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Laikas  
pasukamas viena 

valanda atgal 
Naktį, 4 valandą, iš 

spalio 27-osios į 28-ąją 
Lietuvoje pereinama 
prie žiemos laiko – lai-
kas persukamas vieną valandą atgal. 

Europos Komisija rugsėjį pranešė siūlanti Europos Sąjun-
goms narėms atsisakyti laiko sukiojimo nuo 2019 metų, tačiau 
galutinio sprendimo nėra. Tarptautinės naujienų agentūros pra-
neša, kad pagal naujausią pasiūlymo variantą sezoninio laiko 
siūloma atsisakyti nuo 2021 metų.

Komisija siūlo, kad pačios bendrijos narės nuspręstų, kokį 
laiką taikyti – vasaros ar žiemos.

Nuo 2003 metų Lietuvoje įvestas antrosios laiko juostos 
laikas, taikant vasaros laiką. Kaip ir daugumoje valstybių, jis 
įvedamas kovo paskutinį sekmadienį, trečią valandą nakties 
persukant laikrodžio rodykles valandą į priekį, o atšaukiamas 
spalio paskutinį sekmadienį, ketvirtą valandą nakties atsukant 
laikrodžio rodykles valandą atgal.

Laima
DUOBLIENĖ

Kiekvieną rudenį Lietuvos 
aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos (LASS) Prienų 
rajono filialo nariai 
susirenka aptarti 
nuveiktų darbų, išsakyti 

savo mintis, pasidalinti 
džiaugsmais ir rūpesčiais. 

Apie nuveiktus darbus kal-
bėjusi LASS Prienų rajono fi-
lialo tarybos pirmininkė Irena 
Karsokaitė priminė, kad šiuo 
metu filiale yra 80 narių. Tarp 
jų darbingo amžiaus – 18, iš 
jų 6 dirba, 10 neturi darbo, 
du –registruoti Darbo biržo-

je. Dauguma – vyresnio am-
žiaus žmonės, turintys didelių 
specialiųjų poreikių ir gyve-
nantys kaimo vietovėse. Per 
pastaruosius metus organiza-
ciją papildė trys nauji nariai. 
Trijų narių ir netekta. Jų at-
minimas buvo pagerbtas ty-
los minute. 

I. Karsokaitė ir O. Matusevičiūtė.

Bitės – Dievo dovana žmogui

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Bitininkystės tradicijos 
Lietuvoje gyvuoja jau 
nuo X amžiaus. Iki mūsų 
dienų bitininkystė labai 
ištobulėjo, tapo netgi 
verslu. 

O medus ir kiti bičių paga-
minti produktai, kaip ir senais 
laikais, nepraranda savo ver-

tės ir populiarumo. Ką reikia 
žinoti norint būti tikru bitinin-
ku, mylinčiu ir žinančiu daug 
savo darbo subtilybių, kalba-
mės su Robertu Pilausku. Ro-
bertas šiuo metu turi apie 100 
bičių šeimų ir sėkmingai jomis 
rūpinasi.

Bičių nauda žmogui
Kaip pasakoja istorija, iš 

pradžių bitininkystė buvo dre-
vinė – bitės darydavo korius ir 
nešdavo į juos medų aukštai 

medyje rastoje drevėje. Vėliau, 
tobulėjant žmonių gyvenimui, 
XVI a. suklestėjo kelminė biti-
ninkystė, kai avilius darydavo 
iš medžio stuobrio. Žinoma, 
tada jau buvo patogiau kopi-
nėti medų ir prižiūrėti bites. 
XIX a. buvo pasiekta dar di-
desnė pažanga, buvo pradėti 
gaminti ir dabar naudojami rė-
miniai aviliai. Kita bičių nauda 
– augalų apdulkinimas, der-
lingumo padidinimas. Bitės, 

Dėl išmokos vaikui 
skyrimo ir mokėjimo

Nuo 2018 m. sausio 1 d. 
įteisinta universali išmoka 
vaikui (vaiko pinigai). 

Primename, kad išmoka 
vaikui (30,02 Eur) skiriama 
ir mokama kiekvienam vai-
kui nuo gimimo dienos iki 
18 metų ir vyresniam, jeigu 
jis mokosi pagal bendrojo ug-
dymo programą (įskaitant ir 
profesinio mokymo įstaigose 
besimokančius pagal bendro-
jo ugdymo programą ir pagal 
bendrojo ugdymo programą 
kartu su profesinio mokymo 
programa), bet ne ilgiau, iki 
jam sukaks 21 metai. Savival-
dybių pateiktais III ketvirčio 
duomenimis, vaiko pinigus 
gauna 477,3 tūkst. vaikų (94 
proc. visų Lietuvos vaikų). 

Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos išmokų vaikams 

įstatymu, išmoka vaikui ski-
riama ir mokama nuo teisės 
gauti išmoką atsiradimo die-
nos, tačiau ne daugiau kaip 
už 12 praėjusių mėnesių nuo 
prašymo ir visų reikiamų do-
kumentų išmokai skirti patei-
kimo savivaldybės adminis-
tracijai dienos.

Tėvelius, kurie dar nesi-
kreipė dėl išmokos vaikui, 
raginame kuo skubiau pateikti 
prašymus, kad išmoka vaikui 
būtų paskirta už visus priklau-
sančius 12 mėnesių.

Patogiausia šį prašymą yra 
pateikti internetu per SPIS sis-
temą. Jei dėl kokių nors prie-
žasčių prašymo internetu pa-
teikti negalite, prašymą galite 
pateikti nuvykę į savo savival-
dybę arba seniūniją.

Prienų r. savivaldybės  
informacija 
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Veto metro įstatymui reikėjo tikėtis
Prezidentei Daliai Grybauskaitei vetavus metro įteisinantį 
įstatymą, Ekonomikos komitete dirbantys ir ilgiausiai šį įstatymą 
svarstę parlamentarai sako, kad tokio šalies vadovės žingsnio 
reikėjo tikėtis - jis ekonomiškai nenaudingas.

Lietuva spręs kuriuo laiku gyventi 
Spręsdama kuriuo laiku – žiemos ar vasaros – gyventi Lietuva 
atsižvelgs į gyventojų ir specialistų nuomonę bei kaimynų 
pasirinkimą. Komisija siūlo, kad pačios bendrijos narės nuspręstų, 
kokį laiką taikyti – vasaros ar žiemos.

Atvėsus orams, išauga 
gaisrų, kylančių dėl 
krosnių, židinių bei 
dūmtraukių įrengimo ir 
eksploatavimo taisyklių 
pažeidimų, skaičius. 
Prienų priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 
duomenimis, dėl minėtų 
taisyklių pažeidimų Prienų 
rajone pernai kilo 10, 
šiemet 8 gaisrai. 

Nors prieš šildymo sezoną 
visiems individualių namų gy-
ventojams būtina išvalyti suo-
džius iš dūmtraukių ir krosnių, 
ne visi tuo pasirūpina. Todėl 
tradiciškai spalio–gruodžio 
mėnesiais Prienų rajono savi-
valdybė kartu su Kauno aps-
krities priešgaisrinės gelbėji-
mo valdybos (APGV) Prienų 
priešgaisrine gelbėjimo tar-
nyba (PGT), pasitelkę UAB 
„Prienų butų ūkis“, vykdo ak-
ciją „Kūrenkime saugiai“. 

Akcijos tikslas – padėti ap-
sisaugoti nuo gaisrų, kylančių 
dėl krosnių įrengimo ir jų eks-
ploatavimo taisyklių pažeidi-
mų, labiausiai pažeidžiamai 
visuomenės daliai – socialiai 

Rajone vykdomos gaisrų prevencijos akcijos 

remtinoms šeimoms, vieni-
šiems asmenims. Tokiems as-
menims (pagal Prienų r. savi-
valdybės socialinių paslaugų 
centro pateiktą sąrašą) pade-
dama išvalyti būstų dūmtrau-
kius, taip pat dalinami infor-
maciniai lankstinukai, aiškina-
ma, kaip eksploatuoti krosnis, 
kada ir kaip valyti kaminus, 
taip pat įvertinama elektros 
instaliacijos būklė, informuo-
jama, kaip elgtis, kad nekiltų 
gaisras, ir ko imtis jam kilus. 
Iki metų pabaigos planuoja-
ma aplankyti apie 40 socialiai 
remtinų asmenų ir šeimų. 

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos 

inicijuota gaisrų prevencijos 
akcija „Gyvenkime saugiai“ 
Prienų rajone vyksta visus 
metus. Ją organizuoja Prie-
nų priešgaisrinė gelbėjimo 
tarnyba ir Prienų r. savival-
dybė bendradarbiaudamos 
su Prienų socialinių paslau-
gų centru. 

Akcijos metu Prienų miesto 
ir rajono gyventojams nemo-
kamai įrengiami dūmų de-
tektoriai, pirmenybę teikiant 
vienišiems, senesniems, sun-
kiau gyvenantiems žmonėms, 
specialistai aiškina, dėl kokių 
priežasčių gali kilti gaisras, 
kaip nuo jo apsisaugoti, kur 
kreiptis nelaimės atveju. Kaip 
teigė Prienų r. savivaldybės 
administracijos Bendrojo sky-
riaus vyr. specialistas Romas 
Trakymas, šiais metais Prienų 
r. savivaldybė iš civilinės sau-
gos organizavimo lėšų įsigijo 
250 dūmų detektorių. 

Tiems, kurie planuoja įsigy-
ti autonominį dūmų detektorių 
ir dar tik renkasi, Priešgaisri-
nės gelbėjimo tarnybos vy-
riausiasis specialistas Darius 
Giraitis pataria, jog reikėtų 

atkreipti dėmesį, kad jis bū-
tų sertifikuotas, tai yra pažen-
klintas CE ženklu, kas rodo, 
jog įrenginys kokybiškas. 

 Patarimais dalinasi 
specialistai

*Kūrenant židinį ar kros-
nį nenaudoti šlapių malkų. 
Degdamas šlapias kuras kur 
kas greičiau užkemša dūm-
traukius. Šlapios malkos la-
biau rūksta, išskirdamos labai 
lipnų, ant sienelių nusėdantį 
kondensatą. Kad iš krosnies 
pakuros iškritusios žarijos 
neuždegtų grindų, būtina prie 
jų prikalti skardos lapą arba 
įrengti nedegų pagrindą. 

*Negalima malkų ir kitų 
degių medžiagų džiovinti bei 
laikyti ant krosnių arba arti jų, 
palikti atvirų pakuros durelių. 
Kol kūrenasi krosnis, nereikė-
tų išeiti iš namų, draudžiama 
patikėti jų priežiūrą mažame-
čiams vaikams. Pavojų gyvy-
bei kelia ne tik ugnis, bet ir 
kūrenimo metu susidariusios 
smalkės.

*Patariama gyventojams 
įsirengti dūmų detektorius ir 
atsargiai elgtis su ugnimi: ne-
rūkyti lovose, nepalikti  ne-
užgesintos nuorūkos, neleisti 
vaikams žaisti su degtukais, 
naudotis tik techniškai tvar-
kingais elektriniais buitiniais, 
šildymo prietaisais. 

*Primenama – kilus gaisrui 
ar įvykus kitai nelaimei, nedel-
siant kviesti ugniagesius gel-
bėtojus bendruoju pagalbos 
telefonu 112.

Prienų r. savivaldybės infor-
macija  

Gyvenimas – tai amžinas laukimas, 
Baigti ir dar nepradėti darbai. 

Gyvenimas – tai amžinas siekimas, 
Padaryt tai, ko dar nepadarei. 

Gyvenimas prabėga vis beieškant 
Vienintelės tikros pasauly vietos... 

Linkiu žmogaus, kuriuo galėtumėt tikėti, 
Prasmės, lygiausio ir žvaigždėto kelio, 

O gal kažkur vis skubančio savęs…
Gražių ir prasmingų dienų Jums, mielieji!

Gimtadienių sukaktuvininkus: 
Gedeminą Krapauską, Algį 
Gustainį, Antaną Radžiūną 

ir Laimą Jekinevičienę
Darbo partijos Prienų skyriaus 

vardu sveikina pirmininkė  
Rima Zablackienė.

Susitikimas su Purvininkų krašto gyventojais
Spalio 23 d. Prienų r. 
savivaldybės meras A. 
Vaicekauskas dalyvavo 
susitikime su Purvininkų 
krašto, po seniūnijų ribų 
pakeitimo priskiro Išlaužo 
seniūnijai, gyventojais. 

Kartu su Išlaužo seniū-
nu, jo pavaduotoja, socialine 
darbuotoja, žemės ūkio spe-
cialiste, seniūnijos kultūros 
renginių organizatore ir gy-
ventojais aptarti kelių priežiū-
ros, gatvių apšvietimo, žemės 
ūkio, socialiniai ir kiti gyven-
tojams rūpimi klausimai. 

Susitikimo metu gyven-
tojai teigiamai atsiliepė apie 

įgyvendintus pokyčius, pasi-
džiaugė, kad seniūnijos cen-
tras dabar vos už 4–5 kilome-
trų, kai iki Pakuonio tekdavo 
įveikti keliolika. Valdžios at-
stovų jie teiravosi, ar netrūks 
dėmesio kelių priežiūrai, ga-
tvių apšvietimui, ar bus teikia-
mos įprastos paslaugos. 

Kaip paaiškino meras, ne-
trukus visame rajone bus 
įrengtas šiuolaikiškas LED 
apšvietimas, todėl gatvės bus 
apšviestos visą naktį. Kelių 
priežiūrai taip pat žadama 
skirti pakankamai dėmesio 
(seniūno T. Skrupsko rūpes-
čiu vienas kelias šį rudenį jau 

yra sutvarkytas). 
Tuoj vyks ir nauji seniū-

naičių rinkimai. Meras pa-
linkėjo visiems sėkmės, ak-
tyvaus ir nuoširdaus darbo, 
glaudaus bendradarbiavimo 
su seniūnija.

Prienų r. savivaldybės  
informacija 
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Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Kada ir kaip 
dažnai lankote 
artimųjų kapus? 
Kaip pagerbiate 
jų atminimą?

REKLAMA

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

Toma

Kapines lankome pa-
gal galimybes – aš sunkiai 
vaikštau, todėl dabar daž-
niau vyras nueina. Svarbu, 
kad kapas nebūtų apleis-
tas, o bėgioti kasdien gėlių 
laistyti, nemanau, kad rei-
kia. Mišias užperkame per 
mirties metines: po metų, 
penkerių, dešimties ir pan. 
Kartais paminime ir, pavyz-
džiui, šimto metų gimimo 
jubiliejų – būna proga ir pa-
simelsti, ir prisiminti. 

Romas Simonaitis 
Kapus lankome per Vėli-

nes, mirties dieną, bet labai 
dažnai nevaikštome, tegu jie 
ilsisi ramybėje, kam trikdyti, 
geriau maldoje mirusiuosius 
prisiminti. Žinoma, kapai 
turi būti tvarkingi, prižiūrė-
ti, bet kasdien lakstyti tikrai 
nereikia. Geriausia – daž-
niau aplankyti dar gyvus ar-
timuosius. 

Saulius Vitkauskas  

Artimųjų kapus aplanko-
me neretai, būtinai lapkričio 
1-ą, mirties ir gimimo dieną. 
Į kapines nelakstome kas 
antrą dieną – svarbu, kad 
kapai būtų neapleisti.  

Irena Leonavičienė 
Artimųjų kapus lankome 

labai dažnai – kartą ar du 
per savaitę. Dauguma arti-
mųjų palaidoti Nemajūnų 
kapinėse, kapų yra daug, to-
dėl ir priežiūros daug reikia. 
Vasarą – sodinti, laistyti ir 
ravėti, dabar – lapus grėb-
ti. Gal važiuotume ir rečiau, 
bet, kai pamatai, kad aplin-
kui visi kapai labai gražiai 
sutvarkyti, nesinori išsiskir-
ti. Mūsų giminėje dar išlikusi 
tradicija susitikti per Mišias, 
aplankyti kapus ir paskui 
dar kur nors susirinkti pa-
bendrauti, prisiminti miru-
sius artimuosius. Šv. Mišias 
dažniausiai užsakome per 
artimųjų mirties metines: po 
metų, penkerių, dešimties, 
dvidešimties... 

Birštono sakraliniame muziejuje pristatyta 
menininkų paroda

EP pritaria vienkartinių gaminių draudimui 
Europos Parlamentas pritarė pasiūlymui visoje Europos Sąjungoje 
uždrausti vienkartinių plastikinių gaminių, tokių kaip gėrimų 
šiaudeliai, indai ir ausų krapštukai, naudojimą. Vienkartiniai 
plastikiniai gaminiai sudaro 70 proc. šiukšlių vandenynuose.

Antarktidos tyrimų stotyje - išpuolis
Rusijos inžinieriui, kuris įtariamas subadęs savo bendradarbį 
atokioje Antarktidos tyrimų stotyje, trečiadienį buvo skirtas namų 
areštas. Jis spalio 9 dieną stoties valgykloje dūrė savo kolegai į 
krūtinę peiliu „su tikslu nužudyti“. Sužeistas kolega gydomas.

Anelė Augulienė

Artimųjų kapus lankome 
dažnai – kartą per savaitę 
ar per dvi: reikia ir nuravė-
ti, ir palaistyti. Žvakutes už-
degame dažnai, šv. Mišias 
užperku neatsižvelgdama 
į jokias progas. Kapus lan-
kome ir mirties dieną, ir per 
vardadienius, ir, žinoma, Vi-
sų Šventųjų dieną. Gimtadie-
nių neminime, manau, kad 
mirusiam žmogui jie jau ne-
beaktualūs. Per pastaruosius 
kelerius metus palaidojome 
daug artimųjų, todėl turime 
ir ką aplankyti. 

Meilė Martikaitienė
Iš karto po vyro mirties jo 

kapą lankiau dažnai – kar-
tą per savaitę, dabar, kai jau 
praėjo septyneri metai, ka-
pinėse lankausi rečiau. Mi-
rusius artimuosius prisime-
name per Mišias, kurias už-
sakome „apvalesnių“ mirties 
metinių proga. Vasarą kapus 
tenka lankyti dažniau, nes 
reikia palaistyti, nuravėti. 
Stengiuosi sodinti sausroms 
atsparesnes gėles, nes nema-
nau, kad svarbiausiu darbu 
turi tapti gėlių, pasodintų ka-
puose, priežiūra. 

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Šeštadienį, spalio 13 dieną, 
Birštono sakraliniame 
muziejuje atidaryta ir 
visuomenei pristatyta 
dailininkų plenero darbų 
paroda „Šviesa – tiesa“. 

Pristatyme dalyvavo daili-
ninkai Romanas Averincevas, 
Arvydas Martinaitis, Mindau-
gas Pauliukas ir Irena Mikuli-
čiūtė. Iš plenero dalyvių nebu-
vo  tik Manto Maziliausko.

Šioje parodoje eksponuo-
jami darbai, sukurti Kudirkos 
Naumiestyje vykusiame dai-
lininkų plenere, kur jie sėmėsi 
idėjų ir įkvėpimo. 

Kaip sakė I. Mikuličiūtė, 
„pleneras – tai galimybė pajus-
ti oro virpėjimą, gamtos pul-
są“. Irena plenere dalyvauja 
nuo 2013 metų, džiaugiasi vy-
riška kompanija ir čia vyrau-
jančia kūrybinga atmosfera.

Plenero kuratorius Min-
daugas Pauliukas pasakojo, 
kad šis projektas yra tęstinis ir 
vyksta Kudirkos Naumiesty-
je nuo 2010 metų. „Tai – ne-
formalus pleneras, kuriame 
visada apsiėjome be projektų 
ir rėmėjų. Jo idėja ir varomo-

ji jėga – gera valia, paremta 
žodžiais „Šviesa – tiesa“, ku-
rie yra Tautiškoje giesmėje. 
Plenero užduotis – praturtin-
ti istorinio Lietuvos miestelio 
kultūrinį gyvenimą. Plenero 
dvasiai savitumo suteikia ma-
žo pasienio miestelio istorinė 
ir geografinė padėtis“, – sakė 
M. Pauliukas.

Plenero naujokui A. Marti-
naičiui įspūdį padarė pats Ku-
dirkos Naumiestis, jo gamtinė 
ir kultūrinė aplinka. Meninin-
kas pasidžiaugė ir net nusiste-
bėjo, kad tokiame mažame 
miestelyje galima rasti vis-
ko, ko reikia. Na, o netikėtu-
mas jam buvo tai, kad kura-
torius padovanojo nugaros 
masažą...

Romanas Averincevas pa-
sakojo, kad plenero metu dai-
lininkai irgi savotiškai įsiliejo 
į miestelio visuomenę, netgi 
surengė poezijos vakaronę, 
kur jis skaitė poeziją. Roma-
nas padėkojo kolegoms, pasi-
džiaugė visų darbais ir pareiš-
kė viltį, kad šiame nuostabia-
me miestelyje dar vyks daug 
plenerų.

Daugiausia Kudirkos Nau-
miesčiu žavėjosi M. Pauliu-
kas, kuris gilinosi ir į istorines 
peripetijas, geografinę padėtį, 
ir į miestelyje esančius gamtos 

ir istorijos paveldo paminklus. 
Pasak dailininko, šiame mies-
telyje gausu istorinio pavel-
do objektų: miestelio istorinis 
centras, barokinė bažnyčia, 
upių santaka ir Lietuvos siena. 
Anot M. Pauliuko, tikras kul-
tūrinis rubikonas, natūraliai ar 
nenatūraliai baltų žemėse at-
siradusi skirtingų civilizacijų 
ir kultūrų riba. Įdomus ir tas 
faktas, kad šiame miestelyje 
Vincas Kudirka parašė Lietu-
vos himną – Tautišką giesmę, 
iš kurios kilo ir plenero pava-
dinimas. Be to, per šią vieto-
vę buvo gabenama lietuviška 
spauda. Tad, pasak plenero 
kuratoriaus, šioje vietovėje 
idėjų ir interpretacijų galimy-
bė didžiulė.

M. Pauliuką su K. Naumies-
čiu sieja dar glaudesni ryšiai 
negu kitus menininkus, nes jis 
2005 m. Kudirkos Naumiesty-
je įkūrė meno mokyklos dai-
lės skyrių.

Birštono sakralinio muzie-
jaus padalinio vadovė Roma 
Zajančkauskienė pasidžiaugė 
į Birštono sakralinį muziejų 
užsukusia puikia paroda, ku-
rioje gausu ir religinio turinio 
paveikslų, padėkojo dailinin-
kams ir pakvietė juos daly-
vauti kas dvejus metus Birš-
tono sakraliniame muziejuje 
vykstančioje religinio meno 
parodoje „Gloria Deo“.
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-10-19 01:17 val. gautas PK pra-
nešimas, kad Veiverių sen., Papilvio 
k., Apynių g. negali patekti į namą, 
viduje yra 4 mažamečiai vaikai, 
motina girta, vyras bandė kartis. 
Pareigūnai patys rado namo raktus 
ir pateko į vidų. pagalba nebebuvo 
reikalinga.

2018-10-20 apie 14.19 val., adresu, 
Balbieriškio sen., Prienų r. sav., 
I. G., gim. 1965 m., gyv., Kaunas, 
vairavo automobilį Audi, neblaivus, 
(nustatyta 2,53 promilių girtumas). 
I. G., pagal LR BPK 140 str., 2 d., 
sulaikytas, patalpintas į Alytaus 
apskrities VPK areštinę.

2018-10-21 apie 14 val. 15 min. 
Birštono sav., Birštono sen., Šilaičių 
k., Šilaičių g., vyras (g. 1965 m.) pa-
stebėjo, kad iš kambaryje buvusios 
komodos stalčiaus pavogta 2500 
eurų. Įvykis tiriamas.

2018-10-21 apie 12 val. Prienų r., 
Veiverių sen., Mažųjų Zariškių k., 
Riešuto g., vyras (g. 1990 m.), 
atvykęs į sodybą, pastebėjo, kad 
įsibrauta į sodo namelį ir pavogta 
įvairūs namų apyvokos daiktai. 
Nuostolis – 260 eurų.

2018-10-21 15:23 val. gautas pra-
nešimas, kad Jiezne, Mokyklos g. 
pro katilinės langus rūksta dūmai. 
Katilinėje krosnies bunkeryje degė 
briketai. Briketai buvo užsidegę nuo 
elevatoriaus, kuriuo jie tiekiami į 
krosnies pakurą. Pastatas, kuriame 
katilinė, i 12x25 m dydžio, mūrinis, 
dviejų aukštų, stogas plokščias. 
Katilinė priklauso UAB “Rualsa”.

2018-10-22 apie 18 val. 30 min. Prie-
nų r., Veiverių sen., Pagramdinės k., 
kelio Kazlų Rūda-Pažėrai 13 km, ras-
tas nuo kelio nuvažiavęs ir apgadin-
tas vyrui (g. 1957 m.) priklausantis 
automobilis „BMW 520“. Neblaivus 
(1.82 prom. alkoholio) savininkas (g. 
1957 m.) sulaikytas.

2018-10-23 16:04 val. PK pranešė, 
kad atliekant kasimo darbus Prie-
nuose, Statybininkų g. rastas spro-
gmuo, įvestas planas ,,Skydas”. PGP 
pabudėjo, kol atvyko Kauno Juozo 
Vitkaus inžinerijos bataliono išmi-
nuotojai. Rastą 82 mm šliaužiančio 
pabūklo sviedinį išminuotojai išsi-
vežė sunaikinti.

Molėtų – 39, Zarasų – 38, 
Ignalinos – 37, Lazdijų – 34, 
Utenos ir Klaipėdos rajonų sa-
vivaldybėse – po 32, Plungės 
– 30, Varėnos – 26. Dažniau-
siai poilsiautojai rinkosi prie 
ežerų įsikūrusias sodybas.

Įsikūrė buvusios 
stovyklos vietoje

Molėtų rajone šalia nuosta-
baus grožio Asvejos ežero iš-
skirtines paslaugas siūlo kai-
mo turizmo sodyba „Auksinė 
giria“. Pasak įmonės direkto-
rės Jurgos Vidugirienės, sody-
ba išskirtinė tuo, kad joje ne-
rasi nė lašo alkoholio, o sve-
čiams siūloma atsipalaiduoti 
kitaip. Alkoholį čia siūloma 
pakeisti patyriminiais užsiė-
mimais – kad kiekvienas sve-
čias tikrai prisimintų kiekvie-
ną čia praleistą akimirką.

Anot vadovės, įmonė vei-
kia nuo 1997 m., privatizavus 
„Sigmos“ vaikų stovyklavie-
tę. Buvusių savininkų tėvai 
ieškojo ypatingo sklypo prie 
ežero ir jį rado. Iš anksto buvo 
žinoma, jog čia įsikurs kaimo 
turizmo sodyba.

J. Vidugirienės teigimu, 
„Auksinė giria“ Lietuvoje jau 
pagarsėjusi tuo, jog organi-
zuoja tik renginius be alkoho-
lio – konferencijas, forumus, 
mokymus, vestuves, retritus 
(pasitraukimas į vienumą), 
edukacines ir sporto stovy-
klas. „Tai jau nebe mados, 
o mūsų visų sąmoningumo, 
mūsų tautos sveikatos ir šalies 
atsitiesimo reikalas“, – užsi-
degusi kalbėjo pašnekovė.

Kaimo turizmas – puiki galimybė verslui kaime

Siūlo gausų paslaugų 
spektrą

Pasak J. Vidugirienės, bu-
vusi Asvejos poilsiavietė, o 
dabar „Auksinė giria“ paten-
ka į kaimo turizmo kategori-
ją, tačiau sakyti, jog ji teikia 
tik maitinimo bei apgyvendi-
nimo paslaugas, būtų tiesiog 
neišsamu. Anot jos, ištisus 
metus čia vyksta patyriminiai 
žygiai, mokinius į stovyklas 
kviečia „Whatansu“ koman-
da: išgyvenimo kolektyve 
paslapčių mokoma „W ko-
mandoje“, „Pabėgimas“ iš-
veda jaunuolius į patyriminį 
gyvenimo žygį, „Motyvato-
rius“ dovanoja bent semestro 
trukmės motyvacinę injekciją 
džiaugsmingai mokytis. 

„Ugnies zonos“ dalyviai su 
milžiniška savanorių koman-
da stato, kuria, rengia, ruošia 
dešimties dienų trukmės svei-
kos gyvensenos festivalį visai 
šeimai „Masters of Calm“. 
Mamos su paauglėmis dukro-
mis ieško artimesnio santykio 
„Širšių lizdo“ savaitgaliuose, 
o ištisus metus vykstančią 
išskirtinę „Whatansu. Vyrų 
kalvę“ renkasi vaikai, paau-
gliai ir suaugę vyrai tam, kad 
namo grįžtų dar tvirtesni, dar 
valingesni, suvokiantys savo 
paskirtį ir žinantys, kaip ją 
įgyvendinti. Čia nuolat lan-
kosi klasės, susirūpinusios 
savo mikroklimatu, švietimo 
darbuotojams rengiami „Su-
perklasės auklėtojo“, „Super-
mokytojo“, „Supervadovo“, 
„Superdarželinuko auklėtojo“ 
mokymai.

Be to, pasak pašnekovės, 
lankytojų laukia unikalus ir 
neturintis analogų pasauly-
je keturių stichijų „Labirin-
tas“, sukurtas „Whatansu“ ir 
„Auksinės girios“ komandos 
(psichologai, koučeriai socio-
logai, mokytojai, orientaci-
ninkai). Šiuo metu labirintas 
užima vieną kvadratinį kilo-
metrą teritorijos. Svečių laukia 
ir „Vyrų kalvės“ dalyvių iškas-
tas tikras partizanų bunkeris; 
Tipių pieva; Patyriminis kliū-
čių ruožas; erdvi pirtis su edu-
kacine pirtininko programa; į 
Gineso rekordų knygą įrašy-
ta didžiausia pasaulyje sapnų 
gaudyklė; spalvotas, sotus ir 
patraukliai atrodantis vegeta-
riškas maistas.

Direktorės teigimu, kol dar 
neprasideda didysis stovyklų, 
vestuvių ir festivalių marato-
nas, sodybą lanko ir pavienės 
šeimos – dažniausiai su vai-
kais. Jie važinėja dviračiais, 
eina į žygius, irstosi po ežerą, 
kaitinasi pirtyje, klausosi įsta-
baus paukščių choro.

Pasinaudojo parama 
verslui plėsti

Žinoma, kaimo turizmo 
verslas reikalauja nemažai in-
vesticijų. Kad įgautų naujų jė-
gų ir suteiktų verslui postūmį, 
„Auksinės girios“ savininkai 
pasinaudojo Europos Sąjungos 
parama pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 metų pro-

gramos priemonės „Ūkio ir 
verslo plėtra“ veiklos sritį 
„Parama investicijoms, skir-
toms ne žemės ūkio veiklai 
kurti ir plėtoti“. Priemonė fi-
nansuojama iš Europos že-
mės ūkio fondo kaimo plėtrai 
ir valstybės biudžeto lėšų.

Pasak pašnekovės, įspū-
dingas pušynas, puiki vieta ir 
troškimas dar labiau pagerin-
ti teikiamų paslaugų kokybę 
įpareigojo keisti infrastruktū-
rą. Buvo nutarta nugriauti se-
nąją valgyklą-kavinę ir statyti 
naują – modernią, su šildymu 
ir didele sale-terasa svečių 
šventėms. Anot J. Vidugirie-
nės, trūko savų lėšų, todėl bu-
vo kreiptasi ES paramos.

Pasak įmonės vadovės, 
projektui skirta paramos su-
ma – apie 200 000 eurų. Nau-
jai kavinei statyti, jos profe-
sionaliai įrangai bei terasai 
įrengti iš viso buvo išleista 
480 000 eurų.

Pašnekovės nuomone, ši 
parama buvo svari pagalba 
sodybai. „Be jos nebūtume 
sugebėję pastatyti ir įrengti to-
kio šviesaus, didelio, šilto pas-
tato su tikrai labai gera įranga, 
– tikino J. Vidugirienė. – Dėl 
gautos paramos praktiškai ne-
turime konkurencijos ne sezo-
no metu – mūsų klientų ištisus 
metus laukia erdvi 160 kv. m 
salė be kolonų, kurioje šilta ir 
jauku, net jei lauke spaudžia 
-20 °C.“ UžsK. Nr. 012

Lietuvoje gausu kaimo 
turizmo sodybų, kurios 
vilioja turistus ir lietuvius 
laukų ramybe, išlakiais 
miškais ar gaiviais 
ežerais. Kiekviena 
stengiasi pritraukti savo 
klientus, viliodama 
išskirtiniu maistu, 
sveikos gyvensenos 
principais ar tradiciniu 
interjeru. Statistikos 
duomenimis, Lietuvos 
kaimo turizmo sodybose 
poilsiaujančių turistų 
daugėja.

Geriausiai sekasi 
Vilniaus apskrities 

kaimo turizmui
Kaip skelbia Lietuvos 

statistikos departamentas, 
per 2017 m. kaimo turizmo 
sodybose apsilankė 324,7 
tūkst. turistų, iš jų – 31,8 
tūkst., arba 9,8 proc., už-
sieniečių. Kaimo turizmo 
sodybose 2017 m., palygi-
nus su 2016 m., ilsėjosi 2,1 
proc. daugiau turistų. Vidu-
tinė poilsio kaimo turizmo 
sodyboje trukmė buvo 1,92 
nakvynės.

Dažniausiai poilsiautojai 
rinkosi Vilniaus (28 proc.), 
Alytaus (16 proc.), Kau-
no (14 proc.) ir Utenos (13 
proc.) apskričių kaimo tu-
rizmo sodybas. Daugiausia 
užsienio svečių atvyko iš 
Lenkijos, Rusijos, Vokie-
tijos ir Latvijos. Dauguma 
turistų atvykdavo tik savait-
galiais. Populiariausi mėne-
siai poilsiauti kaimo turiz-
mo sodybose buvo liepa ir 
rugpjūtis.

2017 m. apgyvendinimo 
paslaugas siūlė 668 kaimo 
turizmo sodybos, arba 7 so-
dybomis (1,1 proc.) daugiau 
nei 2016 m.

Daugiausia kaimo turiz-
mo sodybų buvo Trakų, 
Molėtų, Zarasų, Lazdijų, 
Ignalinos ir Utenos rajonų 
savivaldybėse. Apgyven-
dinimo paslaugas Trakų 
rajono savivaldybėje teikė 
43 kaimo turizmo sodybos, 

Obamai, Clinton ir CNN nusiųsta sprogmenų 
Jungtinėse Valstijose per mažiau nei 24 valandas buvusiam 
prezidentui Barakui Obamai, buvusiai kandidatei į prezidentus 
Hilari Klinton ir į pastatą, kuriame įsikūręs televizijos CNN Niujorko 
biuras, buvo atsiųsti įtariami sprogstamieji užtaisai.

Lėktuve pagimdė moteris iš Indonezijos
Jungtinių Arabų Emyratų oro bendrovės „Etihad Airways“ lėktuve, 
trečiadienį skridusiame iš Abu Dabio į Džakartą, pagimdė viena 
indonezietė, todėl lėktuvą teko nukreipti į Mumbajų Indijoje. 
Keleivė maždaug 40 minučių prieš nutūpimą pagimdė mergaitę.

Paramos lėšomis pastatyta nauja, moderni, su šildymu ir 
didele sale-terasa kavinė (Deivido Ridiko nuotr.)

„Auksinė giria“ didžiuojasi didžiausia pasaulyje 
sapnų gaudykle (Deivido Ridiko nuotr.)

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“!
Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
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Bananų krovinyje aptiko tonas kokaino
Ispanijos policija per kovos su narkotikais operaciją Malagoje 
areštavo mažiausiai 15 žmonių ir konfiskavo daugiau kaip penkias 
tonas kokaino, paslėpto bananų krovinyje. Balandžio mėnesį 
krovinyje uoste tarp bananų buvo aptikta 9 t kokaino.

Rusija naftos pasiūla sumažėjo procentu
Rusijos nacionalinės statistikos tarnybos „Rosstat“ patikslintais 
duomenimis, per pirmus aštuonis šių metų mėnesius šalis 
eksportavo 169,2 mln. tonų naftos - 1,0 proc. mažiau nei prieš 
metus.

 VĖJAS TOPOLIŲ VIRŠŪNĖSE
2 veiksmų spektaklis -  

tragikomedija
Trukmė – 2 val.

Spektaklio herojai  – trys 
ambicingi keistuoliai, kurie 
svajoja apie tai, kas nebega-
li įvykti ir kasdien susirenka 
terasoje, suprasdami, kad kie-
kvieno jų, o ir mūsų, ateity-
je – amžinybė. Tai žaidimas, 
kurį jie žaidžia su malonumu, 
azartu ir bendrumo jausmu. 
Jų autoironija negailestinga, o 
svajonės naivios: pabėgti kar-
tą ir visiems laikams į kalnus, 
kur topoliai, kur vėjas. Jie ne-
daug ką matę, tarytum nieka-
da ir nebuvę jauni, tačiau nei 
jie patys, nei autorius jų nea-
pverkia. Atvirkščiai – juokas 
yra spektaklio variklis.

„Aktoriai sugeba suderinti 
ir savo meistriškus įgūdžius, 
ir artistinės patirties šleifą, 
kuris puikiai susipina su jų iš-
gyventos gyvenimiškos patir-
ties turtais.

Scenoje stebime tris ryškias 
asmenybes, kurios be ypatin-
gų išlygų nusipelnė „žvaigž-
džių“ titulo. Stebėdama juos, 
publika ne leipsta juokais - ji 
džiaugiasi“ (teatrologas Ju-
lius Lozoraitis „Menų faktū-
ra“). Režisierius – Rolandas 
Atkočiūnas, kompozitorius 
– Vidmantas Bartulis, Sceno-
grafė ir kostiumų dailininkė 
– Kotryna Daujotaitė. Vaidi-
na: Liubomiras Laucevičius, 
Albinas Kėleris, Petras Vens-
lovas. 

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 finan-
suojamą 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 šven-
tųjų sutuoktinių istorijomis ir lyginsite jas su savosiomis. Sužino-

site, ką reikia daryti, kad santuoka truktų visą gyvenimą.

I. Karsokaitės teigimu, jau 
šešerius metus filialo kabine-
tas yra Prienų švietimo pagal-
bos tarnybos patalpose. Nors 
kabinetas nedidelis, bet, esant 
reikalui, filialo nariai naudo-
jasi ir kitomis patalpomis, ku-
riose vyksta rankdarbių užsi-
ėmimai, paskaitos, mankštos, 
šaškių būrelio užsiėmimai. 

LASS Prienų rajono filia-
lo tarybos pirmininkė papa-
sakojo apie vykdomą socia-
linės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenė-
je projektą, kuriam lėšų sky-
rė Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentas. Ji pasidžiaugė, kad 
bendraudami vieni su kitais, 
atkreipdami dėmesį į kitų ga-
limybes ir pasiekimus filialo 
nariai gali ne pasyviai laukti 
pagalbos, bet būti aktyviais 
ir siekiančiais rezultatų žmo-
nėmis.

Su filialo nariais nuolat ben-
drauja ir Prienų rajono savi-
valdybės visuomenės sveika-
tos biuro specialistė Asta Ga-
taveckienė – skaito paskaitas, 
moko mankštos pratimų, kon-
sultuoja sveikos gyvensenos 
klausimais, rengia viktorinas, 
taip pat moko apsitarnauti, 
orientuotis ir judėti aplinkoje 
bei naudotis techninės pagal-
bos priemonėmis. 

Saviraiškos ir kūrybišku-
mo lavinimas vyksta ir rank-
darbių būrelyje, kur moterys, 
padedamos vadovės Vilmos 
Krasauskienės, gamina įvai-
rius dirbinius. Rankdarbių 
paroda veikė ir ataskaitinio 
susirinkimo metu. 

Psichologų padedami gru-
pės nariai padėjo vieni kitiems 
spręsti gyvenimiškas proble-
mas, įgijo daugiau pasitikėji-
mo, diskutavo tarpusavio to-
lerancijos klausimais, buvo 
nuteikiami pozityviam gy-
venimui. 

„Netekus regėjimo arba li-

„Būti aktyviems ir siekti rezultatų“
kus jo labai mažai, žmogaus 
gyvenimas pablogėja. Jam 

sunkiau buityje, pasikeičia in-
formacijos priėmimo būdas“, 
– kalbėjo I. Karsokaitė, pa-
sidžiaugusi, kad žmonių gy-
venimą šiek tiek palengvina 
techninės pagalbos priemo-
nės: kalbantys rankiniai lai-
krodžiai, staliniai laikrodžiai, 
kalbančios virtuvinės svarsty-
klės, termometrai, didinamie-
ji stiklai, grotuvai įgarsintoms 
knygoms skaityti, elektroni-
niai skaičiuotuvai, atraminės 

lazdelės, kalbantys telefonai, 
kraujospūdžio matuokliai. 

K n y g ų 
mylėtojai, 
susibūrę į 
klubą „Gy-
v e n i m o 
spalvos“, 
ne tik klau-
so įgarsintų 
knygų, bet 
ir jas apta-
ria, disku-
tuoja. 

Pasak I. Karsokaitės, infor-

macinė atskirtis – pati sun-
kiausia regėjimo neįgalie-
siems, todėl filiale teikiamos 
asistento paslaugos. 

Filialo veikla neįsivaizduo-
jama be meno mėgėjų kolek-
tyvo „Puriena“, kuriam jau 
dešimt metų vadovauja Onu-
tė Matusevičiūtė. Ansamblis 
pernai dalyvavo net keturioli-
koje koncertų, kurie vyko ne 
tik Prienuose, bet ir kitose sa-
vivaldybėse bei Lenkijoje. 

Filialo nariai vyko ne į vie-
ną edukacinę bei kultūrinę ke-
lionę. Už tai, kad kelionėms 
savivaldybė skiria mikroauto-
busą, jie dėkojo savivaldybės 
vadovams bei darbuotojams. 
Lėšų kelionėms ir koncerti-
nėms išvykoms, dienos užim-
tumui reikalingomis priemo-
nėmis įsigyti skiria ir Kauno, 
ir Marijampolės regionų aklų-
jų centro regioninės tarybos 
fondas, LASS respublikinis 
centras. Prieš šešerius metus 
užsimezgusios draugystės su 

paramos ir labdaros fondu 
„Maisto bankas“ rezultatas – 

parama 15-kai mažas pajamas 
gaunančių filialo narių. 

I. Karsokaitė pasidžiaugė ir 
filialo narių sportiniais rezul-
tatais – Laimos Laukaitienės 
ir Vandos Jarmalienės LASS 
lengvosios atletikos kroso 
čempionate iškovotomis pri-
zinėmis vietomis. 

Tarybos ir viso filialo narių 
vardu I. Karsokaitė dėkojo 
visiems, kurie juos supran-
ta, padeda spręsti iškilusias 
problemas, ir linkėjo svei-
katos, puikios nuotaikos bei 
kantrybės. 

Filialo nariai pasidžiaugė 
aktyviąja vadove I. Karso-
kaite. Anot jų, tai, kas pami-
nėta ataskaitoje – tik maža 
dalelė darbų. Pasiūlymui fi-
lialo darbą įvertinti teigiamai 
plojimais pritarė visi susirin-
kusieji. 

Su prašymu kreiptasi ir į sa-
vivaldybės vadovus – papra-
šyta, kad lauke prie laiptų, ve-
dančių į kultūros centrą, būtų 
pritvirtintas turėklas. 

Kartu pasidžiaugti nuveik-
tais darbai atvyko didelis bū-
rys bičiulių: savivaldybės va-
dovai, Tarybos narys A. Ba-
nionis, Seimo nario Andriaus 
Palionio padėjėja V. Vaido-
gienė, Kauno ir Marijampolės 
regionų aklųjų centro direk-
torius Egidijus Urna, Lietu-
vos aklųjų bibliotekos Kau-
no padalinio skyriaus vedėja 
Irena Blaževičienė bei dau-
gybė kitų. 

Nuoširdžiausios svečių pa-
dėkos ir linkėjimai buvo skir-

ti visiems, kurie nepasiduoda 
negaliai, o ypač Prienų filialo 
tarybos pirmininkei I. Karso-
kaitei ir ansamblio „Puriena“ 
vadovei O. Matusevičiūtei. 

Šaunų koncertą surengė 
ansamblis „Puriena“, kurio 
nariu trumpam tapo ir vice-
meras Algis Marcinkevičius, 
o skambias dainas kartu dai-
navo ir visi susirinkusieji. 

E. Urna
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Kaip suderinti vaistus ir efektyviausiai išgyti nuo peršalimo?
prinančiais preparatais. Užsi-
plikykite šalavijo, aviečių ar-
batos, pasigaminkite citrinos, 
medaus ir imbiero šaknies mi-
šinį iš kurio vėliau pasiruošite 
arbatą, nes sergant ypač svar-
bu gerti kuo daugiau skysčių 
ir ilsėtis.“, – pataria „Gintari-
nės vaistinės“ vaistininkė.

Nemokamai 
pasitikrinkite vaistų 

suderinamumą
Specialistė primena, kad 

nesuderinti ir neapdairiai var-
tojami vaistai, gali iš esmės 
sutrikdyti sveikatą, tačiau yra 
nesudėtingų būdų, padėsian-
čių to išvengti.

„Jei prade-
date vartoti 
naujus vaistus, 
būtinai infor-
muokite vaisti-
ninką, apie tai, 
kokius medi-
kamentus var-
tojate įprastai ir 
kokius ketinate 
vartoti gydyda-
miesi peršali-
mą, paklauski-
te ar tie vaistai 
dera ir ar ne-
bus šalutinio 
poveikio. Ga-
li būti, kad su-
vartojate dvi-
gubas ar trigu-
bas preparatų 
dozes, patys to 
nė nežinoda-
mi ir taip kelia-
te grėsmę sa-
vo organizmui. 
Viso šito jums 
padės išveng-
ti tik „Gintari-
nėje vaistinė-
je“ nemoka-
mai atliekamas 
vaistų suderi-
namumo pa-
tikrinimas“, – 
primena vais-
tininkė R. Las-
tauskienė. 

klos sutrikimu, pavyzdžiui: 
fermentų pakitimai, o tai dar 
labiau slopina imunitetą, „ap-
nuodija“ organizmą. Šį vais-
tinį preparatą ypatingai ati-
džiai reikėtų vartoti vaikams, 
nėščiosioms, senyvo amžiaus 
žmonėms, kurių vidaus or-
ganų veikla yra jautresnė ar 
ne tokia sklandi“, – primena 
vaistininkė.

Dar vienas preparatas, ku-
rio beveik visuomet griebiasi 
su peršalimu kovojantys žmo-
nės, yra vaistai nuo skausmo 
ir uždegimo. Jų nesaikingas 
vartojimas, pasak specialistės, 
taip pat gali sukelti neigiamų 
pasekmių organizmui.

„Jei skauda galvą ir tai truk-
do atlikti kasdienius darbus, 
galima išgerti ibuprofeno ar 
kt. skausmą malšinančių vais-
tų, tačiau reiktų įvertinti, ar 
galvą skaudą ne nuo užgultos 
nosies , kylančios tempera-
tūros ar padidėjusio kraujos-
pūdžio. Nuskausminamieji 
– ibuprofenas, diklofenakas, 
turi ne tik skausmą malšinan-
tį, bet ir uždegimą slopinantį 
poveikį, todėl kartu jų vartoti 
su paracetamoliu ar visų kartu 
negalima, nebent tai būtų iš-
skirtinis atvejis, kada taip pa-
skyrė gydytojas. Verta žinoti, 
kad didžioji dalis skausmą ir 
uždegimą veikiančių vaistų, 
gan agresyviai veikia skran-
džio gleivinę ir jų negalima 
užgerti kava, nes kofeinas 
gali ženkliai sustiprinti tokių 
vaistų poveikį“, – sako R. 
Lastauskienė. 

Pajutus pirmuosius peršali-
mo simptomus: slogą, galvos 
skausmą, kaulų „laužimą“, 
bendrą silpnumą, šiek tiek 
pakilusią kūno temperatūrą, 
vaistininkė pataria gydymą 
pradėti pirmiausia nuo poil-
sio ir padidinto skysčių var-
tojimo.

„Artėjant peršalimo sezo-
nui, pasirūpinkite vitaminu C, 
kininio kordicepso, ežiuolės 
ir kitais imuninę sistemą sti-

Danija pro pirštus žvelgė į Estijos perspėjimus
Danijos finansų inspekcija nelaikė rimtais Estijos kolegų 
perspėjimus dėl įtartinų pinigų srautų per didžiausio Danijos 
banko „Danske Bank“ filialą Estijoje ir nemanė, kad dėl to reikia 
imtis bendrų priemonių, rašo J „The Wall Street Journal“ (WSJ).

Turi atlyginti „dyzelgeito“ žalą 
Vokietijos teisėjai automobilių gamintojos „Volkswagen“ 
akcininkei –  „Porsche SE“ – liepė kai kuriems iš jos investuotojų 
kompensuoti žalą, kurią jie patyrė dėl to, kaip bendrovė reagavo į 
skandalą dėl automobilių taršos duomenų klastojimo.

Atšalus orams ne vieną 
ima kamuoti kasmetinis 
rudens palydovas – 
peršalimo ligos. 

Sveikatos specialistai sako, 
kad sunerimti dėl to neverta: 
gydytis peršalimą galima ir 
namų sąlygomis, tačiau tai 
reikia daryti atsakingai, kon-
sultuojantis su specialistais. 
Labiausiai susirūpinti vertėtų 
tiems, kurie neapdairiai imasi 
peršalimo simptomus maži-
nančių preparatų arba visiems 
gerai pažįstamo paracetamo-
lio ir nepastebimai suvartoja 
per dideles jo dozes.

Vaistininkai visada 
patars

„Peršalę žmonės, jausda-
miesi blogai ir norėdami grei-
to efekto, neretai griebiasi 
vaistų. Vien tik savo požiūriu. 
Dažniausiai vartoja paraceta-
molio tabletes ir papildomai 
„karštus gėrimus“ peršalimo 
simptomams palengvinti. 
Ir vienas, ir kitas preparatas 
vartojamas atsakingai tikrai 
gali padėti greičiau išgyti, 
tačiau reikia įsitikinti, ar tai, 
ką vartojate, nėra tik vienas 
ir tas pats paracetamolis. Vi-
sada paklauskite vaistininko 
patarimo, net ir dėl atrodo 
paprasčiausių kylančių klau-
simų, sveikatoje smulkmenų 
nėra“, – pabrėžė „Gintarinės 
vaistinės“ vedėja -vaistininkė 
Rosita Lastauskienė. 

Ji pataria visuomet skaityti 
vartojamų vaistų sudėtį – mat 
geriamuosiuose karštu vande-
niu užpilamuose milteliuo-
se ar peršalimą lengvinančių 
vaistų tabletėse, paracetamo-
lis dažnai būna viena iš pa-
grindinių sudedamųjų dalių.

„Jei papildomai vartojate 
gryno paracetamolio tabletes, 
o ankstesnį vaistą geriate kaip 
arbatą, rizikuojate susidurti su 
rimtomis sveikatos problemo-
mis. Dvigubos ar net trigubos 
paracetamolio dozės gali su-
kelti tam tikrus kepenų vei-

„Gintarinės vaistinės“ (Stadiono g. 2, Prienai) vaistinės vedėja R. Lastauskienė

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį  
„Naujasis Gėlupis“ .

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

naujienų!
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Purūs amerikietiški pusryčių blyneliai
Reikės: 1 ½ stiklinės (210 g) miltų, 1 arb. š. kepimo mil-

telių, 1 arb. š. sodos, ½ arb. š. druskos, 2 valg. š. rudojo cu-
kraus, 2 kiaušinių, 1 ¼ stiklinės (310 ml) raugintų pasukų, 1 
arb. š. vanilės ekstrakto, 60 g 
tirpinto sviesto.

Pateikimui: miltelinio cu-
kraus, klevų sirupo, šviežių 
uogų.

Paruoškite blynų tešlą: du-
benyje sumaišykite miltus, ke-
pimo miltelius, sodą ir druską. 
Atidėkite į šalį;

Kitame dubenyje elektriniu plaktuvu išplakite rudąjį cu-
krų, kiaušinius, raugintas pasukas, vanilės ekstraktą ir tirpin-
tą atvėsintą sviestą. Miltų mišinį suberkite į šį plakinį ir gerai 
išmaišykite;

Keptuvėje įkaitinkite šlakelį aliejaus. Į įkaitusią keptuvę 
dideliu šaukštu ar samteliu pilkite tešlą, formuodami blyne-
lius. Kepkite ant vidutinės ugnies apie 2 minutes, kol apatinė 
blyno pusė gražiai apskrus, o viršutinėje neapkepusioje blyno 
pusėje ims kilti burbuliukai. Atsargiai apverskite blynelius ir 
lygiai taip pat apkepkite kitą jų pusę;

Iškepusius blynus sudėkite į popieriniais rankšluosčiais iš-
klotą lėkštę ar padėklą, kad sugertų riebalus;

Iškeptus blynelius apibarstykite milteliniu cukrumi, apšlaks-
tykite klevų sirupu ir pagardinkite šviežiomis uogomis. 

Karalienė Elizabeth II pakomentavo „Brexit“ 
Didžiosios Britanijos karalienė Elzbieta II pirmą kartą viešai 
pakomentavo būsimą šalies išstojimą iš Europos Sąjungos 
ir pabrėžė JK sąjungos su ES tvirtumą. Tradiciškai karalienė 
neviešina savo pozicijos politiniais klausimais.

32 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių
Ugniagesiai gelbėtojai nuo antradienio vakaro 32 kartus vyko 
šalinti vėjo padarinių. Daugiausia iš jų – per 20 Klaipėdos 
apskrityje, Panevėžio apskrityje – trys, Marijampolės, Alytaus, 
Tauragės ir kitose apskrityse - po vieną.

Amerikietiška svajonė virtuvėje – ranka 
pasiekiama ir Lietuvoje
Kiekvienas 
besisvečiuojantis 
Amerikoje greitai pastebi 
išskirtinius amerikiečių 
valgymo ir apsipirkimo 
įpročius. 

Kai kurie neatskiriami ame-
rikietiškos virtuvės gardė-
siai spėjo prigyti ir Lietuvoje 
– daugelis jau pamėgo sūrio 
pyragus, keksiukus ar klevų 
sirupu bei riešutų sviestu pa-
gardintus įvairius patiekalus. 
Ilgą laiką už Atlanto viešėjusi 
ir amerikietiška virtuve besi-
dominti maisto tinklaraščio 
„Saulėta virtuvė“ autorė Asta 
Černė dalinasi pastebėjimais 
apie amerikiečių valgymo 
tradicijas bei tikros klasikos 
– amerikietiškų blynelių – re-
ceptu.

Klevų sirupas – Šiaurės 
Amerikos gintaras

A. Černę Amerikoje la-
biausiai nustebino platus pa-
ruoštų produktų, gaminant 

leidžiančių peršokti vieną ar 
kelis žingsnius, pasirinkimas: 
„Amerikoje tai įprasta dėl itin 
spartaus gyvenimo tempo. 
Pastebėjau, kad ten žmonės 
stengiasi apsipirkti „į priekį“, 
o lentynose daugiausiai gali-
ma rasti itin didelių produktų 
pakuočių, skirtų šeimoms arba 
vartoti ilgesnį laiką“.

Besilankant Amerikoje A. 
Černei teko paragauti daugelio 
tradicinių amerikietiškų patie-
kalų – nuo klasikinių Čikagos 
dešrainių iki garsiojo Niujorko 
sūrio torto. Visgi, kaip vienas 
gardžiausių amerikietiškų sko-
nių jos šeimai atminty išliko 
amerikietiški blyneliai. Tiek 
stori ir purūs, patiekiami su 
klevų sirupu, tiek ploni, gau-
siai pagardinti kremu, uogo-
mis ir milteliniu cukrumi. 

„Klevų sirupas, vadinamas 
Šiaurės Amerikos regiono 
skystuoju gintaru, tinka ne tik 
prie blynų ar vaflių, bet ir kar-
tu su obuolių pyragu arba kaip 

pyragų ar pudingų gamybai“, 
- sako A. Černė. 

Iš šios šalies maisto tinkla-
raštininkė taip pat parsivežė 
vieną mėgstamiausių pusry-
čių patiekalų – avižinę košę 
su bananu ir riešutų sviestu. 
Anot jos – šių trijų ingredien-
tų skoniai idealiai dera tarpu-
savy, o dėl savo maistinių sa-
vybių suteikia daug energijos 
dienos pradžiai.

Purūs amerikietiški 
pusryčių blyneliai

Na, o tam, kad net ir praū-
žus amerikietiškai savaitei kie-
kvienas, kada panorėjęs galėtų 
prisiminti amerikietiškos sva-
jonės skonį, A. Černė dalija-
si savo pamėgtu amerikietiš-
kų blynelių receptu, idealiai 
tinkančiu lėtiems savaitgalio 
pusryčiams. 

„Šių blynų tešla yra tirštes-
nė, dažnai jie yra formuoja-
mi gana dideli ir kepami ant 
silpnos ugnies. Nors jų tešla 
dažnai ruošiama su pienu, re-
komenduočiau jį keisti raugin-
tomis pasukomis – nuo to bly-
neliai taps dar puresni. Iškepus 
blynus tradiciškai sudedu į 
aukštą stirtą ir apšlakstau klevų 
sirupu. Šalia jų tinka ir gaba-
lėlis sviesto“, - šypsosi maisto 
tinklaraštininkė A. Černė. 

ledų ir kokteilių pagardas. Jis 
taip pat dažnai naudojamas ki-
tų desertų – tortų, pyragaičių, 



8
ŠEŠTADIENIS, �018 m. SPALIO �7 D., www.NAUjASISgELUPIS.LT
VErTA žINOTI

atKelta IŠ 1 p.

REKLAMA

Bitės – Dievo dovana žmogui

Šiemet parduota turto už 46 mln. eurų 
Antstolių ir bankroto administratorių varžytinėse, savivaldybių bei 
Turto banko aukcionuose per tris šių metų ketvirčius parduota 
turto už 45,8 mln. eurų – 9 proc. daugiau nei pernai tuo pat laiku, 
o vien trečiąjį ketvirtį – už 13,8 mln. eurų.

Baudos „Apple“ ir „Samsung“ už lėtinimą
Italijos konkurencijos tarnyba technologijų milžinėms „Apple“ ir 
„Samsung“ už „planuotą“ savo išmaniųjų telefonų „sendinimą“ 
skyrė atitinkamai 10 ir 5 mln. eurų baudas. Jie sulaukė kaltinimų, 
jog diegia atnaujinimus, dėl kurių telefonai veikia lėčiau.

lankydamos žiedus, surenka 
nektarą ir kartu perneša žieda-
dulkes nuo vieno augalo žiedo 
ant kito ir taip juos apdulkina. 
Kryžmiškai apdulkinti augalai 
užmezga daugiau vaisių ir sė-
klų, todėl derlius būna dides-
nis, o uogos ir vaisiai užauga 
didesni, gražesni ir skanesni. 
Pasak žinomų ir garsių moks-
lininkų, pasaulis be bičių ilgai 
neegzistuotų, tad reikia jas sau-
goti, globoti ir mylėti.

Visgi pamilti tą mažą pada-
rėlį, kuris ne tik medų neša, bet 
ir skaudžiai gelia, gali ne kie-
kvienas. Tad į bitininkus mes 
žiūrime su tam tikra pagarba.

Lietuviai nuo pagonybės lai-
kų ir bitėms yra išlaikę ypatin-
gą pagarbą – jos vienintelės iš 
visų gyvūnų ne dvesia, o mirš-
ta kaip ir žmogus. Pačiai gra-
žiausiai draugystei pavadinti 
lietuviai turi žodį „bičiulystė, 
bičiulis“.

Prienų turgavietėje kiekvie-
ną savaitgalį bičių produktais 
prekiauja 2–3 bitininkai, ku-
rie siūlo pasimėgauti bičių su-
neštu medumi, nuo peršalimo 
ligų ar imuniteto stiprinimui 
išbandyti bičių duonelę, žie-
dadulkes, pikį.

Taigi koks tas bitininko gy-
venimas, draugaujant su ypa-
tingais gyvūnėliais?

Pirmoji Roberto 
pažintis su bitėmis

Robertas pasakojo, kad pir-
mą kartą su bitėmis susipažino 

prieš 46 metus, kai jis, paau-
glys, su tėvu šienavo pievą ir 
aptiko bičių spiečių. Reikėjo 
ką nors daryti, galvoti, kaip su-
semti bites ir kur jas apgyven-
dinti. Tad nusipirko avilį pas 
netoliese gyvenantį J. Palionį 

ir pradėjo bitininkauti. Tiesa, 
bitutėmis daugiau rūpinosi tė-
velis. Robertas tik labai domė-
josi ir jam padėdavo. Bet ilgai-
niui tai tapo rimtu pomėgiu ir 
maloniu užsiėmimu. 

Tokį susidomėjimą bitėmis 
galima paaiškinti tuo, kad Ro-
berto seneliai iš mamytės pu-
sės buvo bitininkai, o ir pati 
mama prisidėdavo – būdama 
jauniausia sergėdavo bites, kai 

kiti darbuodavosi laukuose, 
namiškiams pranešdavo apie 
galimą spiečių.

Taigi, Pilauskų sodyboje 
Nemajūnuose visada būdavo 
3–4 aviliai bičių. Tik kai Ro-
berto tėvelis išėjo Anapilin, 
su juo iškeliavo ir bitės... Te-
ko girdėti kalbant bitininkus, 
kad mirus šeimininkui reikia 
kuriam nors šeimos nariui ty-
liai apie tai pasakyti ir bitėms, 
kitaip ir jos iškeliauja.

„Vėl įsigijau bičių šeimų 
su dėdės pagalba ir pats tapau 

atsakingas už bites ir bityną. 
Bitės labai protingi gyvūnai, 
jaučia žmogaus nuotaikas. Tad 
eidamas pas bites turi visą ne-
rimą ir rūpesčius palikti šone, 
o joms sutelkti visą dėmesį. 
Turi būti ramus, o tik tada ati-

daryti avilį. Bitės – tai ir nusi-
raminimas, ir harmonija, kuria 
užsikreti žiūrėdamas į jas, dir-
bančias, dūzgiančias“, – sako 
Robertas.

Iki 2000 metų vyriškis laikė 
10–15 šeimų, o dabar jo bite-
lės gyvena 100 avilių ir ganosi 
penkiose vietose Nemajūnuo-
se ir Alksniakiemyje. Robertas 
pasakoja, kad iš pradžių bičių 
laikymas buvo tik širdžiai ma-

lonus užsiėmimas ir laiko pra-
leidimas gamtoje. Vėliau dau-
gėjo įgūdžių, žinių, plėtėsi aki-
ratis lankantis ir užsienio šaly-
se pas bitininkus. Dabar tai ne 
tik malonus užsiėmimas, bet ir 
pajamos. Nors, pasak Roberto, 
pirmiausia – meilė, malonu-
mas, o paskui ir rezultatas.

Meilė bitėms reikalauja 
ir didelio rūpesčio

Robertas meilę gamtai pa-
juto labai anksti, gražiose Ne-
majūnų apylinkėse. Tai lėmė ir 
jo pasirinkimą mokytis miški-
ninko profesijos. Tačiau gyve-
nimas taip susiklostė, kad už-
baigti studijų nepavyko. Taigi 
ir dirbti miškininku neteko. 
Nemažai metų dirbo statybose, 
truputį vairuotoju, o dabar jau 
du dešimtmečius dirba UAB 
„Birštono šiluma“ katilinėje. 
Laisvu nuo pagrindinio darbo 
laiku rūpinasi savo bitynu. O 
darbo tikrai nemažai – reikia 
prižiūrėti biteles ir jų avilius, 
atskirti šeimas, sujungti ir pa-
daryti naujas, pakeisti moti-
nėles ir kt. 

„Šis mano užsiėmimas lyg 
ir kompensuoja tą nuoskaudą, 
kad neįgyvendinau svajonės 
tapti miškininku. Juk tai irgi 
susiję su gamta, o aš džiau-

giuosi atradęs tą nišą, kurioje 
gerai jaučiuosi ir man čia pa-
tinka“, – sakė bitininkas.

Kaip ir kiekvienas darbas, 
bičių priežiūra reikalauja žinių, 
išmanymo ir patirties. Rober-
tui patirties jau netrūksta, bet 
žinios, sako jis, visada pra-
verčia, ypač įgytos lankantis 
kitose Europos šalyse. Tačiau 
pradžiamokslis, kaip ir visų 
bitininkų, buvo garsiojo Jono 
Kriščiūno „Bitininkystė“. Ro-
bertas yra Lietuvos bitininkų 
sąjungos narys, tad ne tik ke-
liauja ir sužino daug naujovių, 
bet ir dalyvauja seminaruose, 
kurių metu bičiuliai dalijasi pa-
tirtimi ir pastebėjimais.

Pasak bitininko, darbas su 
bitėmis labai malonus, nes 
nuolat būdamas gamtoje jauti 
jos ritmą ir pokyčius. Kasdien 
nuoširdžiai rūpiniesi bitutėmis, 
stengiesi, kad joms būtų kuo 
geriau, kad nieko netrūktų, kad 
nepultų ligos ir kenkėjai, o tai 
duoda stiprų grįžtamąjį ryšį, 
nes šeimos stiprėja, medaus 
daugėja. Bičių šeimos stiprios 
tada, kai gerai prižiūrimos, 
vykdoma atranka. „Turiu atsi-
rinkęs porą bičių rasių– Karni-
ka ir Bakfasta. Šių rasių bitutės 
gerai prisitaikiusios prie mūsų 

gamtinių sąlygų, darbščios ir 
draugiškos, neagresyvios. O 
turint geras motinėles galima 
tikėtis gerų rezultatų“, – sako 
bitininkas.

Bitininkas kasmet atnaujina 
vieną trečdalį bityno, atren-
ka geriausias šeimas, pakei-
čia motinėles, kurios darbin-
giausios būna 2 metus. Nuo 
motinėlės priklauso šeimos 
dydis ir sunešto medaus kie-
kis. Paprastai motinėles augi-
na sertifikuoti bitynai, turintys 
teisę jas dauginti ir parduoti. 
Bičių reikšmė yra didesnė, ne-
gu mes galvojame. Tai ne tik 

medus ir jo produktai. Tokia 
maža bitė, tačiau kokia ji svar-
bi visai Žemės biosferai.

 Apie medų ir jo 
produktus

Lankantis bityne šiltą spalio 
dieną bitelės dar ramiai dūzgė, 
skraidė ir rinko medų. Rober-
tas sakė, kad kitais metais tokiu 
laiku bitelės jau ilsėdavosi. O 
dabar dar yra žydinčių augalų, 
tai dar išskrenda padirbėti. Bi-
tininkas pasakojo, kad papras-
tai bitės nubunda pavasarį, ko-
vo mėnesį, o ruošiasi žiemos 
miegui jau rugsėjį. „Šiemet 
visu mėnesiu pailgėjo šiltasis 
metų laikas, tad bitės dar ak-
tyvios“, – sakė bitininkas, pa-
stebėdamas, kad gamta šiemet 
susijaukė, štai viržiai žydėjo 
net du kartus – liepos ir rugsė-
jo mėnesiais. 

Dar yra žydinčių garstukų, 
dobilų ir kai kurių rudeninių 
augalų. Tad ir skraido bitės, 
renka po lašelį nektarą, ne-
užmiršdamos atsigerti ir van-
denėlio.

Svarbiausias bičių produk-
tas – medus. O jo būna įvai-
rių rūšių. Pavasarį bitės lanko 
pirmuosius žiedus, renka miš-
ko augalų medų, vėliau žydi 

liepos, kiti įvairūs vasaros au-
galai, grikiai, rapsai... Pava-
sariniam medunešiui itin tin-
kami lazdynai, sedulos, blin-
dės, gluosniai, tuopos, klevai, 
miško avietės, sodų augalai, 
vasarą didžiajam arba pagrin-
diniam medunešiui įtakos turi 
liepos, šaltekšniai ir įvairiausi 
pievų bei daržų augalai. Idea-
lu, jeigu netoliese būtų dideli 
plotai dobilų, rapsų ar kitų me-
dingų žemės ūkio naudmenų.

Tačiau bitininkas pamini, 
kad sunešto iš vienos rūšies 
augalų medaus vargu ar kur 
gali rasti. Mūsų krašte bitės 

medų paprastai suneša iš įvai-
rių tuo metu žydinčių augalų, 
tačiau kartais būna vienas vy-
raujantis augalas, kurio vardu 
medus dažnai ir pavadinamas. 
Taip ir atsiranda liepų, grikių 
ar rapsų medus. Kiekvienas 
nektaras turi tam tikrų, tik jam 
būdingų savybių. Štai rapsų 
medus – palengvina virškini-
mą, grikių meduje gausu mi-
neralų, aviečių medų pataria-
ma vartoti nuo kosulio, liepų 
medus tinka sergant kvėpa-
vimo takų ligomis ar profi-
laktiškai.

Labai svarbu laiku išimti 
medų, kai jo pilni koriai, nes 
reikia, kad bitės visą laiką tu-
rėtų darbo. Jeigu bitės prine-
šė pavasario medaus, reikia jį 
išimti, vėliau reikia išimti lie-
pų medų.

Šiltojo sezono metu viena 
bičių šeima, jos nevežiojant į 
ganyklas,  prineša apie 30–70 
kilogramų medaus. Geriau-
sia, kai medingi augalai auga 
netoli ir bitėms reikia skristi 
iki darbo vietos 2–3 kilome-
trus. Aišku, jos nuskrenda ir 
toliau, tačiau medaus suren-
ka mažiau.

Medų mėgsta ir Roberto šei-
ma – vaikai ir anūkai. Rem-
damasis įvairių Europos šalių 
statistika, bitininkas pamini, 
kad mūsų žmonės per mažai 
vartoja medaus, kad prasta jo 
vartojimo kultūra.

Kiti bitininkai užsiima įvai-
resnių medaus produktų ga-
myba, bet tam reikia ir išskir-
tinių sąlygų. Robertas pats 
paruošia ir parduoda tik natū-
ralius bičių produktus – me-
dų, bičių duonelę, pikį. Savo 
produkciją parduoda turguje, 
mugėse, taip pat turi nuolatinių 
pirkėjų, kurie mielai perka me-
dų, surinktą Nemuno kilpų re-
gioninio parko teritorijoje. Tad 
galima manyti, kad Roberto 
bičių medus ir jo produktai yra 
ekologiški ir natūralūs. Kaip 
sakė bitininkas, medus – vie-
nas iš vertingiausių produk-
tų, gamtos dovana žmogui. 
Bitelė, nešanti saldų nektarą į 
korius ir paverčianti jį medu-
mi, yra tarsi darbštumo įsikū-
nijimas. Ne veltui tvarkingas ir 
darbštus žmogus lyginamas su 
bite. Taip pat ypatingas ir pats 
bičių gyvenimas avilyje pasi-
žymintis vieningumu, darbų ir 
pareigų pasiskirstymu.  
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Nekilnojamasis 
turtas

Parduoda
2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. (35 kv. m) mediniame 
name Prienuose. Tel. 8 648 
12448.

2 k. bt. (37 kv. m, I a. 5 a. reno-
vuotame name, gražus vaizdas 
per langą, yra balkonas, su dalimi 
baldų, draugiški kaimynai, netoli 
tvenkinys) Vytenio g. prie šeimos 
klinikos „Vita Simplex“, Prienuo-
se. 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., kam-
bariai 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 name-
lis, elektra, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, netoli bendro naudojimo 
tvenkinys, geras privažiavimas, 
sodas kampinis, 6 a žemės) SB 
„Nemunas“, Šilėnų k., Birštono 
sav. Tel. 8 688 45936.

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

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.).

GARAŽUS
Garažą Prienuose. Tel. 8 611 
08078.

Pritarė įmonių steigimui virtualioje buveinėje  
Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui, kad įmonių steigėjai 
galėtų pasirinkti fizinę ar virtualią buveinę. Seimui pritarus Civilinio 
kodekso pakeitimams Lietuva taptų viena pirmųjų pasaulyje, 
įteisinusių virtualią buveinę.

Sutiko stebėti artėjančias NATO pratybas
Rusija ir Baltarusija priėmė kvietimą stebėti iki lapkričio 7 d. 
vyksiančias NATO karines pratybas „Trident Juncture“ Norvegijoje. 
Pratybose dalyvaus apie 50 tūkst. karių, 130 karo lėktuvų ir 70 
laivų ir apytikriai 10 tūkst. karinės technikos vienetų.

Nauja ARATC paslauga biudžetinėms 
įstaigoms – maisto atliekų surinkimas  
Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centras (ARATC) 
ryžosi dar vienam 
eksperimentui – pirmasis 
Lietuvoje pradėjo 
surinkinėti maisto atliekas 
iš biudžetinių regiono 
savivaldybių įmonių: 
ugdymo ir švietimo, 
sveikatos priežiūros ir kitų 
įstaigų, kuriose teikiamos 
maitinimo paslaugos.  

Ši paslauga biudžetinėms 
įmonėms papildomai nie-
ko nekainuos – ji bus teikia-
ma pagal bendrus rinkliavos 
principus. 

Naujovė dar tik pradeda-
ma įgyvendinti, bet daugelis 
įstaigų jau pasirašė sutartis 
su ARATC, kurio darbuoto-
jai ne tik nemokamai surinks 
ir išveš maisto atliekas, bet ir 
sutvarkys visus tam būtinus 
dokumentus. 

„Tai – ne tik pagalba bei 
palengvinimas biudžetinėms 
įmonėms, bet pirmiausia - ga-
limybė mažinti mišrių atliekų 
kiekį bei siekis išsiaiškinti re-
alią situaciją maisto atliekų 
tvarkymo srityje, kurioje, de-
ja, yra daug nesąžiningos vei-
klos ir manipuliacijų“, - sakė 
ARATC direktorius Algirdas 
Reipas. 

Pagal galiojančius reikala-
vimus, visos maitinimo pas-
laugas teikiančios įmonės pri-
valo maisto atliekas tvarkyti 
atskirai nuo kitų komunalinių  
atliekų, perduodamos jas li-
cencijuotiems maisto atliekų 
tvarkytojams. Tačiau prakti-
ka rodo, kad maisto atliekų 
tvarkymo sutartys dažnai su-
daromos tik dėl formalumo, 
o labai dideli maisto atliekų 
kiekiai yra išmetami kartu 
su mišriomis komunalinėmis 
atliekomis ir vėliau šalinami 
sąvartyne. 

Tad eksperimentą įgyvendi-
nantis ARATC tikisi, kad siū-
loma naujovė padės užkirsti 
kelią tolesniam nesąžiningam 
veikimui bei leis sumažinti į 
sąvartyną patenkančių atlie-
kų kiekį ir atskirai surinktas 
maisto atliekas, kurios yra 
perdirbamos, panaudoti ener-
gijos gamybai.  

Maisto atliekos iš biudže-
tinių įstaigų bus surenkamos 
specialiai tam pritaikytu auto-
mobiliu ir gabenamos į Aly-
taus regiono atliekų tvarkymo 
technologijų centre veikian-
čius biologinio apdorojimo 
įrenginius. 

Naujovę įgyvendinantis 
ARATC maisto atliekas iš su-
tartis pasirašiusių biudžetinių 
įstaigų surinkinės vieną kar-
tą per savaitę, tad įmonėms 
sumažės rūpesčių dėl susi-
dariusių maisto atliekų laiky-
mo. Maisto atliekų tvarkymo 
įmonės šios rūšies atliekas su-
renka vieną kartą mėnesį, tad 
joms laikyti reikia tinkamų 
sąlygų, o ne visos įstaigos jas 
turi, be to tai reikalauja ir pa-
pildomų kaštų.  

Pradedama įgyvendinti 
naujovė leis sumažinti ir fi-
nansinę naštą biudžetinėms 
įstaigoms, kurioms, įvedus 
dvinarę rinkliavą, išlaidos 
už atliekų tvarkymą labai iš-
augo. 

ARATC Maisto atliekas surenkantis automobilis 

Eksperimentą, nemokamai 
surenkant maisto atliekas iš 
biudžetinių įstaigų, planuoja-
ma vykdyti vienerius metus. 

„Tai leis mums sužinoti rea-
lią situaciją maisto atliekų sri-
tyje, pamatyti, kokie jų kiekiai 
susidaro, kaip sumažės miš-
rių, sąvartyne šalinamų  atlie-
kų kiekis“, - kalbėjo ARATC 
vadovas A. Reipas. Remiantis 
gautais duomenimis, bus prii-
mami sprendimai dėl tolesnio 
paslaugos teikimo. 

Jau šį rudenį Alytaus regi-
one pradedamas ir atskiras 
maisto atliekų surinkimas iš 
gyventojų. Regiono miestų ir 
miestelių individualių namų 
gyventojams jau yra išdalinti 
konteinerių maisto atliekoms 
surinkti komplektai, kuriuos 
sudaro 120 litrų talpos kon-
teineris su oro cirkuliacija ir 
filtravimu, orui pralaidus ki-
birėlis maisto atliekoms rink-
ti ir sandari talpa panaudotam 
aliejui bei riebalams. 

Naujuosius konteinerių 
komplektus, kaip ir visus 
konteinerius iki šiol, gyvento-
jai gavo nemokamai. Maisto 
atliekų konteineriai yra pažy-
mėti specialiais elektroniniais 
žymekliais ir kiekvienas jų 
pakėlimas bus fiksuojamas. 
Atskiras maisto atliekų surin-
kimas nustatytam rinkliavos 
dydžiui įtakos neturės. 

2018-11-07 11.30 val. bus atliekami žemės sklypo (kad. 
Nr. 6910/0007:15) Alksnių g. 22, Šiauliškių k., Prienų r. 
kadastriniai matavimai. Matavimus atliks matininkė Rūta 
Balčiauskienė, tel. (8 37) 787843, el. p. ruta.balciauskie-
ne@registrucentras.lt, adresas: Laisvės al. 32A, Kaunas. Į 
matavimus kviečiame atvykti gretimo žemės sklypo (kad. 
Nr. 6910/0007:8) Alksnių g. 19, Šiauliškių k., Prienų r. sa-
vininkus Eimutį Alviką ir Titą Alviką. Jei nedalyvausite 
nurodytą dieną, galėsite per 30 d. (nuo matavimų dienos) 
susipažinti su atliktais matavimais ir pareikšti pastabas.

„OPTIKA ARMELT“ 

• Gydytojo konsultacija  • Akinių gamyba
• Rėmelių remontas • Juvelyro paslaugos

Darbo laikas: I–V  10–18 val.
Adresas: Vytauto g. 24, Prienai.

TEL.: 8 688 08095, 8 612 26398.
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Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!

Prenumeruokite telefonu 
8 700 55 400 išsikviesdami 
laiškininką į namus arba 
internete adresu www.

prenumeruok.lt. 

Taip pat - Prienų pašte  
(J. Brundzos g. 1, Prienuose)

PASLAUGOS

Lazerinės dermatologijos 
kabinetas. Odos, plaukų, nagų 
ligos. Lytiniu būdu plintančios 
ligos. Karpų, kraujagyslių gy-
dymas. Tatuiruočių šalinimas. 
Raukšlių, randų gydymas. Už-
pildų leidimas. Apgamų apžiūra. 
Priimami vaikai ir suaugusieji. 
Adresas: Vilties g. 32, Alytus, tel.: 
(8  315) 72480, 8 685 32787.

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

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

Paskolos!!! Suteikiame 
paskolas ir refinansuojame Jūsų 
skolas (ir antstolių) iki 10 000 Eur 
laikotarpiui iki 48 mėn. Konku-
rencingai 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.

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

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

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...

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

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

8 614 38124. 

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

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

Įvairias malkas kaladėmis. Prista-
to. 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.

Sausas, skaldytas pušines malkas. 
Atveža. Gali atvežti ir mažais 
kiekiais. Tel. 8 609 14843.

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. 

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

Prekybinę įrangą: lentynas, šaldy-
tuvą-vitriną (2 vnt.), elektronines 
ir mechanines svarstykles. Tel. 8 
686 68480.

Pigiai: „Viasat“ visą komplektą, 
CD grotuvą, stiprintuvą, kolo-
nėles, vyrišką striukę (52 dydis, 
tamsiai žalios spalvos) ir vaikišką 
(6 m. vaikui) sportinį kostiumą. 
Tel. 8 600 22892.

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

Naudotą centrinio šildymo kieto 
kuro katilą (120 Eur). Tel. 8 607 
02535.

Centrinio šildymo katilą su lan-
kainiais („rinkėmis“). Traktoriaus 
T-25 galinę padangą. Siuvamą-
ją mašiną (kojinę). Tel.: 8 685 
11268, 8 685 11266.

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

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

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

Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602 
48941.

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

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

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

Maistines bulves ir žieminius 
kopūstus, tinkamus raugti (0,20 
Eur/kg). Tel. 8 601 05587.

Pašarines bulves. Tel. 8 689 
44091.

Bulves. Išrašo sąskaitas faktūras. 
Iki 2 tonų gali pristatyti į vietą. Tel. 
8 683 47763.

Traktorių „T-40“, kultivatorių, 
girnas, priekabą, akumuliatoriaus 
įkroviklį, kompresorių (dviejų pa-
dėčių), suvirinimo aparatą (trijų 
fazių), 5 ratų šieno vartytuvą, du 
kėliklius („domkratus“), 6 statines 
(talpa po 200 litrų), 3 aliuminio 
bidonus, dvi metalines vonias, 
arklines porines darbines roges, 
vežimą, akselinę, traktorines ša-
kes šieno ritiniams vežti, du lovius 
kiaulėms šerti (3 mm skardos), 
10 ritinių pernykščio šienainio, 
didelę rankinę mėsmalę. Tel. 8 
600 19450.

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.

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

IŠSINUOMOJA

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.

Automobiliai ir 
jų dalys

Parduoda
„Peugeot 206“ (2000 m., 1,9 l, D, 
TA iki 2020 m. 03 mėn., 4/5 durys, 
mėlynos perlamutrinės spalvos, 
1000 Eur). Tel. 8 607 02535.

Perka
Brangiai superka įvairius automo-
bilius (tvarkingus ir gali būti su 
defektais). Tel. 8 684 44304.

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

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

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

ŽEMĖS ŪKIS

PARDUODA
Triušių skerdieną. Tel. 8 616 
78865.

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

Ūkininkas parduoda svilintą 
kiaulių skerdieną. Perkant 2 
puseles (visą kiaulę) kaina 2,30 
Eur/kg. Atvežame. Tel. 8 607 
12690.

Paršelius (šeriami sausais paša-
rais) ir suaugusias kiaules mėsai. 
Tel.: 8 652 67859, 8 658 07728.

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

Miežius (9 Eur/50 kg). Tel. 8 684 
95866.

Ekologiškai užaugintas maistines 
bulves (10 Eur/50kg). Tel. 8 605 
63202.

Perka
1-2 k. butą Prienuose. Gali būti ir 
šalia Prienų. Tel. 8 607 49133.

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

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

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

Tel. 8 682 61641.

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

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

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),  
8 620 35000 („Omnitel“), 
 8 613 79515 („Tele 2“).
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Pagalbinė virėja (darbas pilnu 
etatu pamainomis, kas antras sa-
vaitgalis laisvas), indų plovėja (yra 
keletas papildomų darbų, darbas 
nuo 10.30 iki 15.00 val. nuo 
pirmadienio iki ketvirtadienio) ir 
pagalbinis darbuotojas (darbas 
savaitgaliais, tinka mokiniai, 
studentai, pensininkai). Darbas 
Prienuose. Galima važinėti su 
kolektyvu iš Naujosios Ūtos ir 
Balbieriškio. Tel. 8 650 41148. 

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

UAB „Magnusta“ ieško ben-
drastatybinių darbų darbinin-
kų, santechnikų-montuotojų 
bei atestuotų darbų vadovų 
mūsų objektuose Vokietijoje. 
Mes NE tarpininkai. Apmokame 
kelionę, gyvenimą, duodame 
transportą ir darbo rūbus. Tel. 8 
614 62431.

Statybos įmonė ieško ventiliuo-
jamo fasado apšiltintojų ir pagal-
binių darbininkų darbui Kaune. 
Teirautis tel. 8 677 01314.

Ieškome sodybos prižiūrėtojo 
bei pagalbinio darbininko. Tel. 8 
687 71665.

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

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

Dovanoja

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

Ieško

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

Kviečia

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

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

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

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

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

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

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

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Tvarkinga, be žalingų įpročių, 
moteris darbo dienomis prižiūrėti 
senutę ir kartu gyventi Prienų r. 
Tel. 8 684 37900.

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

Nestandartinių medinių 
baldų, laiptų, palangių ir 

kt. gamyba, baldų  
restauravimas ir remontas. 

Žaisliniai baldai, žaislai, 
originalūs proginiai  

suvenyrai. 
Darbų pavyzdžiai: 

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

Tel. 8 687 91723.

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

Remontuojame 
skalbykles, džiovy-
kles, el. virykles ir 
kt. Suteikiame ga-
rantiją, taikome

nuolaidas! Atvykstame į 
namus, dirbame ir savait-
galiais. Tel. 8 645 04370.

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

Remontuojame automobilius: va-
žiuokles, generatorius, starterius, 
smulkias kėbulo dalis. Suvirinimo 
darbai. Ruošia technikinei apžiū-
rai. Tel. 8 646 30229.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, at-
sijas ir kitus birius krovinius. Tel. 
8 690 66155.

Pigiausiai vežame žvyrą, smėlį, 
juodžemį, skaldą ir kitus birius 
krovinius. Tel. 8 678 56007.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NUKelta Į 12 p. 

Kviečia
PRIENŲ KULTŪROS IR 
LAISVALAIKIO CENTRAS 
KVIEČIA SUAUGUSIUOSIUS Į 
KOLEKTYVUS

Moterų ansamblis „Pienė“. Prienų 

kultūros ir laisvalaikio centre, cho-
ro studijoje (II aukšte). Kolektyvo 
vadovė Aldona Šyvokienė, tel. 8 
687 24 993

Folkloro grupė „Gija“. Naujų narių 
priėmimas – rugsėjo mėn. antra-
dieniais ir ketvirtadieniais  18.00 

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonomikos, 
kultūros ir politikos naujienų!

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

UAB „Kauno autobusai“ – viena seniausių ir didžiausių 
keleivių pervežimo įmonių Lietuvoje, neatsiejama 
Kauno miesto dalis, reikalinga ir įvertinta viešojo 
transporto naudotojų bei kitoms įmonėms teikiamo-

mis paslaugomis besinaudojančių klientų.

Troleibusų elektrinės dalies techninis aptarnavimas ir 
remontas; troleibusų elektros agregatų remontas ir 
aptarnavimas; transporto priemonių elektronikos 

aptarnavimas ir taisymas. 

Techninis išsilavinimas transporto elektros ar 
elektronikos srityje.

Darbo patirtis pagal turimą specialybę ne mažiau 
kaip 1 metai.

IEŠKOME

DARBO POBŪDIS

REIKALAVIMAI

Darbo vieta: troleibusų remonto dirbtuvės, 
Islandijos pl. 209, Kaunas.

Darbo užmokestis: abipusiu susitarimu pagal 
nustatytą valandinį įkainį + priedai.

Dokumentai: išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, 
CV, pasas ar tapatybės kortelė.

Dokumentai priimami: personalo skyrius, 
Raudondvario pl. 105, Kaunas.

Stabilų darbą, socialines garantijas, tobulėjimo ir 
karjeros galimybes.

KITA INFORMACIJA

SIŪLOME

DAUGIAU INFORMACIJOS TEL. 8 612  11 735

BUDINČIŲ ELEKTRIKŲ;
ŠALTKALVIO - ELEKTRIKO;

ELEKTRONIKOS SPECIALISTO.
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Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Spalio 27 d. Prienų sporto arenoje 
–  tarptautinis dziudo čempio-
natas, skirtas įmonės „Sparta 

Gruppen“ taurei laimėti. Varžybų 
atidarymas – 9.30 val. Atidarymo 
metu – „Ledų lietus“ visiems spor-
tininkams, šokių studijos „E‘GO“ ir 
geros nuotaikos grupės „Mylimas 
klounas“ pasirodymas. Varžybų 
metu kovos mažieji „Lietuviškųjų 
ristynių“ dalyviai. 

Spalio 27 d. 10 val. – Prienų rajono 
snukerio čempionatas. Čempiona-
tas 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 kolekty-
vai. 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 – nemoka-
mas seminaras „Tvirta ir sveika 
santuoka visam gyvenimui“.  4 
susitikimai po 2,5 valandos, an-
tradieniais, 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 

val. Prienų kultūros ir laisvalai-
kio centre, choro studijoje (II 
aukšte). Kolektyvo vadovė  Dalė 
Zagurskienė, tel. 8 685 01 263

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

Pagyvenusiųjų liaudiškų 
šokių kolektyvas „Vajau-
nas”. Naujų narių pri-
ėmimas –  spalio mėn. 
antradieniais ir ketvirta-
dieniais 18.00 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centre, choreografijos 
salėje (II aukšte). Ko-
lektyvo vadovė Ligita 
Gediminienė, tel. 8 612 
70 673

Mėgėjų teatras „Lan-
gas“. Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre, tea-
tro studijoje (II aukšte). 
Kolektyvo vadovė Alma 
Vaišnienė, tel. 8 610 34 
625

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

PRIENŲ KULTŪROS IR 
LAISVALAIKIO CENTRAS 
KVIEČIA VAIKUS Į 
KOLEKTYVUS

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

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

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

HOROSKOPAS
Spalio 29 - lapkričio 4 d.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

DARJUŠAS IR KŠIŠTOfAS LAvRINOvIčIAI
Stichija: Vanduo
Planeta: marsas

Savaitės diena: antradienis
Akmuo: koralai, akvamarinas, karbunkulas
Spalvos: visi raudonos spalvos atspalviai

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Pirmadienį pjausite vaisius to, ką pa-
sėjote praeitą savaitę. Antradienį ar 
trečiadienį netikėta žinia gali pakeisti 
visos dienos planus. Laukite nekvies-
tų svečių. Aktyvi visuomeninė veikla 
antroje savaitės pusėje gali baigtis 
audringu meilės romanu. Nebijokite 
savo natūralios prigimties ir porei-
kių, priimkite ir mylėkite save tokį, 
koks esate.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Antradienį ar trečiadienį netikėta ži-
nia gali pakeisti visos dienos planus. 
Laukite nekviestų svečių. Savaitės 
viduryje aplinkinių bambėjimas te-
netrukdo jums užsiimti tuo, ką mo-
kate ir mėgstate. Savaitgalį būsite 
labai gerai nusiteikęs ir ypač patik-
site vaikams. meniškos prigimties 
žmonės galėtų drąsiau imtis ekspe-
rimentų - rezultatai tikrai gali pranok-
ti lūkesčius.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Savaitės pradžioje galite susirasti 
naują draugą ar verslo partnerį. Sa-
vaitės viduryje teks sunkiai padirbėti, 
užtat rezultatai bus to verti. Savaitgalį 
pasistenkite nieko neimti giliai į širdį. 
mažiausio pasipriešinimo kelias ti-
kriausiai bus ir pats tinkamiausias.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Problemos dėl giminaičių savaitės 
pradžioje gali apkartinti visą savai-
tę. Antradienį ar trečiadienį neap-
galvotas užsispyrimas padaryti jums 
meškos paslaugą. Neįvarykite savęs 
į kampą pats. Savaitgalį jūsų įtaka 
žmonėms bus kur kas didesnė nei 
jums pačiam atrodo.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Savaitės pradžioje dirbkite ypač ati-
džiai, nes lengvai galite būti apkal-
tintas nebūtomis nuodėmėmis ar 
klaidomis. Antroje savaitės pusėje 
būtinai raskite laiko sportui ar kokiai 
kitokiai fizinei veiklai. Į galimus nesu-
sipratimus ar nesėkmes savaitgalį pa-
sistenkite reaguoti ramiai - tikriausiai 
spėsite nuveikti anaiptol ne viską, ką 
esate susiplanavęs.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Kad išsaugotumėte taiką, savaitės 
pradžioje teks eiti į kompromisą, o gal 
net pačiam siekti jo. Tarp antradienio 
ir trečiadienio nemažai laiko teks skir-
ti buičiai. Tikriausiai tvarkysite savo 
namą ar butą. Sekmadienį pagaliau 
pamirškite visa, kas kėlė jums rūpes-
čių visą savaitę, ir pagaliau užsiimkite 
tuo, kas jums iš tiesų įdomu.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Pirmoje savaitės pusėje užsiimkite nau-
jo verslo projektais ar nekilnojamojo 
turto reikalais. jums gali būti pasiūlytas 
iš tiesų perspektyvus planas, bet savo 
asmeninių pinigų verčiau neinvestuo-
kite. Antroje savaitės pusėje pasisten-
kite būti komunikabilus ir draugiškas. 
Kuo daugiau naujų pažįstamų įgysite 
šiomis dienomis, tuo geriau.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Finansinės investicijos savaitės pradžio-
je tikriausiai bus sėkmingos. Visi poky-
čiai bus tik į naudą. jei nebūsite perne-
lyg drovus, ketvirtadienį ar penktadienį 
galite užmegzti naują jaudinantį meilės 
ryšį. Savaitgalį teks nemažai rūpintis 
šeimos ar giminės reikalais, ir tarpais 
tai bus gana nuobodu ar įkyru.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Savaitės viduryje tikriausiai laukia ke-
lionė. Atidžiai saugokite savo bagažą. 
Tikriausiai sutiksite labai įdomių žmo-
nių. Šalin drovumą ir uždarumą - turite 
būti komunikabilus ir atviras naujoms 
idėjoms. Savaitgalį pagaliau apsispręs-
kite dėl meilės reikalų - bent jau sau 
aiškiai pasakykite, taip ar ne.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Savaitės pradžioje jums pavyks savo 
požiūrio teisingumu įtikinti aplinkinius, 
bet visą realų darbą įgyvendindamas 
savo idėją turėsite nuveikti pats. Ką 
gi, jums bent jau netrukdys. Iš savo 
veiklos antroje savaitės pusėje galite 
tikėtis neblogo finansinio pelno. Šią 
savaitę turėsite gana daug reikalų su 
žmonėmis iš tokių sferų, su kuriomis 
paprastai nesusiduriate.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Pirmoje savaitės pusėje turėtumėte vi-
sa galva pasinerti į verslo ar tarnybos 
rūpesčius. Pirmadienį kaskitės giliai, 
kad sužinotumėte visą tiesą apie savo 
partnerį. jei ketinate pirkti ar parduoti 
nekilnojamąjį turtą, geriausiai tai pada-
ryti antradienį ar trečiadienį. Negaiškite 
laiko pernelyg ilgai galvodamas apie 
svetimas klaidas ir problemas - neliks 
laiko savosioms.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Savaitės pradžioje įgytos žinios labai 
pravers ateityje. Skirkite pakankamai 
laiko profesiniam tobulėjimui. Nein-
vestuokite nei laiko, nei pinigų į sveti-
mus projektus. Eikite savo keliu. Antroje 
savaitės pusėje nutiks kažkas, kas jus 
tiesiogiai liečia, bet kol kas susilaiky-
kite nuo griežtų vertinimų ar spren-
dimų, nes jums žinomos anaiptol ne 
visos aplinkybės.

79073 arba http://www.gtinsti-
tutas.lt/node/386

Lapkričio 7 d. 18 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – Juozas 
Erlickas ir jo „Laisvoji programa“. 
Dalyvauja D. Slipkus ir V. Mikeliū-
nas. Bilieto kaina – 12 Eur.

Lapkričio 9 d. 12 val. Veiverių 
šaulių namuose – Veiverių 
neįgaliųjų draugijos ansam-
blio „Viltis“ 15 metų veiklos 
minėjimas.

Lapkričio 9 d. 18 val. Skriau-
džių laisvalaikio salėje 
– Naujosios Akmenės Ra-
mučių gimnazijos Talentų 
klubo muzikinis spektaklis 
„Prašau, mylėkit mano Lie-
tuvą“. Įėjimas nemokamas. 
Režisierė ir siužeto autorė 
Violeta Serbintienė.

Lapkričio 12 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– spektaklis-tragikomedija 
„Vėjas topolių viršūnėse“. 
Bilieto kaina – 8 Eur.  Dviejų 
dalių spektaklis, trukmė 

–2.00 val.,1 pertrauka.   Režisie-
rius – Rolandas ATKOČIŪNAS.   
Scenografė ir kostiumų dailininkė 
– Kotryna DAUJOTAITĖ. Kompozi-
torius – Vidmantas BARTULIS. Vai-
dmenis kuria aktoriai: Liubomiras 
LAUCEVIČIUS, Albinas KĖLERIS, 
Petras VENSLOVAS

Lapkričio 14 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– atlikėjos Giulijos nauja koncer-
tinė programa „Kelionė pas tave“. 
Bilieto kaina – 10 Eur. Koncerto 
metu girdėsite naujas, nesenai 
pasirodžiusias dainas ir laiko pa-
tikrintas populiariausias Giulijos 
dainas, kurios bus atliktos nau-
jovišku, savitu ir tuo pačiu metu 
įprastu, ausiai maloniu skambe-
siu. Su Giulija scenoje pasirodys 
grupė „Combo Band“ (boso gitara 
Arūnas Armonas, gitara Marius 
Franckevičius, mušamieji Kęstu-
tis Leonavičius, klavišiniai Linas 
Janušauskas).

Lapkričio 18 d. 15 val. Veiverių 
šaulių namuose – Marijampolės 
kultūros centro Liudvinavo sky-
riaus teatro „Žalias sodas“ spek-
taklis – 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 – bažny-
tinių chorų šventė „Šv. Cecilija 
– menininkų globėja“. Renginys 
nemokamas. Dalyvaus Ąžuolų 
Būdos, Pažėrų, Jūrės miestelio ir 
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. 

Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje 
eksponuojama Virgilijaus Kedžio 
grafikos darbų paroda „Minčių 
impresijos“. Paroda veiks spa-
lio–lapkričio mėn.

Išlaužo seniūnijos salėje spalio 
mėn. eksponuojama tautodaili-
ninkės Ramutės Onutės Bidvienės 
autorinė darbų paroda „Prakalbin-
tas linas“.

Pakuonio bibliotekoje ekspo-
nuojama Prienų meno mokyklos 
fotografijos darbų paroda „Alpių 
refleksijos“. 

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

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

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

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Spalio 27 d. 21:30 val. Ten, kur tu / 
Jurga. Vytautas Mineral SPA 

Spalio 27 d. 18:00 val. Šefo Dariaus 
Dabrovolsko degustacinė vakarie-
nė. Vytautas Mineral SPA

Lapkričio 07 d. 18:30 val. Premjera 
/ Scenos Gražuolė. Birštono kultū-
ros centras 

Lapkričio 15 d. 19:00 val. Cinkas / 
Valstybinio jaunimo teatro spekta-
klis. 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 Kašpi-
rovskio dantys. Vytautas Mineral 
SPA 

Lapkričio 24 d. 17:00 val. Teatrų 
festivalis „Rojaus obuoliukai“. 
Birštono kultūros centras
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05:30 Klausimėlis 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 tūks-
tantmečio vaikai 11:30 Mūsų gyvū-
nai 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 žinio-
mis” 17:30 žinios. sportas. Orai 
18:00 Duokim garo! 19:30 sa-
vaitė 20:25 loterijos „Keno loto” 
ir „Jėga” 20:30 panorama 20:52 
sportas 21:00 Nenugalimas 22:00 
premjera. pasivaikščiojimai su šu-
nimis 23:30 Imbierinis žmogeliu-
kas 01:25 pasaulio dokumentika. 
laukiniai Vakarai 02:15 pasaulio 
dokumentika. Gamtos genijai 
03:10 Klausimėlis 03:30 Istorijos 
detektyvai 04:15 puaro

 
05:05 Madagaskaro pingvinai (1) 
05:30 Įspūdingasis žmogus-voras 
(23) 05:55 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (22) 06:25 sveiki 
atvykę į “Veiną” (3) 06:55 riterių 
princesė Nela (9) 07:25 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (15) 07:55 Ogis 
ir tarakonai (59) 08:00 Ogis ir tara-
konai (60) 08:10 Ogis ir tarakonai 
(61) 08:20 KINO pUsrYČIaI Bi-
tės filmas 10:05 Kapitonas Karda-
dantis 12:00 žiedų valdovas. žie-
do brolija 15:40 Ne vienas kelyje 
16:20 Teleloto 17:30 žinios 18:25 
sportas 18:28 Orai 18:30 Lietu-
vos balsas 21:05 leidimas žudyti 
23:00 Kaulinis tomahaukas 01:35 
pats baisiausias filmas 3 

 
05:05 Naujokė 05:30 Naujokė 
06:15 televitrina 06:30 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 07:00 
transformeriai. Maskuotės meis-
trai 07:30 aladinas 08:00 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 08:30 
Mamyčių klubas 09:00 Kulinarinis 
detektyvas 09:30 penkių žvaigž-
dučių būstas 10:00 pasaulis pa-
gal moteris 10:30 svajonių so-
dai 11:30 aplink lietuvą. Miestai 
12:30 Namai 14:15 raganaitės 
2 16:00 sniego drakonas 18:00 
raudonas kilimas 18:30 tV3 ži-
nios 19:22 tV3 sportas 19:27 tV3 
orai 19:30 X Faktorius 22:00 Džo 
Breivenas 23:55 Mančesteris prie 
jūros 02:30 pagrobti vaikai 04:05 
Džo Breivenas

05:20 lietuvos galiūnų čempio-
nato finalas 06:20 laukinių gyvū-
nų pasaulis (4) 07:30 tauro ragas 
08:00 sveikatos kodas 09:00 
Vaikai šėlsta (35) 09:30 laukinių 
gyvūnų pasaulis (5) 10:40 Velniš-
ki stivo Ostino išbandymai (12) 

11:40 anthonis Bourdainas. Ne-
pažįstami kraštai (4) 12:35 ekstra-
sensų mūšis (1) 15:00 Nusikaltimų 
miestas (14) 15:30 laisvės karžy-
giai 16:00 Betsafe–lKl. žalgiris 
- lietkabelis 18:30 Dviese stotyje 
(1) 20:05 Dviese stotyje (2) 21:30 
Gyvi numirėliai (7) 22:30 Ugnies 
siena 00:40 Mirtinas žaibas

 
05:30 „Neprijaukinti. Kodjako sala“ 
07:00 programa 07:04 tV parduo-
tuvė 07:20 „pasaulis iš viršaus“ 
08:30 Kaimo akademija 09:00 
Šiandien kimba 10:00 „Nuostabūs 
gyvūnų pojūčiai“ (1) 11:10 ekovi-
zija 11:20 4 kampai 11:50 „Mentų 
karai: Kijevas. Klusnūs kareivė-
liai“ (2/3; 2/4) 14:00 „ant bangos“ 
(2/7; 2/8) 16:00 žinios 16:18 Orai 
16:20 Krepšinio pasaulyje su V 
17:00 Gyvenimo sparnai 18:00 
žinios 18:27 Orai 18:30 „Vėjas į 
veidą“ (1; 2) 20:00 žinios 20:22 
Orai 20:25 „Vėjas į veidą“ ( 2 tęs.) 
21:00 „24/7“ 22:00 žinios 22:27 
Orai 22:30 „pagrindinis įtariama-
sis“ (2/2) 00:00 „Gluchariovas“ 
(2/45) 01:05 „Bitininkas“ (2/13) 
02:10 „Mentų karai: Kijevas. si-
dabrinis durklas“ (4/4) 03:00 „Mo-
terų daktaras“ (2/32) 03:50 „Neiš-
sižadėk“ (48) 04:45 „Mentų karai: 
Kijevas. sidabrinis durklas“ (4/4) 
05:35 Vantos lapas  

 
06:10 televitrina 06:25 ledo ke-
lias 07:25 pieva 08:30 sandė-
lių karai 09:00 Gyvūnų manija 
09:30 Vienam gale kablys 10:00 
praeities žvalgas 10:30 planetos 
talentai 11:00 topmodeliai 12:00 
Beveik neįmanoma misija 13:00 
Didysis Igvasu krioklys 14:00 pa-
vojingiausi 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 21:00 žinios 
21:53 sportas 21:58 Orai 22:00 
Nakties tOp 22:30 X failai 23:30 
X failai 00:30 sučiupus nužudyti 
02:20 skorpionas 

 
05:05 stilius 06:00 lietuvos res-
publikos himnas 06:05 Neda. 
(Ne)viena diena rojuj 07:10 ar-
Ti 07:30 Kultūrų kryžkelė. Vil-
niaus sąsiuvinis 07:45 Kultūrų 
kryžkelė. Menora 08:00 Kultūrų 
kryžkelė. trembita 08:15 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus albumas 08:30 
Kelias 08:45 Krikščionio žodis 
09:00 premjera. Neribotos žmo-
gaus galimybės 09:30 Euroma-
xx 10:00 pasaulio lietuvių žinios 
10:30 atspindžiai 11:00 7 Kauno 
dienos 11:30 linija, spalva, for-
ma 12:00 lietuva mūsų lūpose 
12:30 pradėk nuo savęs 13:00 
stop juosta 13:30 Dainuoju lie-
tuvą 15:50 Šventadienio mintys 
16:20 europos vyrų rankinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
lietuva – portugalija. tiesioginė 
transliacija iš Klaipėdos 18:00 
Kultūringai su Nomeda 18:50 Is-
torijos perimetrai. 2 d. Knygos ke-
lias 19:45 premjera. popiežius. 
Galingiausias visų laikų žmogus 
20:30 panorama 20:52 sportas. 
Orai 21:00 skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus 21:55 Kon-
certuoja Justina Gringytė (me-
cosopranas) ir petras Geniušas 
(fortepijonas) 22:55 anapus čia ir 
dabar 23:40 Kino žvaigždžių alėja. 
paukščiai 01:35 apie pulkininką J. 
Konovalecą 

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 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 lo-
to” 14:00 žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. seserys 
17:30 žinios. sportas. Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Vartotojų 
kontrolė 20:25 loterija „Keno lo-
to” 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 krimi-
nalinė policija 1 01:00 lrt radijo 
žinios 01:05 savaitė 02:00 lrt 
radijo žinios 02:05 Klauskite dak-
taro 03:00 lrt radijo žinios 03:05 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Dviračio žinios 04:00 lrt radijo 
žinios 04:05 Vartotojų kontrolė 
05:00 seserys

 
05:05 Mano gyvenimo šviesa 
(416-418) 06:30 Madagaskaro 
pingvinai (2) 07:00 Volkeris, tek-
saso reindžeris (31) 08:05 rimti 
reikalai (21) 08:40 KK2 penkta-
dienis 10:15 Meilės sparnai (140) 
11:20 Meilės sparnai (141) 12:20 
Gyvenimo daina (105) 13:25 Dvi 
širdys (1238-1241) 15:30 labas 
vakaras, lietuva 16:35 Yra, kaip 
yra 17:30 žinios 18:25 sportas 
18:28 Orai 18:30 KK2 19:00 
Nuo... Iki... 19:30 preMJera 
Dydžio (r)evoliucija 20:00 rimti 
reikalai (33) 20:30 žinios 21:24 
sportas 21:28 Orai 21:30 Va-
KarO seaNsas. preMJera 
Išvadavimas 23:45 akloji zona 
(10) 00:45 leidimas žudyti 02:25 
programos pabaiga 05:00 Dienos 
programa 05:05 Mano gyvenimo 
šviesa (419) 05:30 Mano gyveni-
mo šviesa (420) 

 
06:10 televitrina 06:25 Inoeksper-
tai 06:55 simpsonai 07:25 simp-
sonai 07:55 svajonių sodai 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 spor-
tas 19:27 tV3 orai 19:30 Visi mes 
žmonės 20:30 Moterys meluoja 
geriau 21:00 tV3 vakaro žinios 
21:52 tV3 sportas 21:57 tV3 
orai 22:00 Kobra 11 23:00 Blogas 
policininkas 00:05 apsukrios kam-
barinės 01:00 Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų 01:50 Gražuolė ir 
pabaisa 02:40 ekstrasensai tiria 
04:05 paskutinis žmogus žemė-
je 04:30 apsukrios kambarinės 
05:15 Naujokė 05:40 Naujokė 

06:00 Didžiojo sprogimo teorija 

(17) 06:30 žiniuonis (14) 07:30 
paskutinis faras (7) 08:30 Šuo (7) 
09:35 Kobra 11 (2) 10:40 Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsakas 
(49) 11:45 Įstatymas ir tvarka. spe-
cialiųjų tyrimų skyrius (19) 12:45 
žiniuonis (15) 13:45 paskutinis 
faras (8) 14:45 Šuo (8) 15:50 Ko-
bra 11 (3) 17:00 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas (50) 18:00 
Įstatymas ir tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius (20) 19:00 Del-
FI dėmesio centre su edmundu 
Jakilaičiu 19:30 Info diena 20:00 
atpildas 22:15 Dviese stotyje (1) 
23:50 Dviese stotyje (2) 01:05 
Gyvi numirėliai (7) 

 
05:35 Vantos lapas 06:00 progra-
ma 06:05 tV parduotuvė 06:25 Ki-
toks pokalbis su D 07:00 Šiandien 
kimba 09:00 „24/7“ 10:00 „Mentų 
karai: Kijevas. Operacija „trojos 
arklys“ (5/4) 11:10 „albanas“ (1/1) 
12:20 „Bitininkas“ (2/16) 13:30 tV 
parduotuvė 13:45 „Gluchariovas“ 
(2/28) 14:55 „legenda apie pi-
lotą“ (3) 16:00 reporteris 16:57 
Orai 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
(5) 18:00 reporteris 18:50 Orai 
18:55 preMJera. „Konsultan-
tas“ (1) 20:00 reporteris 20:27 
Orai 20:30 Nuoga tiesa 22:00 re-
porteris 22:55 Orai 23:00 2018 m. 
„Formulės-1“ čempionatas. Meksi-
kos Gp apžvalga 00:30 Čempio-
nai 01:05 „Bitininkas“ (2/14) 02:10 
„Mentų karai: Kijevas. Operacija 
„trojos arklys““ (5/1) 03:00 „Mote-
rų daktaras“ (2/33) 03:50 „Šėtono 
medžioklė“ (7) 04:45 „Mentų karai: 
Kijevas. Operacija „trojos arklys““ 
(5/1) 05:35 Čempionai  

 
06:10 televitrina 06:25 6 kadrai 
06:55 Iš peties 07:55 Havajai 
5.0 08:55 autopilotas 09:25 CsI 
Majamis 10:25 simpsonai 10:50 
simpsonai 11:20 Kobra 11 13:30 
Univeras 14:00 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 18:30 Kaip aš susipa-
žinau su jūsų mama 19:00 Unive-
ras 19:30 Univeras 20:00 saša 
ir tania 20:30 žinios 20:58 Orai 
21:00 loftas 23:00 Veidrodžiai 
2 00:55 Daktaras Hausas 01:40 
tironas 02:40 Naujakuriai 

 
05:10 skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus 06:00 Lietuvos 
respublikos himnas 06:05 lrt 
OpUs Ore. Grupė „Kiti Kam-
bariai” 07:05 linija, spalva, forma 
07:30 auklė Mun 07:40 riteris 
rūdžius 07:55 Detektyvė Mire-
tė 08:05 aviukas Šonas 5 08:15 
Vienuolynų kelias lietuvoje 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 11 09:15 
labas rytas, lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba 12:15 sa-
vaitė 13:10 Daiktų istorijos 14:00 
pasaulio lietuvių žinios 14:30 po-
piežius. Galingiausias visų laikų 
žmogus 15:15 Kaip atsiranda 
daiktai 11 15:40 auklė Mun 15:50 
riteris rūdžius 16:05 Džeroni-
mas 16:30 laba diena, lietuva 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis 18:15 Giminės po 20 
metų 19:05 arti 19:20 prem-
jera. Iš arti 20:10 Kultūros diena 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 sportas. Orai 21:30 
premjera. povandeninis laivas 
00:50 DW naujienos rusų kalba 
01:05 Dabar pasaulyje 

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios 09:15 senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 1 
11:10 Komisaras reksas 12:00 
stilius 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 žai-
dimas „Kas ir kodėl?” 18:30 Klaus-
kite daktaro 19:30 (Ne)emigrantai 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 sportas 21:29 loterija „Jė-
ga” 21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą” 22:30 Dvira-
čio žinios 23:00 premjera. 12 bež-
džionių 1 23:45 Klausimėlis 00:00 
lrt radijo žinios 00:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 1 01:00 lrt 
radijo žinios 01:10 Istorijos detek-
tyvai 02:00 lrt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 

 
05:05 Mano gyvenimo šviesa 
(419-421) 06:30 Madagaskaro 
pingvinai (3) 07:00 Volkeris, teksa-
so reindžeris (32) 08:05 rimti rei-
kalai (22) 08:40 KK2 09:10 Nuo... 
Iki... 09:45 Dydžio (r)evoliucija 
10:15 Meilės sparnai (142) 11:20 
Meilės sparnai (143) 12:20 Gy-
venimo daina (106) 13:25 Dvi 
širdys (1242-1245) 15:30 labas 
vakaras, lietuva 16:35 Yra, kaip 
yra 17:30 žinios 18:25 sportas 
18:28 Orai 18:30 KK2 19:00 
Nuo... Iki... 19:30 preMJera 
Dydžio (r)evoliucija 20:00 rimti 
reikalai (34) 20:30 žinios 21:24 
sportas 21:28 Orai 21:30 Va-
KarO seaNsas. preMJera 
Juodosios mišios 00:00 akloji zo-
na (11) 01:00 Išvadavimas 

 
05:15 Naujokė 05:40 Naujokė 
06:10 televitrina 06:25 Mokytis 
niekada nevėlu 06:55 simpsonai 
07:55 Visi mes žmonės 08:50 
Meilės sūkuryje 09:50 tai - mano 
gyvenimas 12:00 laukinė žemė 
13:00 pažadėtoji 15:00 simpso-
nai 16:00 tV3 žinios 16:28 tV3 
orai 16:30 tV pagalba 18:30 tV3 
žinios 19:22 tV3 sportas 19:27 
tV3 orai 19:30 prieš srovę 20:30 
Moterys meluoja geriau 21:00 tV3 
vakaro žinios 21:52 tV3 sportas 
21:57 tV3 orai 22:00 Dingti per 
60 sekundžių 00:20 apsukrios 
kambarinės 01:15 Nusikalstami 
protai. Kitapus sienų 02:05 Gra-
žuolė ir pabaisa 02:55 ekstrasen-
sai tiria 04:20 paskutinis žmogus 
žemėje 04:45 apsukrios kamba-
rinės 05:30 Naujokė 

06:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(18) 06:30 žiniuonis (15) 07:30 
paskutinis faras (8) 08:30 Šuo 
(8) 09:35 Kobra 11 (3) 10:40 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (50) 11:45 Įstatymas ir 

tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(20) 12:45 žiniuonis (16) 13:45 
paskutinis faras (9) 14:45 Šuo (9) 
15:50 Kobra 11 (4) 17:00 Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsa-
kas (51) 18:00 Įstatymas ir tvar-
ka. specialiųjų tyrimų skyrius (21) 
19:00 DelFI dėmesio centre su 
edmundu Jakilaičiu 19:30 Info 
diena 20:00 pragaro pasiuntinys 
21:55 atpildas 00:05 Velniški sti-
vo Ostino išbandymai (11) 00:55 
Kortų namelis (11) 

 
05:35 Čempionai 06:00 programa 
06:05 tV parduotuvė 06:25 Čem-
pionai 07:00 10 min iki tobulybės 
su Jurijumi 07:10 skinsiu raudoną 
rožę 09:00 adomo obuolys 10:00 
„Mentų karai: Kijevas. sugrįžimas“ 
(6/1) 11:10 „albanas“ (1/2) 12:20 
„Bitininkas“ (2/17) 13:30 tV par-
duotuvė 13:45 „Gluchariovas“ 
(2/29) 14:55 „legenda apie pilotą“ 
(4) 16:00 reporteris 16:30 Lietuva 
tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 „Kelro-
dė žvaigždė“ (6) 18:00 reporteris 
18:50 Orai 18:55 preMJera. 
„Konsultantas“ (2) 20:00 repor-
teris 20:30 lietuva tiesiogiai 20:57 
Orai 21:00 „patriotai“ 22:00 re-
porteris 22:55 Orai 23:00 Nuoga 
tiesa 00:00 „Gluchariovas“ (2/46) 
01:05 „Bitininkas“ (2/15) 02:10 
„Mentų karai: Kijevas. Operacija 
„trojos arklys““ (5/2) 03:00 „Mote-
rų daktaras“ (2/34) 03:50 „Šėtono 
medžioklė“ (8) 04:45 „Mentų karai: 
Kijevas. Operacija „trojos arklys““ 
(5/2) 05:35 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu 

 
06:15 televitrina 06:30 saša ir 
tania 07:00 Iš peties 08:00 Ha-
vajai 5.0 09:00 Gyvūnų manija 
09:30 CsI Majamis 10:30 simp-
sonai 11:30 Kobra 11 12:30 Kaip 
aš susipažinau su jūsų mama 
13:30 Univeras 14:30 Televitri-
na 15:00 Havajai 5.0 16:00 CsI 
Majamis 17:00 Kobra 11 18:00 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 19:00 Univeras 20:00 saša 
ir tania 20:30 žinios 20:58 Orai 
21:00 pasiutę šunys 22:55 re-
zidentas 23:55 pėdsakai 00:50 
Daktaras Hausas 01:40 tironas 
02:40 Naujakuriai 

 
05:10 Giminės po 20 metų (14 
s.) 06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Džiazo muzikos 
vakaras. XXX tarptautinis džia-
zo festivalis „Vilnius Jazz 2017” 
07:05 Misija. Vilnija 07:30 auklė 
Mun 07:40 riteris rūdžius 07:55 
Džeronimas 08:20 Mokslo sriuba 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11 
09:15 labas rytas, lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba 12:15 
Gimę tą pačią dieną 13:10 ana-
pus čia ir dabar 14:00 Vienuolynų 
kelias lietuvoje 14:30 Iš arti 15:15 
Kaip atsiranda daiktai 11 15:40 
auklė Mun 15:50 riteris rūdžius 
16:05 Džeronimas 16:30 laba 
diena, lietuva 18:00 Kultūrų kryž-
kelė. Menora 18:15 Giminės po 20 
metų 19:00 arti 19:15 premjera. 
Katakombų sutartis. slaptasis Va-
tikano II susirinkimo testamentas 
20:10 Kultūros diena 20:30 pa-
norama 21:00 Dienos tema 21:20 
sportas. Orai 21:30 antradienio 
detektyvas. premjera. Komisarė 
lanc 22:30 Istorijos detektyvai 
23:15 Daiktų istorijos 00:00 DW 
naujienos rusų kalba 

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą” 07:00 
Gimtoji žemė 07:30 Vinetu sūnus 
09:00 labas rytas, lietuva 09:30 
žinios 12:00 pasaulio dokumen-
tika. planeta žemė 2. Dienoraš-
čiai 12:55 pasaulio dokumenti-
ka. 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 koncer-
tas 17:30 žinios. sportas. Orai 
18:00 teisė žinoti 18:30 Vakaras 
su edita 19:30 stilius 20:25 Lote-
rijos „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 robo-
tas policininkas 02:35 pasaulio 
dokumentika. planeta žemė 2. 
Dienoraščiai 

 
06:15 Madagaskaro pingvinai 
(26) 06:45 Įspūdingasis žmo-
gus-voras (22) 07:10 “Nickelo-
deon” valanda. Kung Fu panda 
(21) 07:40 sveiki atvykę į “Veiną” 
(2) 08:15 riterių princesė Nela (8) 
08:40 KINO pUsrYČIaI Krimi-
nalinė 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) 

 
05:15 Nusikalstami protai. Kita-
pus sienų 06:15 televitrina 06:30 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 
07:00 Keršytojų komanda 07:30 
aladinas 08:00 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 08:30 Kempi-
niukas plačiakelnis 09:00 Virtu-
vės istorijos 09:30 Gardu Gardu 
10:00 svajonių ūkis 10:30 Tavo 
supergalia 11:00 Misija: dirba-
me sau 11:30 Inoekspertai 12:00 
Netikras princas 13:55 raganai-
tės 15:45 Havajai 5.0 16:45 eks-
trasensų mūšis 18:30 tV3 žinios 
19:17 tV3 sportas 19:22 tV3 orai 
19:25 eurojackpot 19:30 planas 
tėčiui 21:50 Mančesteris prie jū-
ros 00:45 žiauriai baisi naktis 2 
02:30 Vienišas klajūnas 05:05 
Naujokė 

06:15 Didžiojo sprogimo teori-
ja (12) 06:45 Didžiojo sprogimo 
teorija (13) 07:15 Didžiojo spro-

gimo teorija (14) 07:45 Didžiojo 
sprogimo teorija (15) 08:15 Di-
džiojo sprogimo teorija (16) 08:45 
sveikatos aBC televitrina 09:00 
lietuvos galiūnų čempionato fi-
nalas 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 - Neptū-
nas 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 čempio-
nato finalas 

 
06:20 „pasaulis iš viršaus“ 06:40 
„Nuostabūs pojūčiai“ 07:00 pro-
grama 07:04 tV parduotuvė 
07:20 „pasaulis iš viršaus“ 08:30 
10 min iki tobulybės su Jurijumi 
08:45 skinsiu raudoną rožę 09:30 
Vantos lapas 10:00 adomo obuo-
lys 11:00 „pagrindinis įtariamasis“ 
(2/2) 13:15 „Širdies plakimas“ (17; 
18) 15:25 tV parduotuvė 15:55 
europos vartotojų centras pata-
ria 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 ke-
lias 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 žaidy-
nės 11:30 sandėlių karai 12:00 
Beveik neįmanoma misija 13:00 
pieva 14:00 pavojingiausi pa-
saulio keliai 15:00 ledo kelias 
16:00 Iš peties 17:00 sandėlių 
karai 17:30 sandėlių karai 18:00 
skorpionas 19:00 amerikos ta-
lentai 20:00 Dainų dvikova 20:30 
Dainų dvikova 21:00 žinios 21:53 
sportas 21:58 Orai 22:00 Grotos 
gyvenimui 00:55 Daktaras Hau-
sas 01:45 skorpionas 

 
05:05 skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus 06:00 Lietuvos 
respublikos himnas 06:05 Duo-
kim garo! 07:30 lietuva mūsų lū-
pose 08:00 Misija 08:30 arts21 
09:00 Mano mama gamina ge-
riau! 10:00 Į sveikatą! 10:30 Gar-
siau 11:00 Už kadro 11:30 Mokslo 
sriuba 12:00 Ugnies medžioklė su 
varovais 14:25 Neda 15:30 Kultū-
rų kryžkelė. rusų gatvė 16:00 Eu-
romaxx 16:30 Klauskite daktaro 
17:20 stilius 18:15 Daiktų istorijos 
19:00 žmonės, kurie sukūrė lie-
tuvą 19:45 stambiu planu 20:30 
panorama 20:52 sportas. Orai 
21:00 Kino žvaigždžių alėja 23:00 
Šv. Jurgio meno sezonas 2018. 
Kompozitorės Zitos Bružaitės re-
kolekcija „Fides Nostra” 

�1.�0 val.

„Išvadavimas“

 

��.00 val.

„Dingti per 60 sekundžių“

 

1�.00 val.
„Žiedų valdovas. Žiedo 

brolija“

 

1�.00 val.

„Vertikali riba“
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06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Gyvenimas 07:00 
Nykštukas Nosis 08:30 auklė 
Makfi ir didysis sprogimas 10:20 
stasio povilaičio jubiliejinis kon-
certas „50 metų scenoje” 12:10 
Niekas nenorėjo mirti 13:58 Lo-
terija „Keno loto” 14:00 audrys 
15:00 Visų Šventųjų diena 16:00 
Šventadienio mintys 16:30 prem-
jera. seserys 17:30 žinios. spor-
tas. Orai 18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 specialus tyrimas 20:25 
loterija „Keno loto” 20:30 pano-
rama 20:52 sportas 20:59 loterija 
„Jėga” 21:00 Šiandien prieš 100 
metų 21:30 Gražiausios poetų 
dainos 23:10 adelainos amžius 
01:00 lrt radijo žinios 01:05 Va-
karas su edita 02:00 lrt radijo 
žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lrt radijo žinios 03:05 tV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Šiandien prieš 100 metų 04:00 
lrt radijo žinios 04:05 specialus 
tyrimas 05:00 seserys 

 
05:30 Dienos programa 05:35 
Madagaskaro pingvinai (4) 06:05 
Madagaskaro pingvinai (5) 06:25 
preMJera skūbis Dū. Cirko pa-
lapinė 08:05 preMJera Didysis 
skrydis 09:55 Monstrų viešbutis 
11:45 Monstrų namai 13:30 Ne-
įtikėtinos lemoni sniketo istori-
jos 15:40 Kelionė į žemės centrą 
17:30 žinios 18:25 sportas 18:28 
Orai 18:30 preMJera Šiurpu-
liukai 20:40 san andreas 22:55 
septynios velniškai ilgos dienos 
01:00 Nakties šešėliai 02:55 Al-
chemija XXXV. Fonozaurai 03:25 
retrOspeKtYVa 03:55 pro-
gramos pabaiga 05:00 Dienos 
programa 05:05 Mano gyvenimo 
šviesa (425) 05:30 Mano gyveni-
mo šviesa (426) 

 
05:30 Naujokė 05:55 Naujokė 
06:15 Naujokė 06:45 televitrina 
07:00 Kempiniukas plačiakelnis 
07:30 Gyvenimo knyga 09:15 
Šuo, kuris išgelbėjo Heloviną 
11:05 Mažasis vampyras 12:45 
Monstrų šeimynėlė 14:35 edvar-
das žirkliarankis 16:45 simpsonų 
filmas 18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 
sportas 19:27 tV3 orai 19:30 pa-
nelės peregrinės ypatingų vaikų 
namai 22:00 prezidento medžio-
klė 23:50 apsukrios kambarinės 
00:40 Melas ir paslaptys 01:35 
Gražuolė ir pabaisa 02:25 ekstra-
sensai tiria 03:50 apsukrios kam-
barinės 04:40 Melas ir paslaptys 
05:25 Naujokė 

06:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(20) 06:30 žiniuonis (17) 07:30 
paskutinis faras (10) 08:30 Šuo 
(10) 09:35 Kobra 11 (5) 10:40 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (52) 11:45 Įstatymas ir 
tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 

(22) 12:45 žiniuonis (18) 13:45 
paskutinis faras (11) 14:45 Šuo 
(11) 15:50 Kobra 11 (6) 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (53) 17:55 Dangus ti-
krai yra 20:00 adamsų šeimynėlė 
22:05 Baubas 23:45 Ugnikalnis 
(1) 01:30 Ugnikalnis (2)  

 
05:35 Kaimo akademija 06:00 
programa 06:05 tV parduotu-
vė 06:25 lietuva tiesiogiai 07:00 
Kaimo akademija 07:35 Kitoks 
pokalbis su D 08:05 „ant bangos“ 
09:05 „24 valandos žemėje“ (1,2) 
16:00 reporteris 16:30 Lietuva tie-
siogiai 16:57 Orai 17:00 „Kelrodė 
žvaigždė“ (8) 18:00 reporteris 
18:47 Orai 18:50 rubrika „Vers-
lo genas“.” 18:55 preMJera. 
„Konsultantas“ (4) 20:00 repor-
teris 20:30 lietuva tiesiogiai 20:57 
Orai 21:00 „ant bangos“ 22:00 re-
porteris 22:52 Orai 22:55 rubrika 
„Verslo genas“.” 23:00 „ant ban-
gos“ 00:00 „Gluchariovas“ (2/48) 
01:05 „Bitininkas“ (2/17) 02:10 
„Mentų karai: Kijevas. Operacija 
„trojos arklys““ (5/4) 03:00 „Mo-
terų daktaras“ (2/36) 03:50 „pasi-
renkant likimą“ (4) 04:45 „Mentų 
karai: Kijevas. Operacija „trojos 
arklys““ (5/4) 05:35 Kitoks pokal-
bis su D 05:55 programa 05:58 
„pasaulis iš viršaus“ 05:59 tV 
parduotuvė  

 
06:15 televitrina 06:30 6 kadrai 
07:00 pavojingiausi pasaulio keliai 
08:00 Havajai 5.0 09:00 Vienam 
gale kablys 09:30 CsI Majamis 
10:30 simpsonai 11:00 simpso-
nai 11:30 Kobra 11 12:30 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 13:00 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 13:30 Univeras 14:00 Unive-
ras 14:30 televitrina 15:00 Hava-
jai 5.0 16:00 CsI Majamis 17:00 
Kobra 11 18:00 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 18:30 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 19:00 
Univeras 19:30 Univeras 20:00 
saša ir tania 20:30 Knygų vagilė 
23:10 rezidentas 00:10 pėdsakai 
01:05 Daktaras Hausas 01:55 Ti-
ronas 02:50 Naujakuriai 

 
05:15 Giminės po 20 metų (16 
s.) 06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 lietuvos kapinės 
08:10 Džeronimas 08:35 auklė 
Mun 08:45 riteris rūdžius 09:00 
Kaunas talent In memoriam 11:00 
Į sveikatą! 11:30 Kaip atsiranda 
daiktai 12 12:00 DW naujienos 
rusų kalba 12:15 Dokumentinė 
istorinė laida „lietuvos kolumbai” 
13:10 stambiu planu 13:55 atspin-
džiai. paveldo kolekcija 14:20 alė 
rūta 15:15 Kaip atsiranda daiktai 
12 15:40 auklė Mun 15:50 riteris 
rūdžius 16:05 Džeronimas 16:30 
Vėlinės 16:45 Mylėti ir atleisti 
17:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas 17:45 Jausmai 19:10 
ludwig van Beethoven. „Missa 
solemnis” 20:30 panorama 20:52 
sportas. Orai 21:00 audrys 22:00 
lietuvių kino klasika 23:10 anapus 
čia ir dabar 00:00 DW naujienos 
rusų kalba 00:15 Dabar pasauly-
je 00:45 Džiazo muzikos vakaras. 
XXX tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Jazz 2017” 01:50 Elito 
kinas. taksiukas 03:15 Lietuvos 
kapinės 03:40 anapus čia ir da-
bar 04:25 Mokslo sriuba 04:50 
Kultūrų kryžkelė 05:05 alė rū-
ta. Ilgesys

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios 09:15 senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 2 
11:10 Komisaras reksas 12:00 
(Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų 
kontrolė 13:58 loterija „Keno lo-
to” 14:00 žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. seserys 
17:30 žinios. sportas. Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Nacionalinė paieškų tarnyba 19:30 
Beatos virtuvė 20:25 loterija „Ke-
no loto” 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 auksinis pro-
tas 22:50 Fantastiškas penktadie-
nis. laivų mūšis 01:00 lrt radijo 
žinios 01:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 02:00 lrt radijo žinios 
02:05 Gyvenimas 03:00 lrt radi-
jo žinios 03:05 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 03:30 ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite 04:00 lrt radijo žinios 
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
05:00 seserys

 
05:05 Mano gyvenimo šviesa 
(425) 05:30 Mano gyvenimo švie-
sa (426) 06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (427) 06:30 Madagaskaro 
pingvinai (6) 07:00 Volkeris, teksa-
so reindžeris (34) 08:05 rimti rei-
kalai (24) 08:40 KK2 09:10 Nuo... 
Iki... 09:45 Dydžio (r)evoliucija 
10:15 Meilės sparnai (146) 11:20 
Meilės sparnai (147) 12:20 Gyve-
nimo daina (108) 13:25 Dvi širdys 
(1250) 13:55 Dvi širdys (1251) 
14:25 Dvi širdys (1252) 14:55 Dvi 
širdys (1253) 15:30 labas vaka-
ras, lietuva 16:35 Gyvūnų poli-
cija 17:30 žinios 18:25 sportas 
18:28 Orai 18:30 KK2 penktadie-
nis 20:00 Kaukazo belaisvė, arba 
nauji Šuriko nuotykiai 21:45 ledo 
kariai 23:40 laukinės aistros 01:40 
san andreas 03:40 programos 
pabaiga 05:15 Dienos programa 
05:20 Madagaskaro pingvinai 
(5) 05:45 Įspūdingasis žmogus-
voras (24)  

 
05:25 Naujokė 06:10 televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 simpsonai 07:25 simpso-
nai 07:55 Gero vakaro šou 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 ži-
nios 19:22 tV3 sportas 19:27 tV3 
orai 19:30 princesė ir varlius 21:20 
Geležinis žmogus 2 23:55 pavo-
jingas susitarimas 01:35 auklė 
nakčiai 03:00 Geležinis žmogus 2 
05:10 Gražuolė ir pabaisa  

06:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(21) 06:30 žiniuonis (18) 07:30 pa-
skutinis faras (11) 08:30 Šuo (11) 

09:35 Kobra 11 (6) 10:40 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (53) 
11:45 reali mistika (20) 12:50 ži-
niuonis (19) 13:50 paskutinis faras 
(12) 14:45 Šuo (12) 15:50 Kobra 
11 (7) 17:00 NKl čempionatas. 
palangos Kuršiai - Gargždų sC 
19:00 @rimvydasvalatka 19:30 
Info diena 20:00 Kerštas 22:15 
adamsų šeimynėlė 00:10 Bau-
bas 05:15 Didžiojo sprogimo te-
orija (17) 05:45 Didžiojo sprogimo 
teorija (18) 

 
05:35 Kitoks pokalbis su D 05:55 
programa 05:58 „pasaulis iš vir-
šaus“ 05:59 tV parduotuvė 06:15 
lietuva tiesiogiai 06:25 „Nuosta-
būs pojūčiai“ 06:50 „10 min iki to-
bulybės su Jurijumi“ 07:50 Nuoga 
tiesa 09:20 Čempionai 09:55 „pa-
saulis iš viršaus“ 11:25 „žolė po 
sniegu“ (1-4 dalys) 16:00 repor-
teris 16:30 Kitoks pokalbis su D 
16:57 Orai 17:00 „Kelrodė žvaigž-
dė“ (9) 18:00 reporteris 18:50 Orai 
18:55 preMJera. „Konsultantas“ 
(5) 20:00 reporteris 20:30 Kitoks 
pokalbis su D 20:57 Orai 21:00 
adomo obuolys 22:00 reporte-
ris 22:55 Orai 23:00 „ant bangos“ 
01:15 „Moterų daktaras“ (2/33; 
2/34) 03:05 „Baltoji vergė“ (51; 52) 
04:30 „Neprijaukinti. Naujoji Zelan-
dija“ 04:50 „Iššūkis“ ( 4/7; 4/8)  

 
06:15 televitrina 06:30 saša ir ta-
nia 07:00 pavojingiausi pasaulio 
keliai 08:00 Havajai 5.0 09:00 pra-
eities žvalgas 09:30 CsI Majamis 
10:30 simpsonai 11:00 simpso-
nai 11:30 Kobra 11 12:30 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 13:00 
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 
13:30 Univeras 14:00 Univeras 
14:30 televitrina 15:00 Havajai 
5.0 16:00 CsI Majamis 17:00 Ko-
bra 11 18:00 Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama 18:30 Kaip aš susi-
pažinau su jūsų mama 19:00 Gy-
venimas susimetus 19:30 Gyveni-
mas susimetus 20:00 Farai 21:00 
žinios 21:53 sportas 21:58 Orai 
22:00 eurolygos rungtynės. Kau-
no “žalgiris” - Madrido “real” 00:00 
loftas 01:55 Karklų žmogus 

 
05:05 alė rūta. Ilgesys 06:00 Lie-
tuvos respublikos himnas 06:05 
Kaunas talent In memoriam. 1 
d 07:05 Už kadro 07:30 auklė 
Mun 07:40 riteris rūdžius 07:55 
Džeronimas 08:20 Garsiau 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 12 09:15 
labas rytas, lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba 12:15 Isto-
rijos detektyvai 13:00 7 Kauno 
dienos 13:30 stop juosta 13:55 
Jausmai 15:20 Kaip atsiranda 
daiktai 12 15:40 auklė Mun 15:55 
riteris rūdžius 16:10 premjera. 
Detektyvė Miretė 16:20 premjera. 
aviukas Šonas 5 16:30 laba die-
na, lietuva 18:00 Kelias 18:20 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai 19:20 
Kiotas. romantiška pažintis su 
nacionalinėmis vertybėmis 20:10 
Kultūros diena 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 spor-
tas. Orai 21:30 europos kinas. 
tegyvuoja Italija 23:20 Martynas 
Kuliavas ir draugai. Netikėti prisi-
lietimai 00:25 DW naujienos rusų 
kalba 00:40 Dabar pasaulyje 01:10 
lietuvių kino klasika. Marius 02:15 
atspindžiai 02:40 Dainuoju lietuvą 
05:05 skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus

redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, spalio �1 d.

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios 09:15 senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 2 
11:10 Komisaras reksas 12:00 
Nacionalinė paieškų tarnyba 
13:00 Klauskite daktaro 13:58 
loterija „Keno loto” 14:00 ži-
nios 14:15 laba diena, lietuva 
16:30 premjera. seserys 17:30 
žinios. sportas. Orai 18:00 tV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Gyveni-
mas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 sportas 21:29 Lo-
terija „Jėga” 21:30 Mano mama 
gamina geriau! 22:30 Dviračio ži-
nios 23:00 premjera. smaragdo 
miestas 23:45 Klausimėlis 00:00 
lrt radijo žinios 00:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 2 01:00 lrt 
radijo žinios 01:05 stilius 02:00 
lrt radijo žinios 02:05 Klauski-
te daktaro 

 
05:05 Mano gyvenimo šviesa 
(422-424) 06:30 Madagaska-
ro pingvinai (4) 07:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (33) 08:05 
rimti reikalai (23) 08:40 KK2 
09:10 Nuo... Iki... 09:45 Dydžio 
(r)evoliucija 10:15 Meilės sparnai 
(144-145) 12:20 Gyvenimo daina 
(107) 13:25 Dvi širdys (1246-
1249) 15:30 labas vakaras, lie-
tuva 16:35 Yra, kaip yra 17:30 
žinios 18:25 sportas 18:28 Orai 
18:30 KK2 19:00 Nuo... Iki... 19:30 
preMJera Dydžio (r)evoliucija 
20:00 rimti reikalai (35) 20:30 
žinios 21:24 sportas 21:28 Orai 
21:30 VaKarO seaNsas Nak-
ties šešėliai 23:50 akloji zona (12) 
00:50 Juodosios mišios 

 
05:30 Naujokė 06:10 Televitri-
na 06:25 tavo supergalia 06:55 
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 simpso-
nai 16:00 tV3 žinios 16:28 tV3 
orai 16:30 tV pagalba 18:30 
tV3 žinios 19:22 tV3 sportas 
19:27 tV3 orai 19:30 Gero va-
karo šou 20:30 Moterys meluoja 
geriau 21:00 tV3 vakaro žinios 
21:52 tV3 sportas 21:57 tV3 
orai 22:00 auklė nakčiai 22:25 Fil-
mo pertraukoje - Vikinglotto 22:30 
auklė nakčiai 23:45 p2 01:40 Nu-
sikalstami protai. Kitapus sienų 
02:30 Gražuolė ir pabaisa 03:20 
ekstrasensai tiria 04:45 Nusikals-
tami protai. Kitapus sienų 05:30 
Naujokė 05:55 Naujokė 

06:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(19) 06:30 žiniuonis (16) 07:30 
paskutinis faras (9) 08:30 Šuo 
(9) 09:35 Kobra 11 (4) 10:40 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (51) 11:45 Įstatymas ir 

tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(21) 12:45 žiniuonis (17) 13:45 
paskutinis faras (10) 14:45 Šuo 
(10) 15:50 Kobra 11 (5) 17:00 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (52) 18:00 Įstatymas ir 
tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(22) 19:00 DelFI dėmesio centre 
su edmundu Jakilaičiu 19:30 Info 
diena 20:00 Ugnikalnis (1) 21:55 
Ugnikalnis (2) 23:55 pragaro pa-
siuntinys 01:40 Velniški stivo Os-
tino išbandymai (12)

 
05:35 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu 06:00 programa 06:05 
tV parduotuvė 06:25 Lietuva tie-
siogiai 07:00 Vantos lapas 07:30 
Krepšinio pasaulyje su V. Mačiu-
liu 09:00 „patriotai“ 10:00 „Mentų 
karai: Kijevas. sugrįžimas“ (6/2) 
11:10 „albanas“ (1/3) 12:20 „Bi-
tininkas“ (2/18) 13:30 tV parduo-
tuvė 13:45 „Gluchariovas“ (2/30) 
14:55 „legenda apie pilotą“ (5) 
16:00 reporteris 16:30 Lietuva 
tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 „Kel-
rodė žvaigždė“ (7) 18:00 repor-
teris 18:47 Orai 18:50 rubrika 
„renovacija. tikrai verta“.” 18:55 
preMJera. „Konsultantas“ (3) 
20:00 reporteris 20:30 Lietuva 
tiesiogiai 20:57 Orai 21:00 „ant 
bangos“ 22:00 reporteris 22:52 
Orai 22:55 rubrika „renovacija. 
tikrai verta“.” 23:00 „patriotai“ 
00:00 „Gluchariovas“ (2/47) 01:05 
„Bitininkas“ (2/16) 02:10 „Mentų 
karai: Kijevas. Operacija „trojos 
arklys““ (5/3) 03:00 „Moterų dak-
taras“ (2/35) 03:50 „pasirenkant 
likimą“ (3) 

 
06:15 televitrina 06:30 saša ir ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Havajai 
5.0 09:00 statybų gidas 09:30 CsI 
Majamis 10:30 simpsonai 11:30 
Kobra 11 12:30 Kaip aš susipaži-
nau 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 20:00 
europos taurės krepšinio rung-
tynės. Baro “Mornar” - Vilniaus 
“rytas” 22:00 Atstumtasis 23:55 
rezidentas 00:55 pėdsakai 01:40 
Daktaras Hausas 02:30 tironas 
03:30 Naujakuriai 

 
05:15 Giminės po 20 metų (15 s.) 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Šv. Jurgio meno se-
zonas 2018. Kompozitorės Zitos 
Bružaitės rekolekcija „Fides Nos-
tra” 07:05 Kultūrų kryžkelė. rusų 
gatvė 07:30 auklė Mun 07:40 ri-
teris rūdžius 07:55 Džeronimas 
08:20 pradėk nuo savęs 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 11 09:15 
labas rytas, lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba 12:15 Isto-
rijos perimetrai 13:10 Kultūringai 
su Nomeda 14:00 linija, spalva, 
forma 14:25 Katakombų sutartis. 
slaptasis Vatikano II susirinkimo 
testamentas 15:15 Kaip atsiranda 
daiktai 12 15:40 auklė Mun 15:50 
riteris rūdžius 16:05 Džeronimas 
16:30 laba diena, lietuva 18:00 
Kultūrų kryžkelė. trembita 18:10 
Giminės po 20 metų 18:55 FIBa 
Čempionų lyga. Klaipėdos „Neptū-
nas” – strasbūro „sIG” 20:55 FIBa 
Čempionų lyga. Bambergo „Brose 
Baskets” – panevėžio „lietkabelis” 
23:00 elito kinas. premjera. tak-
siukas 00:25 DW naujienos rusų 
kalba 00:40 Dabar pasaulyje 

�0.00 val.
„Kaukazo belaisvė, arba 
nauji Šuriko nuotykiai“

 

�1.�0 val.

„Nakties šešėliai“

 

1�.�� val.

„Edvardas Žirkliarankis“

 

Šeštadienis, lapkričio � d.

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą” 07:00 
Gimtoji žemė 07:30 premjera. 
Vendi 09:00 labas rytas, lietu-
va 09:30 žinios 12:00 pasaulio 
dokumentika. tamsioji augalų 
pusė 12:55 pasaulio dokumen-
tika. 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 Loteri-
jos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 sportas 21:00 
Muzikinė pramoginė programa 
„Du balsai – viena širdis” 23:10 
premjera. Mėnesiena ir Valen-
tinas 00:55 laivų mūšis 03:05 
pasaulio dokumentika. laukinės 
gamtos sekliai 04:00 teisė žinoti 
04:25 Džesika Flečer 5 

 
05:20 Madagaskaro pingvinai (5) 
05:45 Įspūdingasis žmogus-voras 
(24) 06:10 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (23) 06:35 sveiki 
atvykę į “Veiną” (4) 07:05 riterių 
princesė Nela (10) 07:35 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (16) 08:00 Ogis ir 
tarakonai (62) 08:10 Ogis ir tara-
konai (63) 08:20 Ogis ir tarakonai 
(64) 08:30 Nebijok pažinti 09:00 
KINO pUsrYČIaI tomas ir Dže-
ris. Greiti ir plaukuoti 10:30 troš-
kimų akmuo 12:15 ponas auklė 
14:00 Gyvenimo užrašai 16:30 
Bus visko 17:30 žinios 18:25 
sportas 18:28 Orai 18:30 sU-
perKINas. preMJera Mons-
trų viešbutis 2 20:15 preMJera 
Naujokas 22:45 Kelyje po euro-
pą 00:35 Kaukazo belaisvė, arba 
nauji Šuriko nuotykiai 

 
05:10 Gražuolė ir pabaisa 06:15 
televitrina 06:30 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 07:00 transfor-
meriai. Maskuotės meistrai 07:30 
aladinas 08:00 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 08:30 Kempi-
niukas plačiakelnis 09:00 Virtu-
vės istorijos 09:30 Gardu Gardu 
10:00 svajonių ūkis 10:30 Tavo 
supergalia 11:00 Misija: dirbame 
sau 11:30 Inoekspertai 12:00 
Kelionių panorama 12:30 reno-
vacijos nauda 13:00 Kitame kūne 
14:50 lizės Magvair filmas 16:45 
ekstrasensų mūšis 18:30 tV3 ži-
nios 19:17 tV3 sportas 19:22 tV3 
orai 19:25 eurojackpot 19:30 se-
ni vilkai 21:15 Kirtis dešine 23:50 
siuntėjas 01:35 prezidento me-
džioklė 03:05 p2 04:50 Gražuolė 
ir pabaisa 05:35 Naujokė  

05:15 Didžiojo sprogimo teorija 
(17) 05:45 Didžiojo sprogimo teori-
ja (18) 06:15 Didžiojo sprogimo te-
orija (19) 06:45 Didžiojo sprogimo 
teorija (20) 07:15 Didžiojo sprogi-

mo teorija (21) 07:45 sveikatos 
aBC televitrina 08:00 pasaulio 
rąsto kėlimo čempionatas 09:00 
Vaikai šėlsta (36) 09:30 pašvais-
tė. liepsnojanti padangė 10:40 
Velniški stivo Ostino išbandymai 
(13) 11:40 anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai (5) 12:40 
ekstrasensų mūšis (2) 15:00 Nu-
sikaltimų miestas (15) 15:30 Lais-
vės karžygiai 16:00 Betsafe–lKl. 
rytas - Neptūnas 18:30 NaUJas 
seZONas Muzikinė kaukė 21:05 
MaNO HerOJUs Vienuolis nusi-
leidžia nuo kalno 23:25 aŠtrUs 
KINas Nėra kur slėptis 01:20 
Kerštas 05:20 pasaulio rąsto kė-
limo čempionatas

 
06:20 „pasaulis iš viršaus“ 06:40 
Kitoks pokalbis su D.žeimyte 
07:00 programa 07:04 tV par-
duotuvė 07:20 „pasaulis iš vir-
šaus“ 08:30 10 min iki tobulybės 
su Jurijumi 08:45 skinsiu raudoną 
rožę 09:30 Vantos lapas 10:00 
adomo obuolys 11:00 „pagrindi-
nis įtariamasis“ (3/1) 13:15 „Širdies 
plakimas“ (19; 20) 15:20 tV par-
duotuvė 15:50 europos vartotojų 
centras pataria 16:00 žinios 16:18 
Orai 16:20 Čempionai 16:50 4 
kampai 17:25 „Neišsižadėk“ (52) 
18:00 žinios 18:27 Orai 18:30 
„Neišsižadėk“ (52 tęs.; 53) 20:00 
žinios 20:22 Orai 20:25 „Šėtono 
medžioklė“ (11; 12) 22:00 žinios 
22:27 Orai 22:30 „Šėtono medžio-
klė“ (12 tęs.) 23:10 „Mentų karai: 
Kijevas. Užmušti blogį“ (3/1; 3/2) 
00:45 „Širdies plakimas“ (15; 16) 
02:45 „Merdoko paslaptys“ (3/5; 
3/6) 04:10 skinsiu raudoną rožę 
04:40 „Juodosios katės“ (8) 05:30 
„Neprijaukinti. aliaska“ 

 
06:10 televitrina 06:25 ledo ke-
lias 07:25 Didysis Igvasu krioklys 
08:30 sandėlių karai 09:00 Vie-
nam gale kablys 09:30 statybų 
gidas 10:00 Gazas dugnas 10:30 
autopilotas 11:00 lietuvos moky-
klų žaidynės 11:30 sandėlių karai 
12:00 Beveik neįmanoma misija 
13:00 žydrosios planetos stebu-
klai 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 dvi-
kova 21:00 žinios 21:53 sportas 
21:58 Orai 22:00 Grotos gyveni-
mui 01:05 Knygų vagilė 

 
05:05 skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus 06:00 Lietuvos 
respublikos himnas 06:05 Duo-
kim garo! 07:30 lietuva mūsų lū-
pose 08:00 Misija 08:30 arts21 
09:00 Mano mama gamina geriau! 
10:00 Į sveikatą! 10:30 Garsiau 
11:00 Už kadro 11:30 Mokslo sriu-
ba 11:55 Gintaras sodeika. Opera 
„post Futurum” 13:40 Valstybinio 
pučiamųjų instrumentų orkestro 
„trimitas” jubiliejinis 60-mečio kon-
certas 15:30 Kultūrų kryžkelė. ru-
sų gatvė 16:00 Euromaxx 16:30 
Klauskite daktaro 17:20 stilius 
18:15 Daiktų istorijos 19:00 žmo-
nės, kurie sukūrė lietuvą 19:45 
stambiu planu 20:30 panorama 
20:52 sportas. Orai 21:00 Kino 
žvaigždžių alėja. premjera. Mar-
ni 23:05 ludwig van Beethoven. 
„Missa solemnis” 00:25 Dabar 
pasaulyje 00:55 europos kinas. 
tegyvuoja Italija 

1�.�0 val.

„Seni vilkai“
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EVANgELIjOS TAKU

REKLAMA

– mes su viltimi laukiame su-
sitikimo“.

Taip pat ir šios dienos Evan-
gelijoje kalbama apie susiti-
kimo viltį. „Būkite panašūs 
į žmones, kurie laukia savo 
šeimininko, grįžtančio iš ves-
tuvių“. Vilties konkretumą po-
piežius paaiškino nėščios mo-
ters pavyzdžiu. „Kai mąstau 
apie viltį, pagalvoju apie nėš-
čią, kūdikio laukiančią moterį. 
Ji eina pas gydytoją. Jis jai pa-
rodo echografiją: „Štai kūdi-
kis, viskas tvarkoje“.  Moteris 
džiaugiasi. Ji kiekvieną dieną 
paliečia savo pilvą, paglosto 
savo vaikelį, gyvena laukimu, 
gyvena savo kūdikio laukimu. 
Taip pat ir mūsų viltis – tai gy-
venimas susitikimo laukimu. 
Moteris jau įsivaizduoja savo 
vaiko akis, šypseną, plaukų 
spalvą. Įsivaizduoja susitiki-
mą. Ji laukia susitikimo su 
savo vaiku“.

„Kokia mano viltis?“ , – 
klausė popiežius. „Konkreti 
ar abstrakti, gnostiška? Ti-
kroji viltis yra konkreti, nes 
tai kasdienis ėjimas susitiki-
mo link. Kiekvieną kartą, kai 
sutinkame Jėzų Eucharistijoje, 
maldoje, Evangelijoje, vargs-
tančiuosiuose, bendruomenės 
gyvenime, mes žengiame po 
žingsnį to galutinio susitiki-
mo link. Tikra išmintis – su-
gebėti džiaugtis mažais mū-
sų gyvenime vykstančiais 
susitikimais su Jėzumi, kurie 
mus ruošia galutiniam susiti-
kimui“. 

VATICAN NEWS

Ir katalikai 
juokiasi...

Vienas mažas berniukas 
niekaip nepasiekia durų skam-
bučio. Ir staiga pro šalį eina 
vyskupas. Berniukas ir sako:

– Dėde, nuspauskit tą myg-
tuką, nuspauskit, aš nepa-
siekiu.

Na vyskupas ir nuspaudė. 
Tada berniukas ir sako:

– O dabar, dėde, bėkim, nes 
pikta boba išlįs.

mokėjimas ištikimai išgyventi 
savuosius ryšius.

Brangieji, – atsisveikinda-
mas sakė Šventasis Tėvas, 
– evangelinė Kristaus žinia 
nereikalauja iš mūsų ypatingų 
dalykų, bet leisti Dievui veik-
ti mūsų gyvenime. Jis mums 
pasakė – „be manęs nieko ne-
galite“ (žr. Jn 15,5). Krikščio-
niškas gyvenimas yra mūsų 
silpnumo susitikimas su Die-
vo malonės stiprybe, leidžian-
čia mums kasdien patirti pilną 
ir džiugią buvimą, kuriame 
meilė reiškia džiugsmingą ir 
nuolankų visko darymą Dievo 
šlovei ir žmonių gėriui.   

Popiežiaus homili-
ja. Viltis – konkretus 

laukimas
Krikščioniška viltis – tai ne 

abstraktus jausmas, bet kon-
kretus susitikimo su Jėzu-
mi laukimas, sakė popiežius 
Pranciškus antradienio rytą 
Šv. Mortos namų koplyčioje 
aukotų Mišių homilijoje.

Antradienio Mišių pirma-
jame skaitinyje šv. Paulius 
krikščionis vadina „šventų-
jų bendrapiliečiais“. Dievas 
mus įjungė į savo tautą, su-
teikė „pilietybę“, apdovanojo 
mus nauja tapatybe. Dabar su 
viltimi visi drauge keliaujame 
į Dievo pažadų išsipildymą, į 
mums pažadėtą amžinąjį pa-
veldą.

„Gyventi su viltimi – tai ke-
liauti į pažadų išsipildymą, į 
mus laukiančią amžinąją lai-
mę. Bet kas gi yra viltis? Sun-
ku ją suprasti. Tai labai kukli, 
nuolanki dorybė. Tačiau ji nie-
kada nenuvilia: jei tu gyveni 
viltimi, nebūsi nuviltas. Nie-
kada! Viltis yra nuolanki, bet 
ir labai konkreti dorybė. „Kaip 
gi ji gali būti konkreti, jei aš 
nesugebu įsivaizduoti manęs 
laukiančio Dangaus?“ Mūsų 
viltis, kad gausime mums pa-
žadėtą palikimą – tai ne idėja, 
ne mūsų laukianti graži vieta, 
bet susitikimas. Jėzus visada 
pabrėžia šitą vilties aspektą  

santykių spontaniškumui“, 
kuris „yra laipsniškas savo-
sios širdies impulsų atpažini-
mas“. Tai įgyjama pastango-
mis, nes kiekvienas žmogus 
„turi ištvermingai ir nuosekliai 
išmokti kokia yra kūno pras-
mė“ (žr. 1980 lapkričio 12 d. 
katechezę).

Pašaukimas santuokiniam 
gyvenimui reikalauja atidaus 
santykio kokybės ištyrimo ir 
sužadėtuvių laiko tam pati-
krinti. Kad priimtų santuokos 
sakramentą, pora turi subran-
dinti tikrumą, kad  juos ve-
da Dievo ranka, kad Jis eina 
pirmiau už juos, bei leidžia 
jiems ištarti: „su Kristaus 
malone pažadu ištikimybę 
visam laikui“. Jie negali pa-
žadėti vienas kitam ištikimy-
bės „džiaugsme ir skausme, 
sveikatoje ir ligoje“, meilės 
ir pagarbos kiekvieną savo 
gyvenimo dieną remdamie-
si vien gera valia ar viltimi, 
kad „kaip nors“. Jiems reikia 
tvirto ištikimos Dievo meilės 
pagrindo.

Todėl prieš priimant San-
tuokos sakramentą reikia 
kruopštaus pasirengimo, tikro 
katechumenato, nes juk kalba-
ma apie visą gyvenimą meilė-
je, o su meile nejuokaujama, 
– sakė popiežius Pranciškus. 
– Negalima pavadinti „pasi-
rengimu santuokai“ trijų ar ke-
turių susitikimų parapijoje: ne, 
tai nėra pasirengimas, tai neti-
kras pasiruošimas. Už tai yra 
atsakingi leidžiantys tokius 
dalykus – vyskupas, klebonas. 
Tai ne formalus veiksmas: tai 
sakramentas. Jam reikia pasi-
rengti tikru katechumenatu.

Ištikimybė yra gyvenimo 
būdas. Dirbama lojaliai, kal-
bama nuoširdžiai, savo veiks-
mais liekama ištikimais sa-
vo mintims. Ištikimybe per-
smelktas gyvenimas visur 
tai parodo, daro mus bet ko-
kiomis aplinkybėmis išlie-
kančiais patikimais vyrais ir 
moterimis.

Kad pasiektume tokį gražų 
gyvenimą nepakanka mūsų 
žmogiškos prigimties, reikia, 
kad pati Dievo ištikimybė 
įsismelktų į mūsų egzistenci-
ją, mus užkrėstų. Šis Šeštasis 
Žodis mus kviečia nukreipti 
akis į Kristų, kad savąja išti-
kimybe mūsų svetimaujančią 
širdį pakeistų į ištikimą. Jame, 
tik Jame, meilė yra be išlygų 
ir persigalvojimų, pilnas do-
vanojimasis be skliaustelių ir 
užsispyrėliškas svetingumas 
iki galo. Iš bendrystės su Juo, 
su Tėvu ir Šventąją Dvasia 
kyla bendrystė tarp mūsų ir 

Popiežiaus kateche-
zė apie Dievo įsaky-
mą „Nesvetimauk!“

Mūsų katechezių apie De-
šimt Įsakymų kelyje šiandien 
pasiekėme Šeštąjį Žodį, kuris 
susijęs su jausmų ir lytiškumo 
(seksualumo) matmeniu ir sa-
ko: „Nesvetimauk!“, – kalbė-
jo popiežius Pranciškus spalio 
24 d. bendrojoje audiencijoje 
šv. Petro aikštėje. Šis įsaky-
mas, pasak jo, pirmiausia by-
loja apie ištikimybę, mat be 
ištikimybės ir lojalumo joks 
žmogiškas santykis nėra au-
tentiškas.

Negalima mylėti tol, kol 
„patogu“. Meilė iš tiesų pa-
sireiškia matant toliau už sa-
vąsias sąskaitas, kai viskas 
dovanojama be išlygų. Kaip 
tvirtinama Katekizme, „Meilė 
trokšta būti galutine. Ji negali 
būti meilė „iki naujo potvar-
kio“ (žr. 1646). Ištikimybė yra 
laisvo, brandaus, atsakingo 
žmogiško santykio požymis. 
Tikras draugas yra tas, kuris 
toks lieka bet kokiomis aplin-
kybėmis. Kristus apreiškia 
autentišką meilę: jis gyvena 
neišmatuojama Tėvo meile ir 
todėl yra ištikimasis Draugas 
ir tada, kai suklystame, trokšta 
mūsų gėrio ir tada, kai to ne-
nusipelnome.

Žmogiškai būtybei būdin-
gas besąlygiškos meilės porei-
kis ir tas, kuris nėra taip prii-
mamas, yra tarsi neužbaigtas, 
nors pats dažnai to nesupran-
ta. Žmogaus širdis bando šią 
tuštumą užpildyti surogatais, 
taikstydamasi su kompromi-
sais ir vidutiniškumu, turin-
čiais mažai bendro su meile. 
Rizikuojama „meile“ pava-
dinti nebrandžius, žalius san-
tykius, apsigaunant dėl gyve-
nimo šviesos buvimo tame, 
kas, geriausiu atveju, yra tik 
tos šviesos atspindys.

Taip įvyksta, pavyzdžiui, 
pervertinant fizinį patrauklu-
mą, kuris savaime yra Die-
vo dovana, tačiau yra skirtas 
autentiško ir ištikimo santy-
kio su asmeniu parengimui. 
Kaip sakė šv. Jonas Paulius 
II, žmogiška būtybė „yra pa-
šaukta visiškam ir brandžiam 

Vėlinės
Kai medžiai visiškai nupliks,
Kada lapus spalvotus gainios vėjas,
Tada suprasi, – o žmogau,
Koks visada buvai bejėgis.

Įvairiaspalvių lapų šnabždesy
Ar lapkričio pirmas dienas girdi...
Sužydi vakarais kapai
Nublankintais šalčiu žiedais.

Toks būvis mūsų žemėj šioj, –
Nušvitęs vakaro tamsos dalim
Išreikšt pasauliui nuoskaudas gali –
Jos blaškosi žvakigalio ugny...
Reikia labai daug iškentėti, kad prabiltų širdis...

Vėl Vėlinės
Vėl Vėlinės. Atrodo angelai pravirko –
Virš kapinių lietus –
Gal savo ašarom jie vilgo
Gėlėse skendinčius kapus.

Čia miega daug. Gal milijonai,
Jų miego paukščio balsas netrikdys.
Mes esame gyvi, kokia malonė.
Išėjo jie į dangų – jau negrįš...

Jų niekas neišleis iš nuobliuoto karsto,
Jau nieks nesugrąžins ir iš viršaus.
Žvakių liepsnoj gyvenimas nublanksta
Viršum pravirkusio dangaus.

Jiems nešame gėles, pastatom žvakę –
Šiandieną jiems visi geri,
Gal per visus metus nebuvom matę,
Kokie jie vieniši ir apleisti.

Ir ko gi čia ateiti, ko čia vaikščiot..?
Kitam geriau gal restoranai, gal barai.
Tik pagalvokime visi nuo šiandien,
Gal greitai čia ir mūsų bus namai.

Ateikim čia ir šiokią dieną,
Pabūkime su mirusiais, su savimi.
Gal jie tavoj mintyj suras mažytę vietą,
Gal pasiklaus, ar buvom žmogumi?

Juk mirsime kiekvienas už save, po vieną,
Už mane kitas nenumirs.
Gal paskutinę valandą ar dieną
Suprasime – ateina valanda,
Kai paukščio balso negirdi. 

Gražina Savukynienė, Balbieriškis
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PASKUTINIS PUSLAPIS

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

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

Savaitė istorijos puslapiuose

1�18m. spalio 27 d.: Įkurta Lietuvos 
karinė žvalgyba.

1���m. spalio 28 d.: Lietuvos pasiun-
tinybėje maskvoje buvo išduota 

pirmoji viza rusijos piliečiui.

1�18m. spalio 28 d.: sukurta Čekoslo-
vakija. XX a. trečiojo dešimtme-

čio viduryje šalis tapo viena ekonomiškai 
stipriausių pasaulio šalių. 1��� m. sausio 1 d. 
valstybė taikiai padalinta į Čekiją ir Slovakiją.

1�7�m. spalio 29 d.: Popiežius gri-
galius XIII patvirtino Vilniaus 

universiteto (VU) įkūrimą. Už VU anksčiau 
rytų Europoje įkurti tik Prahos, Krokuvos, Pe-
čo, Budapešto, Bratislavos ir Karaliaučiaus 
universitetai.

18�� m. spalio 29 d.: Šveicarijoje 
įkurta raudonojo Kryžiaus or-

ganizacija.

1�18 m. spalio 29 d.: Sukurta rusijos 
komunistinio jaunimo sąjunga 

(rKjS) – komjaunimas. Visuomeninė politinė 
jaunimo organizacija, įkurta I-ajame Visos ru-
sijos darbininkų ir valstiečių jaunimo sąjungų 

suvažiavime kaip atsvara iki Pirmojo pasauli-
nio karo veikusiai skautų organizacijai.

1���m. spalio 29 d.: Niujorke pir-
mąkart pradėti pardavinėti šra-

tinukai.

18�� m. spalio 30 d.:  Antrojo Šlėzvigo 
karo pabaiga – Austrija ir Prūsija 

aneksavo Holšteiną, Šlėzvigą ir Lauenburgą.

1���m. spalio 30 d.: Didžioji Britanija 
išbandė atominę bombą.

1��1m. spalio 30 d.: Sovietų Sąjunga 
virš Arkties jūros Naujoje žemėje 

susprogdino didžiausią kada nors detonavusią 
�8 megatonų vandenilinę bombą „Ivanas“ - 
termobranduolinę aviacinę bombą, sukurtą 
TSrS 1���–1��1 m. fizikų atomininkų grupės, 
vadovaujamos I. Kurčiatovo. Sprogimas bu-
vo matomas maždaug 1000 kilometrų spin-
duliu. Liepsnos kamuolio skersmuo siekė 8 
kilometrus. Šiluminis smūgis galėjo sukelti 
trečio laipsnio nudegimą 100 km spinduliu, 
pastatų sunaikinimo zona siekė 1�0 km, švie-
sos žybsnis būtų apakinęs ��0 km spinduliu. 
Branduolinio sprogimo grybo aukštis siekė �0 
km, plotis – �0 km. Sprogimas išdaužė lan-
gus Suomijos namuose. Nors bomba sprogo 

aukštai ore, seisminio smūgio banga žemę 
apėjo mažiausiai � kartus. Bombos galia �� 
nanosekundes trukusios branduolinės reak-
cijos metu prilygo vienam procentui Saulės 
spinduliuojamos galios. Sprogimo vietos nuo-
traukose žemė buvo taip nušluota ir sulyginta, 
kad paviršius priminė ledo čiuožyklą.

1�0�m. spalio 31 d.: suvaidintas pir-
masis spektaklis lietuviškai – Ke-

turakio komedija „Amerika pirtyje“.

1��0 m. spalio 31 d.: Lietuvos SSr AT 
nutarė nacionalizuoti namus, ku-

rių naudingasis plotas viršijo ��0 kv.m.

17�� m. lapkričio 1 d.: Lisaboną ištiko 
žemės drebėjimas, per kurį žuvo 

apie �0 tūkst. žmonių.

181�m. lapkričio 1 d.: Prasidėjo Vie-
nos kongresas.

1���m. lapkričio 1 d.: įsigaliojo mas-
trichto sutartis dėl ES įkūrimo.

1�18m. lapkričio 1 d.: Lietuvos Vals-
tybės Taryba atšaukė nutarimą 

dėl Vilhelmo fon Uracho išrinkimo karaliumi ir 
priėmė Lietuvos Valstybės Laikinosios Konsti-
tucijos pamatinius dėsnius – pirmąjį naujosios 
lietuvių valstybės pagrindinį įstatymą.
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SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 13, 18, 22, 
33, 34, 44

Vikingo skaičius: 06

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 - 25472823.50€ 0
6 skaičiai 281779.00€ 0
5+1 skaičius 17557.00€ 1
5 skaičiai 802.50€ 4
4+1 skaičius 91.50€ 42
4 skaičiai 8.50€ 299
3+1 skaičius 5.00€ 737
3 skaičiai 1.50€ 5261
2+1 skaičius 1.25€ 5646
2 skaičiai 0.75€ 39850

KITO TIRAŽO PROGNOZĖ: 27,6 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Spalio 27 d.
ŠEŠTADIENIS

Vytauto Didžiojo mirties 
diena 

Žvalgų diena 
Kriminalinės policijos diena 

Saulė teka 08:09
leidžiasi 17:56

Dienos ilgumas 09.47
Pilnatis (18 mėnulio diena)

Ramojus, Tautmilė, Vincentas, 
Sabina, Vincas

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Spalio 28 d.
SEKMADIENIS

Simajudas, Vėlių paminėklai 
Laikas atsukamas  

vieną valandą atgal 
Saulė teka 08:11
leidžiasi 17:54

Dienos ilgumas 09.43
Pilnatis (19 mėnulio diena)

Judas, Tadas, Simonas, Alman-
tė, Gaudrimas, Simas

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Spalio 29 d.
PIRMADIENIS

Pasaulinė žvynelinės diena 
Saulė teka 08:13

leidžiasi 17:52
Dienos ilgumas 09.39

Pilnatis (20 mėnulio diena)
Ermelinda, Gelgaudas, Tolvydė, 

Violeta, Narcizas
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius, morkas, pastarno-
kus, petražoles, braškes, že-
muoges, svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Spalio 30 d.
ANTRADIENIS

Saulė teka 08:15
leidžiasi 17:50

Dienos ilgumas 09.35
Pilnatis (20 mėnulio diena)

Liucilė, Volfgangas, Skirgaila, 
Skirvydė, Edmundas, Darata, 

Volfas
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius, morkas, pastarno-
kus, petražoles, braškes, že-
muoges, svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Spalio 31 d.
TREčIADIENIS

Helovinas
Reformacijos diena 

Saulė teka 08:17
leidžiasi 17:48

Dienos ilgumas 09.31
Pilnatis (21 mėnulio diena)

Benignas, Mąstvilas, Tanvilė, 
Liucilė

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas rinkti ir šaldy-
ti vaisius, netinkamas laikas 

tręšti.

Lapkričio 1 d.
KETvIRTADIENIS

Visų šventųjų diena 
Tarptautinė kovos su narko-

manija diena 
Pasaulinė veganų diena 

Tarptautinė projektų valdy-
mo diena 

Saulė teka 08:19
leidžiasi 17:45

Dienos ilgumas 09.26
Delčia (22 mėnulio diena)

Žygaudas, Milvydė, Andrius
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas rinkti ir šaldy-
ti vaisius, netinkamas laikas 

tręšti.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+11 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+9 KAUNO MARIOS 
+9 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+9 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

42KAUNE 
nSv/val. 

42ALYTUJE 
nSv/val.

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

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

Atsakymai

SPALIO

27
Š E Š TA D I E N I S

VILNIUS
+4

+3
SPALIO

28
SEKmADIENIS

+6
KLAIPĖDA

+1 +6-1

SPALIO
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P I r m A D I E N I S
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30
A N T r A D I E N I S

SPALIO
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LAPKRIČIO

1
KETV IrTAD IEN IS

LAPKRIČIO

2
P E N K TA D I E N I S

VILNIUS
+8

+7
+10
KLAIPĖDA

+6 +8+7

VILNIUS
+4

+2
+3
KLAIPĖDA

+2 +40

VILNIUS
+5

+2
+2
KLAIPĖDA

+3 +4+2

VILNIUS
+8

+2
+4
KLAIPĖDA

+4 +6+4

VILNIUS
+11

+6
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+5 +10+8


