaikučiai, bet ir jų tėveliai. Už
teisingus atsakymus ir vaikai,
ir tėveliai buvo apdovanoti
medaliais: voveraitėmis, sausainių medaliais, riestainiais.
Visi aktyviai dalyvavo ir estafetėje „Pernešk obuolį su
šaukštu“ (vaikai rankutėmis
į lankus), taip pat šokinėjimo
su maišais rungtyje. Šeimų
komandos (vaikai su savo šeimos nariais) varžėsi, kuri greičiau pasieks finišą. Vėliau visi
galėjo piešti akvarele ant polietileno plėvelės, pakabintos
ant pavėsinės strypų. Piešinių
tema „Rudenėlis“. Labai smagu buvo žiūrėti į pučiamus didžiulius įvairiaspalvius oro balionus. Juos pūtė visi – ir šventės dalyviai, ir svečiai. Labai
įdomi užduotis (namų darbas)
teko tėveliams – iš atsineštų
rudens gėrybių sukurti vaisių,
daržovių mandalas. Smalsu
buvo žiūrėti, kaip į kūrybinį

procesą įsitraukė ir svečiai, ir
grupių auklėtojos, ir tėveliai,
ir broliai bei sesės. Mandalose atsiskleidė tėvų fantazija
ir išmonė – tarsi atgijo vaikų
mėgstami gyvūnėliai (ežiukas,
boružėlė, kiškis), nuostabiai
atsispindėjo auksinio rudenėlio spalvos. Ši šventė praturtino vaikų žinias apie rudenį,
jo gėrybes, padėjo skiepyti
sveiką gyvenimo būdą, ugdyti draugiškumą, kūrybiškumą,
aktyvumą, meilę gamtai, pagarbą žmogaus darbui.
Šventės pabaigoje visi buvo pakviesti pasivaišinti atsineštais sumuštiniais, įvairiais
saldumynais, vaisių, daržovių
sultimis.
Šventės vedėja auklėtoja
Vilija nuoširdžiai padėkojo
visoms grupių auklėtojoms,
muzikos vadovei už pagalbą, nuoširdų bendradarbiavimą ruošiantis šiai šventei,
kuriant aikštelės dekoracijas.
Nors ši graži šventė baigėsi,
bet mes, mieli tėveliai, labai
norim, kad jūs būtumėt tokie
aktyvūs visose mūsų šventėse
šiais mokslo metais.
Nuoširdus ačiū visiems. Sėkmės! Gerų, saulėtų, giedrų ir
dar labai gražių, šiltų rudenėlio dienų.
Jiezno gimnazijos Ikimokyklinio skyriaus auklėtoja
Biruta Šalčiuvienė 

ATGARSIAI 
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Išpuolio Kerčėje aukų padaugėjo iki 20

Tunise į jūrą nukrito naikintuvas

Sprogdinimo ir šaudynių vienoje Rusijos aneksuoto Krymo
pusiasalio profesinėje mokykloje aukų padaugėjo iki 20. Šios
mokyklos auklėtinis detonavo technikume sprogstamąjį užtaisą ir
pradėjo pliekti į žmones iš 12-o kalibro šautuvo, o vėliau nusižudė.

Vienas Tuniso naikintuvas trečiadienį nukrito į Viduržemio jūrą
per pratybas, bet jo pilotas nenukentėjo, pranešė Gynybos
ministerija. Naikintuvas F-5 dingo iš radarų ekranų skrisdamas
netoli kranto ties šiauriniu Bizertos miestu.

Manoji alma mater
Jau ketvirtą kartą gaunu
kvietimą dalyvauti
„Žiburio“ gimnazijos
šventėje – koplytstulpio
P. Martišiui paminėti
atidengimo iškilmėse,
abiturientų sąskrydyje,
šių mokslo metų rugsėjo
1-joje ir dabar šios mokslo
žinių šventovės 100-mečio
šventėje...

Skriaudžių ikimokyklinio ugdymo skyriuje
M. Butkevičius, C. Paceviatidaryta trečia grupė
čius, Veiverių seniūnijos seRodos, ką tik – o iš tikrųjų
prieš trejetą metų –
Skriaudžių pagrindinės
mokyklos ikimokyklinio
ugdymo skyriuje
buvo atidaryta antroji
ikimokyklinio ugdymo
grupė, o šis auksinis
ruduo ankstyvojo amžiaus
vaikučiams dovanojo dar
vieną šventę – trečiosios
grupės įkurtuves. Tai
dar viena grupė, įrengta
Savivaldybės biudžeto
lėšomis.

Spalio 15 d. vyko grupės
atidarymas. Simbolinę juostelę perkirpo Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas,
Švietimo skyriaus vedėjas R.
Zailskas ir Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorė R.
Liagienė.
Sveikindamas bendruomenę su įkurtuvėmis meras pasidžiaugė, kad Veiverių kraštas auga, plečiasi, čia kuriasi
žmonės, jaunos šeimos, turinčios vaikų. Su perspektyva
į ateitį žvelgiančiam kraštui
jis palinkėjo ir toliau augti,
auginti bendruomenę, klestėti, kad visiems jame būtų ge-

REKLAMA

ra gyventi.
Rajono švietimo vadovas
akcentavo, kad Skriaudžių pagrindinė mokykla – ne vienintelė šiais metais, kurioje atidaryta dar viena ikimokyklinio
ugdymo grupė. Dar po vieną
rengiamos Veiverių ir Stakliškių gimnazijų ikimokyklinio
ugdymo skyriuose. Anot Švietimo skyriaus vedėjo, Prienų
r. savivaldybė pagal statistiką
yra viena iš nedaugelio Lietuvoje, kurioje bendras ugdomų vaikų skaičius padidėjo.
Ir tai dėl naujai atidarytų ikimokyklinio ugdymo grupių.
„Investicija į vaikus visuomet
yra svarbi ir atsiperkanti. Tyrimai sako, kuo vaikai anksčiau
pradeda ugdytis, tuo daugiau
jie turi galimybių pasiekti gyvenime“, – to linkėdamas pabrėžė R. Zailskas.
Ne tik pasveikinti, bet ir
įteikti dovanų į atidarymo
iškilmes atvyko ir Savivaldybės mero pavaduotojas A.
Marcinkevičius, administracijos direktorius E. Visockas,
direktoriaus pavaduotoja R.
Zablackienė, Tarybos nariai

niūnas V. Ramanauskas, Veiverių kultūros ir laisvalaikio
centro vadovai. Po sveikinimo kalbų mokyklos ir tėvelių
bendruomenės atstovai padėkojo Savivaldybės vadovams,
Tarybai už dovaną jaunoms
šeimoms, galimybę ugdyti
vaikučius visą dieną, įkurtas
naujas darbo vietas.
Ikimokyklinio ugdymo skyriuje šiuo metu yra 50 ikimokyklinukų nuo 2 iki 5 metų.
Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorės R. Liagienės teigimu, dalis ikimokyklinio ugdymo skyrių lankančių
vaikučių yra iš kaimyninės
Kazlų Rūdos savivaldybės,
tačiau dauguma jų vėliau tampa Skriaudžių mokyklos mokiniais. Todėl ji pasidžiaugė,
kad Savivaldybė atsižvelgė į
tėvų ir visos bendruomenės
lūkesčius.
Gražią ir spalvingą grupę
vaikučiai netruko įvertinti.
Jie noriai išbandė žaislus ir
pramogas, kurias rūpestingai
jiems buvo paruošusios auklėtojos, įtraukusios į jas ir
svečius.
Prienų r. savivaldybės inf. 

Kiekvienas kvietimas pažadina giliai atmintyje ir širdyje
išlikusius prisiminimus. Mes,
iš darbininkų šeimos kilę du
broliai ir dvi seserys, mokėmės šioje mokykloje ir po to
visi įgijome aukštąjį išsilavinimą – abu broliai mokytojai, viena sesuo gydytoja, kita
– inžinierė.
Mano mokytojai ir auklėtojai... Be pagyrų pasakysiu
– pirmuoju paminėsiu tikybos
mokytoją kunigą kanauninką
direktorių P. Martišių.
Įtaigus,
griežtas ir
teisingas visiems.
I klasės
vadovas ir
auklėtojas
buvo istorijos mokytojas Petras
Gvazdaitis, kilęs iš Dūmiškių
kaimo. Švelnus,
daug žinantis, vėliau daug metų di- rektoriavęs Druskininkuose. Ryški,
tobula asmenybė buvo lotynų
kalbos mokytoja Onutė Kaževaitė (vėliau Vyšniauskienė). Pakiliai deklamuodavo
senovės graikų ir romėnų poetų Horacijaus ir Anakreonto
hegzametru parašytas, taip pat
garsių to meto tribūnų eiles ir
kalbas. Išliko visam gyvenimui posakiai:
Justitia est fundamentum
regnorum.
Lituanica est terra agricolum.
Non scolae, sed vitae discimos.
Vėliau mokytoja dėstė ir
vokiečių kalbą bei geografiją.
Baigusi aukštąją mokyklą vokiečių okupacijos metais, privalėjo iš naujo gauti sovietinį

diplomą. Daug galima rašyti
apie mokytojos vestus šeštadieninius poilsio vakarus, vadinamus šokiais.
Didelė laimė teko būti mokytojos geografijos pamokoje, kai dirbau švietimo skyriuje mokyklų inspektoriumi. Šioje pamokoje aktorės
gabumais pasižyminti mokytoja deklamavo Maironio
eilėraštį„Trakų pilis“. Tai tiesiog poezijos pamoka...
Įsimintinos mokytojos Marytės Bendoraitytės-Jezerskienės botanikos, zoologijos,
anatomijos pamokos. I klasėje
per egzaminą manęs paklausė:
kiek pupelė turi skiltelių? Atsakiau: vieną! Gavau dvejetą
ir vasaros pataisą. Išmokau visą botanikos vadovėlį, gavau
penketą. Nuo tada žinau,
kad pupos –

dviląstės.
Daug gerų žodžių galima pasakyti apie vokiečių
kalbos mokytojas Antaniną
Kazlauskienę, Juliją Adomaitytę, rusų kalbos mokytojus
Motiejų Vektarį, Genovaitę
Andrašiūnienę, Niną Volodiną. Ir apie paskutiniųjų dvejų
metų klasės vadovą, algebros,
geometrijos, trigonometrijos
mokytoją Cezarą Pšemeneckį. Inžinierius, elektros stoties
vadovas. Maskvoje baigęs dvi
aukštąsias mokyklas.
...spręsime Krokuvos universiteto uždavinį, prašau prie
lentos, užrašau sąlygą – nė iš
vietos. Kiek stovėsime? Rašyk, smarkiai diktuoja, vos
spėju. Nu ką, sunku? Tyliu.
Toliau sako: tavo prosenelis
Jokūbas mane išmokė ant žirgo jodinėti, o tu stovi...
Sunki matematika man ir

broliui. Motinos prašymu
auklėtojas mus papildomai
mokė savo namuose. Geros
širdies žmogus bažnyčioje
mišių metu grieždavo smuiku prie vargonų, o jo žmona, Maskvos operos teatro
solistė, giedodavo angelišku
sopranu...
Ne veltui sakoma, kad pavyzdys pakeri ir užkrečia –
abu su broliu Juozu tapome
mokytojais. Jis – istorijos, aš
– rusų kalbos ir literatūros.
Jei tu mokytojas, tu nepriklausai sau, tu visą save privalai atiduoti kitiems po dalelę,
kad išliktum juose, jų prisiminimuose.
Žymus rusų rašytojas, gydytojas Antonas Čechovas
rašė apie kaimo mokytoją carinės Rusijos kaime. Jis, sergantis džiova, vakarais prie
žibalinės lempos
skaito savo mokinių sąsiuvinius.
Mato juos prieš
akis kiekvieną, gėrisi jų
kaligrafiškai
parašytais
namų darbais. Užmiršta savo ligą,
skausm ą .
Rytoj
anksti,
net ir būdamas neturtingas, jis apsirengs gražiausiu kostiumu ir spinduliuojančiomis, nors mažai miegotomis akimis įžengs į klasę ir
tūkstantąjį kartą ištars: sveiki
mokiniai!
Didžios šventės proga norėčiau pasveikinti mūsų mokslo žinių šventovę, nesugriautą
(nors kartą sudegusią medinukę), nenugalėtą ir išlikusią
po rudojo ir raudonojo maro
priespaudos ir vergijos. Klestėk ir šviesk ateinančioms jaunoms kartoms kaip rašytojo
M. Gorkio literatūrinio herojaus Danko liepsnojančios
širdies, kaip Jono Biliūno nuo
aukšto kalno žėrinčio Laimės
žiburio šviesa!
Amerikos lietuvio poeto,
sonetų autoriaus žodžiais, „Jei
Laimės žiburį pasiekt galėčiau, pavirtęs akmeniu Tave
mylėčiau“.
Petras Algirdas Beitnaras 

 ATGARSIAI
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JAV gali pasitraukti iš pašto sąjungos

Nuteistas už Monako turtuolės nužudymą

Jungtinės Valstijos gali pasitraukti iš Pasaulinės pašto sąjungos
(PPS), nes šalies netenkina pašto krovinių siuntimo įkainiai. PPS
nustato tarptautinio pašto siuntinių tarifus, kurie siuntimui iš
besivystančių šalių yra mažesni negu iš išsivysčiusių ūkių.

Prancūzijos teismas trečiadienį skyrė įkalinimo iki gyvos
galvos bausmę buvusiam Lenkijos garbės konsului Monake,
kaltinamam užsakius 77 metų Monako milijardierės Helen Pastor,
savo buvusios partnerės motinos, nužudymą 2014 m.

Lengvas sugrįžimas namo…
Saulės geltoniu nusagstyti,
klevų lapija čežantys - visi
takai ir keliai vilioja lengvai
sugrįžti namo…

Šiemet ypatingai šiltai, ypatingai pažymėtai ir pakylėtai. Dailininko teptuko pamylėtas gražuolis ruduo
bučiuoja ir keri savo jubiliejų ošiančią Lietuvą. Atrodo, kad išties mūsų brangią
tėvynę iškilaus jubiliejaus
proga apkabino, apšvietė ir
sušildė visas šimtas Saulių.
Išskirtinė data Lietuvai, išskirtinis viso Pasaulio dėmesys mažutėlei valstybei,
aplankytai paties katalikų
bažnyčios Popiežiaus Pranciškaus.
Maža tauta apie save išgirdo tiek daug pagiriamųjų ir padrąsinančių žodžių,
kad atrodo per dvi dienas užaugome ir tapom geresni (laibai norisi taip ne tik galvoti,
bet tai – ir matyti)… Gerumą, meilę, tradicijas, istoriją – paveldime, perduodame
vieni kitiems iš kartos į kartą.
Liudijame dieną, kurioje gyvename, nešame žinią į ateitį
jau atliktais darbais. Prisime-

name. Tai labai svarbu. Prisiminti žmones, kurių šiandien
jau nebėra šalia.
Jų gyvo žodžio nebeišgirsime. Tačiau ryšį, nematomą

jungtį, įpareigojimą, pažadą
kurį prisiimame patys, jausime, jeigu patiems tai bus svarbu, jeigu to norėsime.
Prieš septynerius metus,
palikusi gilias pėdas tėviškės
žemėje, rudenėjančiu taku į
Amžinybę išėjo ryški Prienų
ir Birštono krašto asmenybė
Juozas Palionis.

Derliaus šventė Stakliškėse
ATKelta IŠ 1 p.
Į stakliškiečių Derliaus
šventę su sveikinimais ir dovanomis atvyko ir daugiau
svečių: Seimo narys Andrius

Palionis, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima
Zablackienė, Tarybos narės
Loreta Jakinevičienė ir Aušra Deltuvienė. Visi jie dėkojo
darbštiems kaimo žmonėms
už atsidavimą ir sunkų darbą, linkėjo turtingų aruodų,
gražios bendrystės, sėkmės
ir sveikatos.
REKLAMA

Renginio metu padėkomis,
suvenyrais buvo taip pat apdovanoti gražiausiai besitvarkančių bendruomenės sodybų
šeimininkai.: Palmira ir Ro-

Šiemet jau nebe pirmas rudens pabučiavimas gamtai.
Šiemet septintas ruduo, kai to
paties žmogaus rūpesčiu nauju rūbu papuoštas kaimo kelias
nebesulaukia namo grįžtančio
Juozo Palionio. Tačiau prisilietimas prie knygose, užrašuose,
atmintyje pasilikusio Juozo
žodžio – gilus, tarsi Nemuno upės versmė. Tarsi tik
vakar, tarsi dar šiandien užrašyto žodžio… Žodžio – to
paties, tokio tikro, esančio
visai šalia ir einančio, bėgančio, skubančio gyvenimo ritmu, žydinčio metų
laikų ir dienų spalvomis.
Žodžio svaraus, išgyvento,
išglostyto, išmylėto ir aukštai virš tėviškės laukų, virš
paukščio giesmės, virš širdies raudos ir virš amžinoje
Garbės sargyboje parimusių
berželių Nemajūnų kapinaitėse pakylėto, pasilikusio ir
mums visiems palikto. Kaip
nerašyto testamento, kaip padėkos ir meilės simbolio už
tai, kad buvome ne vien pakeleiviai, buvome kraštiečiai,
kaimynai, bendražygiai, buvome žmonės, kurie šalia, kurie
prisimena, kuriems svarbus ir
pasilikęs žodis, ir ŽMOGUS.
JPLPF 

mas Kukliai (Pieštuvėnų k.),
Neringa ir Vygintas Zmejauskai (Alšios g. 36, Trečionių k.), Nijolė Ruočkuvienė
(Beržų g. 1, Stakliškių k.),
Regina ir Gintaras Jurčiukoniai (Kalvių g. 23, Alšininkų
k.),Roma ir Antanas Grinkevičiai (Žalioji g. 16, Stakliškių
k.), Lina ir Juozas Vislavičiai
(Liepų g. 19, Vyšniūnų k.),
Regina ir Tautvydas Gelžiniai (Gelužio g. 40, Užukalnio k.).
Šventės dalyviams gerą
nuotaiką dovanojo Stakliškių
KLC muzikantai ir balbieriškietis atlikėjas Romas Kuncevičius. NG

Diena Pacų rūmuose
Spalio pirmąjį šeštadienį
Jiezno kultūros ir
laisvalaikio centras
organizavo 3-iajį regioninį
mėgėjų teatrų festivalį
„Diena Pacų rūmuose“.

Kas antrus metus vykstantis festivalis tapo mėgstamas
žiūrovų, padaugėjo dalyvių.
Šiemet festivalyje dalyvavo
mėgėjų teatrai iš Trakų, Elektrėnų, Kalvarijos, Kaišiadorių,
Prienų savivaldybių.
Organizuodami šį festivalį
siekiame dviejų tikslų: populiarinti senąją lietuvių dramaturgiją ir Jiezno krašto kultūrinį paveldą, todėl renginys alsuoja tiek menine, tiek istorine dvasia. Šiais metais žiūrovai turėjo išskirtinę galimybę
pamatyti Jiezno įkūrėjų Pacų
herbą, įsiamžinti prie istorinės
krašto relikvijos.
Renginiui originalumo suteikė pasirinkta vieta – buvę
Pacų rūmai. Ypatinga aplinka
padėjo aktoriams atsiskleisti,
todėl visi pasirodymai buvo
šiltai sutikti žiūrovų. Viešnagė
Pacų rūmuose tiek dalyviams,
tiek žiūrovams prabėgo akimirksniu.
Sulaukėme ir ypatingo svečio: Karaliaučiaus lietuvių
bendruomenės pirmininko
Sigito Šamborskio. Žavėjo
šio žmogaus pastangos puoselėti lietuvybę Kaliningrado srityje. Džiaugiamės, kad
šis žmogus į renginį atvyko
su misija: oficialiai pakvietė

Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centro mėgėjų teatrą (rež. Angelė Jaruševičienė) dalyvauti
Tilžės akto 100-mečio minėjime, kuris vyks Sovietske. Šiame renginyje teatras parodys
spektaklį pagal Vydūno kūrinį
„Piktoji gudrybė“.
Teatrų festivalyje savo darbų parodą surengė jiezniškė
Laima Butkienė, kuri žoleles
savo paveikslams rinko buvusiose Jiezno įkūrėjų Pacų
valdose. Netgi sriuba, kurios
galėjo paragauti renginio dalyviai ir žiūrovai, buvo išvirta buvo pagal senųjų laikų re-

ceptūrą. Mat grafo Paco tvenkiniuose neršė eršketai, lydekos, iš kurių ir buvo gaminami
įvairūs patiekalai.
Organizuodami renginius
Jiezne stengiamės ieškoti
naujų vietų, kurios būtų patrauklesnės ir dalyviams, ir
žiūrovams. Taip pat stengiamės renginiams pritaikyti dar
neatrastas erdves. Šiais metais
drauge su seniūnija, parapija
bei bendruomenėmis sukūrėme naują lankytiną vietą
kun. P. Bieliausko tėviškėje,
Dukurnonių kaime, kur organizuosime folkloro renginius. JJiezno KLC direktorė Dalia
Vertinskienė 

šeimininkėms 
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Indijoje neleido moterims įžengti į šventyklą

Prancūzijoje potvynių aukų padaugėjo iki 14

Šventykla Pietų Indijoje, esanti tarp svarbiausių hinduistų
piligrimystės centrų, trečiadienį vykdydama šalies Aukščiausiojo
Teismo sprendimą atvėrė savo duris menstruacinio amžiaus
mergaitėms ir moterims, tačiau moterų neįleido protestuotojai.

Prancūzijos pietvakarių regioną šios savaitės pradžioje
nuniokojusių staigių potvynių aukų padaugėjo iki 14, o dar vieno
žmogaus tebeieškoma. Dar 74 žmonės buvo sužeisti per audras,
naktį atslinkusias nuo Viduržemio jūros.

Burokėlių gira-sultys kepenims valyti

Apkepas be miltų ir manų kruopų
Tai subtilus pudingas be miltų ir manų kruopų – puikus
desertas tiems, kurie mėgsta saldumynus ir nemėgsta vargti su maisto ruoša.
Reikės: 500 g varškės; 4 kiaušinių; 6 valg. šaukštų cukraus; 2 valg. šaukštų 20 proc. riebumo grietinės; 2 valg.
šaukštų krakmolo; 10 g vanilės; razinų ir džiovintų vaisių
(pagal skonį).
Sumaišykite varškę, kiaušinių trynius, cukrų, grietinę,
vanilę ir krakmolą. Atskirai išplakite kiaušinių baltymus.
Sumaišykite varškės masę su baltymais.
Jei norite, galite pridėti razinų arba kitų džiovintų vaisių.
Sudėkite masę į kepimo formą, prieš tai iškloję ją kepimo
popieriumi ir ištepę sviestu. Pašaukite į orkaitę ir kepkite
180– 200° C temperatūroje maždaug 30–40 minučių.
Apkepas paruoštas! Dar galite papuošti aviečių džemu ir
riešutais! Skanaus!

Reikės: 3 litrų stiklainio (molio dubuo būtų geriau, jei
turite); 700 g burokėlių (3 vidutinio dydžio); 2 riekelių ruginės duonos; 200 g cukraus; 100 g razinų.
Nuplaukite burokėlius, supjaustykite kubeliais arba plonomis riekelėmis ir sudėkite į švarų stiklainį. Įdėkite razinų,
miltų ar duonos, cukraus. Užpilkite šaltu virintu vandeniu
ir išmaišykite.
Uždenkite indą dvigubu marlės sluoksniu, kad gira „kvėpuotų“ ir palikite fermentuotis tamsioje vietoje 6–7 dienas.
Du kartus per dieną girą pamaišykite ir nugriebkite putas.
Po 7 dienų perkoškite girą per marlę.
Laikykite girą šaldytuve. Gerkite po 3–4 šaukštus tris
kartus per dieną prieš valgį. Išgėrę visą girą, padarykite 3 mėn.pertrauką ir tada pakartokite gydymą. Tokie
kursai su pertraukomis gali būti atliekami ištisus metus.
Po metų, jūsų kepenys bus idealiai švarios! Gira naudinga
ir inkstams.
Dėmesio! Yra kontraindikacijų!
Burokėlių gira nerekomenduojama tiems, kurie turi žemą
kraujo spaudimą, podagrą, paūmėjus lėtinėms inkstų ir
virškinimo trakto ligoms.
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Burokėlių salotos

Žemaičių blynai
Reikės:15 vidutinio dydžio bulvių, 2 kiaušinių, 3 šaukštų miltų, 3 šaukštų krakmolo ir 1 arbatinio šaukštelio druskos.
Įdarui: 300 g kalakutienos faršo,1 svogūno, pagal skonį
druskos ir maltų juodųjų pipirų.
Padažui: 150 g grietinės, 150 g pieno, 1 šaukšto sviesto,
1 arbatinio šaukštelio miltų, 1 skiltelės česnako ir trupučio
šviežių krapų.
Išvirkite bulves su lupena, kai atvės, nulupkite. Tuomet
sumalkite ir sudėkite kiaušinius, miltus, krakmolą, druską,
viską gerai išminkykite.
Faršą pakepinkite keptuvėje, sudėkite smulkiai pjaustytą svogūną. Pabaigoje pagardinkite druska ir juodaisiais
pipirais.
Į bulvių masę dėkite įdaro ir formuokite paplotėlius. Apkepkite iš abiejų pusių ant vidutinės ugnies, kol gražiai apskrus. Sudėkite į dubenį su dangčiu, kad sušustų.
REKLAMA

Nedidelius burokėlius iškepti orkaitėje (kepimo rankovėje arba suvyniotus į foliją), atvėsinti, nulupti ir suraikyti
plonomis riekelėmis. Obuolius nulupti, perpjauti į 4 dalis,
išimti sėklalizdžius ir pamerkti į citrinos sultimis parūgštintą
vandenį, kad įgautų skonio ir neruduotų. Už poros minučių
išgriebti ir taip pat supjaustyti riekelėmis. Kubeliais supjaustyti fetos sūrį. Į lėkštę sluoksniuoti: lapinių salotų asorti (idealu, jei mišinyje yra ir šviežių burokėlių lapelių), obuolius,
sūrį. Ant viršaus užberti saujelę nuplikytų kedrinių pinijų,
pagardinti pluošteliu šviežių pipirnių. Viską apšlakstyti citrinos sultimis, užpilti ypač tyro alyvuogių aliejaus.

Vištienos ir moliūgo kotletai
Reikės: 800 g vištienos filė, 600 g moliūgo minkštimo, 2
kiaušinių, 2 vidutinio dydžio svogūnų, 4–5 riekelių batono,
pieno riekelėms mirkyti, druskos, maltų pipirų, džiūvėsėlių,
aliejaus kepimui.
Batono riekeles apliekite pienu. Kai išmirks, nuspauskite.
Vištienos filė nuplaukite, nusausinkite ir supjaustykite nedideliais gabaliukais. Moliūgo odelę nulupkite, minkštimą taip
pat supjaustykite nedideliais gabaliukais. Svogūnus nulupkite
ir perpjaukite pusiau arba į 4 dalis. Mėsmale sumalkite vištienos filė, moliūgą, svogūnus, gerai nuspaustą batoną.
Į gautą masę berkite druskos, pipirų, įmuškite kiaušinius ir
gerai išmaišykite. Jeigu masė per skysta, į ją berkite džiūvėsėlių. Rankomis formuokite kotletukus, apvoliokite džiūvėsėliuose ir kepkite keptuvėje įkaitintame aliejuje apie 10 minučių (iš abiejų pusių). Skanaus!

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).
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„Brent“ kaina nusileido žemiau 80 JAV dolerių

Gavo 75 mln. eurų neplanuotų pajamų

JAV energetikos departamentui paskelbus, kad JAV komercinės
„juodojo aukso“ atsargos praėjusią savaitę gerokai padidėjo,
naftos kainos trečiadienio vakare dar sparčiau patraukė žemyn.
Ateities sandorių „Brent“ naftos kaina smuko iki 79,5 JAV dolerio.

Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos sausio–rugsėjo
mėnesiais siekė 6,526 mlrd. eurų – 1,2 proc. (74,9 mln. eurų)
daugiau nei planuota ir 7,2 proc. (437,4 mln. eurų) daugiau nei
pernai tuo pačiu metu.

11 sveiko maisto mitų

Minint Pasaulinę maisto
dieną pats metas
išsklaidyti sveikos
mitybos mitus ir pradėti
mėgautis kokybišku ir
sveikatai palankiu maistu
be baimės ar išankstinių
įsitikinimų. 11 sveiko
maisto mitų atskleidžia
maisto technologė,
sveikos mitybos specialistė
Raminta Bogušienė.

Sveikas maistas - be
glitimo
Glitimas nėra kancerogeninė medžiaga, transriebalai
ar kiti nuodai. Tai baltymas,
kuris randamas kviečiuose,
miežiuose, rugiuose, net nedideliais kiekiais avižose bei iš
jų pagamintuose produktuose
– duonoje, blynuose, tortuose,
net mėsos farše galima aptikti glitimo. Sveikam žmogui,
kuriam baltymai nesukelia organizmo pasipriešinimo, glitimas neturi neigiamos įtakos
sveikatai. Tačiau rekomenduojama kuo dažniau rinktis
viso grūdo produktus, valgyti
saikingai ir, jei yra galimybė,
rinktis ekologiškus produktus.
Nes panašu, kad rafinuotų ir
chemiškai apdorotų grūdų
produktų (bandelių, miltinių
gaminių ir pan.) vartojimo
perteklius gali sukelti alergi-

nių reakcijų padidėjimą.
Žmonės, kurie jaučia tam
tikrus požymius ar jiems jau
nustatyta alergija – celiakija,
– glitimo turi atsisakyti. Tuo
tarpu žmonės, toleruojantys
glitimą, neturėtų jo vengti, nes
produktai, kuriuose visiškai
pašalintas glitimas paprastai
yra daugiau perdirbti, vadinasi, juose mažiau maistinių
medžiagų.

Angliavandeniai
kenkia mūsų
organizmui
Sveika mityba – tai subalansuota mityba, kurioje kiekvieno valgymo metu žmogus gauna angliavandenių,
baltymų, riebalų ir vitaminų,
mineralinių ir skaidulinių medžiagų ir pan. Angliavandeniai iš minėtų medžiagų turi
sudaryti apie 45–60 proc. Jei
žmogaus organizmas negauna pakankamai angliavandenių, sutrinka subalansuotos
mitybos principai, išsiderina
virškinimo sistema, cukraus
lygis krenta, trūksta energijos,
atsiranda kitų sveikatos sutrikimų. Pagrindiniai angliavandenių šaltiniai – vaisiai ir
daržovės, grūdinės kultūros ir
iš jų pagaminti produktai turi
būti racione.

Pieno produktai
sveikesni be laktozės
Pieno cukraus laktozės netoleravimas pasireiškia, kai
organizmas nesintetina fermento laktazės, kad suvirškintų pieno cukrų laktozę.
Tada gali atsirasti nemalonių
simptomų, pavyzdžiui, pilvo
pūtimas, dujų kaupimasis, viduriavimas. Alergija, t. y. imuninė organizmo reakcija,
pasireiškia dėl
piene esančių
baltymų. Todėl, jei esate alergiškas
pieno baltymui kazeinui,
net suvartojęs
pieno produktų be laktozės,
neigiamos organizmo reakcijos – bėrimo, odos išsausėjimo, gleivių – neišvengsite.
Ar visi turi vengti laktozės? Tikrai ne. Turite stebėti
savo organizmą ir jo reakcijas į pieną ir jo produktus. Jei
nėra neigiamų reakcijų, – vartoti. Jei virškinimo sutrikimai
– greičiausiai laktozės netoleravimas, tada pabandykite
pieno produktus be laktozės.
Jei alerginės reakcijos (sloga,
dermatitas ir pan.), tada apskritai rekomenduojama nevartoti pieno produktų.

Geriausias
pasirinkimas - žalios
daržovės
Daugelis galvoja, kad sveika mityba – tai tiesiog salotų
valgymas. Tai tikrai netiesa. Jei valgytume tik salotas,
sveikatos neišsaugotume, o ją
prarastume. Daržovės sveikame racione būtinos ir jų pasirinkimo įvairovė skaičiuojama dešimtimis. Pagal PSO
rekomendacijas, per dieną
žmogus turi suvartoti 5 porcijas (kiek telpa į saują), t.y. ne
mažiau 400 g daržovių, tačiau
nereiškia, kad valgyti turime
tik daržoves. Mityba turi būti
subalansuota, įvairi, saikinga
ir reguliari, o vien daržovėmis, panašu, kad sveikatos
neišsaugosime.

Sveika mityba – be
mėsos
Mėsa, kaip ir pienas bei
REKLAMA

daržovės, sveikoje mityboje
buvo ir bus rekomenduojami.
Tačiau reikia valgyti ne perdirbtą, ne rūkytą, ne stipriai
sūdytą, o šviežiai ruoštą, tausojančiu būdu pagamintą mėsą (virtą vandenyje, garuose,
troškintą, keptą orkaitėje ir
pan.). Žinoma, mėsos patiekalus rinktis ne kasdien, bet 2–3
kartus per savaitę. Baltymų
galime gauti ne tik iš mėsos,

(kiek telpa į saują) per dieną,
geriau pirmoje dienos pusėje.
Puikus pasirinkimas desertui
– džiovinti, šaldyti vaisiai ar
uogos – saldumas taip pat iš
natūralios kilmės cukrų.

Sveikas maistas be
druskos ir cukraus
Druska ir cukrus patys savaime nėra blogai, kenkia jų
perteklius. Cukraus rekomen-

tiesiog suvalgyta per daug,
ko pasekoje apsunksta organizmas, auga svoris.
Jei atsiranda daugiau tokių žmonių, kurie kotleto su
bulve, jogurto su uogomis,
ar rūgščių bei saldžių vaisių
ar kitų derinių negali valgyti,
nes auga svoris, sutrinka virškinimas, tai skleidžiama, kad
tokie maisto deriniai netinka visiems. Sveiko žmogaus
organizmas vienu metu
gali virškinti baltymus,
angliavandenius, riebalus, bet žinoma, mityba
yra individuali ir jei jaučiamasi geriau atsisakant
vienokių ar kitokių derinių, tai Jūsų sveikatai į
naudą.

Valgio metu – jokio
vandens!
bet valgant žuvį, kiaušinius,
pupas, pupeles, avinžirnius,
lęšius ir kitus ankštinius.

Liesesni produktai –
sveikesni
Riebalai sveikoje mityboje turi sudaryti apie 30 proc.
visos mitybos raciono, be jų
žmogus negaus riebaluose
tirpių vitaminų, sotumo. Tačiau rekomenduojama rinktis liesesnes mėsos dalis, pavyzdžiui, vištieną be odelių,
kiaulienos išpjovą, jautienos
nugarinę ir pan. Tai bus sveikiau nei riebesnė mėsa, dėl
galimo kalorijų pertekliaus
suvartojus tą patį kiekį riebios mėsos. Žinoma, sūdytų
lašinių gabaliukas sveikatai
tikrai nepakenks!
Pieno produktus geriau
rinkitės pusriebius nei riebius, o liesi pieno produktai
– nesubalansuoti, dažnai saldinti. Grietinė, sviestas – rekomenduojami mityboje, tik
svarbu neperteklinis jų kiekis
racione.

Vaisiai lygu cukrus
Vaisiai – natūralus cukrus.
Taip pat su vaisiais gauname
skaidulinių medžiagų, vitaminų, antioksidantų, nemažą
kiekį vandens. Jis organizmui
suteikia energijos, kuri yra būtina kokybiškam gyvenimui.
Tačiau valgant vaisius taip pat
nevertėtų persistengti. Rekomenduojama PSO 3 porcijos

duojama vartoti suaugusiam
žmogui nuo 5 iki 10 proc.
gaunamų kalorijų per dieną
(apie 25 g–50 g per dieną suaugusiam žmogui), druskos
5–6 g per dieną. Patiekalų nepersūdyti ir nepersaldinti, neišderinant natūralaus skonio.
Rinktis kuo naudingesnius,
mažiau perdirbtus cukraus
šaltinius – vaisius ir uogas,
medų, klevų, agavų sirupą,
nerafinuotą cukrų.
Gaminant druskos naudoti, tačiau nepamiršti įvairių
prieskonių, prieskoninių žolelių, kurie patiekalams suteiks
išskirtinio skonio ir aromato,
vadinasi, reikės kur kas mažiau pridėtinės druskos.

Bulvės su mėsa –
žalinga!
Nerimauti dėl to, ar krakmolo turintys produktai nedera su baltyminiais produktais, neverta. Labiau reiktų susirūpinti dėl to, kad krakmolo
apskritai mityboje būtų kuo
mažiau. Subalansuotoje lėkštėje turi būti angliavandeniai,
baltymai, riebalai, vitaminai,
skaidulinės medžiagos ir tt.
Bulvės, makaronai su mėsa
ir žuvimi nerekomenduojami metant svorį, ar esant kitiems sveikatos sutrikimams,
bet maisto derinimas sveikam žmogui nėra pagrįstas ir
dažnu atveju maisto derinimo tema maišoma su maisto
netoleravimu, alergija, o gal

Moksliškai nepagrįsta,
kad vandens negalima
gerti valgio metu. Žinoma, jei
tai nėra saldūs gėrimai, kompotas, saldinta arbata. O juk
sriuba – ir vanduo, ir maistas,
o laikomas sveikatos šaltiniu ypač šaltuoju metų laiku.
Maistas turi virsti į tyrelės
konsistenciją, kad būtų gerai
suvirškintas. Jei norisi atsigerti, tai ir gerkite vandenį, o ne
kokakolą.

Sveika mityba –
nevalgyti!
Valgyti sveikas žmogus turi
3–5 kartus per dieną. Jei valgymo dažnumą sumažinsite
iki minimumo, – susidursite
su sveikatos problemomis.
Taip, tikėtina, jog iš pradžių
numesite svorio, vėliau jis ataugs, o gal net dvigubai, nes
organizmas pradės kaupti atsargas. Valgydami nepakankamai išbalansuosite organizmą. Reguliari mityba užtikrina pastovų cukraus lygį
kraujyje, kuris garantuoja
nuolatinę energiją, abejingumą menkaverčiam ir stipriai
perdirbtam maistui, išlaiko
normalų kūno svorį. Todėl
valgykite, mėgaukitės šiltu,
šviežiai ruoštu maistu ir formuokite savo šeimose valgymo kultūrą. Geriau mažiau,
bet kokybiškiau.
Sveikatai palankaus maisto
technologė, ekologiškų maisto
produktų sertifikavimo ekspertė,
mitybos specialistė ir VšĮ „Sveikatai palankus“ direktorė Raminta
Bogušienė 
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Atidaro naftos chemijos gamyklą

Į mokyklą trenkus žaibui žuvo šeši mokiniai

Turkmėnija trečiadienį inauguravo 3,4 mlrd. JAV dolerių vertės
naftos chemijos gamyklą, tikėdamasi, kad šis projektas šaliai
padės daugiau užsidirbti iš gamtinių dujų ir sumažinti savo
priklausomybę nuo jų eksporto į Kiniją ir Iraną.

Šiaurės Tanzanijoje žaibui trečiadienį trenkus į pradinę mokyklą
žuvo mažiausiai šeši vaikai ir dar 25 buvo sužeisti, pranešė vietos
pareigūnas. 2015 metais Tanzanijoje į vienos mokyklos klasę
trenkus žaibui, žuvo keturi moksleiviai ir jų mokytojas.

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
2018 m. spalio 25 d. 10 val.
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-316
„Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų teritorijų projektų
patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl
Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
4. Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pakeitimo
7. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo
nereikalingu, netinamu (negalimu) naudoti
9. Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto
ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo
10. Dėl sutikimo įrengti fotovoltinę saulės šviesos jėgainę
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-125
„Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
13. Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
14. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32
„Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.
lt, skyriuose „Teisinė informacija“ ir „Tarybos posėdžių darbotvarkės“. Tarybos posėdžių
tiesiogines transliacijas galima stebėti Savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT44240 Kaunas)
Prašo atsiliepti mirusio Benedikto Kazio Čipulionio paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis, 2018 m. spalio 31 d. 9.00
val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Naujosios Ūtos sen., Senaūčio k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6930/1:103), suderinti
sklypo ribas su gretimu žemės sklypu Nr. 6930/1:98, kuriam
nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403,
Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus
tęsiami.

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.

Parduoda
2 KAMBARIŲ BUTUS

Prienų rajono savivaldybės administracija
perka butus Prienų mieste
Prienų rajono savivaldybė administracija, vadovaudamasi Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl
Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ perka 1 ir 2 kambarių butus
Prienų mieste.
Pasiūlymų pateikimo terminas 2018 m. lapkričio 5
d. 15 val.
Pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į nustatytus vertinimo kriterijus ir derybų rezultatus.
Pirkimo dokumentus galite rasti Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.prienai.lt arba
gauti atvykę į Prienų rajono savivaldybės administraciją,
Laisvės a. 12, Prienai (113 arba 107 kab.).
Norint pateikti pasiūlymą, reikia užpildyti paraišką,
pateikti kadastrinių matavimų bylos ir nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, dokumento patvirtinančio buto
energetinį efektyvumą kopiją, NŽT sutikimą dėl nekilnojamo turto pardavimo nesuformuotame sklype valstybinėje
žemėje. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
Paraiškas užklijuotuose vokuose galima pateikti asmeniškai arba atsiųsti paštu Prienų rajono savivaldybės
administracijai adresu Laisvės a. 12, Prienai iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2018 m. lapkričio 5
d. 15 val. Ant voko turi būti užrašyta „1 kambario butų
pirkimas“ arba „2 kambarių butų pirkimas“.
Informacija teikiama tel.: (8 319) 61165, (8 319)
61123.
Prienų rajono savivaldybės administracija

Prenumeruokite
Nemuno krašto
laikraštį
„Naujasis Gėlupis“ .

REKLAMA

Nekilnojamasis
turtas

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

2 k. bt. (37 kv. m, I a. 5 a. renovuotame name, gražus vaizdas
per langą, yra balkonas, su dalimi
baldų, draugiški kaimynai, netoli
tvenkinys) Vytenio g. prie šeimos
klinikos „Vita Simplex“, Prienuose. Arba keičia į 3 ar 4 kambarių
butą arba nedidelį namą. Tel. 8
638 55613.
2 k. bt. (55 kv. m, II a. 3 a. n., kambariai 16 ir 14 kv. m, virtuvė 11
kv. m, vonia 6 kv. m, WC atskirai,
dujinis autonominis šildymas,
pusrūsyje 2 patalpos 15 kv. m, 2
a žemės, tvarkingas, 65 000 Eur)
privačiame mūriniame 3 butų
name, Žaliakalnyje, Pašilės g.,
Kaune. Tel. 8 620 44326.

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

SODYBAS, SODUS
Sodo sklypą (yra vasarinis namelis, elektra, atlikti geodeziniai matavimai, netoli bendro naudojimo
tvenkinys, geras privažiavimas,
sodas kampinis, 6 a žemės) SB
„Nemunas“, Šilėnų k., Birštono
sav. Tel. 8 688 45936.

ŽEMĖS SKLYPUS
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.).
5 ha žemės ūkio paskirties sklypą
(14 500 Eur) Padrečių k., Prienų r.
Tel. 8 683 91121.

Perka
1-2 k. butą Prienuose. Gali būti ir
šalia Prienų. Tel. 8 607 49133.
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Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Mišką. Gali būti su bendratur
čiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau doku
mentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
Brangiai perkame įvairius miškus:
jaunuolynus, pusamžius, brandžius. Žemę, apaugusią krūmais.
Tel. 8 625 44123.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Atsiskaito
me 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

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda

Perka
Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.

ŽEMĖS ŪKIS

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.
Apie 200 kg kiaules. Tel. 8 679
20670.
Miežius (9 Eur/50 kg). Tel. 8 684
95866.

IŠNUOMOJA

Dirbanti moteris butą arba namą
Prienuose arba aplinkui. Tel. 8
674 52556.
Ūkininkas išsinuomoja arba per
ka žemės ūkio paskirties žemę
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio,
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse
vietovėse. Tel. 8 618 57457.
REKLAMA

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

Iki 2 tonų gali pristatyti į vietą. Tel.

Tel. 8 625 93 679

Vieną arba du
gamybinei veiklai Prienuose.
Tel. 8 680 81777
Parduoda stacionarų gaterį. Tel. tinkamą medienai vežti. Grūdų
gyvatuką ir 5 vnt. akėčių. Tel. 8
8 656 35185.
652 04113.
Moteris 1 arba 2 k. butą Prienuose. Tel. 8 604 39171.

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

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

medieną su žeme
8 683 47763.
arba išsikirsti.
Atliekame
sanitarinius
kirtimus
didelius garažus
bei retinimus. Konsultuojame.
Metalinį vežimą prie traktoriaus,

IŠSINUOMOJA

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

Pašarines bulves. Tel. 8 618
18669.

PERKAME
Pusę gyvenamojo namo
Prienuo- Bulves. Išrašo sąskaitas faktūras.
MIŠKĄ
ir apvaliąją
se. Tel. 8 678 67843.

UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų
brangiai PERKA bulius,
karves, telyčias. Moka 6-21
proc. Sutvarko dokumentus
Perkame automobilius, pagaminsubsidijoms gauti. Sveria,
tus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
pasiima iš kiemo.
Atsiskaito iš karto.
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
8 620 35000 („Omnitel“),
Superku visų markių automoARKlIUS,
8 613 79515 („Tele 2“).
bilius, bet kokios būklės.
Siūlyti JAUČIUS,
TElYČIAS,
įvairius variantus. Tel.
8 646 KARVES.
Tel. 8 625 93 679 Vilniaus apskrities ūki
84017.
ninkas nuolat perka
arklius. Suteikia trans
porto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

Avis auginimui, pjovimui ir veislei.
Tel.: (8 319) 41484 (vakare nuo 19
val.), 8 671 42853.

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

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

„Peugeot 605“ (1996 m., 2,1 l, D,
80 kW, TA iki 2020-01-05). Tel. 8
612 11840.

PARDUODA

PERKAME MIŠKĄ

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

Ekskavatorių „Jums“ Prienuose.
Tel. 8 655 13252.

PERKA
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki
3 m. tolimesniam auginimui ir
pienines melžiamas karves arba
visą bandą. Tel. 8 625 93679.
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsi
skaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.

ARKlIUS, JAUČIUS,
TElYČIAS, KARVES.

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

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

Skubiai ir pigiai: vaikišką (6 m.
vaikui) sportinį kostiumą, mėlynos spalvos, bei dovanoja kitus
vyriškus dėvėtus rūbus, firminį
alkūninį įtvarą, vyrišką striukę (52
dydis, tamsiai žalios spalvos). Tel.
8 600 22892.

Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.

Aliuminio bidonus (20 l ir 38 l),
frezavimo stakles su judančiu
stalu, metalo pjaustymo stakles.
Tel. 8 679 95415.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

PASLAUGOS

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.
Lapuočių malkas kaladėmis, su
pristatymu. Tel. 8 648 10464.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Malkas iš lentpjūvės. Atveža. Tel.
8 698 15183.

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

*nuolaida taikoma nuo ga
liojančios kainos degalinėje
atsiskaitant grynais ar ban
ko kortele.
Juodžemį. Gali atvežti ir išlyginti.
Tel. 8 645 20612.
Lengvų konstrukcijų šiltnamiai
su polikarbonato danga. Polikarbonato danga, stogeliai. Perkant lietuvišką šiltnamį, dovana
– laistymo sistema arba takelio
atskyriklis. Garantija 10 metų.
Tel.: 8 659 08776, 8 604 98184.

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.

♦ 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.

Įvairaus tipo tekstinės medžia
gos ruošimas, redagavimas ir
vertimas į daugelį pasaulio kalbų. Originalių reklaminių tekstų
ir sveikinimų kūrimas, knygų
užsakymas internetu. Geriausias
kainos ir kokybės santykis! Tel. 8
614 91615.

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

Paskolos!!!

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

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

Naujai, moderniai įrengto
je spaudykloje spaudžiame
ir pasterizuojame obuolių
sultis.
Buvę UAB „EKO SULTYS“.
Adresas: Piliakalnio g. 2,
Prienai. Tel. 8 606 10196.
Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonomikos,
kultūros ir politikos naujienų!

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

Tel. 8 687 91723.

Kokybiškai taisau
automatines

Remontuojame automobilius: važiuokles, generatorius, starterius,
smulkias kėbulo dalis. Suvirinimo
darbai. Ruošia technikinei apžiūrai. Tel. 8 646 30229.
Pigiausiai vežame žvyrą, smėlį,
juodžemį, skaldą ir kitus birius
krovinius. Tel. 8 678 56007.

DARBO
SKELBIMAI

Atliekame įvairius žemės kasi
mo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

REIKALINGA

Mini ekskavatoriaus (3,3 t) nuoma. Vandentiekio, elektros, nuotekų, drenažo tranšėjų kasimas ir
kiti darbai. Tel. 8 645 20612.

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

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

SKALBIMO
MAŠINAS

Trečia virtuvės darbuotoja (padėjėja), galinti dirbti penktadienį,
šeštadienį, sekmadienį. Tel. 8 650
41148.

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

2-3 mėn. kačiukus (paskiepyti,
tvarkingi) ir 2 m. sterilizuotą ir paskiepytą katę. Tel. 8 604 20704.

Ieško
Gal kas rado vyrišką piniginę su
dokumentais (Rimanto Milkevičiaus) Prienų rajone? Radusiam
atsilyginsiu. Tel. 8 610 72484.

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

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Už skausmo valandą išreikštą užuojautą ir pagalbą dėkojame kaimynams, giminėms, bendradarbiams, draugams
ir visiems, kurie padėjo
palydėti į Amžinojo poilsio vietą mylimą vyrą
Kęstutį Juodžiukyną.
Žmona

Užjaučia

Statybos įmonė ieško ventiliuojamo fasado apšiltintojų ir pagalbinių darbininkų darbui Kaune.
Teirautis tel. 8 677 01314.

Kviečia

REKLAMA

Iš Dievo rankų –
į Dievo rankas...

Mes visi bejėgiai prieš
lemtį ir mirtį,
Tačiau bent šia
užuojauta norime
palengvinti praradimo
skausmą.
Liūdesio ir skausmo valandą dėl sesers mirties
nuoširdžiai užjaučiame
Dalytę Raslavičienę ir
artimuosius.

Dovanoja

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

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.

PADĖKA

Išlaužo tremtiniai

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

Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

Dėkoja

Kviečia
PRIENŲ KULTŪROS IR
LAISVALAIKIO CENTRAS
KVIEČIA SUAUGUSIUOSIUS Į
KOLEKTYVUS

tūros ir laisvalaikio centre, choro
studijoje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Aldona Šyvokienė, tel. 8
687 24 993
Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių
kolektyvas „Vajaunas”. Naujų narių
priėmimas – spalio mėn. antradieniais ir ketvirtadieniais 18.00
val. Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre, 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
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

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

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

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

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

Mišrus choras „ Šilas“.Prienų kul-

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 20 d. Prienų sporto arenoje
– sportinių šokių reitingo varžybos
„Editos Daniūtės taurė 2018“. 1
dalies pradžia – 10.30 val. 2 dalies
pradžia – 14.00 val. 3 dalies pradžia – 18.00 val. Vakarinėje dalyje
– šou programa, kurios metu šoks
Europos ir pasaulio čempionatų
prizininkai ir finalistai. Bilietus galima įsigyti Prienų sporto arenoje
prieš renginį.
Spalio 20 d. 13 val. 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.
Spalio 20 d. – Prienų „Žiburio“
gimnazijos Šimtmečio šventė.
15.30 val. – šv. Mišios Prienų
Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje.
17.00 val. – šventė Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre.
Spalio 26 d. 16 val. Prienų krašto
muziejuje – susitikimas su rašytoju
ir filosofu Arvydu Juozaičiu ir jo
naujosios knygos „Tėvynės tuštėjimo metas“ pristatymas.
Spalio 26 d. 16 val. Veiverių šaulių
namuose – Romualdos Bartulienės tapybos darbų parodos
„Švytintis spalvų pasaulis“ atidarymas.
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Spalio 26 d. 18 val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – filmų „Šrekas“ ir „Namai“ kūrėjų animacinė
komedija „Du ančiukai ir žąsinas“.
Bilieto kaina – 4 Eur.

Talentų klubo muzikinis spektaklis
„Prašau, mylėkit mano Lietuvą“.
Įėjimas nemokamas. Režisierė
ir siužeto autorė Violeta Serbintienė.

Spalio 27 d. Prienų sporto arenoje
– tarptautinis dziudo čempionatas, skirtas įmonės „Sparta
Gruppen“ taurei laimėti.
Varžybų atidarymas –
9.30 val. Atidarymo metu
– „Ledų lietus“ visiems
sportininkams, šokių studijos „E‘GO“ ir geros nuotaikos grupės „Mylimas
klounas“ pasirodymas.
Varžybų metu kovos mažieji „Lietuviškųjų ristynių“
dalyviai.

Lapkričio 12 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– spektaklis-tragikomedija „Vėjas

Spalio 27 d. 10 val. – Prienų rajono snukerio čempionatas. Čempionatas vyks
biliardo klubo „Prienai“
biliardinėje (Prienų „Žiburio“ gimnazijos dirbtuvių
patalpose, J. Basanavičiaus g. 1, Prienai). Norinčius dalyvauti čempionate
kviečiame registruotis iki spalio
26 d. 17 val. tel. 8 614 69283
(Regimantas Jurčiukonis).
Spalio 27 d. 15 val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – respublikinis
liaudiškų šokių kolektyvų festivalis
„Samborinis“. Dalyvaus šauniausi
Lietuvos liaudiškų šokių kolektyvai. Įėjimas nemokamas.
Spalio 29 d. 18 val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centro konferencijų
salėje ( 2 aukšte) – renginys „Aš
čia pro šalį ėjau...“ – susitikimas
su aktoriumi Giedriumi Savicku.
Renginys nemokamas.
Spalio 30 d. 18.30 val. Prienų
parapijos namuose – nemokamas seminaras „Tvirta ir sveika
santuoka visam gyvenimui“. 4
susitikimai po 2,5 valandos, antradieniais, Prienuose, Kęstučio
16 (Parapijos namuose). Pirmasis
susitikimas spalio 30 d. 18.30 val.
Renginys nemokamas, vykdomas
pagal projektą „Darni šeima visam
gyvenimui – misija įmanoma“,
dalinai finansuojamą Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos.
Lektorė Vaidilė Šumskienė. Būtina
išankstinė registracija: tel. 8 650
79073 arba http://www.gtinstitutas.lt/node/386
Lapkričio 7 d. 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – Juozas
Erlickas ir jo „Laisvoji programa“.
Dalyvauja D. Slipkus ir V. Mikeliūnas. Bilieto kaina – 12 Eur.
Lapkričio 9 d. 12 val. Veiverių šaulių namuose – Veiverių neįgaliųjų
draugijos ansamblio „Viltis“ 15
metų veiklos minėjimas.
Lapkričio 9 d. 18 val. Skriaudžių
laisvalaikio salėje – Naujosios
Akmenės Ramučių gimnazijos
REKLAMA

Veiverių bažnyčių chorai.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų r. savivaldybės fojė (2
aukšte) eksponuojama Arūno
Aleknavičiaus fotografijų paroda
„Kalnai iš arti“.
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre eksponuojama paroda
„Skaros, skarelės, skarytės“
iš Alytaus kraštotyros muziejaus fondo rinkinių. Paroda
veiks iki lapkričio 30 d.
Spalio 26 d. 16 val. Veiverių
šaulių namuose – Romualdos Bartulienės tapybos darbų parodos „Švytintis spalvų
pasaulis“ atidarymas.
Naujosios Ūtos laisvalaikio
salėje eksponuojama Virgilijaus Kedžio grafikos darbų
paroda „Minčių impresijos“.
Paroda veiks spalio–lapkričio
mėn.

topolių viršūnėse“. Bilieto kaina
– 8 Eur. Dviejų dalių spektaklis,
trukmė –2.00 val.,1 pertrauka.
Režisierius – Rolandas ATKOČIŪNAS. Scenografė ir kostiumų
dailininkė – Kotryna DAUJOTAITĖ.
Kompozitorius – Vidmantas BARTULIS. Vaidmenis kuria aktoriai:
Liubomiras LAUCEVIČIUS, Albinas
KĖLERIS, Petras VENSLOVAS
Lapkričio 14 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre – atlikėjos Giulijos nauja koncertinė
programa „Kelionė pas tave“. Bilieto kaina – 10 Eur. Koncerto metu
girdėsite naujas, nesenai pasirodžiusias dainas ir laiko patikrintas
populiariausias Giulijos dainas, kurios bus atliktos naujovišku, savitu
ir tuo pačiu metu įprastu, ausiai
maloniu skambesiu. Su Giulija
scenoje pasirodys grupė „Combo
Band“ (boso gitara Arūnas Armonas, gitara Marius Franckevičius,
mušamieji Kęstutis Leonavičius,
klavišiniai Linas Janušauskas).
Lapkričio 18 d. 15 val. Veiverių
šaulių namuose – Marijampolės
kultūros centro Liudvinavo skyriaus teatro „Žalias sodas“ spektaklis – komedija „Ech, tie vyrai,
ech, tos moterys“ (pagal K. Sają).
Įėjimas nemokamas. Režisierė
Vita Gvazdaitienė.
Lapkričio 21 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– jubiliejinis grupės „El Fuego“
10-mečio turo koncertas. Bilieto
kaina – 10 Eur.
Lapkričio 25 d. 9.30 val. Veiverių
Šv. Liudviko bažnyčioje – bažnytinių chorų šventė „Šv. Cecilija
– menininkų globėja“. Renginys
nemokamas. Dalyvaus Ąžuolų
Būdos, Pažėrų, Jūrės miestelio ir

Išlaužo seniūnijos salėje
spalio mėn. eksponuojama
tautodailininkės Ramutės
Onutės Bidvienės autorinė darbų
paroda „Prakalbintas linas“.
Pakuonio bibliotekoje eksponuojama Prienų meno mokyklos
fotografijos darbų paroda „Alpių
refleksijos“.
Šilavoto laisvalaikio salėje eksponuojama Elenos Krušinskaitės
tapybos darbų paroda „Lietuvos
piliakalniai“.
Prienų sporto arenoje eksponuojama sporto žurnalisto, sporto fotografo Alfredo Pliadžio fotografijų
paroda „Sporto akimirkos“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus

viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos
departamento Parlamentarizmo
istorinės atminties skyrius.

HOROSKOPAS
Spalio 22-28 d.



ALGIRDAS KLOVA
Stichija: Vanduo
Planeta: Marsas
Savaitės diena: antradienis
Akmuo: koralai, akvamarinas, karbunkulas
Spalvos: visi raudonos spalvos atspalviai

ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Spalio 20 d. 18:00 val. Šefo Dariaus
Dabrovolsko degustacinė vakarienė. Vytautas Mineral SPA
Spalio 20 d. 19:00 val. Rudens
divertismentas. Birštono kurhauzas
Spalio 26 d. 19:00 val. Švęskime
laisvę!. Birštono kultūros centras
Spalio 27 d. 21:30 val. Ten, kur tu /
Jurga. Vytautas Mineral SPA
Spalio 27 d. 18:00 val. Šefo Dariaus
Dabrovolsko degustacinė vakarienė. Vytautas Mineral SPA
Lapkričio 07 d. 18:30 val. Premjera
/ Scenos Gražuolė. Birštono kultūros centras
Lapkričio 15 d. 19:00 val. Cinkas /
Valstybinio jaunimo teatro spektaklis. Birštono kultūros centras
Lapkričio 17 d. 12:00 val. Vaikų ir
jaunimo dainų festivalis-konkursas
„Muzikinė karuselė“. Birštono
kultūros centras
Lapkričio 17 d. 21:30 val. Tvanas
Balaganas / Antikvariniai Kašpirovskio dantys. Vytautas Mineral
SPA
Lapkričio 24 d. 17:00 val. Teatrų
festivalis „Rojaus obuoliukai“.
Birštono kultūros centras

SKORPIONAS
(10.24-11.22)

AVINAS
(03.21-04.20)
Pirmadienį ir antradienį - mažiau kalbų,
daugiau darbų. Nė nesitikėkite, kad jūsų darbus už jus nudirbs kas nors kitas.
savaitės viduryje veikiausiai nieko doro
nebenuveiksite, užtat sužinosite įdomių
dalykų, labai praversiančių ateityje. Tinkamas laikas imti paskolą ar šiaip skolintis pinigų. Savaitgalį turėsite puikią progą
pasižymėti, o gal net išgarsėti.



JAUTIS
(04.21-05.21)
Tvirtai tikėdamas savo jėgomis, įkvėpsite pasitikėjimą ir aplinkiniams. Ne tiek
svarbu, ar iš tiesų esate kompetetingas
- ryžtingi veiksmai pirmoje savaitės
pusėje neabejotinai atneš sėkmę. Ketvirtadienį ir penktadienį daugiau laiko
skirkite analizei ir savianalizei. Savaitgalį veikiausiai teks rinktis iš dviejų ar
daugiau dalykų, bet buvusio ryžto jau
nebeturėsite...



DVYNIAI
(05.22-06.21)
Nedidelė sėkmė savaitės pradžioje labai pakels nuotaiką, bet gali ir apakinti
- nepastebėsite čia pat tykančių pavojų.
Visame kame stenkitės išlaikyti pusiausvyrą. Jei vien tik linksminsitės ar atvirkščiai, labai sunkiai dirbsite, rezultatai gali
būti apverktini. Gera savaitė kūrybos,
meno žmonėms.



VĖŽYS
(06.22-07.22)
Pirmoje savaitės pusėje tiek darbe, tiek
namuose galite turėti su pinigais susijusių rūpesčių. Nepatingėkite dar kartą
susiskaičiuoti pajamas ir išlaidas. Antroje savaitės pusėje labai tikėtini įvairiausi
nesusipratimai, nesusikalbėjimas. Net
su artimiausiais žmonėmis tą patį dalyką vadinsite visiškai skirtingais vardais.
Nepasikliaukite jausmais, stenkitės vadovautis racionaliais argumentais.



LIŪTAS
(07.23-08.21)
Pirmomis savaitės dienomis leiskite
pasireikšti kitiems - tegu jie mano, kad
yra ne mažiau nei jūs svarbūs ir įtakingi.
Pasistenkite būti kantrus ir tolerantiškas.
Jūsų valanda išmuš trečiadienį ar ketvirtadienį. Šią savaitę verčiau planuoti,
generuoti idėjas, realius veiksmus atidedant vėlesniam laikui. Tai ypač taikytina
menininkams ir verslininkams.



MERGELĖ
(08.22-09.23)
Esate tik keleivis. Šią savaitę nuo jūsų
niekas nepriklauso. Pailsėkite nuo atsakomybės, bet kartu nepraraskite budrumo, kad nepatektumėte į kokią bėdą.
Padėtis gali bet kurią dieną pasikeisti,
ypač į savaitės pabaigą. Gali tekti įsijungti į pašėlusias lenktynes visiškai neturint
laiko įsibėgėti. Savaitgalį nevenkite išvykos, ypač trumpos ir netolimos.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)
Šią savaitę saugokitės galutinai palaužti
jau ir taip šlubuojančią sveikatą. Svarstyklėms derėtų daugiau dėmesio skirti savo kūno poreikiams. Jei jaučiatės prastai
- nedelskite kreiptis į gydytoją, jei savijauta nesiskundžiate - pagalvokite apie
kasdienius fizinius pratimus ir vėsų dušą
kaip prevencinę priemonę. Nesitikėkite
per daug iš šio savaitgalio - kuo didesni
troškimai, tuo mažesnė tikimybė, kad
jie išsipildys.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)
Jau nuo pirmųjų savaitės dienų gali kankinti prasta savijauta ir nuolatinis susierzinimas, nebūtinai dėl konkrečių dalykų.
Geriausia, ką tokiu atveju galite padaryti
- tai bent jau negadinti nuotaikos aplinkiniams. Nesivelkite į ginčus ir neatsisakinėkite taikytis, net jei ir visa jūsų esybė
tam prieštarautų. Krizei praėjus, tik padėkosite sau už tokį išmintingą elgesį.



ŠAULYS
(11.23-12.22)
Savaitės pradžioje galite būti skatinamas
veikti remiantis pasenusia informacija.
Tokiu atveju vilkinkite laiką - nedarykite
šiandien to, ko rytoj jau niekam nebereikės. Apskritai šią savaitę gerai pagalvokite prieš imdamasis aktyvių veiksmų
- didelė tikimybė nuolat atsidurti aklavietėje. Vienintelis išėjimas iš labirinto tikrai
nebus akivaizdus.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)
Kuo daugiau bendraukite su vyriausiais
šeimos nariais ar kolegomis. Šiandieninių jūsų problemų sprendimas - praeityje. Apskritai stenkitės kuo daugiau
laiko praleisti tarp žmonių, ypač dar nepažįstamų. Būkite aktyvus, bet ne įkyrus. Reikalingi žmonės jus susiras patys,
turite tik nežiopsoti ir nepraleisti pasitaikiusios progos.



VANDENIS
(01.21-02.18)
Pirmadienį jus kamuojančios problemos
neišspręsite, jei skirsite jai tik pusę savo
laiko ir jėgų. Savaitės viduryje palypėsite
karjeros laiptais ar šiaip sulauksite profesinės sėkmės. Jei turite progą išvažiuoti
į seminarą ar kokius nors mokymo kursus, būtinai ja pasinaudokite. Visą savaitę teks skaičiuoti pinigus, nes išlaidos
bus nemažos.



ŽUVYS
(02.19-03.20)
Šią savaitę kalnus nuversite, jei dirbdamas rečiau dirsčiosite į laikrodį ar į kolegas. Nieko nedarykite tik todėl, kad “visi
taip daro”. Netikėkite pažadais, kuriuos
išgirsite ketvirtadienį ir penktadienį - tai
tik tuščios kalbos. Savaitgalį visą savo dėmesį ir jėgas skirkite namų ūkiui. Laukia
generalinė ruoša.
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21.15 val.
„Skrydis“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą” 07:00 Gimtoji žemė 07:25 Premjera. Pinokis
09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30
Žinios 12:00 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2 12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Misija
„Galapagai” 13:50 Premjera. Džesika Flečer 4 15:25 Klausimėlis
15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45
Žinios. Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Teisė žinoti 18:30 Vakaras
su Edita 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
Šiandien prieš 100 metų 21:30
Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena širdis” 23:40
Premjera. Antikvariato paslaptys
9. Atsisveikinimo žinutė 01:05
„Ilsėkis ramybėje” departamentas 02:40 Pasaulio dokumentika.
Planeta Žemė 2 03:30 Pasaulio
dokumentika. Misija „Galapagai”
04:25 Džesika Flečer 4

vo Ostino išbandymai (9) 12:40
Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (1) 13:40 Ekstrasensų
mūšis (11) 16:00 Laisvės karžygiai 17:00 Betsafe–LKL. Pieno
žvaigždės - Lietkabelis 19:30
Grupės “Rondo” lyderio Aleksandro Ivanausko-Faros gimtadienio
koncertas 22:15 MANO HEROJUS Gelbstint eilinį Rajaną 01:40
AŠTRUS KINAS Košmaras Guobų gatvėje 03:20 Kortų namelis (8)
04:05 Kortų namelis (9)
06:20 „Pasaulis iš viršaus“ 06:40
„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“
(2/1) 13:15 „Širdies plakimas“
(15; 16) 15:25 Kitoks pokalbis su
D 15:50 Europos vartotojų centras pataria 16:00 Žinios 16:18
Orai 16:20 Čempionai 16:50 4
kampai 17:25 „Neišsižadėk“ (48)
18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30
„Neišsižadėk“ ( 48 tęs.; 49) 20:00
Žinios 20:22 Orai 20:25 „Šėtono
medžioklė“ (7; 8) 22:00 Žinios
22:27 Orai 22:30 „Šėtono medžioklė“ ( 8 tęs.) 23:10 „Mentų karai:
Kijevas. Klusnūs kareivėliai“ (2/1;
2/2) 00:45 „Širdies plakimas“ (11;
12) 02:45 „Merdoko paslaptys“
(3/1; 3/2) 04:10 Skinsiu raudoną
rožę 04:40 „Juodosios katės“ (6)
05:30 Grilio skanėstai

06:10 Televitrina 06:25 Ledo kelias 07:25 Babuinas. Karaliaus
pašaukimas 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 Beveik neįmanoma misija 13:00 Medūza žudikė 14:00 Pavojingiausi pasaulio
keliai 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 20:30 Dainų dvikova 21:00 Žinios 21:53 Sportas
21:58 Orai 22:00 Grotos gyve05:10 Rouzvudas 06:15 Televitri- nimui 00:50 Rezidentas 01:40
na 06:30 Čipas ir Deilas skuba į Skorpionas
pagalbą 07:00 Keršytojų komanda 07:30 Aladinas 08:00 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 08:30 05:05 Skambantys pasauliai su
Kempiniukas Plačiakelnis 09:00 Nomeda Kazlaus 06:00 LietuVirtuvės istorijos 09:30 Gardu vos Respublikos himnas 06:05
Gardu 10:00 Svajonių ūkis 10:30 Duokim garo! 07:30 Lietuva mūMokytis niekada nevėlu 11:00 sų lūpose 08:00 Misija 08:30
Misija: dirbame sau 11:30 Ino- ARTS21 09:00 Mano mama
ekspertai 12:00 Karalius Strazda- gamina geriau! 10:00 Į sveikatą!
barzdis 14:00 Kaštonas. Centrinio 10:30 Garsiau 11:00 Už kadro
parko didvyris 15:45 Havajai 5.0 11:30 Mokslo sriuba 12:00 Vin16:45 Ekstrasensų mūšis 18:30 cenzo Bellini. Opera „KapuleTV3 žinios 19:17 TV3 sportas čiai ir Montekiai” 14:25 Ginto
19:22 TV3 orai 19:25 Eurojackpot Abariaus dainos 15:30 Kultūrų
19:30 Ponas Bynas 21:15 Skry- kryžkelė. Rusų gatvė 16:00 Eudis 00:05 Batsiuvys 01:55 Mirties romaxx 16:30 Klauskite daktaro
įrankiai. Kaulų miestas 04:10 Ko- 17:20 Stilius 18:15 Daiktų istorijos 19:00 Žmonės, kurie sukūbra 11 05:05 Rouzvudas
rė Lietuvą 19:45 Stambiu planu
20:30 Panorama 20:52 Sportas.
06:15 Didžiojo sprogimo teorija (7) Orai 21:00 Kino žvaigždžių alė06:45 Didžiojo sprogimo teorija (8) ja. Premjera. Psichopatas 22:45
07:15 Didžiojo sprogimo teorija Klasikos šedevrai 00:20 Dabar
(9) 07:45 Didžiojo sprogimo teo- pasaulyje 00:50 Europos kinas.
rija (10) 08:15 Didžiojo sprogimo Tai buvo sūnus 02:20 Kristupo
teorija (11) 08:45 Sveikatos ABC vasaros festivalis 2016. Uždarytelevitrina 09:00 Lietuvos galiūnų mo koncertas 03:15 ARTi 03:30
čempionato finalas 10:00 Vaikai Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą.
šėlsta (32) 10:30 Laukinių gyvū- Steponas Darius 04:15 Klauskite
nų pasaulis (2) 11:40 Velniški Sti- daktaro 05:05 Stilius
06:20 Madagaskaro pingvinai (21)
06:45 Įspūdingasis Žmogus-voras
(20) 07:10 “Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda (19) 07:40 Sveiki atvykę į “Veiną” (20) 08:10 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko Semio
nuotykiai 09:55 Tomas ir Džeris.
Šnipų žaidimai 11:25 Nelydimi nepilnamečiai 13:15 Nepaprasta komanda 15:05 Sachara 17:30 Bus
visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 SUPERKINAS
Karatė vaikis 22:20 Nuostabusis
Bertas Vonderstounas 00:25 Kelyje 02:15 Snaiperis

Sekmadienis, spalio 21 d.

12.25 val.
„Laukiniai laukiniai vakarai“

Bourdainas. Nepažįstami kraštai
(2) 13:40 Ekstrasensų mūšis (12)
16:00 Nusikaltimų miestas (12)
16:30 Laisvės karžygiai 17:00
Betsafe–LKL. Neptūnas - Juventus 19:30 Sėkmės džentelmenai
21:20 Karo vilkai. Likvidatoriai V
(3) 22:20 Gyvi numirėliai (6) 23:20
Gelbstint eilinį Rajaną 02:35 Košmaras Guobų gatvėje

Pirmadienis, spalio 22 d.

21.00 val.
„Kruvinasis deimantas“

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 „Kelionė Žeme“ 11:10 Ekovizija 11:20 4 kampai 11:55 „Mentų
karai: Kijevas. Klusnūs kareivėliai“
(2/1; 2/2) 14:00 „Ant bangos“ (2/5;
2/6) 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20
Krepšinio pasaulyje su V 17:00
Gyvenimo sparnai 18:00 Žinios
18:27 Orai 18:30 „Pasirenkant
likimą“ (3; 4) 20:00 Žinios 20:22
Orai 20:25 „Pasirenkant likimą“ (
4 tęs.) 21:00 „24/7“ 22:00 Žinios
22:27 Orai 22:30 „Pagrindinis
įtariamasis“ (2/1) 00:00 „Gluchariovas“ (2/41) 01:05 „Bitininkas“
(2/8) 02:10 „Mentų karai: Kijevas.
Užmušti blogį“ (3/3) 03:00 „Moterų
daktaras“ (2/27) 03:50 „Neišsižadėk“ (47) 04:45 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“ (3/3) 05:35
Vantos lapas 05:55 Programa
05:59 TV parduotuvė

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. Premjera.
Laukiniai Vakarai 12:55 Pasaulio
dokumentika. Premjera. Gamtos
genijai 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. Virgilijus Alekna.
Širdžių čempionas 22:10 Premjera. Prancūziška porelė 23:45
Pogrindis 02:30 Pasaulio dokumentika. Laukiniai Vakarai 03:20 06:10 Televitrina 06:25 Ledo kePasaulio dokumentika. Gamtos lias 07:25 Medūza žudikė 08:30
genijai 04:15 Puaro
Sandėlių karai 09:00 Gyvūnų
manija 09:30 Vienam gale kablys
06:20 Dienos programa 06:25 10:00 Praeities žvalgas 10:30
Madagaskaro pingvinai (22) 06:50 Planetos talentai 11:00 TopmoĮspūdingasis Žmogus-voras (21) deliai 12:00 Beveik neįmanoma
07:15 “Nickelodeon” valanda. misija 13:00 Grėsmingieji liūtai
Kung Fu Panda (20) 07:40 Sveiki 14:00 Pavojingiausi pasaulio keatvykę į “Veiną” (1) 08:05 Riterių liai 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš peprincesė Nela (7) 08:35 Tomo ir ties 17:00 Sandėlių karai 17:30
Džerio nuotykiai (14) 09:00 KINO Sandėlių karai 18:00 Skorpionas
PUSRYČIAI Viščiukų maištas 19:00 Amerikos talentai 21:00
10:45 Ciucikas 12:25 Laukiniai Žinios 21:53 Sportas 21:58 Orai
laukiniai vakarai 14:35 Turi my- 22:00 Nakties TOP 22:30 X failai
lėti šunis 16:40 Ne vienas kelyje 23:30 X failai 00:30 Taksi 3 02:00
17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:25 Skorpionas

Sportas 19:28 Orai 19:30 Lietuvos
balsas 22:05 PREMJERA Slaptasis agentas 00:00 Naujoji karta Z 05:05 Stilius 06:00 Lietuvos Res02:10 Nuostabusis Bertas Von- publikos himnas 06:05 Ginto Abariaus dainos 07:10 ARTi 07:30
derstounas
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora
05:05 Rouzvudas 06:15 Televitri- 08:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita
na 06:30 Čipas ir Deilas skuba į 08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
pagalbą 07:00 Keršytojų koman- albumas 08:30 Kelias 08:45 Krikšda 07:30 Aladinas 08:00 Čipas ir čionio žodis 09:00 Premjera. NeriDeilas skuba į pagalbą 08:30 Ma- botos žmogaus galimybės 09:30
myčių klubas 09:00 Kulinarinis de- Euromaxx 10:00 Pasaulio lietuvių
tektyvas 09:30 Penkių žvaigždučių žinios 10:30 Atspindžiai 11:00 7
būstas 10:00 Pasaulis pagal mo- Kauno dienos 11:30 Linija, spalteris 10:30 Svajonių sodai 11:30 va, forma 12:00 Lietuva mūsų
Ričis Didysis 13:10 Stebuklinga lūpose 12:30 Pradėk nuo savęs
žaislų krautuvėlė 15:05 Kaimie- 13:00 Stop juosta 13:25 Dainuoju
čiai Beverlyje 16:55 Havajai 5.0 Lietuvą 15:35 Šventadienio mintys
18:00 Raudonas kilimas 18:30 16:00 Kultmisijos 16:45 Mokslo
TV3 žinios 19:22 TV3 sportas sriuba 17:10 Nacionalinė paieškų
19:27 TV3 orai 19:30 X Fakto- tarnyba 18:00 Kultūringai su Norius 22:00 Džekas Ryčeris 00:45 meda 18:50 Istorijos perimetrai.
Skrydis 03:10 Palikti vandenyne 1 d. Prūsų siena 19:45 Premjera.
3. Tarp ryklių 04:35 Rouzvudas Popiežius. Galingiausias žmogus
istorijoje 20:30 Panorama 20:52
05:25 Naujokė
Sportas. Orai 21:00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus
21:55 Vytauto Landsbergio jubilie06:20 Lietuvos galiūnų čempiojinis kūrybos vakaras 23:05 Ginto
nato atrankinis etapas 07:20 LauAbariaus dainos 00:15 Anapus
kinių gyvūnų pasaulis (2) 08:30
čia ir dabar 01:00 Kino žvaigžTauro ragas 09:00 Sveikatos
džių alėja. Psichopatas 02:45
kodas 10:00 Vaikai šėlsta (33)
Kultmisijos 03:30 Garsiau 03:55
10:30 Laukinių gyvūnų pasaulis
Vytauto Landsbergio jubiliejinis
(3) 11:40 Velniški Stivo Ostino
kūrybos vakaras
išbandymai (10) 12:40 Anthonis

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
Beatos virtuvė 13:00 Klauskite
daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva 15:00 Žinios 16:30
Premjera. Seserys 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite
daktaro 19:30 Vartotojų kontrolė
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 LRT forumas 22:30
Dviračio žinios 23:00 Premjera.
Genijus. Einšteinas 00:00 LRT
radijo žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 1 01:00 LRT radijo
žinios 01:05 Savaitė 02:00 LRT
radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Vartotojų kontrolė
05:00 Seserys
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(401-403) 07:30 Madagaskaro
pingvinai (23) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (26) 09:00 Rimti
reikalai (11) 09:30 Rimti reikalai
(12) 10:05 KK2 penktadienis 11:40
Meilės sparnai (131) 12:45 Gyvenimo daina (100) 13:50 Dvi širdys
(1218-1221) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki...
20:30 Kaip Liveta pasakys 21:00
Rimti reikalai (29) 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Snaiperis.
Palikimas 00:35 Akloji zona (6)
01:35 Slaptasis agentas
05:25 Naujokė 06:10 Televitrina
06:25 Inoekspertai 06:55 Simpsonai 07:25 Simpsonai 07:50 Svajonių sodai 08:50 Meilės sūkuryje
09:50 Tai - mano gyvenimas 12:00
Laukinė žemė 13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai 16:00 TV3 žinios
16:28 TV3 orai 16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 orai 19:30 Visi mes
žmonės 20:30 Moterys meluoja
geriau 21:00 TV3 vakaro žinios
21:52 TV3 sportas 21:57 TV3
orai 22:00 Kobra 11 23:00 Blogas policininkas 00:05 Apsukrios
kambarinės 01:00 Nusikalstami
protai. Kitapus sienų 01:50 Rouzvudas 02:40 Ekstrasensai tiria
04:05 Paskutinis žmogus Žemėje 04:30 Apsukrios kambarinės
05:15 Rouzvudas
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(12) 07:30 Žiniuonis (9) 08:30
Paskutinis faras (2) 09:30 Šuo
(2) 10:35 Kobra 11 (10) 11:40
Muchtaro sugrįžimas. Naujas

pėdsakas (44) 12:45 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(14) 13:45 Žiniuonis (10) 14:45
Paskutinis faras (3) 15:45 Šuo
(3) 16:50 Kobra 11 (11) 18:00
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (45) 19:00 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(15) 20:00 DELFI dėmesio centre
su Edmundu Jakilaičiu 20:30 Info
diena 21:00 Kruvinas deimantas 23:55 Sėkmės džentelmenai
01:45 Karo vilkai. Likvidatoriai V
(3) 02:35 Gyvi numirėliai (6)
05:35 Vantos lapas 05:55 Programa 05:59 TV parduotuvė 06:15
Kitoks pokalbis su D 06:50 Šiandien kimba 07:50 „Gluchariovas“
(2/23) 09:00 „24/7“ 10:00 „Šėtono
medžioklė“ (7; 8) 12:20 „Bitininkas“ (2/11) 13:30 TV parduotuvė
13:45 „Gluchariovas“ (2/46) 14:55
„Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis
durklas“ (4/3) 16:00 Reporteris
16:57 Orai 17:00 „Moterų daktaras“ (3/40) 18:00 Reporteris 18:53
Orai 18:55 „Mentų karai: Kijevas.
Sidabrinis durklas“ (4/4) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30 Nuoga
tiesa 22:00 Reporteris 22:55 Orai
23:00 2018 m. „Formulės-1“ čempionatas. JAV GP apžvalga 00:30
Čempionai 01:05 „Bitininkas“ (2/9)
02:10 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“ (3/4) 03:00 „Moterų
daktaras“ (2/28) 03:50 „Šėtono
medžioklė“ (5) 04:45 „Mentų karai:
Kijevas. Užmušti blogį“ (3/4) 05:35
Čempionai 05:55 Programa 05:59
TV parduotuvė
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(3) 10:35 Kobra 11 (11) 11:40
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (45) 12:45 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(15) 13:45 Žiniuonis (11) 14:45
Paskutinis faras (4) 15:45 Šuo
(4) 16:50 Kobra 11 (12) 18:00
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
21.00 val. pėdsakas (46) 19:00 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
„Bėglys“
(16) 20:00 DELFI dėmesio centre
su Edmundu Jakilaičiu 20:30 Info
diena 21:00 Bėglys 23:50 Kruvinas deimantas 02:30 Velniški Sti06:00 Lietuvos Respublikos him- vo Ostino išbandymai (9)
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 1 05:35 Čempionai 05:55 Programa
11:10 Komisaras Reksas 12:00 05:59 TV parduotuvė 06:15 ČemStilius 13:00 Klauskite daktaro pionai 06:50 10 min iki tobulybės
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 su Jurijumi 07:00 Skinsiu raudoną
Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva rožę 07:50 „Gluchariovas“ (2/24)
16:30 Premjera. Seserys 17:30 09:00 Adomo obuolys 10:00 „PaŽinios. Sportas. Orai 18:00 TV žai- grindinis įtariamasis“ (1/2) 12:20
dimas „Kas ir kodėl?” 18:30 Klaus- „Bitininkas“ (2/12) 13:30 TV parkite daktaro 19:30 (Ne)emigrantai duotuvė 13:45 „Gluchariovas“
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 (2/47) 14:55 „Mentų karai: KijePanorama 21:00 Dienos tema vas. Sidabrinis durklas“ (4/4) 16:00
21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jė- Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
ga” 21:30 Nacionalinė ekspedicija 16:57 Orai 17:00 PREMJERA.
„Dniepru per Ukrainą” 22:30 Dvira- „Kelrodė žvaigždė“ (1) 18:00 Rečio žinios 23:00 Premjera. 12 bež- porteris 18:52 Orai 18:55 „Mentų
džionių 1 23:45 Klausimėlis 00:00 karai: Kijevas. Operacija „Trojos
LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto arklys“ (5/1) 20:00 Reporteris
kriminalinė policija 1 01:00 LRT 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57
radijo žinios 01:10 Istorijos detek- Orai 21:00 „Patriotai“ 22:00 Retyvai 02:00 LRT radijo žinios 02:05 porteris 22:55 Orai 23:00 Nuoga
Klauskite daktaro 03:00 LRT radi- tiesa 00:00 „Gluchariovas“ (2/42)
jo žinios 03:05 TV žaidimas „Kas 01:05 „Bitininkas“ (2/10) 02:10
ir kodėl?” 03:30 Dviračio žinios „Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis
durklas“ (4/1)
04:00 LRT radijo žinios

06:05 Mano gyvenimo šviesa 06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Ta(404-406) 07:30 Madagaskaro nia 07:00 Iš peties 08:00 Havajai
pingvinai (24) 07:55 Volkeris, Tek- 5.0 09:00 Gyvūnų manija 09:30
saso reindžeris (27) 08:55 Rimti CSI Majamis 10:30 Simpsonai
reikalai (13) 09:25 Rimti reikalai 11:30 Kobra 11 12:30 Kaip aš
(14) 09:55 KK2 10:25 Nuo... Iki... susipažinau su jūsų mama 13:30
10:55 Kaip Liveta pasakys 11:25 Univeras 14:30 Televitrina 15:00
Meilės sparnai (132) 12:25 Mei- Havajai 5.0 16:00 CSI Majamis
lės sparnai (133) 13:25 Gyveni- 17:00 Kobra 11 18:00 Kaip aš
mo daina (101) 14:25 Dvi širdys susipažinau su jūsų mama 19:00
(1222-1225) 16:30 Labas vaka- Univeras 20:00 Saša ir Tania
ras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 20:30 Žinios 20:58 Orai 21:00
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Baradač’ius 21:30 6 kadrai 21:45
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... UEFA čempionų lygos rungtynės.
20:30 Kaip Liveta pasakys 21:00 “Real Madrid CF” - “FC Viktoria
Rimti reikalai (30) 21:30 Žinios Plzeň” 23:50 Rezidentas 00:50
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 Pėdsakai 01:35 Daktaras Hausas
VAKARO SEANSAS Pagirios 3: 02:25 Tironas 03:20 Naujakuriai
05:05 Nacionalinė paieškų tarny- velniai žino kur 00:35 Akloji zona
ba 06:00 Lietuvos Respublikos (7) 01:35 Snaiperis. Palikimas
himnas 06:05 Bliuzo vakaras.
05:15 Giminės po 20 metų (11 s)
Mighty Mo Rodgers 07:05 Linija,
06:00 Lietuvos Respublikos himspalva, forma 07:30 Auklė Mun 05:15 Rouzvudas 06:10 Televitri- nas 06:05 Bliuzo vakaras. Mighty
07:40 Riteris Rūdžius 07:55 De- na 06:25 Mokytis niekada nevėlu Mo Rodgers su Baba Sissoko. 1
tektyvė Miretė 08:05 Aviukas 06:55 Simpsonai 07:25 Simpso- d. 07:05 Misija. Vilnija 07:30 AuŠonas 5 08:15 Vienuolynų ke- nai 07:55 Visi mes žmonės 08:50 klė Mun 07:40 Riteris Rūdžius
lias Lietuvoje 08:50 Kaip atsiran- Meilės sūkuryje 09:50 Tai - mano 07:55 Nauji Piterio Peno nuotyda daiktai 11 09:15 Labas rytas, gyvenimas 12:00 Laukinė žemė kiai 2 08:20 Mokslo sriuba 08:50
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų 13:00 Pažadėtoji 15:00 Simpso- Kaip atsiranda daiktai 11 09:15
kalba 12:15 Savaitė 13:10 Daiktų nai 15:30 Simpsonai 16:00 TV3 Labas rytas, Lietuva 12:00 DW
istorijos 14:00 Pasaulio lietuvių žinios 16:28 TV3 orai 16:30 TV naujienos rusų kalba 12:15 Gimę
žinios 14:30 Popiežius. Galin- Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:22 tą pačią dieną 13:10 Anapus čia
giausias visų laikų žmogus 15:15 TV3 sportas 19:27 TV3 orai 19:30 ir dabar 14:00 Vienuolynų kelias
Kaip atsiranda daiktai 11 15:40 Prieš srovę 20:30 Moterys meluo- Lietuvoje 14:30 Iš arti 15:15 Kaip
Auklė Mun 15:50 Riteris Rūdžius ja geriau 21:00 TV3 vakaro žinios atsiranda daiktai 11 15:40 Auklė
16:05 Nauji Piterio Peno nuotykiai 21:52 TV3 sportas 21:57 TV3 orai Mun 15:50 Riteris Rūdžius 16:05
2 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 22:00 Pagrobti vaikai 23:50 Apsu- Nauji Piterio Peno nuotykiai 2
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiu- krios kambarinės 00:50 Nusikals- 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
vinis 18:15 Giminės po 20 metų tami protai. Kitapus sienų 01:40 Kultūrų kryžkelė. Menora 18:15
19:00 ARTi 19:15 Premjera 20:10 Rouzvudas 02:30 Ekstrasensai Giminės po 20 metų 19:00 ARTi
Kultūros diena 20:30 Panorama tiria 03:55 Paskutinis žmogus Že- 19:15 Premjera. „Mein Kampf”.
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. mėje 04:20 Apsukrios kambarinės Hitlerio knygos paslaptys 20:10
Orai 21:30 Premjera. Maksimilijo- 05:10 Rouzvudas
Kultūros diena 20:30 Panorama
nas. Valdžios ir meilės žaidimas
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas.
23:15 Istorijos detektyvai 00:00
Orai 21:30 Antradienio detektyvas.
DW naujienos rusų kalba 00:15 07:00 Didžiojo sprogimo teorija Premjera. Komisarė Lanc 23:30
Dabar pasaulyje 00:45 Bliuzo va- (13) 07:30 Žiniuonis (10) 08:30 Daiktų istorijos 00:15 DW naujiekaras 01:40 Dokumentinė istorinė Paskutinis faras (3) 09:30 Šuo nos rusų kalba
laida „Lietuvos kolumbai”
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
06:15 Televitrina 06:30 6 kadrai
07:00 Iš peties 08:00 Havajai 5.0
09:00 Autopilotas 09:30 CSI Majamis 10:30 Simpsonai 11:30 Kobra
11 12:30 Kaip aš susipažinau su
jūsų mama 13:30 Univeras 14:30
Televitrina 15:00 Havajai 5.0 16:00
CSI Majamis 17:00 Kobra 11
18:00 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 Sučiupus
nužudyti 23:00 Vieniša 00:55 Daktaras Hausas 01:45 Amerikiečiai
02:45 Naujakuriai
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22.30 val.
„Adrenalinas 2. Aukšta
įtampa“

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 Klausimėli 00:00
LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto
kriminalinė policija 1 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Stilius 02:00
LRT radijo žinios
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(407-409) 07:30 Madagaskaro
pingvinai (25) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (28) 08:55 Rimti
reikalai (15) 09:25 Rimti reikalai
(16) 09:55 KK2 10:25 Nuo... Iki...
10:55 Kaip Liveta pasakys 11:25
Meilės sparnai (134) 12:25 Meilės sparnai (135) 13:25 Gyvenimo daina (102) 14:25 Dvi širdys
(1226-1229) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki...
20:30 Kaip Liveta pasakys 21:00
Rimti reikalai (31) 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Įkaitų krizė
00:20 Akloji zona (8) 01:20 Pagirios 3: velniai žino kur
05:10 Rouzvudas 06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25 Simpsonai 07:55 Prieš srovę 08:50
Meilės sūkuryje 09:50 Tai - mano
gyvenimas 12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji 15:00 Simpsonai
15:30 Simpsonai 16:00 TV3 žinios
16:28 TV3 orai 16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 orai 19:30 Gero vakaro šou 20:30 Moterys meluoja
geriau 21:00 TV3 vakaro žinios
21:52 TV3 sportas 21:57 TV3 orai
22:00 Adrenalinas 2. Aukšta įtampa 22:25 Filmo pertraukoje - Vikinglotto 22:30 Adrenalinas 2. Aukšta
įtampa 23:55 Apsukrios kambarinės 00:50 Nusikalstami protai.
Kitapus sienų 01:40 Gražuolė ir
pabaisa 02:25 Ekstrasensai tiria
03:55 Paskutinis žmogus Žemėje 04:20 Apsukrios kambarinės
05:10 Gražuolė ir pabaisa
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(14) 07:30 Žiniuonis (11) 08:30
Paskutinis faras (4) 09:30 Šuo
(4) 10:35 Kobra 11 (12) 11:40

Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (46) 12:45 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(16) 13:45 Žiniuonis (12) 14:45
Paskutinis faras (5) 15:45 Šuo
(5) 16:50 Kobra 11 (13) 18:00
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (47) 19:00 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(17) 20:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu 20:30
Info diena 21:00 Didvyriai 23:45
Bėglys 02:20 Velniški Stivo Ostino išbandymai (10)
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22.00 val.
„Paskutinis raganų medžiotojas“

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 Gimę tą pačią
dieną 22:30 Dviračio žinios 23:00
Premjera. Prieš audrą 1 00:00
LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto
kriminalinė policija 1 01:00 LRT radijo žinios 01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios

05:35 Kaimo akademija 05:55
Programa 05:59 TV parduotuvė 06:15 Lietuva tiesiogiai 06:50
Vantos lapas 07:20 Krepšinio pasaulyje su V 07:50 „Gluchariovas“
(2/25) 09:00 „Patriotai“ 10:00 „Neišsižadėk“ (48; 49) 12:20 „Bitininkas“ (2/13) 13:30 TV parduotuvė
13:45 „Gluchariovas“ (2/48) 14:55
„Mentų karai: Kijevas. Operacija
„Trojos arklys“ (5/1) 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:57 Orai 17:00 PREMJERA.
„Kelrodė žvaigždė“ (2) 18:00 Reporteris 18:47 Orai 18:50 Rubrika
„Renovacija. Tikrai verta“.” 18:55
„Mentų karai: Kijevas. Operacija
„Trojos arklys““ (5/2) 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“ 06:05 Mano gyvenimo šviesa
(2/43) 01:05 „Bitininkas“ (2/11)
(410-412) 07:30 Madagaskaro pingvinai (26) 07:55 Volkeris,
Teksaso reindžeris (29) 08:55
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Ta- Rimti reikalai (17) 09:25 Rimnia 07:00 Pėdsakai 08:00 Hava- ti reikalai (18) 09:55 KK2 10:25
jai 5.0 09:00 Statybų gidas 09:30 Nuo... Iki... 10:55 Kaip Liveta paCSI Majamis 10:30 Simpsonai sakys 11:25 Meilės sparnai (136)
11:30 Kobra 11 12:30 Kaip aš 12:25 Meilės sparnai (137) 13:25
susipažinau su jūsų mama 13:30 Gyvenimo daina (103) 14:25 Dvi
Univeras 14:30 Televitrina 15:00 širdys (1230-1233) 16:30 Labas
Havajai 5.0 16:00 CSI Majamis vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip
17:00 Kobra 11 18:00 Kaip aš yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas
susipažinau su jūsų mama 19:00 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 VaEuropos taurės krepšinio rung- landa su Rūta 21:00 Rimti reikalai
tynės. Vilniaus “Rytas” - Turino (32) 21:30 Žinios 22:24 Sportas
“Fiat” 21:00 Baradač’ius 21:30 22:28 Orai 22:30 VAKARO SE6 kadrai 21:45 UEFA čempionų ANSAS Skvoteriai 00:50 Akloji
lygos rungtynės. “FC Barcelona” zona (9) 01:50 Įkaitų krizė 03:25
- “FC Internazionale Milano” 23:50 Alchemija XXXIV. Meno kolonija
Rezidentas 00:50 Pėdsakai 01:35 03:55 RETROSPEKTYVA
Daktaras Hausas 02:25 Tironas
03:20 Naujakuriai
05:10 Gražuolė ir pabaisa 06:10
Televitrina 06:25 Kempiniukas
05:15 Giminės po 20 metų (12 s.) Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
06:00 Lietuvos Respublikos him- 07:25 Simpsonai 07:55 Gero vanas 06:05 Bliuzo vakaras. Mighty karo šou 08:50 Meilės sūkuryje
Mo Rodgers su Baba Sissoko. 2 09:50 Tai - mano gyvenimas 12:00
d 07:05 Kultūrų kryžkelė. Rusų Laukinė žemė 13:00 Pažadėtoji
gatvė 07:30 Auklė Mun 07:40 Ri- 15:00 Simpsonai 15:30 Simpsoteris Rūdžius 07:55 Nauji Piterio nai 16:00 TV3 žinios 16:28 TV3
Peno nuotykiai 2 08:20 Pradėk orai 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3
nuo savęs 08:50 Kaip atsiranda žinios 19:22 TV3 sportas 19:27
daiktai 11 09:15 Labas rytas, Lie- TV3 orai 19:30 Farai 20:30 Motuva 12:00 DW naujienos rusų terys meluoja geriau 21:00 TV3
kalba 12:15 Istorijos perimetrai. 1 vakaro žinios 21:52 TV3 sportas
d. Prūsų siena 13:10 Kultūringai 21:57 TV3 orai 22:00 Paskutinis
su Nomeda 13:55 Linija, spalva, raganų medžiotojas 00:05 Apforma 14:20 „Mein Kampf”. Hitle- sukrios kambarinės 01:00 Nurio knygos paslaptys 15:15 Kaip sikalstami protai. Kitapus sienų
atsiranda daiktai 11 15:40 Auklė 01:50 Gražuolė ir pabaisa 02:40
Mun 15:50 Riteris Rūdžius 16:05 Ekstrasensai tiria 04:00 PaskutiNauji Piterio Peno nuotykiai 2 nis žmogus Žemėje 04:25 Apsu16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 krios kambarinės 05:15 Gražuolė
Kultūrų kryžkelė. Trembita 18:15 ir pabaisa
Premjera 18:55 FIBA Čempionų
lyga. Panevėžio „Lietkabelis” –
Nymburko „CEZ” 21:00 Kultūros 07:00 Didžiojo sprogimo teorija
diena. 21:25 FIBA Čempionų lyga. (15) 07:30 Žiniuonis (12) 08:30
„BC Oostende” – Klaipėdos „Nep- Paskutinis faras (5) 09:30 Šuo
tūnas” 23:30 Elito kinas. Premjera. (5) 10:35 Kobra 11 (13) 11:40
Nekaltosios 01:25 DW naujienos Muchtaro sugrįžimas. Naujas
rusų kalba
pėdsakas (47) 12:45 Įstatymas

ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (17) 13:45 Žiniuonis (13)
14:45 Paskutinis faras (6) 15:45
Šuo (6) 16:50 Kobra 11 (1) 18:00
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (48) 19:00 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(18) 20:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu 20:30
Info diena 21:00 “Delta” būrys 3.
Žudymo žaidynės 23:05 Didvyriai
01:35 Kortų namelis (10) 02:35
Nusikaltimų miestas (12)
05:35 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu 05:55 Programa 05:59
TV parduotuvė 06:15 Lietuva tiesiogiai 06:50 Kaimo akademija
07:20 Kitoks pokalbis su D 07:50
„Gluchariovas“ (2/26) 09:00 „Ant
bangos“ 10:00 10 min iki tobulybės su Jurijumi 10:10 „Širdies
plakimas“ (7; 8) 12:20 „Bitininkas“
(2/14) 13:30 TV parduotuvė 13:45
„Mentų karai: Kijevas. Operacija
„Trojos arklys“ (5/2) 14:55 „Legenda apie pilotą“ (1) 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:57 Orai 17:00 PREMJERA.
„Kelrodė žvaigždė“ (3) 18:00 Reporteris 18:47 Orai 18:50 Rubrika
„Verslo genas“.” 18:55 „Mentų
karai: Kijevas. Operacija „Trojos
arklys“ (5/3) 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“ (2/44)
01:05 „Bitininkas“ (2/12) 02:10
„Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis
durklas“ (4/3)
06:15 Televitrina 06:30 6 kadrai
07:00 Pėdsakai 08:00 Havajai 5.0
09:00 Vienam gale kablys 09:30
CSI Majamis 10:30 Simpsonai
11:30 Kobra 11 12:30 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 13:30 6
kadrai 14:00 6 kadrai 14:30 Televitrina 15:00 Havajai 5.0 16:00 CSI
Majamis 17:00 Kobra 11 18:00
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 19:00 Univeras 20:00 Saša
ir Tania 20:30 Žinios 20:58 Orai
21:00 Prezidento lėktuvas 23:30
Rezidentas 00:30 Pėdsakai 01:20
Daktaras Hausas 02:10 Tironas
03:05 Naujakuriai
05:10 Už kadro 05:40 ARTi 06:00
Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Kristupo vasaros festivalis
2016. Uždarymo koncertas 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 14:00 Atspindžiai 14:25
Kultmisijos 15:15 Kaip atsiranda
daiktai 11 15:40 Auklė Mun 15:50
Riteris Rūdžius 16:05 Nauji Piterio
Peno nuotykiai 2 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas 18:15 Giminės
po 20 metų 19:05 Premjera. Regina Resnik. Niujorko istorija 20:10
Kultūros diena 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas.
Orai 21:30 Lietuvių kino klasika.
Marius 22:45 Anapus čia ir dabar
23:30 Vienuolynų kelias Lietuvoje
00:00 DW naujienos rusų kalba
00:15 Dabar pasaulyje
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21.05 val.
„Vienišas klajūnas“

(2) 18:00 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (49) 19:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (19) 20:00 @rimvydasvalatka 20:30 Info diena 21:00
Požemių ugnis 23:10 Tarptautinis
turnyras “BUSHIDO KOK 2018
Kaunas”. II dalis 02:15 “Delta” būrys 3. Žudymo žaidynės
05:35 Kitoks pokalbis su D 05:55
Programa 05:58 „Pasaulis iš viršaus“ 05:59 TV parduotuvė 06:15
Lietuva tiesiogiai 06:25 „Nuostabūs pojūčiai“ 06:50 10 min iki tobulybės su Jurijumi 07:50 „Gluchariovas“ (2/27) 09:00 Nuoga tiesa
10:30 10 min iki tobulybės su Jurijumi 10:40 Čempionai 11:15 „Ant
bangos“ 12:20 „Bitininkas“(2/15)
13:45 „Mentų karai: Kijevas. Operacija „Trojos arklys“ (5/3) 14:55
„Legenda apie pilotą“ (2) 16:00
Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis
su D 16:57 Orai 17:00 PREMJIERA. „Kelrodė žvaigždė“ (4) 18:00
Reporteris 18:47 Orai 18:50 Rubrika „Renovacija. Sužinok daugiau“.”
18:55 „Mentų karai: Kijevas. Operacija „Trojos arklys“ (5/4) 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 “ (2/21; 2/22)
03:05 „Baltoji vergė“ (49; 50) 04:30
„Neprijaukinti. Australija“ 04:50 „Iššūkis“ (4/5; 4/6)

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. Robotas policininkas 00:45
Klausimėlis 01:00 LRT radijo žinios
01:10 Štutgarto kriminalinė policija
1 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Gimę tą pačią dieną 03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 03:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite 04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Ta05:00 Seserys
nia 07:00 Pėdsakai 08:00 Havajai
5.0 09:00 Praeities žvalgas 09:30
06:05 Mano gyvenimo šviesa CSI Majamis 10:30 Simpsonai
(413-415) 07:30 Madagaskaro pin- 11:00 Simpsonai 11:30 Kobra 11
gvinai (1) 07:55 Volkeris, Teksaso 12:30 Kaip aš susipažinau su jūsų
reindžeris (30) 08:55 Rimti reikalai mama 13:00 Kaip aš susipažinau
(19) 09:25 Rimti reikalai (20) 09:55 su jūsų mama 13:30 Univeras
KK2 10:25 Valanda su Rūta 11:25 14:00 Univeras 14:30 TelevitriMeilės sparnai (138) 12:25 Meilės na 15:00 Havajai 5.0 16:00 CSI
sparnai (139) 13:25 Gyvenimo dai- Majamis 17:00 Kobra 11 19:00
na (104) 14:25 Dvi širdys (1234- Univeras 19:30 Univeras 20:00
1237) 16:30 Labas vakaras, Lie- Farai 21:00 Žinios 21:53 Sportas
tuva 17:35 Gyvūnų policija 18:30 21:58 Orai 22:00 Pavojingiausi
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai pasaulio keliai 23:00 Eurolygos
19:30 KK2 penktadienis 21:00 rungtynės. Atėnų “Panathinaikos”
Operacija “Y” ir kiti Šuriko nuoty- - Kauno “Žalgiris” 01:00 Prezidenkiai 23:05 Porininkai 01:05 Pinigų to lėktuvas
traukinys 03:05 Skvoteriai
05:15 Gražuolė ir pabaisa 06:10
Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25
Simpsonai 07:55 Farai 08:50
Meilės sūkuryje 09:55 Tai - mano
gyvenimas 12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji 13:30 Pažadėtoji
14:00 Pažadėtoji 14:30 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 Pokahonta 21:05
Vienišas klajūnas 00:05 Ambicinga blondinė 01:50 Adrenalinas 2.
Aukšta įtampa 03:25 Paskutinis raganų medžiotojas 05:15 Nusikalstami protai. Kitapus sienų
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(16) 07:30 Žiniuonis (13) 08:30
Paskutinis faras (6) 09:30 Šuo (6)
10:35 Kobra 11 (1) 11:40 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (48)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (18) 13:45 Žiniuonis (14) 14:45 Paskutinis faras
(7) 15:45 Šuo (7) 16:50 Kobra 11

05:10 Giminės po 20 metų (13
s.) 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Džiazo muzikos
vakaras 07:00 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
13:25 Stop juosta 13:50 Lietuva
mūsų lūpose 14:15 Regina Resnik. Niujorko istorija 15:15 Kaip
atsiranda daiktai 11 15:40 Auklė
Mun 15:55 Riteris Rūdžius 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. Pasakiškas
jaunuolis 23:50 LRT OPUS ORE.
Grupė „Kiti Kambariai” 00:45 DW
naujienos rusų kalba

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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15.00 val.
„Vertikali riba“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą” 07:00
Gimtoji žemė 07:30 Vinetu sūnus
09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30
Žinios 12:00 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2. Dienoraščiai 12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Laukinės gamtos
sekliai 13:50 Premjera. Džesika
Flečer 5 15:25 Klausimėlis 15:43
Loterija „Keno Loto” 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Teisė žinoti 18:30 Vakaras
su Edita 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena širdis” 23:10
Premjera. Antikvariato paslaptys
10. Žudanti aistra 00:40 Robotas policininkas 02:35 Pasaulio
dokumentika. Planeta Žemė 2.
Dienoraščiai
06:15 Madagaskaro pingvinai
(26) 06:45 Įspūdingasis Žmogus-voras (22) 07:10 “Nickelodeon” valanda. Kung Fu Panda
(21) 07:40 Sveiki atvykę į “Veiną”
(2) 08:15 Riterių princesė Nela (8)
08:40 KINO PUSRYČIAI Kriminalinė raudonkepuraitės istorija 2
10:15 Tomas ir Džeris. Paklydėlis
slibinukas 11:20 Operacija “Saugi
kaimynystė” 13:10 Kaukės sūnus
15:00 Vertikali riba 17:30 Bus
visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 SUPERKINAS.
PREMJERA Nuotykių ieškotojas
Tedas 21:10 PREMJERA Namai
- pragarai 23:05 Pats baisiausias
filmas 3 00:45 Operacija “Y” ir kiti
Šuriko nuotykiai 02:30 Programos
pabaiga 05:00 Dienos programa
05:05 Madagaskaro pingvinai (1)
05:30 Įspūdingasis Žmogus-voras
(23) 05:55 “Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda (22)

gimo teorija (14) 07:45 Didžiojo
sprogimo teorija (15) 08:15 Didžiojo sprogimo teorija (16) 08:45
Sveikatos ABC televitrina 09:00
Lietuvos galiūnų čempionato finalas 10:00 Vaikai šėlsta (34)
10:30 Laukinių gyvūnų pasaulis
(4) 11:40 Velniški Stivo Ostino
išbandymai (11) 12:40 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami kraštai
(3) 13:40 Ekstrasensų mūšis (13)
16:00 Nusikaltimų miestas (13)
16:30 Laisvės karžygiai 17:00
Betsafe–LKL. Šiauliai - Neptūnas 19:30 Džordanos Butkutės
koncertas “Iki Mėnulio ir atgal”
21:45 MANO HEROJUS Ugnies
siena 23:55 AŠTRUS KINAS
Mirtinas žaibas 01:40 Požemių
ugnis 03:25 Kortų namelis (10)
05:20 Lietuvos galiūnų čempionato finalas
06:20 „Pasaulis iš viršaus“ 06:40
„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 Adomo obuolys 11:00 „Pagrindinis įtariamasis“
(2/2) 13:15 „Širdies plakimas“ (17;
18) 15:25 TV parduotuvė 15:55
Europos vartotojų centras pataria 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20
Čempionai 16:50 4 kampai 17:25
„Neišsižadėk“ (50) 18:00 Žinios
18:27 Orai 18:30 „Neišsižadėk“
( 50 tęs.; 51) 20:00 Žinios 20:22
Orai 20:25 „Šėtono medžioklė“
(9; 10) 22:00 Žinios 22:27 Orai
22:30 „Šėtono medžioklė“ ( 10
tęs.) 23:10 „Mentų karai: Kijevas.
Klusnūs kareivėliai“ (2/3; 2/4)
00:45 „Širdies plakimas“ (13; 14)
02:45 „Merdoko paslaptys“ (3/3;
3/4) 04:10 Skinsiu raudoną rožę
04:40 „Juodosios katės“ (7) 05:30
„Neprijaukinti. Kodjako sala“

06:10 Televitrina 06:25 Ledo kelias 07:25 Grėsmingieji liūtai 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
Beveik neįmanoma misija 13:00
Pieva 14:00 Pavojingiausi pasaulio keliai 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 20:30
Dainų dvikova 21:00 Žinios 21:53
05:15 Nusikalstami protai. Kita- Sportas 21:58 Orai 22:00 Grotos
pus sienų 06:15 Televitrina 06:30 gyvenimui 00:55 Daktaras HauČipas ir Deilas skuba į pagalbą sas 01:45 Skorpionas
07:00 Keršytojų komanda 07:30
Aladinas 08:00 Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą 08:30 Kempi- 05:05 Skambantys pasauliai su
niukas Plačiakelnis 09:00 Virtu- Nomeda Kazlaus 06:00 Lietuvos
vės istorijos 09:30 Gardu Gardu Respublikos himnas 06:05 Duo10:00 Svajonių ūkis 10:30 Tavo kim garo! 07:30 Lietuva mūsų lūsupergalia 11:00 Misija: dirba- pose 08:00 Misija 08:30 ARTS21
me sau 11:30 Inoekspertai 12:00 09:00 Mano mama gamina geNetikras princas 13:55 Raganai- riau! 10:00 Į sveikatą! 10:30 Gartės 15:45 Havajai 5.0 16:45 Eks- siau 11:00 Už kadro 11:30 Mokslo
trasensų mūšis 18:30 TV3 žinios sriuba 12:00 Ugnies medžioklė su
19:17 TV3 sportas 19:22 TV3 orai varovais 14:25 Neda 15:30 Kultū19:25 Eurojackpot 19:30 Planas rų kryžkelė. Rusų gatvė 16:00 Eutėčiui 21:50 Mančesteris prie jū- romaxx 16:30 Klauskite daktaro
ros 00:45 Žiauriai baisi naktis 2 17:20 Stilius 18:15 Daiktų istorijos
02:30 Vienišas klajūnas 05:05 19:00 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą 19:45 Stambiu planu 20:30
Naujokė
Panorama 20:52 Sportas. Orai
21:00 Kino žvaigždžių alėja 23:00
06:15 Didžiojo sprogimo teori- Šv. Jurgio meno sezonas 2018.
ja (12) 06:45 Didžiojo sprogimo Kompozitorės Zitos Bružaitės reteorija (13) 07:15 Didžiojo spro- kolekcija „Fides Nostra”
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Spalio 17 bendrojoje audiencijoje šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus tęsė
katechezių ciklą apie Dievo
įsakymus, apie dešimt Dievo
Žodžių, ir perskaitė antrąją
katechezę apie Penktąjį Dievo įsakymą „Nežudyk!“. Pirmojoje šiam įsakymui skirtoje
katechezėje Šventasis Tėvas
pabrėžė kokia brangi ir šventa yra žmogaus gyvybė Dievo

dys“ (1 Jn 3,15).
O mes, – kalbėjo popiežius,
– esame įpratę plūsti, tai tiesa. Iškeikti taip lengva, kaip
įkvėpti oro. Bet Jėzus mums
sako – „sustok, nes keikimas
kenkia, žudo“. Arba panieka:
„aš tokius žmones, tokius dalykus niekinu“. Tai vienas iš
būdų nužudyti asmens orumą. Kaip būtų gražu, kad šis
Jėzaus mokymas įeitų į mūsų
protą ir širdį, kad kiekvienas
iš mūsų pasakytų – „niekada
nieko nekeiksiu“. Tai geras pažadas, nes Jėzus mums sako:
– „jei niekini, keiki, neapkenti – žudai“.
Joks žmogiškas kodeksas
nesugretina tokių skirtingų
veiksmų, vertindamas juos
vienodai. Jėzus yra nuoseklus,
kviesdamas nutraukti aukojimą šventykloje, jei atsimenamas kivirčas su broliu. Ir mes,
eidami į Mišias, turime laikytis tokio pat susitaikinimo su
kitais žmonėmis nusiteikimo.
Tačiau daug kartų laukiant

Viešpaties klausimą, kur yra
jo brolis, Kainas atsako: „Nežinau! Argi aš esu savo brolio
sargas!?“ (Pr 4,9). Taip kalba
žudikai: tai manęs neliečia, tai
tavo problema ar panašiai. Pabandykime atsakyti į šį klausimą: ar esame savo brolių
sargai? Taip, esame! Esame
vienas kito sargai!
Žmogaus gyvenimui reikia meilės. O kokia meilė
yra tikra? Tokia, kokią
mums parodė Kristus:
tai yra gailestingumas.
Negalime gyventi be
meilės, kuri atleidžia,
kuri priima padariusįjį mums bloga. Nei
vienas iš mūsų neišgyvena be gailestingumo, visiems reikia
atleidimo. Jei žudyti
reiškia sunaikinti, užgožti, pašalinti ką nors,
tai nežudyti reiškia sergėti, vertinti, įtraukti. Ir
atleisti.
Niekas neturi apsigauti ma-

akyse. Tačiau Jėzus apreiškia
dar gilesnę šio įsako prasmę,
kaip liudija audiencijos pradžioje perskaitytos šios Evangelijos pagal Matą eilutės:
„Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta: Nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau:
jei kas pyksta ant savo brolio,
turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: ‘Pusgalvi!’,
turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako:
‘Beproti!’, tas smerktinas į
pragaro ugnį. Jei neši dovaną
prie aukuro ir ten prisimeni,
jog tavo brolis turi šį tą prieš
tave, palik savo atnašą tenai
prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su broliu, ir tik tada
sugrįžęs aukok savo dovaną“
(Mt 5, 21-24).
Taigi, pyktis, iškeikimas ir
panieka taip pat yra žmogžudystės formos. Neveltui apaštalas Jonas rašo: „Kuris nekenčia savo brolio, tas žmogžu-

Mišių pradžios yra plepama
ir blogai kalbama apie kitus.
Taip negalima daryti. Atsiminkime, kad Jėzus keiksmą,
panieką, neapykantą prilygino
žudymui.
Ką nori pasakyti Jėzus taip
išplėsdamas Penktojo Žodžio
apibrėžtį? Žmogaus gyvenimas yra kilnus ir jautrus, jo vidinis “aš” nėra mažiau svarbus
už jo fizinį būvį. Juk pakanka
netinkamos frazės, kad užgautume nekaltą vaiką. Pakanka
šalto gesto, kad sužeistume
moterį. Pakanka nepasitikėjimo, kad sudaužytume jaunuolio širdį. Pakanka abejingumo,
kad sunaikintume vyrą. Abejingumas žudo. Tai tarsi sakyti
kitam – „man esi miręs“, nes jį
nužudei savo širdyje. Nemeilė
yra pirmasis žingsnis žudymo
link, o nežudymas yra pirmasis žingsnis meilės link.
Biblijos pradžioje skaitome
baisią iš pirmojo žmogžudžio,
Kaino, burnos išėjusią frazę. Į

nydamas, jog „esu be priekaištų, nes niekam nekenkiu“.
Toks yra grindinio akmuo ar
augalas, bet ne žmogus. Iš
žmogaus prašoma daugiau.
Jis turi vykdyti gėrį, kuris yra
parengtas kiekvienam iš mūsų, kiekvienas turi vykdyti
savo gėrį, kuris mus visiškai
padaro savimi. “Nežudyk!”
yra kvietimas mylėti ir būti
gailestingiems, kvietimas gyventi taip, kaip Viešpats Jėzus, atidavęs gyvybę už mus
ir prisikėlęs.
“Kartą, - priminė Pranciškus, - visi kartu čia, aikštėje kartojome vieno Šventojo
žodžius. Tai gali mums padėti: „Nedaryti blogio yra gerai.
Tačiau nedaryti gėrio nėra gerai“. Visada turime daryti gėrį,
eiti toliau”.
Viešpats, pasak popiežiaus
Pranciškaus, įsikūnydamas
pašventino mūsų egzistenciją, savo krauju padarė ją neįkainojamą. Jis yra „gyvybės

Popiežiaus katechezė apie Dievo įsakymą „Nežudyk!“
(II dalis)

REKLAMA

kūrėjas“ (Apd 3,15), kiekvieną iš mūsų padaręs Tėvo dovana. Jame meilė yra stipresnė už mirtį ir mums Tėvo dovanotos Dvasios galia galime
priimti Žodį „Nežudyk“ kaip
svarbiausią ir esmingiausią
kvietimą: kvietimą mylėti.
Trečiadienio bendrosios audiencijos pabaigoje popiežius
pasveikino piligrimų grupes.
Kreipdamasis į maldininkus

iš Lenkijos, popiežius priminė, jog ką tik sukako 40 metų
nuo šv. Jono Pauliaus II išrinkimo į šv. Petro Sostą.
Paplokime šv. Jonui Pauliui
II! – kvietė Pranciškus. – Visada aktualūs jo pontifikato
inauguracijos dieną ištarti žodžiai: „Nebijokite! Atidarykite, plačiai atverkite duris Kristui!“ Tegu jie toliau įkvepia
jūsų asmeninį, šeimyninį, socialinį gyvenimą, drąsina ištikimai sekti Kristumi, įžvelgti
Jo buvimą pasaulyje ir kitame žmoguje, ypač vargše ir
tame, kuriam reikia pagalbos.
Juk žmogus, kaip mokė iš lenkų tautos kilęs popiežius, yra
Bažnyčios kelias. Laiminu jus
iš širdies.

Popiežiaus homilija.
„Saugokimės labai
griežtų krikščionių“
Jei krikščionis labai griežtas, jei dangstosi apsimestinio
tobulumo kauke, vadinasi, jo
širdyje dedasi kažkas negero.
Taip popiežius Pranciškus, antradienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje, komentavo šios dienos
Evangelijoje skambėjusius
Jėzaus priekaištus formalumų griežtai besilaikantiems
fariziejams.
„Jie tobulai laikėsi formalumų. Tačiau jiems stigo gyvybės. Jie elgėsi taip, tarsi būtų
„krakmolyti“. Buvo griežti.
Jėzus gerai žinojo, kas yra jų
sielose. Jie piktinosi, matydami, kad Jėzus atleidžia nuodė-

mes, kad gydo šabo dieną. Jie
plėšė savo drabužius, šaukdami: „Tai skandalas! Tai ne iš
Dievo. Reikia kitaip elgtis“.
Jiems nerūpėjo žmonės. Jiems
rūpėjo tik Įstatymas, tik priesakai ir taisyklės“.
Jėzus priima fariziejaus
kvietimą, ateina į jo namus.
O kai fariziejus ima jį barti,
kad nesilaiko visų smulkių
taisyklių, Jėzus atsako: „Jūs,
fariziejai, valote taurės
ir dubens išorę, o viduje esate pilni gobšumo ir
nelabumo“.
„Nelabai malonūs žodžiai... Jėzus kalbėjo, ką
galvojo, neveidmainiavo.
Kalbėjo aiškiai. Jis sakė:
„Kodėl matote tik išorę?
Kodėl nežiūrite į vidų?“
Kitą kartą jis dar griežčiau pasakė: „Jūs esate
pabaltinti kapai“. Nieko
sau komplimentas... Iš išorės tobuli, dailučiai... O
viduje supuvę, pilni gobšumo ir nelabumo. Jėzus aiškiai skiria išorę ir esmę. Šitie
buvo „išorinės išvaizdos mokytojai“. Išorėje visada tobuli,
o kas viduje?“
Kai susiduriame su labai
griežta krikščionių laikysena, galime įtarti, kad jų viduje dedasi kažkas negero, kad
griežtumo kaukė kažką sle-

pia. Jei žmogus labai stengiasi gražiai atrodyti, jei jo siela
„nugrimuota“, vadinasi, jos
viduje yra problemų, – sakė
popiežius.
„Būkite atsargūs, kai susiduriate su šitais griežtaisiais.
Saugokitės griežtų krikščionių – pasauliečių, kunigų,
vyskupų – tų, kurie dangstosi
griežtumo kauke. Nėra juose
Dievo Dvasios. Nėra juose
laisvės dvasios. Pagalvokime
ir apie save, apie savo gyvenimą. Gal ir aš siekiu tik gražiai
atrodyti, o nesistengiu keisti
širdies? Gal mano širdyje nėra laisvės, gal nesugebu kaip
laisvas žmogus melstis, duoti
išmaldą, daryti gailestingumo
darbus?“
VATICAN NEWS

Ir katalikai
juokiasi...
Vienas berniukas, pasiųstas
motinos į kleboniją, buvo pamokytas, kaip pasisveikinti:
ateisi, atidarys klebonas duris,
sakyk: „Garbė Jėzui Kristui“. Na,
berniukas prieina prie klebonijos, paskambina, o duris atidaro šeimininkė. Berniukas pasimetė ir sako:
– Sveika, Marija.

Seminaras

„TVIRTA IR SVEIKA SANTUOKA
VISAM GYVENIMUI“

4 susitikimai po 2,5 valandos, antradieniais, Prienuose, Kęstučio g. 16 (Parapijos namuose)
Pirmasis susitikimas spalio 30 d. 18.30 val.
Renginys nemokamas, vykdomas pagal projektą „Darni
šeima visam gyvenimui – misija įmanoma“, iš dalies finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Lektorė Vaidilė Šumskienė
Būtina išankstinė registracija tel. 8 650 79073 arba
http://www.gtinstitutas.lt/node/386
***
Pajusite džiaugsmą į savo sutuoktinį pažvelgę kitomis akimis.
Nustebsite sužinoję, kas labiausiai vienija sutuoktinius.
Atlikdami praktines užduotis, įgysite įgūdžių, kaip išklausyti ir
prakalbinti savo sutuoktinį.
Sužinosite, kaip abu kartu galite artėti prie Dievo.
Susipažinsite su Katalikų Bažnyčioje paskelbtų šventųjų sutuoktinių istorijomis ir lyginsite jas su savosiomis.
Sužinosite, ką reikia daryti, kad santuoka truktų visą gyvenimą.
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Spalio 20 d.
ŠEŠTADIENIS
Pasaulinė statistikos diena
1791 m. Abiejų Tautų (Lietuvos ir Lenkijos) tarpusavio
įžado paskelbimo diena
Saldžiausia diena
Saulė teka 07:55
leidžiasi 18:12
Dienos ilgumas 10.17
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Irena, Gedas, Deimina, Adelina, Adelė
Tinkamas laikas sėti:
baklažanus, cukinijas, moliūgus, patisonus, pomidorus,
paprikas, žirnius, pupas ir pupeles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti 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 22 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 07:59
leidžiasi 18:07
Dienos ilgumas 10.08
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Donatas, Malvina, Severinas,
Viltaras, Mingedė, Aliodija,
Severas
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, porus,
česnakus, pomidorus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti konservuoti ir šaldyti vaisius.
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Šio kryžiažodžio atsakymas –
Eik šaligatviu.

Sudoku

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 01, 14, 15,
22, 23, 33

Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
6+1 - 23250793.50€
6 skaičiai

0

547138.00€ 0

5+1 skaičius 17005.50€ 1
5 skaičiai

282.50€

11

4+1 skaičius 93.00€

40

4 skaičiai

9.00€

265

3+1 skaičius 5.00€

731

3 skaičiai

1.50€

5082

2+1 skaičius 1.25€

5721

2 skaičiai

37596

0.75€

Kito tiražo prognozė:

25,4 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

KET VIRTADIENIS

+4
+6

KLAIPĖDA

VILNIUS

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

Lošimas
Nr. 1336
2018-10-17

Vikingo skaičius: 03
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Atsakymai

Spalio 23 d.
ANTRADIENIS
Molekulės diena
Saulė teka 08:01
leidžiasi 18:05
Dienos ilgumas 10.04
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Sanginas, Ramvydė, Odilija
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, porus,
česnakus, pomidorus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti konservuoti ir šaldyti vaisius.

Spalio 25 d.
KETVIRTADIENIS
Konstitucijos diena
Saulė teka 08:05
leidžiasi 18:01
Dienos ilgumas 09.56
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Krizantas, Švitrigaila, Vaigedė,
Darija, Inga, Krizas
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, ridikus, ridikėlius, morkas, pastarnokus,
petražoles, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.
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Spalio 21 d.
SEKMADIENIS
Fotonikos diena
Pasaulinė orumo diena
Saulė teka 07:57
leidžiasi 18:10
Dienos ilgumas 10.13
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Uršulė, Raitvilas, Gilanda, Hiliaras, Vilma
Tinkamas laikas sėti:
baklažanus, cukinijas, moliūgus, patisonus, pomidorus,
paprikas, žirnius, pupas ir pupeles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

Spalio 24 d.
TREČIADIENIS
Jungtinių tautų
organizacijos diena
Pasaulinė informacinių
technologijų plėtros diena
Tarptautinė klimato kaitos
diena
Saulė teka 08:03
leidžiasi 18:03
Dienos ilgumas 10.00
Pilnatis (14 mėnulio diena)
Antanas, Daugailas, Švitrigailė,
Rapolas, Gilbertas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti konservuoti ir šaldyti vaisius, tręšti.

ORAI

1938
1544

+2
+8

KLAIPĖDA

VILNIUS

+3 +8

VANDENS TEMPERATŪRA

1874
1924

m. spalio 24 d. pradėjo veikti Nitindamas Didžiojo Kunigaikščio nepavaldumą
dos švyturys.
m. spalio 20 d. Pasirašyta Kė- Lenkijos siuzerenui ir Lietuvos atskirumą.
m. spalio 24 d. priimtas Radijo
m. spalio 22 d. Paryžiuje pirdainių sutartis, pagal kurią LDK
tarifo įstatymas, kuriuo Lietuvomą kartą žmogus išbandė panutraukė uniją su Lenkija ir sudarė uniją su
je
įvestas
radijo
abonentinis mokestis; už asrašiutą.
Švedija.
meninį
radijo
imtuvą
nustatytas 100 litų per
m. spalio 22 d. amerikiečių išm. spalio 21 d. įkurta Valstybinė
metus
mokestis.
radėjas Thomas Alva Edison sėfilharmonija.
m. spalio 24 d. įkurta Jungtinių
m. spalio 21 d. Prasidėjo pirma- kmingai išbandė pirmąją kaitinamąją elekTautų Organizacija.
tros
lempą.
sis Kryžiaus žygis.
m. spalio 25 d. Juodasis penkm.
spalio
22
d.
Anglų
išradėjas
m. spalio 21 d. įvyko Trafalgaro
tadienis. 1929–1933 m. pasauliČesteris
Karlsonas
išrado
sauso
mūšis prie Gibraltaro sąsiaurio,
nės krizės pradžia. Akcijų vertė krito 90 proc.,
kuriame anglų eskadra (27 linkorai ir 4 frega- elektrostatinio spausdinimo būdą, kuris vėliau
masiškai bankrutavo smulkieji indėlininkai, o
imtas
vadinti
kserografija.
Po
dvejų
metų
jis
tos), vadovaujami admirolo Horeišijaus Neltai iš karto atsiliepė pramonei.
užpatentavo
išradimą,
o
1947
atsirado
tuo
susono, sutriuškino jungtinį prancūzų ir ispanų
sidomėjusi
firma.
1950
pabaigoje
prekyboje
m. spalio 25 d. Amerikos firma
laivyną (33 linkorai ir 7 fregatos), kurioms va„Tappan Company“ pirmą kartą
dovavo prancūzų admirolas Pjeras-Šarlis Vil- pasirodė pirmieji kopijavimo aparatai.
m. spalio 23 d. Rusijos karinės pristatė mikrobangų krosnelę.
nevas. H. Nelsonas buvo mirtinai sužeistas.
pajėgos paliko savo paskutinį
m. spalio 26 d. SSKP CK ir sovietų
m. spalio 21 d. A. Hitleris pavyriausybė priėmė bendrą nutasirašė slaptą įsakymą parengti karinį dalinį Baltijos šalyse - miestelį Skrunrimą dėl tolesnio žuvies produkcijos gamybos
Vokietijos kariuomenę visai Čekoslovakijai ir da-1, Latvijoje.
m. spalio 23 d. Maskvoje teatrą didinimo ir pardavinėjimo tobulinimo. MaitiniKlaipėdos kraštui okupuoti.
užgrobė čečėnų teroristai. Įkai- mo įmonėse įvesta „žuvies diena“.
m. spalio 22 d. Žygimantas Autais
tapo
miuziklo
„Nord-Ost“ žiūrovai. 129 iš
m. spalio 26 d. Somalyje, Merkos
gustas iškilmingai įžengė į Lietuapskrityje, užregistruotas paskuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinę Vilnių 750 įkaitų žuvo Rusijos specialiosios paskirties
tinis pasaulyje susirgimo raupais atvejis.
kaip Lietuvos Didysis Kunigaikštis, tuo patvir- pajėgoms šturmavus pastatą.
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P E N K TA D I E N I S
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Savaitė istorijos puslapiuose

1655

26

+5 +9

1797
1879
1938

1945
1929

1999

1955
1976

2002

1977

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G1
S0
R0

Numatomos mažos
geomagnetinės audros.
Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

43
43

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
13000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8480 nSv/val.

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

