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NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

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

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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Primename 
apie dūmų 
detektorius– 
pasirūpinkite 
savo pačių 
saugumu
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Kokiu nuolatiniu– 
žiemos ar vasaros– 
laiku norėtumėte  
    gyventi ateityje?
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Paukščių Taką 
suformavo prieš 10 
mlrd. metų įvykęs 
galaktikų susiliejimas

SKAITYKITE 4 P.

„Vėlinės – pagarbos 
mirusiems diena“

SKAITYKITE 2 P.

SKaItYKIte 3 p. 

Šlubuojanti 
atmintis rodo, 
kad sutriko 
smegenų mityba

SKAITYKITE 4 P.

Kapinių lankytojai raginami 
rūšiuoti atliekas 

Magnio trūkumas– 
ne vienintelė 
mėšlungio 
priežastis

SKAITYKITE 6 P.

Švietimo darbuotojų profsąjunga 
lapkritį skelbs streiką dėl etatinio darbo 
apmokėjimo

Draudikai: automobilių 
draudimas brangs

Per porą metų bent 50 
proc. brangęs vairuotojų 
civilinės atsakomybės 
draudimas gali augti 
ir toliau, o draudimo 
ekspertai ragina 
susitaikyti su tuo, kad 
po kelerių metų drausti 
automobilį gali kainuoti 
ir dvigubai brangiau, rašo 
portalas lrt.lt.

Nuo šios savaitės  iš draudi-
kų už avarijoje patirtą neturti-
nę žalą bus galima reikalauti 
kad ir iki 5 mln. eurų. Nauja 
neturtinės žalos riba galios 
tik naujai sudaromoms su-
tartims.

Draudikai ramina, kad bent 
jau kol kas dėl to įmokos ne-
didės, nebent teismai pakeis 
praktiką ir ims priteisti nu-
kentėjusiesiems šimtus tūks-
tančių ar milijonus. Tokiu 

atveju, padidėjusias draudikų 
išlaidas turės padengti visi 
vairuotojai. 

„Tiesiog mūsų pozicija 
yra tokia, kad tiek Lietuvos 
bankas, tiek Konkurencijos 
taryba turėtų atidžiai prižiū-
rėti būtent civilines draudi-
mo kainas, jų kilimą. Tai yra 
ne nereguliuojama sritis. Šią 
kainą reguliuoja konkuren-
cija, tai tiesiog norėtųsi, kad 
ta konkurencija būtų reali 
Lietuvoje“, – sako Draudėjų 
asociacijos direktorius Tomas 
Paulauskas.

Šiuo metu draudimo ben-
drovės paprastai neturtinės 
žalos išmoka vidutiniškai po 
kelis tūkstančius eurų. Jei teis-
mai priteisia virš 5 tūkst. eurų, 
likusią sumą tenka padengti 
kaltininkui.

BNS

Laima
DUOBLIENĖ

Artėjant Mirusiųjų 
pagerbimo dienai apie 
kapinių ir kapaviečių 

tvarkymą kalbėjomės 
su Prienų ir Birštono 
(Ivoniškių) kapines 
nuo 2005 m. pradžios 
administruojančios 
UAB „Prienų butų ūkis“ 
direktoriumi Algiu Valatka. 

Kapines ir toliau 
prižiūrės UAB 

„Prienų butų ūkis“
UAB „Prienų butų ūkis“ 

neseniai laimėjo Ivoniškių 

Protestuodama dėl 
etatinio mokytojų darbo 
apmokėjimo Lietuvos 
švietimo darbuotojų 
profesinė sąjunga (LŠDPS) 
skelbia lapkričio 12 dieną 

pradėsianti neterminuotą 
streiką.

Šią reformą Andriaus Na-
vicko vadovaujama profsą-
junga vadina absurdiška, taip 
pat piktinasi, kad ji priimta 
buldozerio pincipu.

„Tai, kas įvesta, nėra eta-

tinio darbo apmokėjimo sis-
tema, o valandinis mokytojų 
darbo apmokėjimas pakeistas 
minutiniu, nes mokyklų vado-
vai kartu su mokytojais pri-
versti smulkmeniškai įvertinti 
kiekvieną darbelį bei netgi nu-

SAM: pacientai negali būti 
priverstinai perregistruojami 
pas kitus šeimos gydytojus
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Etnologė Gr. Kadžytė yra 
pasakiusi: „Vėlinių naktį 
danguje sutviskančios 
žvaigždės yra protėvių 
vėlės, tad reikia 
gyviesiems uždegti  kuo 
daugiau žiburėlių, kad 
vėlės matytų, kiek daug 
gyvųjų jas prisimena. 

Tai vilties simbolis, reiš-
kiantis, kad jų pradėtas gyve-
nimas šioje žemėje tęsiasi“.

Jau trečius metus iš eilės 
spalio 26 d. Šilavoto laisva-
laikio salėje vyko edukacinis 
užsiėmimas, skirtas prisiminti 
Vėlinių papročius ir tradicijas. 
Trumpai prisiminę mirusiųjų 
pagerbimo dienos prasmę, 
edukacinio užsiėmimo daly-
viai gamino Vėlinių puokš-

„Vėlinės – pagarbos mirusiems diena“

tes. Daug naudingų patarimų 
apie puokščių komponavimą 
pateikė Vitalė Dijokienė, kuri 
laisvalaikiu domisi floristika. 
Po valandos kūrybinio darbo 
buvo sukomponuota 10 Vėli-
nių puokščių.

Prieš Vėlines skubame su-
tvarkyti artimųjų kapus, pri-

simename juos degindami 
žvakutes, todėl ir edukacinio 
užsiėmimo dalyviai nešini 
Vėlinių puokštėmis ir žvaku-
tėmis patraukė link Šilavoto 
kapinių. Aplankėme kunigų 
Antano Radušio ir Vinco Pe-
truševičiaus, mokytojų Domi-
celės ir Juozo Kabišaičių bei 

Vidos Matusevičienės kapus, 
Laisvės kovotojų ir tremtinių 
atminimo vietas. Kuklios ran-
kų darbo puokštės ir žvakelių 
liepsnelės tegul bus pagarbos 
mirusiesiems ženklas. 

Šilavoto laisvalaikio salės 
kultūrinių renginių organiza-

torė Saulė Blėdienė 

Siūloma leisti kalėjimų pareigūnams bausti 
 Teisingumo ministerija siūlo suteikti teisę bausmių vykdymo 
sistemos pareigūnams fiksuoti ir atlikti tyrimą dėl kalėjimuose 
dažniausiai padaromų administracinių nusižengimų. Taip 
nusižengę kaliniai neišvengtų administracinės atsakomybės.

Įkurta Šventosios jūrų uosto direkcija
Palangos savivaldybė įkūrė įmonę Šventosios jūrų uosto direkcija. 
Planuojama, kad pirmieji uosto atstatymo darbai prasidės 
kitąmet. Jis bus skirtas infrastruktūrai žvejams įrengti, ilgainiui 
uoste planuojama vystyti ir jachtų turizmą.

Prienų r. savivaldybė 
dalyvauja ES projekte 
„Parama maisto 
produktais IV“ Nr. EPSF-
2016-V-04-01. Pagal 
projektą vykdomos ir kitos 
veiklos, kurias finansuoja 
Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems 
asmenims fondas. 

Smagiausias ir labiausiai 
bendruomenę suartinantis 
įvykis – kelionė, todėl kaip 
papildoma veikla pasirink-
ta išvyka, kurioje dalyvavo 
mišrios grupės (suaugusiųjų 
ir vaikų) paslaugų gavėjai. 
Spalio 26 d. 53 asmenų gru-
pė (atstovai iš visų seniūnijų), 
lydima Prienų r. savivaldybės 
administracijos Socialinės pa-
ramos ir sveikatos skyriaus 

Edukacinė-pažintinė kelionė po Sūduvos 
kraštą vyr. specialistės Laimos Jan-

čiauskienės, vyko į edukaci-
nę-pažintinę kelionę po Sū-
duvos kraštą. 

Sūduva istoriškai visada 
gyveno turtingai, todėl ne-
reikia stebėtis, kad čia buvo 
puošnių ir turtingų dvarų. 
Kiekvienas dvaras turėjo savo 
istoriją, kuri atsispindėjo dva-
rininkų giminės tradicijose ar 
veikloje. Antai Zyplių dva-
ras Lukšiuose, ne taip seniai 
buvęs apleistas ir užmirštas, 
šiandien prikeltas naujam gy-
venimui. Dvaro aplinką puo-
šia išlikęs 11 pastatų ansam-
blis ir dvarą supantis parkas. 
Viename iš pastatų įsikūręs 
restoranas, kurio šeimininkai 
svečius vilioja tradiciniais 
dvaro patiekalais ir išskirti-
niu „Ragaučiumi“. Šio ir kitų 
gardžių valgių teko paragauti 
ir visiems kelionės dalyviams. 

Ne mažiau įspūdingas ir Gel-
gaudiškio dvaras, kurio rū-
mus supa vienas didžiausių 
Lietuvos dvarų parkų, taip 
pat Paežerių dvaro sodyba. 
Ekskursijos metu apžiūrėtas 
buvusiuose Paežerių dvaro 
rūmuose įkurtas Vilkaviškio 
krašto muziejus, kuriame pa-
rengtos gamtos, proistorės, 
krašto ir išeivijos istorijos, žy-
mių visuomenės veikėjų nuo-
latinės ekspozicijos. 

Be aplankytų dvarų, kelio-
nės dalyviai turėjo galimybę 
dalyvauti praktinėje pažinti-
nėje  programoje „To svies-
telio gardumas“: mušė sviestą 
ir ragavo su namine duona bei 
arbata, sprendė užduotis. 

Edukacinės-pažintinės ke-
lionės metu grupė aplankė 
ir Vilkaviškio Švč. Mergelės 
Marijos Apsilankymo kate-
drą, stabtelėjo prie vieno svar-

biausių nepriklausomybės 
siekėjų, mokslininko, gydyto-
jo Jono Basanavičiaus pamin-
klo, taip pat nusilenkė prozi-
ninko, poeto, vieno iš tautinio 
sąjūdžio ideologų Vinco Ku-
dirkos atminimui prie jo kapo 
Kudirkos Naumiestyje.

Vėlai vakare visi maloniai 
pavargę, bet kupini geros nuo-
taikos ir gražių įspūdžių grįžo 
į namus. Kelionės organiza-
toriai džiaugiasi, kad žmonės 
turėjo galimybę praleisti dieną 
prasmingai ir turiningai – pa-
matyti labiausiai turistų lan-
komus Sūduvos krašto objek-
tus, prisiliesti prie tradicinio 
maisto gamybos paslapčių, 
neformalioje aplinkoje paben-
drauti, pasidalinti bendrumo ir 
sutelktumo jausmu.

Prienų r. savivaldybės adminis-
tracijos Socialinės paramos ir svei-
katos skyriaus informacija 
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Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Kokiu nuolatiniu – žiemos ar vasaros 
– laiku norėtumėte 
gyventi ateityje?

REKLAMA

Daiva Venskevičienė
Man nėra skirtumo, koks 

laikas bus paliktas, svarbu, 
kad jo daugiau nebekaita-
liotų. Prie visokio įpranti ir 
būna gerai. 

Sigitas Kiaukara
Man labiau patiktų, kad 

būtų paliktas vasaros laikas 
– vakare dar ilgiau būna 
šviesu, diena ilgesnė atrodo. 
Aš dirbau tokį darbą, kad 
nebuvo didelio skirtumo 
– diena ar naktis, bet laiko 
sukiojimas vis tiek sukelia 
nepatogumų. 

Janina Bubnienė 
Turi būti paliktas vasaros 

laikas! Patogiau – atsikeli 
saulei tekant, o ne tada, kai 
jau seniai šviesu, ir vakarais 
ilgiau nesutemsta. Aš labai 
ilgai jaučiu laiko pakeitimus 
– gal dvi savaitės praeina, kol 
prisitaikau, todėl labai laukiu, 
kada nustosim laikrodžius 
sukioti. 

Aldona Drūlienė

Norėčiau, kad būtų pa-
liktas žiemos laikas, nes 
tokiu laiku gyvenom anks-
čiau, taip norėčiau gyventi 
ir dabar. Aš anksti guluosi, 
anksti keliuosi, todėl man 
patinka, kad anksti temsta ir 
anksti švinta. Kokį nuspręs 
palikti, toks bus gerai, kad 
tik laikrodžių daugiau ne-
besukiotų, nes aš ilgai ne-
įprantu. 

Remigijus Raudonis

Man nėra skirtumo, kurį 
laiką paliks: kai reikia, ke-
liuosi šeštą, kai reikia – ke-
tvirtą. Didelių nepatogumų 
dėl laiko keitimo nejau-
čiu. Nors daugumai žmo-
nių priimtinesnis vasaros 
laikas. Man irgi smagiau, 
ypač vasarą, kai vakare il-
giau šviesu, o ne kai rytas 
prasideda jau saulei seniai 
patekėjus. 

Šiaurės Čilę sukrėtė 6,2 balo žemės drebėjimas 
Šiaurinį Čilės regioną ketvirtadienį sukrėtė 6,2 balo žemės 
drebėjimas, tačiau apie sužeistuosius ar žalą kol kas neskelbiama, 
pranešė pareigūnai. Drebėjimo židinys buvo 95 km gylyje, 88 km 
į šiaurės rytus nuo Ikikės miesto.

Brazilija perkels savo ambasadą į Jeruzalę
Brazilija perkels savo ambasadą Izraelyje iš Tel Avivo į Jeruzalę, 
ketvirtadienį pareiškė šalies išrinktasis prezidentas Žairas 
Bolsonaru.  „Izraelis yra suvereni valstybė ir turėtume tinkamai tai 
gerbti“, –  Ž. Bolsonaru.

matyti juos visiems metams 
į priekį, todėl skaičiuojamos 
jau nebe valandos, o minu-
tės“, - penktadienį išplatin-
tame pranešime cituojamas 
LŠDPS pirmininkas Andrius 
Navickas.

LŠDPS reikalauja nedel-
siant atsisakyti šios „minuti-
nės“ darbo užmokesčio siste-
mos ir įdiegti etatinį modelį, 
kuriame vienam etatui suda-
ryti būtų ne daugiu kaip 18 
kontaktinių valandų. Taip pat 
– pareiginės algos pastovio-
sios dalies koeficientus didin-
ti 20 proc. bei mažinti vaikų 
skaičių klasėse.

Profsąjunga teigia bandžiu-
si teikti siūlymus, taip pat ge-
gužę rengusi įspėjamąjį strei-
ką, tačiau šie veiksmai nesu-
laukė atsako.

„LŠDPS kreipėsi į aukš-
čiausius šalies vadovus kvies-
dama stabdyti reformą, nes 
chaosas sistemoje, nežinomy-
bė ir mokytojų nusivylimas 
žlugdo visą ugdymo procesą; 
pareikštas nepasitikėjimas ir 
švietimo ir mokslo ministre 
Jurgita Petrauskiene, apie

kurios nekompetenciją si-
gnalizuoja ne vien ši refor-
ma, tačiau situacija švietime 
toliau tik blogėja“, - teigiama 
penktadienį išplatintame prof-
sąjungos pranešime.

Streiką skelbianti profsą-
junga teigia, kad mokyklose 
dar niekada nebuvo tokios ne-
tvarkos – nesuderintos darbo 
užmokesčio sistemos, neat-
naujintos arba klaidingai su-
darytos darbo sutartys.

„Verčiant 2017–2018 
mokslo metais turėtą savai-
tinį darbo krūvį metinėmis 
valandomis buvo daugina-
ma iš 36, o ne iš 42 savaičių, 
neišspręstas mokytojų darbo 
mokinių atostogų metu klau-
simas, skaičiuojant etatus pa-
liktos tokios „žirklės“, kad 
su mažiau vaikų ir mažiau 
valandų dirbantys mokytojai 
uždirba daugiau, nei turintys 

perpildytas klases“, - rašoma 
pranešime.

Taip pat kritikuojama įvesta 
nauja mokymo lėšų paskirsty-
mo metodika, nes, anot prof-
sąjungos, nepakanka lėšų na-
mų mokymui, klasėms dalinti 
į grupes, kvalifikacijai, švie-
timo pagalbai, o klasės dide-
liuose miestuose kaip buvo 
taip ir liko perpildytos.

„O visam tam juk buvo iš-
leista ne viena dešimtis mili-
jonų ir kalbama dar apie de-
šimtis papildomų milijonų 
kitiems metams, kurie vėl ne-
bus skirti ne mokytojų atlygi-
nimams kelti, bet naudojami 
neskaidrios ir neteisingos sis-
temos stiprinimui (...)“, - sako 
A. Navickas.

Seimas birželį patvirtino 
etatinio mokytojų darbo ap-
mokėjimo modelį, kuris eta-
pais įvedamas nuo rugsėjo.

Pamokinį mokytojų apmo-
kėjimą pakeitė valandinis ap-
mokėjimas per visus metus 
– mokytojo etatą sudaro 1512 
valandų per metus. Mokyto-
jo darbo laikas skirstomas į 
tris dalis: kontaktinės valan-
dos, t. y. pamokos, pasiren-
gimas joms bei darbas ben-
druomenei.

Švietimo ir mokslo ministe-
rija teigė, kad etatinis moky-
tojų darbo apmokėjimas leis 
sureguliuoti pedagogų darbo 
krūvius ir atlyginti už visus 
darbus mokyklos bendruome-
nei. Numatyta, kad mokytojo 
etate darbas bendruomenei 
galės sudaryti iki pusės visų 
valandų skaičiaus per metus, 
pirmuosius dvejus darbo me-
tus – iki 40 proc. visų valan-
dų. Nustatoma, kad mokyto-
jų darbo laikas per savaitę yra 
36 valandos, iš jų ne daugiau 
kaip 24 kontaktinės per savai-
tę privalomam dalykui (daly-
kams) mokyti.

Gegužę prie LŠDPS inici-
juoto dviejų valandų streiko 
jungėsi maždaug pusė šimto 
bendrojo lavinimo mokyklų, 
darželių ir neformaliojo ug-
dymo įstaigų, apie 1 tūkst. pe-
dagogų. Iš viso Lietuvoje yra 
apie 53 tūkst. pedagogų.BNS

Švietimo darbuotojų 
profsąjunga lapkritį skelbs 
streiką dėl etatinio darbo 
apmokėjimo

Sveikatos apsaugos 
ministerija (SAM), 
reaguodama į viešoje 
erdvėje išreikštus 
nuogąstavimus dėl 
pacientų perregistravimo 
pas kitus šeimos 
gydytojus be jų sutikimo, 
informuoja, kad nėra jokių 
naujovių ar pakeitimų, 
susijusių su pacientų 
registracija pas šeimos 
gydytojus. 

Tad kaip ir iki šiol pacien-
tai gali laisva valia rinktis pas 
kokį šeimos gydytoją nori gy-
dytis, o poliklinika juos perre-
gistruoti pas kitus specialistus 
gali tik jiems sutinkant ir pa-
teikus tokį prašymą.

Priverstinis būdas pasiren-
kant šeimos gydytoją nega-
li būti taikomas. Pagal šiuo 
metu galiojančią tvarką, pa-
cientas turi teisę pasirinkti 
gydytoją, o jo pasirinkimo 
tvarką nustato gydymo įstai-
gos vadovas. Be to, pacientų 
registracija pas šeimos gy-
dytojus yra įstaigos vadybos 
klausimas. Tad jei kyla kokių 
nors nesklandumų ar nesusi-
pratimų, pirmiausia reikėtų 
kreiptis į įstaigos administra-
ciją ir pabandyti vietoje išsi-
aiškinti.

Tad, sveikatos apsaugos 
ministro Aurelijaus Verygos 
teigimu, norėtume nuraminti 
pacientus, nes nėra jokio pa-
grindo nerimauti. Galima tik 
daryti prielaidą, kad galbūt tai 
yra gydymo įstaigų reakcija į 
nuo sausio 1 dienos įsigalio-
jančias LR Prezidentės Da-
lios Grybauskaitės inicijuo-
tas įstatymų pataisas, kurios 
leistų trumpinti eiles gydymo 
įstaigose.

„Tikėtina, kad kai kurios 
gydymo įstaigos ruošiasi bū-
simoms naujovėms ir tokiu 
būdu bando subalansuoti pa-
cientų srautus savo gydymo 
įstaigose, norėdamos užtikrin-
ti, jog žmonės greičiau patek-
tų pas šeimos gydytojus. Tik 
tai negali būti daroma pacien-
tui nieko nežinant - su juo tai 
turi būti derinama. Šiuo atveju 

SAM: pacientai negali būti 
priverstinai perregistruojami 
pas kitus šeimos gydytojus

atKelta IŠ 1 p.

gydymo įstaigų vadovų par-
eiga yra užtikrinti, kad būtų 
tinkamai komunikuojama su 
pacientais, nesukeliant jiems 
nepatogumų ar kokių nors ne-
tikėtumų“, - tvirtina ministras 
A. Veryga. 

Be to, jis primena, kad įsi-
klausius į medikų ir pacientų 
nuogąstavimus, jog gali būti 
nespėta tinkamai pasiruošti 
šioms naujovėms, prieš me-
tus buvo priimtas sprendimas 
šių pataisų įsigaliojimą atidėti 
dar vieneriems metams, kad 
įstaigos galėtų tinkamai pa-
siruošti. Tai ir buvo padary-
ta, o dabar šis laikas eina jau 
į pabaigą.

Be to, planuojama, kad taip 
pat nuo sausio 1 d. turėtų pra-
dėti veikti atnaujinta išanksti-
nė pacientų registracijos sis-
tema (IPR). Ši sistema leistų 
pacientams nuotoliniu būdu 
rezervuoti priėmimo laiką, 
gauti pranešimus ir primini-
mus apie numatytą apsilan-
kymą pas gydytoją, atšaukti 
apsilankymą, internete stebė-
ti visų savo planuojamų bei 
įvykusių apsilankymų isto-
riją. Žinoma, pacientai taip 
pat galės jiems įprastu būdu 
užsiregistruoti atvykę į gydy-
mo įstaigą arba telefonu, taip, 
kaip dažniausiai ir daroma 
šiuo metu. Taigi vienoje sis-
temoje pacientas matytų visų 
šalies ligoninių galimus priė-
mimo laikus 30 dienų į priekį. 
Taip pat sistema pati primin-
tų pacientui apie artėjantį ap-
silankymą pas gydytoją, tad 
jei pacientai laiku atvyks pas 
gydytoją jiems paskirtu metu, 
gydymo įstaigos galės aptar-
nauti daugiau pacientų.

Pagal teisės aktuose nu-
matytą tvarką, pacientas pas 
šeimos gydytoją turės patekti 
per 7 dienas, o pas specialistą 
– per 30 dienų, jei nėra objek-
tyvių priežasčių dėl kurių gy-
dymo įstaiga negali paslaugos 
suteikti laiku. Kitaip, įstaiga 
turės nukreipti pacientą į kitą 
laisvas vietas pas specialistus 
turinčią gydymo įstaigą.

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

2018-10-28 apie 20.35 val. Prienų 
r., Balbieriškio sen., Balbieriškyje, 
Klevų g., gyvenamojo namo vir-
tuvėje, neblaivus vyras (gim. 1996 
m.) smurtavo prieš savo neblaivią 
(1,14 prom. alkoholio) motiną (gim. 
1976 m.). Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2018-10-28 apie 03.15 val. gautas 
pranešimas, kad F. Vaitkaus g., 
Prienuose, automobilis atsitrenkė į 
elektros stulpą. Automobilis „Ford 
Mondeo“ buvo atsitrenkęs į elektros 
stulpą ir jį nulaužęs, ant automobilio 
buvo užkritę nutraukti elektros laidai, 
automobilio viduje žmonių nebuvo. 
Trys asmenys GMP išvežti į ligoninę 
apžiūrai. Atjungtas automobilio 
akumuliatorius. Atvyko ESO avarinės 
tarnybos specialistai, PGP budėjo, 
kol atvyko policijos ekipažas.

2018-10-28 vidurdienį,12.44 val., gau-
tas pranešimas iš GMP, kad Birštono 
g. Birštone reikalinga pagalba išnešti 
ligonę. N. Ž. (gim. 1936 m.) išnešta ir 
įkelta į GMP automobilį.

2018-10-29 Alytaus apskr. VPK Prienų 
r. PK gautas moters (g. 1961 m.) pa-
reiškimas, kad nuvykusi į Medžionių 
kapinės, adresu Medžionių k., Sta-
kliškių sen., Prienų r., ant giminaičių 
kapavietės pasigedo paminklo. 
Nuotolis – 900 eurų.

2018-10-29 apie 20 val. 10 min. 
Prienų r., Stakliškių sen., Stakliškių 
k., Piliakalnio g., neblaivaus (2.26 
prom. alkoholio) vyro (g. 1979 m.) 
vairuojamas automobilis „Volvo V70“, 
nuvažiavo nuo kelio. Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

2018-10-29 10:03 val. gautas prane-
šimas, Šilavoto sen. Prienlaukio k. 
kad ant važiuojamosios kelio dalies 
nuvirtęs medis. Medis patrauktas 
nuo važiuojamosios kelio dalies.

2018-10-29 13:24 val. gautas prane-
šimas, kad Revuonos g., Prienuose 
dega krosnis. Buvo uždūmintos 
patalpos, perkaitusi krosnies siene-
lė. Nuardyta apie 0,5 m² medinės 
sienelės. Namas 1 aukšto, 7x5 m 
dydžio, medinis, stogas dengtas 
šiferiu.

ES šalys pritarė plastikinių gaminių draudimui
ES šalys trečiadienį pritarė siūlymui uždrausti tam tikrų 
vienkartinių plastikinių gaminių naudojimą, o blokas dar vienu 
žingsniu priartėjo prie visiško plastikinės produkcijos, lemiančios 
didžiulę pasaulio vandenynų taršą, draudimo.

JAV ir Turkijos pajėgos patruliuos Sirijoje
JAV ir Turkijos kariai pradėda patruliuoti netoli šiaurinio Sirijos 
miesto Manbidžo. Tikimasi, kad tokiais veiksmais pavyks 
sumažinti įtampą tarp abiejų NATO sąjungininkių. Tikimasi, kad 
bendras patruliavimas padės užkirsti kelią susirėmimams.

Paukščių Taką suformavo prieš 10 mlrd. 
metų įvykęs galaktikų susiliejimas

Paukščių Tako galaktikai 
būdingas halas yra 
sudarytas daugiausiai iš 
žvaigždžių, atkeliavusių 
prieš 10 mlrd. metų 
per susidūrimą su kita 
keturiskart mažesne 
galaktika, sakoma 
trečiadienį paskelbtame 
astronomų straipsnyje.

Lėtai plėtojęsis susiliejimas 
su Gajos-Enkelado galaktika 
suteikė ne vien suteikė me-
džiagos mūsų galaktikos ha-
lui, prilygstančios 600 mln. 
Saulės masių, bet ir tirštai 
pripildė jos diską, sakoma 
studijoje, paskelbtoje moks-
lo žurnale „Nature“.

„Iš esmės išnarpliojome 
Paukščių Tako susiforma-
vimą“, – naujienų agentūrai 
AFP sakė straipsnio autorė 
Amina Helmi (Amina Hel-
mi), dirbanti Groningeno uni-
versiteto Kapteyno (Kaptei-
no) astronomijos institute.

„Susiliejimas lėmė tai, ką 
dabar vadiname mūsų galak-
tikos halu. Kadangi jo mastas 
buvo milžiniškas, tai privertė 
sustorėti ir tuo metu jau eg-
zistavusį (galaktikos) diską“, 
– aiškino ji.

„Nesitikėjome atrasti, kad 
dauguma halo žvaigždžių yra 
bendros kilmės“, – pažymėjo 
astronomė.

Didelės galaktikos tokio-
mis paprastai tampa įsiurb-
damos mažesnes.

Tačiau astronomai ilgai 
ginčijosi, ar Paukščių Takas 
išpampo misdamas smulkiais 
žvaigždžių spiečiais, ar prari-
jęs vieną didelę galaktiką.

Iki šių metų abiejų stovyklų 
teorijos tebuvo menkai įrody-
mais pagrįstos spėlionės.

Tačiau padėtis pasikeitė, 
balandį gavus didžiulį kiekį 
duomenų į palydovo „Gaia“.

2013 metais paleistas Eu-
ropos kosmoso agentūros 
(ESA) palydovas sukūrė pre-
cedento neturintį 1,7 mlrd. 
žvaigždžių trimatį žemėlapį. 
Daugiau kaip milijardas šių 
žvaigždžių priklauso Paukš-
čių Takui ir sudaro apie pro-
centą visų jame esančių.

Palydovo atliekami daug-
kartiniai matavimai leido tiks-
liai apskaičiuoti atstumą iki 
kiekvienos žvaigždės ir jos 
judėjimo greitį.

Atkurtas galaktikų 
susidūrimas

Ieškodami galaktikų susi-
jungimo pėdsakų Paukščių 
Tako halo medžiagoje moks-
lininkai nustebo suvokę, kad 
dauguma jo žvaigždžių yra 
labai giminingos ir smarkiai 
skiriasi nuo kitos mūsų ga-
laktikos medžiagos.

„Cheminis parašas aiškiai 
skyrėsi nuo Paukščio Tako 
„vietinių“ žvaigždžių, – sakė 
A. Helmi. – Ir jos sudaro gana 
homogenišką grupę, o tai ro-
do, kad jų kilmė – bendra.“

Atlikę tikslius spektrinius 
matavimus mokslininkai su-
gebėjo sukurti trimatį mode-
lį, tiksliai atvaizduojantį, kaip 
judėjo įsibrovusios galaktikos 
žvaigždės.

„Šiuos vaizdo įrašus lei-
džiant atgal astronomai gali 
tyrinėti, kaip susitelkė mūsų 

galaktika ir kaip ji vystėsi“, 
– komentuodama šią studi-
ją pažymėjo Kanadoje vei-
kiančio Victorios (Viktorijos) 
universiteto astronomė Kim 
Venn (Kim Ven).

A. Helmi ir jos bendra-
darbiai apskaičiavo, kad su-
siliejimas įvyko maždaug 
prieš 10 mlrd. metų, praėjus 
3,8 mlrd. metų po Didžiojo 
sprogimo, žymėjusio Visatos 
atsiradimą.

Su Paukščių Taku susilie-
jusią galaktiką mokslininkai 
pavadino senovės graikų le-
gendų titano Enkelado – že-
mės deivės Gajos ir dangaus 
dievo Urano palikuonio – var-
du. Anot legendos, šis mūšį 
su dievais pralaimėjęs milži-
nas buvo palaidotas po Etnos 
ugnikalniu ir nuo tada sukelia 
žemės drebėjimų. Astrono-
mai šioje legendoje įžvelgė 
panašumų su procesu, kurio 
metu iš Visatos platybių at-
skriejusi galaktika sudrebino 
Paukščių Taką ir pakeitė jo 
pavidalą.

Palydovas „Gaia“ tebevei-
kia: aparatas per minutę gau-
na duomenų apie 100 tūkst. 
žvaigždžių ir per parą atlie-
ka apie 500 mln. matavimų. 
Šiais duomenimis pagrįstas 
pirmasis žvaigždėlapis buvo 
paskelbtas 2016 metų rugsė-
jį. Jis atvaizduoja metus rink-
tus duomenis apie 1,15 mlrd. 
žvaigždžių.

Orbita aplink Žemę besi-
sukantis palydovas kai kurių 
žvaigždžių matavimus atli-
ko jau daugiau kaip 70 kar-
tų.  BNS

Primename apie dūmų 
detektorius – pasirūpinkite 
savo pačių saugumu

Primename, kad nuo 
šių metų gegužės 
mėnesio visuose Lietuvos 
gyvenamuosiuose 
būstuose – butuose, 
individualiuose namuose, 
sodo nameliuose – turi 
būti įrengti autonominiai 
dūmų detektoriai, to 
reikalauja galiojantys 
teisės aktai.

Priešgaisrinė gelbėjimo 
tarnyba tikisi, kad tinkamai 
įrengti dūmų detektoriai, gar-
so signalu įspės gyventojus 
apie gresiantį pavojų, o laiku 
iškviesta pagalba (telefonu 
112) padės išgelbėti gyvybes 
ir žmonių turtą. Detektoriai 
turi būti įrengti gyvenamose 
patalpose, kur nėra įrengta 
priešgaisrinė signalizacija. 
Jų įrengimą reglamentuoja 
„Bendrosios priešgaisrinės 
saugos taisyklės“. Detekto-
rius nesudėtingas prietaisas, 
lengvai ir paprastai montuo-
jamas ant lubų apsaugantis 
didelį plotą, jei jam netrukdo 
konstrukcijos ar pertvaros. 

Nuo vasario mėnesio pra-

sidėjus prevencinei akcijai 
„Gyvenkime saugiai“, jau 
aplankyta Birštono sen. ir 
Prienų sav. daugiau nei 1400 
gyvenamųjų būstų, konsul-
tuodami ir patardami gyven-
tojams kaip tinkamai įsirengti 
dūmų detektorius. Deja, bet 
buvo pastebėta, kad dūmų 
detektorius turi įsirengę ne-
didelė dalis gyventojų… Ne-
turintiems galimybės įsigyti 
dūmų detektorių pareigūnai, 
padėdami Birštono ir Prie-
nų savivaldybėms, nupirko 
ir įrengė daugiau nei 100 de-
tektorių.

Stengsimės ir toliau švies-
ti, supažindinti žmones apie 
dūmų detektorius svarbą ir 
gerinti situaciją mūsų pri-
žiūrimuose savivaldybėse, 
taip siekdami išvengti žūčių 
gaisruose.

Manoma, kad visuose būs-
tuose įrengus dūmų detekto-
rius ir tinkamai juos prižiū-
rint žmonių žūčių gaisruose 
Lietuvoje sumažėtų apie tris 
kartus.

Kauno APGV, Prienų PGT 
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 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.

Rasta medyje su automobiliu įstrigusi moteris 
Viena amerikietė buvo rasta gyva praėjus šešioms dienoms po 
avarijos, per kurią jos automobilis nulėkė nuo vieno Arizonos 
greitkelio ir įstrigo pakibęs algorobo medyje. Ji nesuvaldė 
mašinos ir nulėkė nuo 17 metrų aukščio skardžio.

Sumažino kliūtis kibernetiniam puolimui
JAV prezidento Donaldo Trampo nacionalinio saugumo patarėjas 
Džonas Boltonas trečiadienį perspėjo Amerikos priešininkus, kad 
Vašingtonas dabar yra pasiruošęs į kibernetines atakas atsakyti 
kibernetinio karo puolamosiomis priemonėmis.

kapinių priežiūros konkursą 
ir artimiausius trejus metus 
toliau prižiūrės šias kapines. 
Įmonės darbuotojai palaiko 
švarą ir tvarką, išduoda leidi-
mus laidoti ir registruoja duo-
menis, rūpinasi, kad kapinėse 
būtų vandens, o susidariusios 
atliekos būtų tinkamai tvarko-
mos ir laiku išvežamos. 

Kapinių prižiūrėtojai tvarko 
ne tik Prienams nusipelniusių 
žmonių, bet ir apleistas kapa-
vietes. Vasarą jų iniciatyva 
buvo restauruotas 1990 m. pa-
statytas koplytstulpis, 
skirtas Tautos kančiai 
atminti. Restauravi-
mo darbus atliko VšĮ 
„Meninė drožyba“ 
meistrai ir jiems talki-
nę studentai. Koplyts-
tulpis jau įtvirtintas 
senojoje vietoje. 

Neseniai kapinės 
buvo skaitmenizuo-
tos. Duomenis apie 
palaidotus asmenis 
bei jų kapaviečių vie-
tą galima rasti inter-
nete adresu: cemety.
lt. Kad duomenys sis-
temoje būtų tikslūs, jų 
atnaujinimu taip pat 
rūpinasi UAB „Prienų 
butų ūkis“ atsakingi 
darbuotojai. 

Iki šiol statant pa-
minklą ar tvarkant 
kapavietę nieko nerei-
kėjo derinti su kapinių prižiū-
rėtojais. Netrukus bus kitaip 
– jau rengiama tvarka, kuria 
vadovaujantis už kapavietę 
atsakingas asmuo prieš statant 
savo artimiesiems paminklą 
ar kitaip keičiant kapavietę 
turės gauti UAB „Prienų butų 
ūkis“ leidimą – suderinimą. 

Ir verslininkams, kurie užsi-
ima paminklų statymu, kapa-
viečių tvarkymu ir panašiais 
darbais, jau greitai reikės su 
kapinių prižiūrėtoju sudaryti 
sutartį, kuri įpareigos versli-
ninkus prisiimti atsakomybę, 
jei aplinkinėms kapavietėms 
bus padaryta žala ir pan. 

Didžiausia problema– 
atliekos 

Penkiose kapinių vietose 
yra įrengtos vietos kapinė-

Kapinių lankytojai raginami rūšiuoti atliekas 

se susidarančioms atliekoms 
išmesti. Pasak A. Valatkos, 

daugelis kapinių lankytojų 
piktinasi, kad atliekų surin-
kimo konteineriai pastatyti 
kapinėse, o ne už jų tvoros. 
Konteinerius iškelti iš kapinių 
teritorijos bus galima tik tada, 
kai kapinės išsiplės, nes šiuo 
metu aplink kapines negali 
apvažiuoti atliekas surenkan-

čios įmonės automobilis. 
Neseniai kapinėse buvo pa-

statyti konteineriai 
stiklo atliekoms, pa-
žymėtos vietos, kur 
galima palikti žalią-
sias atliekas. 

Kapinių lankyto-
jams primenama, 
kad žaliąsias atliekas 
(gėles, eglišakes, la-
pus, žemes ir pan.) 
reikia išpilti pažy-
mėtose vietose. Pla-
nuojama, kad kitais 
metais žaliosioms 
atliekoms kaupti 
bus įrengtos speci-
alios talpos. Stiklo 
atliekas (stiklines 
žvakides) reikia iš-
mesti į stiklo atlie-
koms skirtus žalios 
spalvos konteinerius 
(varpus), visas kitas 
atliekas (dirbtines 

gėles, plastikines žvakides, 
vainikų ir krepšelių medines 
bei metalines liekanas) – į 
konteinerius, skirtus po rūšia-
vimo likusioms atliekoms. 

Reikia stengtis visiems
Atliekų tvarkytojai, sie-

kiantys, kad į sąvartynus 

patektų kuo mažiau atliekų, 
ketina nerūšiuotų atliekų ne-
priimti arba labai padidinti 
jų priėmimo mokestį, todėl 
šiuo metu atliekas kapinėse 
išrūšiuoja UAB „Prienų butų 
ūkis“ darbininkai. Žaliosios 
atliekos išvežamos į Prienų 
žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikštelę, kitas atliekas išveža 
atliekų surinkėjai. 

A. Valatkos teigimu, visi tu-
rėtų pasistengti, kad artimųjų 
amžinojo poilsio miestas būtų 
tvarkingas. 

Jis džiaugiasi, kad nema-
žai kapinių lankytojų sąžinin-
gai rūšiuoja atliekas, ir tikisi, 
kad tokių sąmoningų žmonių 
tik daugės. „O mums liks tik 
pasirūpinti, kad konteineriai 
būtų laiku ištuštinami“, – sa-
kė A. Valatka. 

Kapinių lankytojai len-
gviems kroviniams iki kapa-
vietės nuvežti gali naudotis 
karučiais, pasiskolinti laisty-
tuvų, kurie laikomi kapinių 
prižiūrėtojo namelyje netoli 
pagrindinių vartų. Planuoja-
ma įsigyti ir įrankių kapavie-
tėms tvarkyti (šluotų, grėblių) 
bei daugiau laistytuvų, kurie 
bus palikti prie hidrantų įreng-
tose stoginėse. 

Neseniai į vietą buvo grąžintas restauruotas ko-
plytstulpis, skirtas Tautos kančiai atminti. 
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Paleistas Armėnijos parlamentas 
Armėnijos parlamentas ketvirtadienį antrąkart nesugebėjo 
patvirtinti Nikolo Pašiniano kandidatūros į premjero postą, todėl, 
remiantis konstitucija, buvo paleistas. Šis žingsnis reiškia, kad 
šalies laukia pirmalaikiai rinkimai.

Rusija paskelbė sankcijas Ukrainai
Rusija įvedė finansines sankcijas šimtams Ukrainos piliečių ir 
dešimtims šios šalies bendrovių kaip atsakomąjį žingsnį dėl 
Kijevo veiksmų prieš Maskvą. Rusijos premjero nurodymu, 
įšaldyti 332 Ukrainos piliečių ir 68 verslo įmonių aktyvai.

Princas Žavusis (dubliuotas) 3D

Charming (dubbed) 3D 
(2018)

Žanras: Komedija, anima-
cija, šeimos

Sukurta: JAV, Kanada
Trukmė: 1h 30 min
Cenzas: Įvairaus amžiaus 

žiūrovams
Naujoje „Šreko“ prodiuse-

rio animacijoje – labiausiai 
pamėgti pasakų personažai.

„Princas Žavusis“ – 
šmaikšti ir nuotaikinga ani-
macinė komedija, kurioje 
trys princesės – Pelenė, Mie-
ganti Gražuolė ir Snieguolė 
– sužino, kad yra įsimylė-
jusios TĄ PATĮ princą. Ne-
tikėta? Tai ne kas kita, kaip 
naujas „Šreko“ prodiuserio 
darbas!

Princas Žavusis nešiojasi 
prakeiksmą nuo pat vaikystės 
– visos merginos jį įsimyli iš 
pirmo žvilgsnio! Beviltiškai 
galvas pametusios damos ir 
jų palikti mylimieji karalys-
tėje kelia tikrą sumaištį. Kad 
prakeiksmas nevirstų baisia 
nelaime ir nesunaikintų visos 
karalystės, princas turi surasti 

savo tikrąją meilę iki 21-ojo 
gimtadienio. 

Vieną dieną princas Ža-
vusis susipažįsta su žaviąja 
plėšike Leonora, kuri taip 
pat prakeikta – jos širdis be-
jausmė, todėl princo kerai jos 
neveikia. Apsimetusi vaikinu 
Leonora lydi princą į kupiną 
nuotykių kelionę pas jį užbū-
rusią raganą. Pašėlusi porelė 
turės įveikti baisius monstrus, 
susiremti su milžinais bei at-
silaikyti prieš nieko gero ne-
žadančius piktosios raganos 
burtus. Pakeliui princui ir Le-
onorai bus lemta sužinoti, kas 
yra tikra draugystė, o galbūt... 
ir kas yra meilė.

Animacijoje skambančias 
dainas kūrė ir jas atliko pa-
saulio pop-muzikos princesės 
Demi Lovato, Avril Lavigne, 
Ashley Tisdale, populiari Ki-
nijos dainininkė G.E.M.

Filmas rodomas 3D for-
matu, dubliuotas lietuviš-
kai ir be subtitrų.

Filmo treileris: https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=8U6gxwaxfd8 

Prenumeruokite Nemuno krašto 
laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2019 m.!

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

Šlubuojanti atmintis rodo, kad sutriko smegenų 
mityba
Nematoma gija skiria 
išsiblaškymą nuo 
ankstyvųjų atminties 
sutrikimų. Jei žmogui 
vis sunkiau prisiminti, 
susiorientuoti laike ir 
erdvėje, būtina stiprinti 
galvos smegenų 
kraujotaką. 

Gydytojas neurologas Jo-
kūbas Fišas tikino, kad be 
geros kraujotakos nėra geros 
atminties ir to, kas žmogų da-
ro žmogumi.

Galvos smegenys – tai cen-
tras, kurio struktūra ir veikla 
yra unikali. Šis centras regu-
liuoja intelektą, žmogaus iš-
vaizdą, nuotaiką, fizinį ištver-
mingumą, medžiagų pasisavi-
nimą ir šalinimą bei daugelį 
kitų svarbių procesų.

„Kol žmogus neserga, retai 
susimąsto apie tai, kad turi to-
bulą struktūrą savo kaukolėje. 
Galvos smegenys – sudėtin-
giausias kūrinys, o visa kita 
– tai antriniai produktai, gimę 
naudojant galvos smegenis. 
Tai daug ką sako“, – įsitikinęs 
gydytojas J. Fišas.

– Pasaulio sveikatos or-
ganizacijos (PSO) ekspertai 
mėgsta pabrėžti, kad ligų 
prevencijai išleistas centas 
yra daugiau nei euras, skir-
tas gydyti. Ar pritariate šiai 
nuomonei?

– Išvengdami ligų taupo-
me ne tik savo, bet ir valsty-
bės pinigus. Tačiau būdamas 
sveikas žmogus nemano, kad 
sveikata yra turtas, jis mano, 
kad taip turi būti. Kai atsi-
randa kokių nors sutrikimų, 
žmogus staiga pajaučia, kad 
kažkas negerai. Sakyčiau, tarp 
jutimo ir pajautimo yra didelis 
skirtumas. Todėl tai, kas tinka 
skaičių kalbai, nelabai tinka 
vertinant žmogaus elgesį.

Pasakojama, kad kinų im-
peratoriaus gydytojas gauda-
vo algą tik tada, kai impera-
torius ir jo šeimos nariai bū-
davo sveiki. Jei tik kas nors 
susirgdavo, gydytojas likdavo 
be algos. Šis pavyzdys – tai 
siekiamybė, kaip turėtų veik-
ti sveikatos apsauga šiuolaiki-
niame pasaulyje.

– Kokie požymiai rodo, 

kad galvos smegenims kaž-
ko trūksta?

– Šie požymiai neatsiran-
da per vieną dieną, tai kaip 
operos herojai, kurie pasi-
rodo, kai scenoje įjungiami 
prožektoriai. Prieš premjerą 
būna nuleista užuolaida, už-
kulisiuose scenos darbinin-
kai vaikščiodami ant pirštų 
galiukų stato dekoracijas arba 
atlieka kitokius veiksmus, ty-
li ir orkestras. Mes, žiūrovai, 
apie tai dar nieko nežinome, 
bet jau vyksta pasiruošimas 
spektakliui.

Staiga užsidega šviesos, 
pakyla scenos uždanga, pa-
sigirsta muzika. Scenoje už-
dainuoja pagrindiniai herojai. 
Jei operą lygintume su liga, tai 
reikštų, kad būtent šią akimir-
ką išaiškėjo patologija.

Būna ir taip – išgirstame 

kai kuriuos simptomus, kurie 
prasimuša pro užkulisius ar 
nuleistas užuolaidas. Rodos, 
kažką nudiegė ar sugėlė, kaž-
ką suskaudo, kažkas nutirpo, 
mes tai jaučiame, bet nekrei-
piame dėmesio, ir tai savaime 
praeina.

Tačiau puikiai žinome, kad 
nebūna nė vienos premjeros 
be intensyvių repeticijų.

– Kai ištinka insultas, 
daugelis žino, kad tai blogai. 
O ką daryti, jei ima strigti 
atmintis?

– Insulto neįmanoma ne-
pastebėti. Jei taip atsitinka, 
būna sunku šypsotis, kalbėti, 

veidas pasidaro nesimetriš-
kas, nutirpsta viena kuri nors 
galūnė ar kūno pusė. Netgi 
pasveikus gali likti liekamų-
jų reiškinių.

Tuo tarpu atminties sutriki-
mai prasideda pamažu, kartais 
jie priskiriami prie charakterio 
keistumų. Kurį laiką atminties 
pakitimai gali būti nepastebi-
mi, atrodo, kad be jokios prie-
žasties žmogus painioja sąvo-
kas, nesenus įvykius, sukeičia 
daiktų pavadinimus, užmiršta 
vardus, nors puikiai prisimena 
tai, kas buvo jaunystėje.

– Jei ryte žmogus neranda 
automobilio rakto, daugelis 
galvoja, kad jis išsiblaškęs. 
Bet jei toks žmogus nueina 
į darbą su šlepetėmis, dau-
gelis sako, kad jam kažkas 
atsitiko. Kada reikia susi-
mąstyti, kad šlubuoja at-

mintis?
– Užmaršumas, negalėji-

mas sukaupti dėmesio, išsi-
blaškymas yra būdingas dau-
geliui žmonių. Tai dar ne liga. 
Tačiau šeimos nariai pirmieji 
sunerimsta, kai kažkas nege-
rai, nors riba, skirianti išsi-
blaškymą nuo atminties su-
trikimų, priklauso nuo dauge-
lio dalykų: smegenų veiklos 
rezervų, protinių gebėjimų, 
išsilavinimo, profesijos, ben-
dravimo įgūdžių, žmogaus 
patirties.

Karjerą padaręs žmogus 
gali ir toliau dirbti be aki-
vaizdžių atminties sutrikimų, 

tačiau kasdienybėje jam gali 
būti kur kas sunkiau. Rodos, 
žmogus turi puikią atmintį, 
bet kai kur šauna pro šalį, nes 
atminties sutrikimai yra kaip 
mozaika.

Medikai tai vadina lengvu 
kognityviniu sutrikimu, tai 
reiškia, kad dar nėra demen-
cijos (silpnaprotystės), nė-
ra ryškių organinių pokyčių 
smegenyse. Tokie atminties 
sutrikimai gali savaime iš-
nykti, jei žmogus būna gerai 
pailsėjęs, yra geros nuotaikos, 
jaučiasi saugus.

Pasitaiko ir liūdnesnių da-
lykų, kai atmintis vis labiau 
nyksta, o tai yra demencijos 
pradžia.

– Kuo yra pavojingi krau-
jotakos sutrikimai galvos 
smegenyse? Kaip tai pavei-
kia mąstymą ir atmintį?

– Demencija yra labiausiai 
susijusi su kraujotakos nepa-
kankamumu. Šis sindromas 
pažeidžia daug smegenų žie-
vės funkcijų: ne tik atmintį, 
bet ir mąstymą, orientaciją, 
suvokimą, skaičiavimo įgū-
džius, sugebėjimą mokytis, 
kalbą. Ilgainiui žmogui vis 
sunkiau būna kontroliuoti 
emocijas, elgesys darosi ne-
prognozuojamas, jis niekuo 
nesidomi.

Yra žinoma, kad galvos 
smegenys – tai labiausiai 
krauju aprūpinamas organas 
žmogaus kūne. Jos gauna apie 
26 proc. viso kraujo kiekio, 
nors gyvybiškai svarbių orga-
nų yra ir daugiau, pavyzdžiui, 
širdies raumuo, kvėpavimo 
sistema, kepenys.

Kadangi galvos smegenys 
yra imlios kraujui, vadinasi, 
menkiausias kraujotakos ne-
pakankamumas gali sukel-
ti negrįžtamų reiškinių. Taip 
gali atsitikti ne tik dėl to, kad 
kraujagyslės turi įvairių anato-
minių anomalijų, pavyzdžiui, 
yra persilenkusios, prastai iš-
sivysčiusios, turi kilpų.

Kur kas dažniau įvairius 
negalavimus lemia pasikeitu-
si kraujo sudėtis, pavyzdžiui, 
dėl skysčių režimo nesilaiky-
mo ar mažo fizinio aktyvumo. 
Todėl kraujas pasidaro tirštes-
nis, didėja klampumas. Dėl 
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Paukščių kiaušinių spalvos - iš dinozaurų 
Paukščių giminystė su dinozaurais dar artimesnė nei manyta. 
sparnuočiai savo kiaušinių spalvų įvairovę tiesiogiai paveldėjo 
iš savo žvynuotųjų protėvių. Evoliucinis ryšys tarp dinozaurų ir 
paukščių pripažįstamas jau ilgiau kaip šimtmetį.

JAV prie Meksikos gali dislokuoti 15 tūkst. karių
JAV prezidentas Donaldas Trampas pareiškė, kad JAV ir Meksikos 
pasienyje gali būti dislokuoti net 15 tūkst. karių, kuriems bus 
pavesta neįsileisti, jo teigimu, pavojingų migrantų grupių. Toks 
karių kiekis būtų panašus į tą, kurį JAV laiko Afganistane.

Magnio trūkumas – ne 
vienintelė mėšlungio 
priežastis
Netikėtas intensyvus 
raumenų spazmas, kitaip 
žinomas kaip mėšlungis, 
pažįstamas daugeliui. 

Dažniausiai mėšlungio atsi-
radimo priežastis yra vitaminų 
trūkumas. Ypač dažnai mėš-
lungį sukelia magnio stygius, 
nes šis vitaminas užtikrina tin-
kamą raumenų veiklą. Vis dėl-
to kelis kartus per savaitę regu-
liariai pasireiškiantys spazmai 
gali signalizuoti ir apie kur kas 
rimtesnius sutrikimus, pavyz-
džiui, venų varikozę.

„Eurovaistinės“ farmacijos 
specialistė Ilma Plynytė sako, 
kad raumenų spazmų prie-
puoliai dažniausiai pasireiškia 
naktį, nes tuo metu raumenys 
yra atsipalaidavę. Nors nema-
lonus spazmas gali pasireikš-
ti visiems, didesnę riziką tu-
ri sportuojantys, sunkų fizinį 
darbą dirbantys ar vyresnio 
amžiaus žmonės.

„Aktyvia fizine veikla užsi-
imantys žmonės gausiai pra-
kaituoja, todėl iš jų organiz-
mo pasišalina didelis kiekis 
mikroelementų, tarp jų ir ma-
gnis. Vyresnio amžiaus žmo-
nėms mikroelementų stygių 
neretai lemia tam tikrų vaistų 
vartojimas“, – paaiškina far-
macininkė.

Pasak I. Plynytės, dažnes-
nių mėšlungio atakų neturėtų 
išsigąsti ir nėščiosios. Joms 
mėšlungis gali pasireikšti ne 
tik dėl mineralinių medžiagų 
trūkumo intensyviai vystan-
tis kūdikiui, bet ir dėl hormo-
nų pokyčių bei pablogėjusios 
venų kraujotakos.

Tačiau ne visada priežastis 
slypi magnio ar kitų svarbių 
medžiagų trūkume – dažnai 
pasikartojantys kojų raumenų 
spazmai, pasak specialistės, 
gali būti ženklas, kad sutriko 

venų vožtuvų veikla. Jei mėš-
lungis kamuoja itin dažnai – 
kasdien arba keletą kartų per 
savaitę – reikėtų nedelsiant 
apsilankyti pas gydytoją.

Greičiau numalšinti
Pasireiškus mėšlungiui, ne-

reikėtų kentėti ir laukti kol 
nemalonus skausmas praeis 
savaime, nes yra būdų, kurie 
gali padėti jį greičiau numal-
šinti. Farmacininkė nurodo, 
jog vienas efektyviausių me-
todų – atsipalaiduoti ir įtempti 
skaudamą raumenį.

„Jeigu pasireiškė kojų mėš-
lungis, rekomenduojama su-
imti skaudamos kojos pirštus 
ir riesti juos į save taip tem-
piant mėšlungio kamuojamą 
raumenį“, – pataria „Eurovais-
tinės“ vaistininkė.

Patyrus mėšlungio spazmą 
naktį, skausmas turėtų grei-
čiau nurimti pasivaikščiojus. 
Taip pat greičiau numalšinti 
nemalonius pojūčius gali pa-
dėti šiltas dušas arba kompre-
sai. Verta naudoti ir šildančius 
tepalus, jie gali ne tik padėti 
kovoti su skausmu, bet yra 
tinkami ir profilaktiniam nau-
dojimui.

Stiprinti organizmą
Norint išvengti mėšlungio, 

naudinga reguliariai atlikti 
kraujotaką gerinančius pra-
timus, rinktis saikingą fizinį 
krūvį, taip pat pilnavertiškai 
maitintis. Svarbiausia pakan-
kamai gauti magnio, kalcio ir 
B grupės vitaminų.

„Į valgiaraštį reiktų įtraukti 
špinatus ir kitas lapines dar-
žoves, riešutus, ruginę duoną, 
žuvį, bananus, avokadus ar-
ba vartoti magnio preparatus. 
Naudingi ir kompleksiniai vi-
taminai, pavyzdžiui, magnio 
ir kalcio arba magnio ir B6 
vitaminų kompleksas“, – sa-
ko farmacininkė. 

Ant Rusijos lėktuvnešio 
užgriuvęs kranas kol kas 
nebus nukeltas

Klausimas, kaip bus 
nukeltas kranas, užvirtęs 
ant remontuojamo 
vienintelio Rusijos 
lėktuvnešio „Admiral 
Kuznecov“ denio, dar 
nėra sprendžiamas, 
ketvirtadienį naujienų 
agentūrai „Interfax“ sakė 
šiauriniame Murmansko 
uostamiestyje veikiančios 
laivų remonto įmonės 
„Zviozdočka“ atstovas 
Jevgenijus Gladyševas.

„Kranas lieka ant denio. Jo 
nelies, kol vyksta tyrimo veiks-
mai“, – pažymėjo jis.

Be to, atstovas pridūrė, kad 
dar reikia sugalvoti būdą, kaip 
pakelti 70 tonų kraną, kad ne-
būtų padaryta daugiau žalos.

Anksti antradienį, mėginant 
išplukdyti lėktuvnešį iš plau-
kiojančio doko ir perkelti į kitą 
remonto įmonę tame pačiame 
uoste, dėl kol kas nežinomų 
priežasčių įvyko avariją, ku-
rios metu milžiniškas 80 tūkst. 
tonų keliamosios galios dokas 
nuskendo. Be to, nuvirto abu 
doko kranai, o vienas iš jų už-
griuvo ant lėktuvnešio denio, 
pramušė jo borte 4x5 metrų 
skylę ir liko įstrigęs.

Per šį incidentą keturi darbi-
ninkai įkrito į vandenį ir smar-
kiai sušalo, o vienas jų taip pat 
patyrė sunkią pilvo traumą ir 
tebėra gydomas ligoninėje.

Dar vienas darbininkas din-
go ir iki šiol nėra rastas.

Rusijos jungtinės laivų sta-
tybos korporacijos (OSK) va-
dovybė teigia, kad ši avarija 
nepaveiks „Admiral Kuzne-
cov“ remonto darbų kalendo-
riaus. Į aktyviąją tarnybą laivas 

turėtų grįžti 2021 metais.
Vis dėlto neaišku, kaip bus 

atliekami suplanuoti tolesni 
darbai, susiję su lėktuvnešio 
korpuso povandenine dalimi, 
netekus vieno didžiausių pa-
saulyje plaukiojančių dokų.

OSK vadovas Aleksejus 
Rachmanovas teigė, kad pa-
gal dabartinį planą lėktuvne-
šiui doko prireiks 2019 metų 
birželį.

Anksčiau vienas su padėtimi 
susipažinęs šaltinis sakė „In-
terfax“, kad Rusija turi dar vie-
ną plaukiojantį doką, pajėgų 
priimti tokius didelius laivus 
kaip „Admiral Kuznecov“, bet 
jis šiuo metu yra Tolimųjų Ry-
tų uoste Novorosijske.

„Admiral Kuznecov“, nu-
leistą į vandenį 1985 metais, 
pastaruoju metu buvo ištiku-
si virtinė techninių problemų. 
Prieš dvejus metus jis buvo 
pastebėtas leidžiantis tirštus 
juodus dūmus, kai plaukė per 
Lamanšo sąsiaurį.

Tuomet jis visame pasau-
lyje sukėlė juoko audrą. Dau-
gelį nustebino ir ant jo denio 
gaisro gesinimui naudojami 
automobiliai, o ne modernios 
sistemos.

Vienintelis Rusijos turimas 
lėktuvnešis pernai vasarį grį-
žo į savo bazę Severomorsko 
uoste po misijos Viduržemio 
jūroje, kur jo aviacijos grupė 
vykdė bombardavimus ir kitas 
užduotis pilietinio karo apim-
toje Sirijoje, remdamas Mas-
kvos sąjungininko preziden-
to Basharo al Assado (Bašaro 
Asado) pajėgas. Per tą misiją 
jis prarado du savo lėktuvus.  
BNS-NG
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Turkijoje sulaikyti penki įtariami teroristai
Turkijos policija sulaikė penkis įtariamus teroristus, pietrytinėje 
Mardino provincijoje automobiliu vežusius 250 kg sprogmenų.  
Teroristai planavo panaudoti šiuos sprogmenis per 32 jų planuotus 
išpuolius. Dalis šių atakų turėjo būti surengtos metropolitene.

Lietuvoje nebegalima gaudyti šamų
Nuo lapkričio 1-os Lietuvoje draudžiama gaudyti šamus. Šis 
draudimas galios iki balandžio 1-osios. Šis draudimas padeda 
aplinkosaugininkams veiksmingiau kovoti su pažeidėjais, 
neleistinais žvejybos būdais gaudančiais šamus.

šių priežasčių lėtėja kraujo tė-
kmė, o smegenims ima trūkti 
kraujo, ir drauge deguonies 
bei maistinių medžiagų.

– Kas atsitinka, kai suma-
žėja kraujagyslės spindis?

– Įsivaizduokime, kad krau-
jagyslės – tiek arterijos, tiek 
venos – yra kaip vamzdeliai, 
nors kraujagyslės struktū-
ra kur kas sudėtingesnė nei 
santechnikos vamzdžio. Jei 
išopėja vidinė kraujagys-
lės sienelė, gero nelauk. 
Pradeda gamintis trombų, 
kurie siaurina kraujagyslę, 
kartais net ją užkemša.

Būna ir taip, kad kraujagys-
lių sienelės praranda elastin-
gumą ir plyšta, tada kraujas 
išsilieja ten, kur jo neturėtų 
būti. Visa tai sukelia smegenų 
ląstelių žūtį.

Galime padaryti išvadą, kad 
gera kraujotaka apsaugo nuo 
demencijų, kurių priežastis 
kraujagyslių pažeidimas, dar 
daugiau – gera kraujotaka 
neleidžia įsisiautėti silpnapro-
tystei, kuri susijusi su nervinių 
ląstelių nykimu.

Tyrimai rodo, kad netgi ta-
da, kai žmogus turi genetinį 
polinkį susirgti Alzheimerio 
liga, bet yra gera kraujotaka, 
subalansuota mityba, ši liga 
gali nepasireikšti arba užklup-
ti gerokai vėliau.

– Ar yra natūralių prie-
monių, gerinančių galvos 
smegenų kraujotaką, taip 
pat stiprinančių atmintį?

– Visų pirma, tai nemedi-
kamentinės priemonės. Tai 
fizinis aktyvumas, todėl bū-
tina bent du kartus per sa-
vaitę sportuoti, tai gali būti 
bėgimas, važiavimas dvira-
čiu, plaukimas, šiaurietiškas 
vaikščiojimas. Fizinis krūvis 
turi būti tolygus, tai turi teikti 
malonumą.

Antra, reikia išmokti susi-
doroti su stresu, nes tai pade-
da išsaugoti darbingumą, ge-
rą nuotaiką ir psichikos svei-
katą. Nuo ilgalaikės nervinės 
įtampos ir išsekimo taip pat 
gelbsti meditacija, joga, nuo-
širdus bendravimas, emoci-
nė parama, yra svarbu, kad 
žmogui nepritrūktų teigiamų 
emocijų.

Šlubuojanti atmintis rodo, kad sutriko smegenų mityba
Trečia, būtinas pozityvus 

požiūris į gyvenimą. Jei žmo-
gus nepuola kaltinti kitų ar sa-
vęs, nejaučia pavydo ir pyk-
čio, nesijaučia nuskriaus-
tas, pažemintas ar atstum-
tas, ir jam užtenka tiek, 
kiek turi, – tai kelias 
į laimę.

– Kuo 
y r a 

svar- būs augalinės kilmės pre-
paratai?

– Jau išaušo tokių preparatų 
era, kadangi taikomos šiuolai-
kinės technologijos. Japonijo-
je yra paplitęs fermentas na-

tokinazė, jo ištakos 
siejamos su 

fermentuo-
tomis so-
jomis, o tai 

tradicinis japo-
nų patiekalas natto. 

Šį fermentą gamina 
bakterijos, kai specia-

liu būdu rauginamos virtos 
sojos.

Galbūt dėl šios priežasties 
Japonijos moterys pasiekė 
ilgaamžiškumo rekordą. Jų 
tikėtina vidutinė gyvenimo 
trukmė siekia apie 93 metus. 
Tai – ilgiausiai pasaulyje gy-
venančios moterys.

– Ar būtina mažinti cho-
lesterolį? Kiek tai gali pa-
gerinti kraujotaką?

– Pagrindinė neįgalumo 
priežastis Lietuvoje yra krau-
jotakos sistemos ligos. Vadi-
nasi, jei kraujyje susikaupė 
daug riebalų, reikia juos ma-
žinti. Kita vertus, cholesterolis 
yra nervinio audinio dalis, be 

jo negalėtų susidaryti nervo 
apvalkalas. Jei nervo apvalka-
las įtrūksta, sutrinka nervinių 
impulsų perdavimas, vystosi 
patologija, panaši į išsėtinę 
sklerozę.

Kadangi ligų prevencijos 
srityje vyksta daug mokslinių 
tyrimų, manau, laukia šviesi 
ateitis taip pat biologiškai ak-
tyvių medžiagų, kurios aptin-
kamos augaluose.

Augaliniai preparatai yra 
naudingi. Vis dažniau pasi-
taiko tokių atvejų, kai žmogui 
dar nereikia skirti cheminių 
vaistų, o tik padėti. Sveiksta 
pats organizmas, tik reikia jam 
netrukdyti. Juk niekas nešau-
na į žvirblį iš patrankos. 
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Nekilnojamasis 
turtas

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

Parduoda
2 KAMBARIŲ BUTUS

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.

NAMUS

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

SODYBAS, SODUS

Sodybą, prie Pakuonio mstl. (5,5 
ha žemės, gyvenamas namas, 2 
tvenkiniai). Tel.: 8 652 25998, 8 
319 43331.

ŽEMĖS SKLYPUS

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

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.

Lapkritį Birštone - maestro Eimunto 
Nekrošiaus spektaklis „Cinkas“ 

Lapkričio 15 dieną 
Birštono kultūros centre 
bus parodytas maestro 
Eimunto Nekrošiaus 
spektaklis „Cinkas“, 
kuris prieš metus buvo 
pastatytas Valstybinio 
Jaunimo teatro scenoje. 

Po 26-erių metų į savo jau-
nystės – Jaunimo teatrą reži-
sierius Eimuntas Nekrošius 
sugrįžo pastatyti spektaklį, 
pasakojantį apie tai, kas įvyko 
prieš tuos tris dešimtmečius. 
Apie epochą, kuri nugrimz-
do į nebūtį, bet jos padarinius 
jaučiame ir šiandien. Išvaikš-
čiojęs pasaulinės literatūros 
viršukalnes, šį kartą Nekro-
šius susitelkė į eilinių žmonių 
likimus. Ir žvelgia į praeitį iš 
dabarties perspektyvos.

1986-aisiais įvyko Čer-
nobylio atominės elektrinės 
avarija, tapusi didžiausia XX 
antros pusės žmonijos katas-
trofa. 1989-ųjų pradžioje So-
vietų pralaimėjimu baigėsi 
dešimtmetį trukęs karas Af-
ganistane, nusinešęs dešim-
tis tūkstančių karių ir šim-
tus tūkstan-
čių civilių 
gyvybių . 
Žlungan-
ti valstybė 
iš paskuti-
niųjų slėpė 
ne tik abie-
jų tragedi-
jų statisti-
ką, bet ir 
savo ago-
niją. Epo-
chos pabai-
gą pranaša-

vo cinko karstai, kuriuose iš 
Afganistano į tėvynę buvo 
gabenami žuvę kareiviai. 
Cheminis elementas cinkas, 
būtinas žmogaus gyvybei pa-
laikyti, per karą tapo gyvybės 
pabaigos simboliu. Pradžia ir 
pabaiga tilpo trumpoje chemi-
nėje formulėje – Zn.

Kelerius metus keliavusi po 
neaprėpiamą buvusios Sovie-
tų Sąjungos teritoriją, rašyto-
ja Svetlana Aleksijevič rinko 
paprastų žmonių pasakoji-
mus ir liudijimus apie skau-
džiausius įvykius, nutikusius 
Sovietų Sąjungos gyvavimo 
laikotarpiu. Iš žmonių pasa-
kojimų gimė ir garsusis auto-
rės ciklas „Utopijos balsai“, 
kurį sudaro penkios knygos. 
Dvi iš jų – „Cinko berniukai“ 
ir „Černobylio malda“ tapo 
režisieriaus Eimunto Nekro-
šiaus spektaklio „Cinkas“ li-
teratūriniu pagrindu. 

Nekrošiaus spektaklio cen-
tre – pati Svetlana Aleksijevič 
(aktorė Aldona Bendoriūtė). 
Jos asmenybė ir kelionė per 
savo laiką. Išgalvota ir tikra 

tuo pat metu. Nuo vaikys-
tės svajonės iki profesinių 
aukštumų. Tai – vienišo kū-
rėjo kelionė, turint vieninte-
lį tikslą – išminuoti žmogų 
kaip minų lauką. Ir paliudyti 
ne istorinių faktų, bet jausmų 
tiesas. Paradoksali kelionė 
– rašytojos svajonė išsipildė 
dėl jos aprašytų suluošintų 
gyvenimų…

Spektaklyje vaidina: Aldo-
na Bendoriūtė, Simonas Do-
vidauskas, Sergejus Ivanovas, 
Adomas Juška, Ieva Kaniu-
šaitė, Dalia Morozovaitė, Mil-
da Noreikaitė, Aušra Pukely-
tė, Vygantas Vadeiša, Vaidas 
Vilius, Genadij Virkovskij.

Eimunto Nekrošiaus 
spektaklis „Cinkas“ Birš-
tono kultūros centre - lap-
kričio 15 dieną, 19:00 val. 
Bilietus galite įsigyti Birš-
tono kultūros centro kaso-
je ir bilietų platinimo sis-
temoje Tiketa: https://bit.
ly/2HQlmuD

DĖMESIO! Spektaklis 
bus rodomas lietuvių kalba 
su rusų kalbos titrais. 

„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.

Kaune susprogdintas parkavimo automatas 
Kaune ketvirtadienio naktį apie pirmą valandą pastebėta, kad 
susprogdintas parkavimo bilietų automatas Karaliaus Mindaugo 
prospekte. Kaip pranešė policija, buvo vestas planas „Skydas“. 
Nuostolis nustatinėjamas, aplinkybės tiriamos.

Įsigalioja draudimas perėjose naudotis telefonu
Nuo lapkričio 1 d. įsigalioja draudimas pėsčiųjų perėjose naudotis 
mobiliaisiais telefonais. Pėstieji, prieš įžengdami į važiuojamąją 
dalį ir eidami ja, turi vengti bet kokių veiksmų (naudotis mobiliojo 
ryšio priemonėmis ir panašiai), kurie atitrauktų jų dėmesį.
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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.

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

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.

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.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦	 statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦	 geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦	 pastato ašių nužymėjimas,
♦	 žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...

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

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

8 614 38124. 

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

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

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. 

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

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

Pigiai spygliuočių, lapuočių mal-
kas (skaldytas, kaladėmis, rąste-
liais). 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.

Malkas iš lentpjūvės. Atveža. Tel. 
8 698 15183.

Visą lapkričio mėnesį 
MILDA degalinėse 

BUITINIŲ DUJŲ 
BALIONAI 

1€ PIGIAU*
*nuolaida taikoma nuo ga-
liojančios kainos degalinėje 
atsiskaitant grynais ar ban-

ko kortele. 

„Viasat“ visą komplektą už pusę 
kainos. Pigiai: CD grotuvą, stiprin-
tuvą, kolonėles, 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.

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir 
baltarusiškus durpių briketus. Tel. 
8677 44884.

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.

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). 

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.

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

ŽEMĖS ŪKIS

PARDUODA
Ūkininkas parduoda svilintą 
kiaulių skerdieną. Perkant 2 
puseles (visą kiaulę) kaina 2,24 
Eur. Motininių kiaulių skerdiena 
1,85 Eur. Atvežame. Tel. 8 607 
12690.

15 m. ramią, darbingą kumelę 
(turi pasą). Tel. 8 675 62639.

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

Naujas lenkiškas gamyklines 
žvaigždines lėkštes „Bomet“ (4 
sekcijų, 2,7 m pločio, žalios). 
Pamatų blokus iš griaunamo 
sandėlio. Arklio traukiamą plūgą, 
akėčias, plūgelį, rankinę runkelių 
sėjamąją. Mažai naudotą lenkiš-
ką rotacinę šienapjovę (1,65 m). 
Tel.: 8 670 01696, 8 601 31832 
(skambinti nuo 18 val.).

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.

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.

Automobiliai ir 
jų dalys

Parduoda
„Renault Modus“ (2005 m. 12 
mėn., 1,5 l, D, 4 l kuro/100 km, 
tvarkinga, iš Vokietijos, Lietuvo-
je neeksploatuota). Tel. 8 611 
27504.

„Ford KA“ (2008.06, 1.3 B, kondi-
cionierius, el. langai, lieti ratlan-
kiai, R14, TA iki 2020.10, 1450 
Eur). „Mercedes Benz C200” 
(2003.08, 2.0 TDI, coupe, TA iki 
2020.10, 2300 Eur). Lietuvoje ne-
ekspolatuotos. Tel. 8 603 19643.

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.

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“).

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonomikos, 
kultūros ir politikos naujienų!
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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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Lapkričio 4 d. 17.00 val. Prienų 
sporto arenoje – krepšinio varžy-
bos: Prienų „Skycop“ – Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“.

Lapkričio 6 d. 7.30 –8.30 val. Prie-
nų mieste – Prienų r. savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro kartu 
su Prienų policijos komisariatu 
vykdoma akcija „Atšvaitą turiu 
– matomas esu“.

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 8 d. ir lapkričio 15 d. 10 
val. Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centre – praktinis seminaras 
„Senųjų rankų darbo technologijų 
atkūrimo mokymai, skirtas moky-
tis senųjų rankdarbių autentiškos 
gamybos technologijos. Edukacijų 
metu vaikai ir jaunimas galės 
mokytis megzti, nerti, siuvinėti, 
gaminti rankdarbius. Registracija į 
seminarus – tel. 8 670 09308.

UAB “Gensera” siūlo darbą 
statybos darbų vadovams, 
meistrams, brigadininkams, 
horizontalaus gręžimo aparato 
operatoriams, lauko vamzdynų 
montuotojams ir pagalbiniams 
darbininkams vandentiekio, 
buitinių ir lietaus nuotekų tinklų 
statybos ir gerbūvio darbams 
visoje Lietuvoje (yra galimybė 
rinktis darbą pagal gyvenamąją 
vietą). Suteikiame visas darbui 
reikalingas priemones, transpor-
tą atvykimui į darbą. Daugiau 
informacijos suteiksime žemiau 
nurodytais kontaktais: mob. 
tel. (8691) 86121, tel.  (846) 
416188, ausra@gensera.lt.

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.

Kviečia
PRIENŲ KULTŪROS IR 
LAISVALAIKIO CENTRAS 
KVIEČIA SUAUGUSIUOSIUS Į 
KOLEKTYVUS

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

Folkloro grupė „Gija“. Naujų narių 
priėmimas – rugsėjo mėn. antra-
dieniais ir ketvirtadieniais  18.00 
val. Prienų kultūros ir 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 „Vajaunas”. Naujų 
narių priėmimas –  spalio mėn. 
antradieniais ir ketvirtadieniais 
18.00 val. Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre, choreografi-
jos salėje (II aukšte). Kolektyvo 
vadovė Ligita Gediminienė, tel. 
8 612 70 673

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

Liaudiškų šokių ansamblis „Tra-
pukas” (amžius nuo 18 m.). 
Naujų narių priėmimas –  rug-
sėjo mėn. pirmadieniais ir tre-

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

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

Gyvulių, gyvūnų pervežimas. Pri-
imame išankstinius užsakymus. 
Tel. 8 634 32300.

DARBO 
SKELBIMAI

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

Reikalinga (-as) picų kėpėja 
(-as). Reikalinga pagalbinė vi-
rėja (-as). Darbas  pilnu etatu 
pamainomis Prienuose. Ga-
lima važinėti su kolektyvu iš 
Naujosios Ūtos ir Balbieriškio. 
Reikalinga pagalbinė darbuotoja 
(-as) Iš Prienų puse etato. 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.

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

B kat. vairuotojai (atlyginimas 
700-1500 Eur). Darbas Lietuvoje. 
Tel. 8 686 46230.

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

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

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

NUKelta Į 12 p. 

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonomikos, 
kultūros ir politikos naujienų!
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(boso gitara Arūnas Armonas, 
gitara Marius Franckevičius, 
mušamieji Kęstutis Leonavičius, 
klavišiniai Linas Janušauskas).

Lapkričio 15 d. 10 val. Jiezno 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– praktinis seminaras „Senųjų 
rankų darbo technologijų atkū-
rimo mokymai, skirtas mokytis 
senųjų rankdarbių autentiškos 
gamybos technologijos. Eduka-
cijų metu vaikai ir jaunimas galės 
mokytis megzti, nerti, siuvinėti, 
gaminti rankdarbius. Registracija 
į seminarą – tel. 8 670 09308.

Lapkričio 15 d. 13 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– nemokamas seminaras „Ką 
turi žinoti visi Lietuvos gyvento-
jai?“. Temos: * Darbo sutarties 
mokestinė aplinka; * Sodros 
pensijos skaičiavimo sistema; * 
2-osios pensijų pakopos fondai; * 
Lietuvos Banko ataskaitos – kaip 
jomis naudotis? * Savarankiškas 
taupymas – kiek išlošiame ir kiek 
prarandame? * Valstybės teikia-
ma pridėtinė vertė maksimaliai 
išnaudojant tris pakopas.

Lapkričio 16 d. 16 val. Prienų 
Justino Marcinkevičiaus viešo-
joje bibliotekoje – susitikimas su 
poetu, eseistu Donaldu Kajoku. 
Dalyvaus literatūros kritikas 
Edmundas Kazlauskas.

Lapkričio 18 d. 15 val. Veiverių 
šaulių namuose – Marijampo-
lės kultūros centro Liudvinavo 
skyriaus teatro „Žalias sodas“ 
spektaklis – komedija „Ech, tie 
vyrai, ech, tos moterys“ (pagal 
K. Sają). Įėjimas nemokamas. 
Režisierė Vita Gvazdaitienė. 

Lapkričio 19 d. 17.30 val. Prienų 
r. savivaldybės visuomenės svei-
katos biuro salėje (Revuonos g. 
4, Prienai) – paskaita „Žarnynas 
– vienas iš svarbiausių aspektų, 
norint būti sveiku“. Lektorė In-
grida Kuprevičiūtė. Reikalinga 
išankstinė registracija tel. (8 319) 
54 427) arba el. paštu prienai.
vs.biuras@gmail.com

Lapkričio 20 d. 13 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Lietuvos Neįgaliųjų draugijų 
mėgėjų meno kolektyvų konkur-
so „Vilties paukštė 2018“ finalinis 
koncertas. 13.00 val. – renginio 
atidarymas, sveikinimo žodžiai    
13.15 val. – Lietuvos Neįgaliųjų 
draugijų meno kolektyvų finalinis 
koncertas. Dalyviai: Pakruojo 
r. neįgaliųjų draugijos moterų 
vokalinis ansamblis„ŠILADIS“, 
meno vadovas Methardas Zubas; 
Alytaus m. neįgaliųjų draugijos 
ansamblis„DZŪKIJOS ATGAIVA“, 
meno vadovas Kęstutis Bara-
nauskas; Varėnos r. neįgaliųjų 
draugijos meno kolektyvas „AT-
GAIVA“, meno vadovė Daiva 
Kielienė; Švenčionių neįgaliųjų 
draugijos meno kolektyvas „UPE-

Lapkričio 8 d. 18 val. Stakliškių 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Kruonio kultūros centro suaugu-
siųjų dramos kolektyvo „Brasta“ 
spektaklis „Gyvanašlės“ (pagal 
Jono Katkevičiaus pjesę). Reži-
sierė Janė Bernotienė. Įėjimas 
nemokamas.

Lapkričio 9 d. 12 val. Veiverių šau-
lių namuose – Veiverių neįgaliųjų 
draugijos ansamblio „Viltis“ 15 
metų veiklos minėjimas.

Lapkričio 9 d. 18 val. Skriaudžių 
laisvalaikio salėje – Naujosios 
Akmenės Ramučių gimnazijos 
Talentų klubo muzikinis spektaklis 
„Prašau, mylėkit mano Lietuvą“. 
Įėjimas nemokamas. Režisierė 
ir siužeto autorė Violeta Serbin-
tienė.

Lapkričio 9 d. 19 val. Balbieriškio 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– gyvos muzikos ir šokių vakaras 
„Šiandien širdį pasivaikščioti išlei-
siu...“. Įėjimas nemokamas. Kvie-
čiame visus dalyvauti, praleisti 
vakarą, pasišokti skambant gyvai 
muzikai. Jus linksmins muzikantas 
Modestas iš Alytaus.

Lapkričio 10 d. 13 val. Ašmintos 
laisvalaikio salėje – rajoninis ro-
mansų vakaras „Išlieti meilę lyg 
šaltinį...“. Renginys nemokamas.

Lapkričio 10 d. 17 val. Balbieriškio 
kultūros ir laisvalaikio centre – po-
puliaraus 90-ųjų dueto „Miledi“ 
dainų autoriaus ir atlikėjo Tonio 
koncertas – geriausios dainos ir 
naujausi hitai. Bilieto kaina – nuo 
5 Eur. Koncerto dieną bilietai 
brangs. Informacija tel. 8 685 
31572.

Lapkričio 10 d. 17.20 val. Prienų 
sporto arenoje – krepšinio varžy-
bos: Prienų „Skycop“ – Vilniaus 
„Rytas“.

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.   
Režisierius – Rolandas ATKOČIŪ-
NAS.   Scenografė ir kostiumų 
dailininkė – Kotryna DAUJOTAITĖ. 
Kompozitorius – Vidmantas BAR-
TULIS. Vaidmenis kuria aktoriai: 
Liubomiras LAUCEVIČIUS, Albinas 
KĖLERIS, Petras VENSLOVAS

Lapkričio 14 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre – at-
likėjos Giulijos nauja koncertinė 
programa „Kelionė pas tave“. 
Bilieto kaina – 10 Eur. Koncerto 
metu girdėsite naujas, nesenai 
pasirodžiusias dainas ir laiko 
patikrintas populiariausias Giu-
lijos dainas, kurios bus atliktos 
naujovišku, savitu ir tuo pačiu 
metu įprastu, ausiai maloniu 
skambesiu. Su Giulija scenoje 
pasirodys grupė „Combo Band“ 

HOROSKOPAS
Lapkričio 5-11 d.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

VALDAS ADAMKUS
stichija: vanduo
planeta: marsas

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

 AVINAS 
(03.21-04.20)

pirmomis savaitės dienomis saugokitės 
aukoti kokybę dėl kiekybės ar spartos. 
Bet koks nerūpestingumas turės itin 
nemalonių padarinių. stenkitės niekur 
nevėluoti, laikytis visų tvarkaraščių ir 
susitarimų. savijauta turėtų tolydžio 
gerėti, ir savaitgalį pasitiksite puikiai 
nusiteikęs. 

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Nuo pat pirmadienio suksite galvą, kaip 
išsipainioti iš tos nepatogios situacijos, 
kurioje ne savo valia atsidūrėte. Tik nei-
kite lengviausiu - kaltinimų keliu. kažkas 
jums išsakys gal ir nemalonius girdėti, 
bet teisingus dalykus. Būtinai išklausy-
kite ir išgirskite. Antroje savaitės pusė-
je jokiu būdu nepasiduokite bendrai 
skubotumo nuotaikai. savo darbams 
skirkite tiek laiko, kiek iš tiesų reikia - 
ne mažiau.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Šią savaitę dažnas Dvynys turės pasi-
slėpęs rankovėje stiprų kozirį. Tiesa, ne 
visiems prireiks ištraukti jį dienos švie-
son, bet pasitikėjimo savo jėgomis jis 
įkvėps kiekvienam. stenkitės dirbti tik 
tuos darbus, kuriuos iš tiesų gerai išma-
note. specifinėms užduotims verčiau 
samdykitės specialistą - nerizikuokite 
eksperimentuoti pats.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Ne kartą teks nuspręsti, kur yra naudin-
ga investicija, o kur - tik laiko ir pinigų 
švaistymas. vėžiui ši savaitė - sprendi-
mų metas. Net nepataisomi optimistai 
ir vėjavaikiai susimąstę raukys antakius. 
kita vertus, tai nereiškia, kad jūsų tyko 
kokie ypatingi pavojai. greičiau atvirkš-
čiai - beveik į kiekvieno vėžio duris šią 
savaitę pasibels sėkmė. Bet bels tyliai 
ir tik vieną kartą, tad nepražiopsokite...

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

pasistenkite bent kiek atsipūsti nuo fi-
nansinių ar verslo rūpesčių. jei negali-
te leisti sau trumpų atostogų, tai bent 
jau nedirbkite viršvalandžių. Ir be jūsų 
nuolatinės priežiūros šią savaitę reikalai 
turėtų klostytis visai neblogai, o jei kur 
ir įstrigs, tai žinosite silpnąją vietą. Dau-
giau dėmesio skirkite artimiesiems, na-
miškiams ir apskritai namų reikalams, 
ypač savaitgalį.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Labai netinkamas metas vėl grįžti prie 
senų įpročių. raskite savyje jėgų žengti 
pirmyn, o ne smukti vėl atgal į tą patį 
užburtą ratą. Tai, kas jau žinoma ir pa-
žįstama, atrodo sava ir miela, bet veda 
aklavietėn. venkite netikrų draugų, trau-
kiančių jus duobėn.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Nesistenkite taip labai. kažko be galo 
geisdamas, tik atitolinate tą kažką nuo 
savęs. Šią savaitę turėtumėte būti san-
tūresnis ir pasyvesnis. Tikriausiai neįver-
tinate to, ką jau turite - pagalvokite apie 
tai. ramiai dirbkite kasdienius darbus, o 
iš tiesų jums svarbiems dalykams leis-
kite rutuliotis sava vaga.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Dar vakar manėte, kad viską kontroliuo-
jate, bet jau nuo pirmadienio jaučiate, 
kaip viskas, kas jums svarbu, slyste 
slysta iš rankų. Šią savaitę ypač venki-
te situacijų, kurios paprastai vadinamos 
“interesų konfliktu”. Būkite visada pasi-
ruošęs deryboms ir kompromisui, net 
jei nejaučiate jokio poreikio žengti pirmą 
žingsnį. jei norite ko nors pasiekti, turite 
kiek sutramdyti savąjį “aš”. 

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

jei niekas jūsų nespaus ir neragins, pir-
momis savaitės dienomis turėtumėte 
nuveikti tikrai daug. Tiesiog eikite ten, 
kur linksta jūsų širdis. Antroje savaitės 
pusėje savo pasieksite, bendraudamas 
su žmonėmis neformaliai, neoficialioje 
aplinkoje. Net ir su pareigūnais sten-
kitės bendrauti taip, kad jūsų neskirtų 
koks formalus barjeras.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

savaitės pradžioje būsite linkęs gyven-
ti prisiminimais, bet tai nėra blogai. gal 
remdamasis praeities precedentais 
geriau suvoksite, kaip turite pasielgti 
šiandien. Netikėtos kliūtys savaitės vi-
duryje turėtų tik sustiprinti jų kūrybines 
galias. Tikėtinos problemos valdiškoje 
tarnyboje, užtat šeimos supratimas ir 
parama - garantuota.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

“Laimi greičiausias ir stipriausias”. Tai-
syklė nenauja, bet šią savaitę ji ypač 
galioja jums. jei neturite pakankamai 
jėgų, nė nesitikėkite, kad fortūna jums 
padės. savaitės viduryje gali nutikti da-
lykų, priversiančių jus gan radikaliai pa-
keisti savo požiūrį į kai kuriuos dalykus. 
Apskritai šią savaitę vandeniams būdin-
gi gana intensyvūs pokyčiai, nuotaikų, 
nuomonių ir požiūrių kaita. 

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Laikas pasirūpinti savimi ir savo siela. 
Nepersidirbkite, ypač pirmoje savai-
tės pusėje. Nesudarinėkite atsakingų 
sutarčių, atidėkite svarbius sprendi-
mus. Dideli pirkiniai irgi gali palaukti 
kitos savaitės. kita vertus, turėtų sek-
tis generuoti idėjas (jų įgyvendinimą 
paliekant kitiems), kurti verslo ar kū-
rybos planus.

LĖ“, meno vadovas Rimantas 
Ankėnas; Šeduvos neįgaliųjų 
draugijos meno kolektyvas „VER-
DENĖ“ , meno vadovė Evelina 
Stalgienė; Birštono neįgaliųjų 
draugijos moterų vokalinis an-
samblis „SUGRĮŽKI JAUNYSTE“, 
meno vadovas Algimantas Jazbu-
tis.  14.30 val. – „VILTIES PAUKŠTĖ 
2018“ nugalėtojų paskelbimas, 
sveikinimai. 15.00 val. – „Sare 
Roma“ koncertinė programa. 

Lapkričio 21 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– jubiliejinis grupės „El Fuego“ 
10-mečio turo koncertas. Bilieto 
kaina – 10 Eur.

Lapkričio 23 d. 11 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Prienų r. savivaldybės „Metų 
ūkio“ šventė. * Prienų rajono 
savivaldybės mero Alvydo Vai-
cekausko sveikinimas; * Prienų 
ūkininkų sąjungos pirmininko 
Martyno Butkevičiaus sveikini-
mas; * Konkurso „Metų ūkis“ 
nugalėtojų apdovanojimai; * 
Svečių sveikinimai; * Stepono 
Januškos ir grupės „Studija“ 
koncertas.

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.

Lapkričio 25 d. 17.00 val. Prienų 
sporto arenoje – krepšinio var-
žybos: Prienų „Skycop“ – Šiaulių 
„Šiauliai“.

Gruodžio 3 ir 4 dienomis Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Pauliaus Markevičiaus spek-
taklis dviems „alberai, WRU“ 
(pagal Albero Kamiu biografijos 
atspindžius. Spektaklis nomi-
nuotas 2018 m. „Auksiniam 
scenos kryžiui“). Spektakliai vyks 
Konferencijų salėje (2 aukšte): 
gruodžio 3 d. – 15, 17, 19, 21 val.; 
gruodžio 4 d. – 15, 17, 19, 21 val. 
Dėmėsio! Kiekvienas spektaklis 
skirtas tik 2 žiūrovams, todėl 
bilietų skaičius ribotas. Bilieto 
kaina – 7 Eur vienam asmeniui.

Gruodžio 18 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Irenos Starošaitės ir Žilvino 
Žvagulio jubiliejinis 25-mečio tu-
ras per Lietuvą. Koncertas „Visko 
per mažai“ su gyvo garso grupe. 
Bilieto kaina 10–15 Eur. 

PARODOS PRIENŲ RAJONE

Prienų r. savivaldybės fojė (2 
aukšte) eksponuojama skulp-
toriaus Algimanto Sakalausko 
autorinių monumentalių darbų 
fotografijų paroda „Kūrybos foto-
restrospektyva“, skirta autoriaus 
kūrybos 30-mečiui. Ekspozicijoje 
– dalis fotografijų iš autoriaus 
jubiliejinės parodos. 

Prienų sporto arenoje ekspo-
nuojama fotografo Algimanto 
Barzdžiaus fotografijų paroda 
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai 
unikali galimybė pažinti ne tik 
fotografo Algimanto Barzdžiaus 
kūrybą, bet ir daugiau sužinoti 
apie kitų kultūrų vaikų emocijas 
bei pastebėti šiuos kultūrinius 
skirtumus, užfiksuotus fotogra-
fijose.

Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama paroda 
„Skaros, skarelės, skarytės“ iš 
Alytaus kraštotyros muziejaus 
fondo rinkinių. Paroda veiks iki 
lapkričio 30 d. 

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama Onos 
Pusvaškytės autorinė grafikos 
darbų paroda.

Veiverių šaulių namuose ekspo-
nuojama Romualdos Bartulienės 
tapybos darbų paroda „Švytintis 
spalvų pasaulis“.

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

Išlaužo seniūnijos salėje eks-
ponuojama tautodailininkės 
Ramutės Onutės Bidvienės auto-
rinė darbų paroda „Prakalbintas 
linas“.

Pakuonio laisvalaikio salėje-bi-
bliotekoje eksponuojama tauto-
dailininkės Elenos Krušinskienės 
tapybos darbų paroda „Lietuvos 
piliakalniai“.

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

Lapkričio 07 d. 18:30 val. Prem-
jera / Scenos Gražuolė. Birštono 
kultūros centras 

Lapkričio 15 d. 19:00 val. Cinkas 
/ Valstybinio jaunimo teatro 
spektaklis. Birštono kultūros 
centras 

Lapkričio 17 d. 12:00 val. Vaikų ir 
jaunimo dainų festivalis-konkur-
sas „Muzikinė karuselė“. Birštono 
kultūros centras 

Lapkričio 17 d. 21:30 val. Tva-
nas Balaganas / Antikvariniai 
Kašpirovskio dantys. Vytautas 
Mineral SPA 

Lapkričio 24 d. 17:00 val. Teatrų 
festivalis „Rojaus obuoliukai“. 
Birštono kultūros centras
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Šeštadienis, lapkričio 3 d. Sekmadienis, lapkričio � d. Pirmadienis, lapkričio � d. Antradienis, lapkričio � d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
Šventadienio mintys 07:30 Klau-
simėlis.lt. 08:00 Gyventi kaime 
gera 08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite 09:00 Brolių Grimų 
pasakos 10:00 Gustavo enciklo-
pedija 10:30 lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai 11:30 Mūsų gyvū-
nai 12:00 pasaulio dokumentika 
13:55 puaro 15:43 Loterija „Keno 
Loto” 15:45 Žinios. Orai (su ver-
timu į gestų kalbą) 16:00 Istori-
jos detektyvai 16:45 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis” 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.) 18:00 Duokim garo! 19:30 
Savaitė 20:25 Loterijos „Keno 
loto” ir „Jėga” 20:30 panorama 
20:52 Sportas 21:00 premjera. 
aš priglaudžiau prie žemės širdį. 
22:20 premjera. Karštos gaudy-
nės 23:50 Šokantys arabai 01:30 
pasaulio dokumentika 03:15 
Klausimėlis.lt (kart.) 03:30 Istori-
jos detektyvai. Istorinė publicistika 
04:15 puaro 

 
06:30 Madagaskaro pingvinai (6) 
07:00 Įspūdingasis Žmogus-voras 
(25) 07:25 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (24) 07:50 KINO 
pUSRYČIaI Vėžliuko Semio nuo-
tykiai 2 09:35 Medžioklės sezonas 
atidarytas 11:15 Mažosios lenk-
tynės 13:00 Žiedų valdovas. Dvi 
tvirtovės 16:40 Ne vienas kelyje 
17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 Lietuvos 
balsas 22:05 Žaibiškas kerštas 
00:05 Akis 01:55 Naujokas 

 
05:35 Naujokė 06:15 Televitri-
na 06:30 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą 07:00 transformeriai. 
Maskuotės meistrai 07:30 Aladi-
nas 08:00 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą 08:30 Mamyčių klubas 
09:00 Kulinarinis detektyvas 09:30 
penkių žvaigždučių būstas 10:00 
pasaulis pagal moteris 10:30 Sva-
jonių sodai 11:30 aplink lietuvą. 
Miestai 12:30 Arlo - kalbantis par-
šelis 14:00 Drakonų kova. evoliu-
cija 15:45 Magiškoji nosis 18:00 
Raudonas kilimas 18:30 tV3 ži-
nios 19:22 tV3 sportas 19:27 tV3 
orai 19:30 X Faktorius 22:00 Sep-
tynios seserys 00:35 Kirtis dešine 
02:45 Siuntėjas 04:25 pavojingas 
susitarimas 

06:20 pasaulio rąsto kėlimo čem-
pionatas 07:20 pašvaistė. lieps-
nojanti padangė 08:30 Tauro ra-
gas 09:00 Sveikatos kodas 10:00 
Vaikai šėlsta (37) 10:30 Dramblių 
karalius 11:40 Velniški Stivo Osti-
no išbandymai (14) 12:40 Antho-
nis Bourdainas. Nepažįstami kraš-
tai (6) 13:40 ekstrasensų mūšis 
(3) 16:30 Nusikaltimų miestas (16) 
17:00 Betsafe–lKl. Šiauliai - Žal-
giris 19:30 Likimo ironija, arba po 
pirties 23:25 Vienuolis nusileidžia 

nuo kalno 01:45 Nėra kur slėptis 
07:00 programa 

 
07:04 tV parduotuvė 07:20 „pa-
saulis iš viršaus“. Dokumentinis 
serialas. JaV. 2012 m. N-7.” 08:30 
Kaimo akademija 09:00 Šiandien 
kimba 10:00 „Nuostabūs gyvūnų 
pojūčiai“ (2) 11:10 ekovizija 11:20 
4 kampai 11:50 „Mentų karai: Kije-
vas. Užmušti blogį“ (3/1; 3/2) 14:00 
„ant bangos“ (2/9; 2/10) 16:00 Ži-
nios 16:18 Orai 17:00 Gyvenimo 
sparnai 18:00 Žinios 18:27 Orai 
18:30 „Vėjas į veidą“ (3; 4) 20:00 
Žinios 20:22 Orai 20:25 „Vėjas į 
veidą“ ( 4 tęs.) 21:00 „24/7“. Sa-
vaitės aktualijų analizė ir komen-
tarai. Vedėja D. Žeimytė.” 22:00 
Žinios 22:27 Orai 22:30 „pa-
grindinis įtariamasis“ (3/1) 00:00 
„Konsultantas“ (1) 01:05 „Bitinin-
kas“ (2/18) 02:10 „Mentų karai: 
Kijevas. Sugrįžimas“ (6/1) 03:00 
„Moterų daktaras“ (2/37) 03:50 
„Neišsižadėk“ (49) 04:45 „Mentų 
karai: Kijevas. Sugrįžimas“ (6/1) 
05:35 Vantos lapas

 
06:15 Televitrina 06:30 Ledo ke-
lias 07:30 Žydrosios planetos 
stebuklai 08:30 Sandėlių karai 
09:00 Gyvūnų manija 09:30 Vie-
nam gale kablys 10:00 praeities 
žvalgas 10:30 Sekmadienis su 
Kauno „Žalgiriu“ 11:00 100% 
Dakaras 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 21:00 
Žinios 21:53 Sportas 21:58 Orai 
22:00 Nakties tOp 22:30 Dai-
nų dvikova 23:00 Dainų dvikova 
23:30 Dainų dvikova 00:00 Skor-
pionas 00:55 Skorpionas 01:45 
Beveik neįmanoma misija

 
05:05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Martynas Kuliavas 
ir draugai. Netikėti prisilietimai. 
(kart.) 07:10 ARTi 07:30 Kultū-
rų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis.  
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora 
(subtitruota, kart.) 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, forma 
12:00 lietuva mūsų lūpose 12:30 
pradėk nuo savęs 13:00 Stop 
juosta 13:30 Dainuoju lietuvą 
16:00 Kultmisijos. 16:45 Mokslo 
sriuba.  17:10 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 18:00 Jaunųjų konkursų 
laureatų ir euroradijo koncertas 
19:00 atspindžiai. paveldo kolek-
cija (kart.) 19:30 Jaunųjų konkur-
sų laureatų ir euroradijo koncer-
tas 20:30 panorama (su vertimu į 
gestų k.) 20:52 Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.) 21:00 Skam-
bantys pasauliai su Nomeda Kaz-
laus. Svečias – operos žvaigždė 
Isabel Bayrakdarian (JaV) 21:50 
Šv. Jurgio meno sezonas 2018. 
Religinės muzikos koncertas „Jo 
valia” 23:00 anapus čia ir dabar. 
23:45 Kino žvaigždžių alėja. Marni 
01:50 Kultmisijos 02:35 Garsiau.  
03:00 aRti. 

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
09:15 Senis 10:20 Štutgarto kri-
minalinė policija 2 11:10 Komisa-
ras Reksas 12:00 Beatos virtuvė 
13:00 Klauskite daktaro 13:58 
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios 
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00 
Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva 
16:00 Žinios 16:15 Laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Sese-
rys 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.) 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 2 01:00 LRT radijo 
žinios 01:05 Savaitė 02:00 LRT ra-
dijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lRt radijo žinios 03:05 tV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 Dvi-
račio žinios 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Vartotojų kontrolė 

 
06:00 Dienos programa 06:05 
Mano gyvenimo šviesa (428-430) 
07:35 Madagaskaro pingvinai (7) 
08:00 Volkeris, teksaso reindžeris 
(35) 09:05 Rimti reikalai (25) 09:40 
KK2 penktadienis 11:15 Meilės 
sparnai (148) 12:20 Gyvenimo 
daina (109) 13:20 pReMJeRa 
aukštakulnių kerštas (1) 14:25 Dvi 
širdys (1254-1257) 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip 
yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... 
Iki... 20:30 Dydžio (r)evoliucija 
21:00 Rimti reikalai (36) 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS Žmo-
gus be praeities 00:20 akloji zo-
na (13) 01:20 Žaibiškas kerštas  

 
06:10 Televitrina 06:25 Inoeksper-
tai 06:55 Simpsonai 07:25 Simp-
sonai 07:55 Svajonių sodai 08:50 
Meilės sūkuryje 09:55 Tai - mano 
gyvenimas 12:00 laukinė žemė 
13:00 pažadėtoji 15:00 Simpsonai 
16:00 tV3 žinios 16:28 tV3 orai 
16:30 tV pagalba 18:30 tV3 ži-
nios 19:22 tV3 sportas 19:27 tV3 
orai 19:30 Visi mes žmonės 20:30 
Moterys meluoja geriau 21:00 tV3 
vakaro žinios 21:52 tV3 sportas 
21:57 tV3 orai 22:00 Kobra 11 
23:00 Blogas policininkas 00:00 
apsukrios kambarinės 01:00 Me-
las ir paslaptys 01:50 Gražuolė 
ir pabaisa 02:40 Ekstrasensai ti-
ria 04:05 apsukrios kambarinės 
04:55 Melas ir paslaptys

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(22) 07:30 Žiniuonis (19) 08:30 
paskutinis faras (12) 09:30 Šuo 
(12) 10:40 Kobra 11 (7) 11:45 
Reali mistika (21) 12:45 Reali 

mistika (22) 13:45 Žiniuonis (20) 
14:45 paskutinis faras (13) 15:45 
Šuo (13) 16:50 Kobra 11 (8) 18:00 
Info diena 18:30 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas (53) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri-
mų skyrius (23) 20:30 Varom! (1) 
21:00 Žmogus iš plieno 23:50 Li-
kimo ironija, arba po pirties 05:35 
Vantos lapas

 
06:00 programa 06:05 tV par-
duotuvė 06:25 Kitoks pokalbis su 
D 07:00 Šiandien kimba 08:00 
„pražūtingi smaragdai“ (4) 09:00 
„24/7“. Savaitės aktualijų analizė 
ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė.” 
10:00 „Mentų karai: Kijevas. Sugrį-
žimas“ (6/3) 11:10 „albanas“ (1/4) 
12:20 „Bitininkas“ (2/19) 13:30 tV 
parduotuvė 13:45 „Gluchariovas“ 
(2/31) 14:55 „Legenda apie pi-
lotą“ (6) 16:00 Reporteris 16:57 
Orai 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
(10) 18:00 Reporteris 18:52 Orai 
18:55 „Konsultantas“ (6) 20:00 
Reporteris 20:27 Orai 20:30 Nuo-
ga tiesa 22:00 Reporteris 22:55 
Orai 23:00 Adomo obuolys 00:30 
Čempionai 01:05 „Bitininkas“ 
(2/19) 02:10 „Mentų karai: Kije-
vas. Sugrįžimas“ (6/2) 03:00 „Mo-
terų daktaras“ (2/38) 03:50 „Šėto-
no medžioklė“ (9) 04:45 „Mentų 
karai: Kijevas. Sugrįžimas“ (6/2) 
05:35 Čempionai

 
06:15 Televitrina 06:30 6 kadrai 
07:00 Iš peties 08:00 Havajai 
5.0 09:00 Autopilotas 09:30 CSI 
Majamis 10:30 Simpsonai 11:00 
Simpsonai 11:30 Kobra 11 12:30 
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 
13:00 Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama 13:30 Gyvenimas susime-
tus 14:00 Gyvenimas susimetus 
14:30 Televitrina 15:00 Havajai 
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 
Gyvenimas susimetus 19:30 Gy-
venimas susimetus 20:00 Saša 
ir Tania 20:30 Žinios 20:58 Orai 
21:00 Centurionas 23:00 Amiti-
vilio siaubas. pabudimas 00:45 
Daktaras Hausas 01:35 Tironas 
02:35 Naujakuriai 

 
05:05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Kaunas Talent In 
memoriam. 2 d. (kart.) 07:05 Lini-
ja, spalva, forma. 07:30 auklė Mun 
07:40 Riteris Rūdžius 07:55 De-
tektyvė Miretė 08:05 Aviukas Šo-
nas 5 08:15 Vienuolynų kelias lie-
tuvoje 08:50 Kaip atsiranda daik-
tai 12 09:15 labas rytas, lietuva.  
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Savaitė 13:10 Daiktų isto-
rijos 13:55 pasaulio lietuvių žinios 
14:20 alė Rūta. Ilgesys 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. 
Vilniaus sąsiuvinis. 18:15 Mylėti 
ir atleisti. Monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas. 18:55 Teroro aktai 
paryžiuje. Valdžios pozicija 20:10 
Kultūros diena. 20:30 panorama 
21:30 pianinas 23:30 Istorijos de-
tektyvai 00:15 DW naujienos ru-
sų kalba. 00:30 Dabar pasaulyje 
01:00 Džiazo muzikos vakaras. 
XXX tarptautinis džiazo festivalis 
01:55 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai”

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva  
09:15 Senis 10:20 Štutgarto kri-
minalinė policija 2 11:10 Komisa-
ras Reksas 12:00 Stilius. 13:00 
Klauskite daktaro 13:58 Loterija 
„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15 
Laba diena, Lietuva 15:00 Žinios 
15:10 Laba diena, Lietuva 16:00 
Žinios 16:15 Laba diena, Lietuva 
16:30 premjera. Seserys 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.) 18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 (Ne)emigrantai 20:25 Lote-
rija „Keno Loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Naci-
onalinė ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą” 22:30 Dviračio žinios 
23:00 premjera. 12 beždžionių 1 
23:45 Klausimėlis.lt (kart.) 00:00 
lRt radijo žinios 00:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 2 01:00 LRT 
radijo žinios 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(431-433) 07:35 Madagaska-
ro pingvinai (8) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (36) 09:05 
Rimti reikalai (26) 09:40 KK2 
10:10 Nuo... Iki... 10:45 Dydžio 
(r)evoliucija 11:15 Meilės spar-
nai (149) 12:20 Gyvenimo daina 
(110) 13:20 pReMJeRa aukšta-
kulnių kerštas (2) 14:25 Dvi širdys 
(1258-1261) 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 
20:30 Dydžio (r)evoliucija 21:00 
Rimti reikalai (37) 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Degantis 
žmogus 01:35 akloji zona (14) 
02:35 Žmogus be praeities 

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 Visi mes 
žmonės 08:50 Meilės sūkuryje 
09:55 Tai - mano gyvenimas 12:00 
laukinė žemė 13:00 pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 16:00 tV3 ži-
nios 16:28 tV3 orai 16:30 tV 
pagalba 18:30 tV3 žinios 19:22 
tV3 sportas 19:27 tV3 orai 19:30 
prieš srovę 20:30 Moterys meluo-
ja geriau 21:00 tV3 vakaro žinios 
21:52 tV3 sportas 21:57 tV3 orai 
22:00 paskutiniai riteriai 00:20 Ap-
sukrios kambarinės 01:20 Melas ir 
paslaptys 02:10 Gražuolė ir pabai-
sa 02:55 Ekstrasensai tiria 04:20 
apsukrios kambarinės 05:10 Me-
las ir paslaptys

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(23) 07:30 Žiniuonis (20) 08:30 
paskutinis faras (13) 09:30 Šuo 
(13) 10:35 Kobra 11 (8) 11:40 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (53) 12:45 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 

(23) 13:45 Žiniuonis (21) 14:45 
paskutinis faras (14) 15:45 Šuo 
(14) 16:50 Kobra 11 (9) 18:00 
Info diena 18:30 Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsakas (54) 
19:30 Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius (1) 20:30 
Varom! (2) 21:00 Slaptas planas 
22:55 Žmogus iš plieno 01:35 
Velniški Stivo Ostino išbandymai 
(13) 05:35 Čempionai

 
06:00 programa 06:05 tV par-
duotuvė 06:25 Čempionai 07:00 
10 min iki tobulybės su Jurijumi 
07:10 Skinsiu raudoną rožę 08:00 
„pražūtingi smaragdai“ (5) 09:00 
Adomo obuolys 10:00 „Mentų 
karai: Kijevas. Sugrįžimas“ (6/4) 
11:10 „albanas“ (1/5) 12:20 „Bi-
tininkas“ (2/20) 13:30 tV parduo-
tuvė 13:45 „Gluchariovas“ (2/32) 
14:55 „legenda apie pilotą“ (7) 
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva 
tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 „Kelro-
dė žvaigždė“ (11) 18:00 Reporteris 
18:52 Orai 18:55 „Konsultantas“ 
(7) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva 
tiesiogiai 20:57 Orai 21:00 „patrio-
tai“. Žurnalistinių tyrimų laida. Ved. 
R. Janutienė ir J. Smoriginas. N-7.” 
22:00 Reporteris 22:55 Orai 23:00 
Nuoga tiesa 00:00 „Konsultantas“ 
(2) 01:05 „Bitininkas“ (2/20) 02:10 
„Mentų karai: Kijevas. Sugrįžimas“ 
(6/3) 03:00 „Moterų daktaras“ 
(2/39) 03:50 „Šėtono medžioklė“ 
(10) 04:45 „Mentų karai: Kijevas. 
Sugrįžimas“ (6/3) 05:35 Krepšinio 
pasaulyje su V. Mačiuliu. 

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Ta-
nia 07:00 Iš peties 08:00 Havajai 
5.0 09:00 Gyvūnų manija 09:30 
CSI Majamis 10:30 Simpsonai 
11:00 Simpsonai 11:30 Kobra 11 
12:30 Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama 13:30 Gyvenimas susime-
tus 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 19:00 Gyvenimas 
susimetus 20:00 Saša ir Tania 
20:30 Žinios 20:58 Orai 21:00 
Baradač’ius 21:30 6 kadrai 21:45 
UeFa čempionų lygos rungtynės. 
“FC Internazionale Milano” - “FC 
Barcelona” 23:50 Rezidentas 
00:50 Daktaras Hausas 01:40 
Tironas 02:35 Naujakuriai

 
05:10 Istorijos detektyvai 06:00 
Lietuvos Respublikos himnas 
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXX tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Jazz 2017”. 07:05 Misija. 
Vilnija.  07:30 auklė Mun 07:40 
Riteris Rūdžius 07:55 Džeroni-
mas 08:20 Mokslo sriuba. 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 12 09:15 
labas rytas, lietuva. 12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 Gi-
mę tą pačią dieną 13:10 Anapus 
čia ir dabar.  14:00 Teroro aktai 
paryžiuje. Valdžios pozicija 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. Menora (subtitruota) 
18:15 ARTi 18:30 Garsiau. 18:55 
FIBa Čempionų lyga. panevėžio 
„lietkabelis” – Dižono „JDa” 21:00 
Kultūros diena. 21:30 Antradienio 
detektyvas. premjera. Komisaras 
ir jūra 23:00 aRti.  23:15 Daik-
tų 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 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 

�1.00 val.

„Žmogus iš plieno“

 

��.00 val.

„Paskutiniai riteriai“

 

13.00 val.
„Žiedų valdovas. Dvi tvir-

tovės“

 

1�.30 val.

„Seni vilkai“
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
09:15 Senis 10:20 Štutgarto krimi-
nalinė policija 2 11:10 Komisaras 
Reksas 12:00 Gyvenimas  13:00 
Klauskite daktaro 13:58 Loterija 
„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15 
Laba diena, Lietuva 15:00 Žinios 
15:10 Laba diena, Lietuva 16:00 
Žinios 16:15 Laba diena, Lietuva 
16:30 premjera. Seserys 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.) 18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Specialus tyrimas 20:25 Lo-
terija „Keno Loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Gimę 
tą pačią dieną 22:30 Dviračio ži-
nios 23:00 premjera. prieš audrą 1 
00:00 lRt radijo žinios 00:10 Štut-
garto kriminalinė policija 2 01:00 
lRt radijo žinios 01:05 Vakaras 
su Edita 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(437-439) 07:35 Madagaska-
ro pingvinai (10) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (38) 09:05 
Rimti reikalai (28) 09:40 KK2 
10:10 Nuo... Iki... 10:45 Dydžio 
(r)evoliucija 11:15 Meilės sparnai 
(151) 12:20 Gyvenimo daina (112) 
13:20 pReMJeRa aukštakulnių 
kerštas (4) 14:25 Dvi širdys (1266-
1269) 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 20:00 Valanda su Rū-
ta 21:00 Rimti reikalai (39) 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS Di-
džioji kova 00:50 akloji zona (16) 
01:50 pabėgimas 03:25 Alchemija 
03:55 RetROSpeKtYVa 

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 Gero va-
karo šou 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 Farai 20:30 Mo-
terys meluoja geriau 21:00 tV3 
vakaro žinios 21:52 tV3 sportas 
21:57 tV3 orai 22:00 Ilgiausia 
kelionė 00:35 Kaulai 01:30 Me-
las ir paslaptys 02:20 Gražuolė ir 
pabaisa 03:10 Ekstrasensai tiria 
04:30 Kaulai 

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(1) 07:30 Žiniuonis (22) 08:30 
paskutinis faras (15) 09:30 Šuo 
(15) 10:35 Kobra 11 (10) 11:40 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (55) 12:45 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(2) 13:45 Žiniuonis (23) 14:45 
paskutinis faras (16) 15:45 Šuo 

(16) 16:50 Kobra 11 (11) 18:00 
Info diena 18:30 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas (56) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų ty-
rimų skyrius (3) 20:30 Varom! (4) 
21:00 penktas Dievo įsakymas 
- nežudyk 22:50 Atpildas 00:40 
Kortų namelis (13) 01:45 Nusikal-
timų miestas (15,16) 05:35 Kaimo 
akademija

 
06:00 programa 06:05 tV par-
duotuvė 06:25 Lietuva tiesiogiai 
07:00 Kaimo akademija 07:30 
Kitoks pokalbis su D 08:00 „pra-
žūtingi smaragdai“ (7) 09:00 „Ant 
bangos“. Karščiausių naujienų 
dešimtukas. Ved. K. Krivickas, 
N. Bunkė, e. Užaitė. N-7.” 10:00 
„Mentų karai: Kijevas. laisva valia“ 
(7/2) 11:10 „albanas“ (1/7) 12:20 
„Bitininkas“ (2/22) 13:30 tV par-
duotuvė 13:45 „Gluchariovas“ 
(2/34) 14:55 „Vienišas vilkas“ (1) 
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva 
tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 „Kelro-
dė žvaigždė“ (13) 18:00 Reporteris 
18:47 Orai 18:50 Rubrika „Verslo 
genas“.” 18:55 „Konsultantas“ (9) 
20:00 Reporteris 20:30 Lietuva 
tiesiogiai 20:57 Orai 21:00 „Ant 
bangos“ 22:00 Reporteris 22:52 
Orai 22:55 Rubrika „Verslo ge-
nas“.” 23:00 „Ant bangos“ 01:05 
„Bitininkas“ (2/22) 02:10 „Mentų 
karai: Kijevas. laisva valia“ (7/1) 
03:00 „Moterų daktaras“ (2/41) 
03:50 „Vėjas į veidą“ (2) 04:45 
„Mentų karai: Kijevas. laisva va-
lia“ (7/1) 05:35 Kitoks pokalbis su 
D 05:58 „pasaulis iš viršaus“

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir 
Tania 07:00 pavojingiausi pasau-
lio keliai 08:00 Havajai 5.0 09:00 
Vienam gale kablys 09:30 CSI Ma-
jamis 10:30 Simpsonai 11:30 Ko-
bra 11 12:30 Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama 13:30 Gyvenimas 
susimetus 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 
Gyvenimas susimetus 20:00 Sa-
ša ir Tania 20:30 Žinios 20:58 Orai 
21:00 Valstybės priešas 23:50 
Skubi pagalba 00:50 Daktaras 
Hausas 01:40 Svieto lygintojai 

 
05:15 Giminės po 20 metų 06:00 
Lietuvos Respublikos himnas 
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXX tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Jazz 2017”. 07:05 Neri-
botos žmogaus galimybės 07:30 
auklė Mun 07:40 Riteris Rūdžius 
07:55 Džeronimas 08:20 Į svei-
katą! 08:50 Kaip atsiranda daiktai 
12 09:15 labas rytas, lietuva.  
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai”13:10 Stambiu 
planu. 14:00 atspindžiai. paveldo 
kolekcija (kart.) 14:30 Kultmisijos  
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. Vilniaus albumas. 18:15 
Giminės po 20 metų 19:00 Tarp-
tautinis ledo ritulio turnyras „Tur-
kish airlines Baltijos iššūkio taurė” 
21:30 Kultūros diena. 21:50 Lie-
tuvių kino klasika. Marius. 22:55 
anapus čia ir dabar 23:40 Vie-
nuolynų kelias lietuvoje.  05:05 
Skambantys pasauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias – operos žvaigž-
dė Isabel Bayrakdarian

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
09:15 Senis 10:20 Štutgarto kri-
minalinė policija 2 11:10 Komisa-
ras Reksas 12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 Vartotojų kontrolė 13:58 
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios 
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00 
Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva 
16:00 Žinios 16:15 Laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.) 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba 19:30 Beatos vir-
tuvė 20:25 Loterija „Keno Loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 Lote-
rija „Jėga” 21:30 Auksinis protas 
22:50 Fantastiškas penktadienis. 
Legenda 01:00 lRt radijo žinios 
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 
2 02:00 lRt radijo žinios 02:05 Gi-
mę tą pačią dieną 03:00 LRT radi-
jo žinios 03:05 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 03:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.)

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(440) 06:35 Mano gyvenimo švie-
sa (441) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (442) 07:35 Madagaskaro 
pingvinai (11) 08:00 Volkeris, tek-
saso reindžeris (39) 09:05 Rimti 
reikalai (29) 09:40 KK2 10:10 Va-
landa su Rūta 11:15 Meilės spar-
nai (152) 12:20 Gyvenimo daina 
(113) 13:20 pReMJeRa aukšta-
kulnių kerštas (5) 14:25 Dvi širdys 
(1270) 14:55 Dvi širdys (1271) 
15:25 Dvi širdys (1272) 15:55 Dvi 
širdys (1273) 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva 17:35 Gyvūnų policija 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 penktadienis 
21:00 Briliantinė ranka 23:10 SA-
VaItĖS HItaS Superbombonešis. 
Naikinti viską 01:40 laukinės ais-
tros 2 03:25 Didžioji kova

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpso-
nai 07:25 Simpsonai 07:55 Farai 
08:50 Meilės sūkuryje 09:55 Tai 
- mano gyvenimas 12:00 laukinė 
žemė 13:00 pažadėtoji 13:30 pa-
žadėtoji 14:00 pažadėtoji 14:30 
pažadėtoji 15:00 Simpsonai 15:30 
Simpsonai 16:00 tV3 žinios 16:28 
tV3 orai 16:30 tV pagalba 18:30 
tV3 žinios 19:22 tV3 sportas 
19:27 tV3 orai 19:30 Troliai 21:10 
Toras 23:35 Zero 3 01:15 Rytoj vis-
kas prasideda iš naujo 03:20 Belė 
05:05 Melas ir paslaptys 

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(2) 07:30 Žiniuonis (23) 08:30 
paskutinis faras (16) 09:30 Šuo 
(16) 10:35 Kobra 11 (11) 11:40 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (56) 12:45 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(3) 13:45 Žiniuonis (24) 14:45 pa-

skutinis faras (17) 15:45 Šuo (17) 
16:50 Kobra 11 (12) 18:00 NKL 
čempionatas. Molėtų “ežerūnas” 
- Mažeikių “ereliai” 20:00 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(4) 21:00 Spąstai 23:20 penktas 
Dievo įsakymas - nežudyk 01:10 
Sekso magistrai (1) 

 
05:35 Kitoks pokalbis su D 05:58 
„pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis 
serialas. JaV. 2011 m. N-7.” 06:00 
programa 06:05 tV parduotuvė 
06:25 4 kampai 06:50 10 min iki 
tobulybės su Jurijumi. Sveika-
tingumo laida. Ved 07:00 Gyve-
nimo sparnai 08:00 „pražūtingi 
smaragdai“ (8) 09:00 Nuoga tiesa 
10:30 10 min iki tobulybės su Juri-
jumi 10:40 Čempionai 11:15 „Ant 
bangos“. Karščiausių naujienų 
dešimtukas. Ved. K. Krivickas, N. 
Bunkė, e. Užaitė. N-7.” 12:20 „Bi-
tininkas“ (2/23) 13:30 tV parduo-
tuvė 13:45 „Gluchariovas“ (2/35) 
14:55 „Vienišas vilkas“ (2) 16:00 
Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis 
su D 16:57 Orai 17:00 „Kelrodė 
žvaigždė“ (14) 18:00 Reporteris 
18:47 Orai 18:50 Rubrika „Reno-
vacija. Sužinok daugiau“.” 18:55 
„Konsultantas“ (10) 20:00 Repor-
teris 20:30 Kitoks pokalbis su D 
20:57 Orai 21:00 Adomo obuolys 
22:00 Reporteris 22:55 Orai 23:00 
„ant bangos“. 

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir 
Tania 07:00 Beveik neįmanoma 
misija 08:00 Havajai 5.0 09:00 
praeities žvalgas 09:30 CSI Ma-
jamis 10:30 Simpsonai 11:00 
Simpsonai 11:30 Kobra 11 12:30 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 13:30 Gyvenimas susimetus 
14:30 Televitrina 15:00 Havajai 
5.0 16:00 CSI Majamis 17:00 
Kobra 11 18:00 Kaip aš susipa-
žinau su jūsų mama 19:00 Gy-
venimas susimetus 20:00 Farai 
21:00 Žinios 21:53 Sportas 21:58 
Orai 22:00 eurolygos rungtynės - 
podgoricos “Buducnost” - Kauno 
“Žalgiris” 00:00 Valstybės priešas 
02:25 Šventa karvė 

 
05:05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. Svečias – ope-
ros žvaigždė Isabel Bayrakda-
rian 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2018.) 07:05 Už 
kadro 07:30 auklė Mun 07:40 Ri-
teris Rūdžius 07:55 Džeronimas  
08:20 Garsiau. Muzikinė laida.  
08:50 Kaip atsiranda daiktai 12 
09:15 Labas rytas, Lietuva12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:15 
Istorijos detektyvai 13:00 7 Kauno 
dienos (kart.) 13:30 Stop juosta 
(kart.) 14:00 lietuva mūsų lūpo-
se 14:25 Klauskite daktaro 15:15 
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 diena, lietuva.  18:00 
Kelias 18:20 lietuvos tūkstantme-
čio vaikai 19:20 Kiotas. Roman-
tiška pažintis su nacionalinėmis 
vertybėmis 20:10 Kultūros diena. 
20:30 panorama (su vertimu į 
gestų k.) 21:00 Dienos tema (su 
vertimu į gestų k.) 21:20 Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.) 21:30 
europos kinas. tegyvuoja laisvė 
23:00 Jurgos albumo „Not perfect” 
pristatymo koncertas

redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, lapkričio � d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
09:15 Senis 10:20 Štutgarto kri-
minalinė policija 2 11:10 Komi-
saras Reksas 12:00 Nacionalinė 
paieškų tarnyba 13:00 Klauskite 
daktaro 13:58 Loterija „Keno Lo-
to” 14:00 Žinios 14:15 Laba die-
na, Lietuva 15:00 Žinios 15:10 
Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios 
16:15 Laba diena, Lietuva 16:30 
premjera. Seserys 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.) 18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Gyvenimas 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Mano 
mama gamina geriau! Ved. Marty-
nas Starkus 22:30 Dviračio žinios 
23:00 premjera. Smaragdo mies-
tas 23:45 Klausimėlis.lt. HD. 00:00 
lRt radijo žinios 00:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 2 01:00 LRT 
radijo žinios 01:05 Stilius

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(434-436) 07:35 Madagaskaro pin-
gvinai (9) 08:00 Volkeris, teksaso 
reindžeris (37) 09:05 Rimti reikalai 
(27) 09:40 KK2 10:10 Nuo... Iki... 
10:45 Dydžio (r)evoliucija 11:15 
Meilės sparnai (150) 12:20 Gyve-
nimo daina (111) 13:20 pReMJe-
Ra aukštakulnių kerštas (3) 14:25 
Dvi širdys (1262-1265) 16:30 
Labas vakaras, Lietuva 17:35 
Yra, kaip yra 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 
20:00 Nuo... Iki... 20:30 Dydžio 
(r)evoliucija 21:00 Rimti reikalai 
(38) 21:30 Žinios 22:24 Sportas 
22:28 Orai 22:30 VaKaRO SeaN-
SaS pabėgimas 00:15 akloji zona 
(15) 01:20 Degantis žmogus 

 
05:10 Melas ir paslaptys 06:10 
Televitrina 06:25 Tavo supergalia 
06:55 Simpsonai 07:25 Simp-
sonai 07:55 prieš srovę 08:50 
Meilės sūkuryje 09:50 Tai - mano 
gyvenimas 12:00 laukinė žemė 
13:00 pažadėtoji 15:00 Simpso-
nai 15:30 Simpsonai 16:00 tV3 
žinios 16:28 tV3 orai 16:30 tV 
pagalba 18:30 tV3 žinios 19:22 
tV3 sportas 19:27 tV3 orai 19:30 
Gero vakaro šou 20:30 Moterys 
meluoja geriau 21:00 tV3 vakaro 
žinios 21:52 tV3 sportas 21:57 
tV3 orai 22:00 Rytoj viskas pra-
sideda iš naujo 22:25 Filmo per-
traukoje - Vikinglotto 22:30 Rytoj 
viskas prasideda iš naujo 00:30 
apsukrios kambarinės 01:25 Me-
las ir paslaptys 02:15 Gražuolė ir 
pabaisa 03:05 Ekstrasensai tiria 
04:35 apsukrios kambarinės 

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(24) 07:30 Žiniuonis (21) 08:30 pa-
skutinis faras (14) 09:30 Šuo (14) 
10:35 Kobra 11 (9) 11:40 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (54) 

12:45 Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius (1) 13:45 
Žiniuonis (22) 14:45 paskutinis 
faras (15) 15:45 Šuo (15) 16:50 
Kobra 11 (10) 18:00 Info diena 
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (55) 19:30 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(2) 20:30 Varom! (3) 21:00 Atpildas 
22:50 Slaptas planas 00:45 Kortų 
namelis (12) 01:50 Velniški Stivo 
Ostino išbandymai (14) 

 
05:35 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. laida apie krepšinį 06:00 
programa 06:05 tV parduotu-
vė 06:25 Lietuva tiesiogiai 07:00 
Vantos lapas. 07:30 Krepšinio 
pasaulyje su V 08:00 „pražūtingi 
smaragdai“ (6) 09:00 „patriotai“. 
10:00 „Mentų karai: Kijevas. lais-
va valia“ (7/1) 11:10 „albanas“ (1/6) 
12:20 „Bitininkas“ (2/21) 13:30 tV 
parduotuvė 13:45 „Gluchariovas“ 
(2/33) 14:55 „legenda apie pilotą“ 
(8) 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva 
tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 „Kelro-
dė žvaigždė“ (12) 18:00 Repor-
teris 18:47 Orai 18:50 Rubrika 
„Renovacija. tikrai verta“.” 18:55 
„Konsultantas“ (8) 20:00 Reporte-
ris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57 
Orai 21:00 „Ant bangos“ 22:00 
Reporteris 22:52 Orai 22:55 Ru-
brika „Renovacija. tikrai verta“.” 
23:00 „patriotai“. 00:00 „Konsul-
tantas“ (3) 01:05 „Bitininkas“ (2/21) 
02:10 „Mentų karai: Kijevas. Sugrį-
žimas“ (6/4) 

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir 
Tania 07:00 pavojingiausi pasau-
lio keliai 08:00 Havajai 5.0 09:00 
Statybų gidas 09:30 CSI Majamis 
10:30 Simpsonai 11:00 Simpso-
nai 11:30 Kobra 11 12:30 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 13:30 
Gyvenimas susimetus 14:30 Tele-
vitrina 15:00 Havajai 5.0 16:00 CSI 
Majamis 17:00 Kobra 11 18:00 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 19:00 Gyvenimas susimetus 
20:00 Saša ir Tania 20:30 Žinios 
20:58 Orai 21:00 Baradač’ius 
21:30 6 kadrai 21:45 Europos 
taurės krepšinio rungtynės - Ma-
lagos “Unicaja” - Vilniaus “Rytas” 
23:45 Skubi pagalba 00:45 Dak-
taras Hausas 01:35 Tironas 02:40 
Naujakuriai 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXX tarptautinis džiazo fes-
tivalis „Vilnius Jazz 2017”. 07:05 
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė.  
07:30 auklė Mun 07:40 Riteris 
Rūdžius 07:55 Džeronimas 08:20 
pradėk nuo savęs 08:50 Kaip at-
siranda daiktai 12 09:15 Labas ry-
tas, lietuva. 12:00 DW naujienos 
rusų kalba. 12:15 Šv. Jurgio meno 
sezonas 2018. Religinės muzikos 
koncertas „Jo valia”.13:25 Vienuo-
lynų kelias lietuvoje 13:55 Linija, 
spalva, forma. 14:20 Stilius 15:15 
Kaip atsiranda daiktai 12 15:40 
auklė Mun 15:50 Riteris Rūdžius 
16:05 Džeronimas 16:30 Laba die-
na, lietuva.18:00 Kultūrų kryžkelė. 
trembita. 18:15 Giminės po 20 
metų 19:00 ARTi 19:15 Klimatas, 
žmonės ir jūra 20:10 Kultūros die-
na. 20:30 panorama (su vertimu į 
gestų k.) 21:25 FIBa Čempionų 
lyga. liublianos „petrol Olimpia” 
– Klaipėdos „Neptūnas” 23:30 Eli-
to kinas. Rimti žaidimai 01:25 DW 
naujienos rusų kalba

�1.00 val.

„Briliantinė ranka“

 

�1.00 val.

„Atpildas“

 

��.00 val.

„Ilgiausia kelionė“

 

Šeštadienis, lapkričio 10 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Nacionalinė ekspedici-
ja „Dniepru per Ukrainą”. (kart.) 
07:00 Gimtoji žemė 07:30 Sunkus 
vaikas 09:00 Labas rytas, Lietu-
va 12:00 pasaulio dokumentika. 
tamsioji augalų pusė 12:55 pa-
saulio dokumentika. premjera. 
laukinės gamtos sekliai 13:50 
premjera. Džesika Flečer 5 (Mur-
der, She Wrote 5) 15:25 Klausi-
mėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Lo-
to” 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą) 16:00 Sveikinimų 
koncertas 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.) 18:00 
teisė žinoti 18:30 Vakaras su edita 
19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno 
loto” ir „Jėga” 20:30 panorama 
20:52 Sportas 21:00 Muzikinė pra-
moginė programa „Du balsai – vie-
na širdis” 23:10 premjera. Išmesk 
mamą iš traukinio 00:40 Legenda 
02:50 pasaulio dokumentika. lau-
kinės gamtos sekliai 

 
06:05 Madagaskaro pingvinai (10) 
06:35 Įspūdingasis Žmogus-voras 
(26) 07:00 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (25) 07:30 Sveiki 
atvykę į “Veiną” (5) 08:00 Riterių 
princesė Nela (11) 08:30 Tomo ir 
Džerio pasakos (2) 09:00 Ogis ir 
tarakonai (65) 09:10 Ogis ir tara-
konai (66) 09:20 Ogis ir tarakonai 
(67) 09:30 Nebijok pažinti 10:00 
KINO pUSRYČIaI tomas ir Dže-
ris. Stebuklingas žiedas 11:10 Ma-
ra ir Ugnianešys 13:00 Mis Slap-
toji agentė 2. Ginkluota ir žavinga 
15:15 Holivudo žmogžudysčių 
skyrius 17:30 Bus visko 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 SUpeRKINaS. pReMJe-
RA Balerina 21:15 pReMJeRa 
Mielas Diktatoriau 23:05 Blogas 
senelis 01:00 Superbombonešis. 
Naikinti viską 

 
05:05 Melas ir paslaptys 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 Kempiniu-
kas plačiakelnis 09:00 Virtuvės is-
torijos 09:30 Gardu Gardu 10:00 
Svajonių ūkis 10:30 Tavo superga-
lia 11:00 Misija: dirbame sau 11:30 
Inoekspertai 12:00 Kelionių pano-
rama 12:30 Beilio nuotykiai. Nak-
tis Kautaune 14:10 Urmu pigiau 
16:30 Havajai 5.0 17:30 Laimin-
gas, nes gyvas 18:30 tV3 žinios 
19:17 tV3 sportas 19:22 tV3 orai 
19:25 Eurojackpot 19:30 Užkerė-
toji 21:40 Šimto žingsnių kelionė 
00:05 prieštaringi jausmai 01:50 
Ilgiausia kelionė 04:00 Zero 3

06:15 Didžiojo sprogimo teorija 
(22-2) 08:45 Sveikatos ABC televi-
trina 09:00 Galiūnai. lietuvos rink-
tinė - europos rinktinė 10:00 Bry-
dės 10:30 Kiti pasauliai. tradicijų 

sergėtojai (1) 11:35 Velniški Stivo 
Ostino išbandymai (15) 12:30 Ant-
honis Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai (7) 13:25 ekstrasensų mū-
šis (4) 15:50 Nusikaltimų tyrėjai (3) 
17:00 Betsafe–lKl. Skycop – Ry-
tas 19:30 Muzikinė kaukė 22:05 
MaNO HeROJUS Kita miesto 
pusė 23:50 AŠTRUS KINAS Lau-
kinės aistros. Karšta ketveriukė 
01:35 Muzikinė kaukė 

 
05:30 „Neprijaukinti. aliaska“. Ke-
lionių dokumentika. Naujoji Zelan-
dija. 2014 m. N-7.” 06:40 Kitoks 
pokalbis su D.Žeimyte. pokalbių 
laida. 07:00 programa 07:04 tV 
parduotuvė 07:20 „pasaulis iš vir-
šaus” 08:30 10 min iki tobulybės 
su Jurijumi 08:45 Skinsiu raudo-
ną rožę 09:30 Vantos lapas. lai-
da apie pirties malonumus. N-7. 
10:00 Adomo obuolys 11:00 „pa-
grindinis įtariamasis“ (3/2) 13:15 
„Širdies plakimas“ (21; 22) 15:25 
tV parduotuvė 15:55 Europos 
vartotojų centras pataria 16:00 Ži-
nios 16:18 Orai 16:20 Čempionai 
16:50 4 kampai 17:25 „Neišsiža-
dėk“ (54) 18:00 Žinios 18:27 Orai 
18:30 „Neišsižadėk“ (54 tęs.; 55) 
20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25 
„Šėtono medžioklė“ (13; 14) 22:00 
Žinios 22:27 Orai 22:30 „Šėtono 
medžioklė“ (14 tęs.) 23:10 „Mentų 
karai: Kijevas. Užmušti blogį“ (3/3/; 
3/4) 00:45 „Širdies plakimas“ (17; 
18) 02:45 „Merdoko paslaptys“ 
(3/7; 3/8) 04:10 Skinsiu raudoną 
rožę 04:40 „Juodosios katės“ (9) 
05:30 „Neprijaukinti. Jukonas“. 

 
06:15 Televitrina 06:30 Ledo ke-
lias 07:30 Žydrosios planetos ste-
buklai 08:30 Sandėlių karai 09:00 
Vienam 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 21:00 
Žinios 21:53 Sportas 21:58 Orai 
22:00 Grotos gyvenimui 01:05 
Ragnaroko paslaptis 

 
05:05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. Svečias – ope-
ros žvaigždė Isabel Bayrakdarian 
(JaV) 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Duokim garo! 07:30 
lietuva mūsų lūpose 08:00 Misi-
ja 08:30 aRtS21. Meno ir kultū-
ros žurnalas 09:00 Mano mama 
gamina geriau! 10:00 Į sveikatą! 
Sveiko gyvenimo būdo laida 10:30 
Garsiau 11:00 Už kadro 11:30 
Mokslo sriuba 11:55 Muzikinė ko-
medija „ar amerika pirtyje?!” 13:35 
Mikalojaus Noviko dainų šventinis 
koncertas 15:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. Ved. Olegas Kurdiu-
kovas. (subtitruota) 16:00 Euro-
maxx 16:30 Klauskite daktaro (su 
vertimu į gestų k.) 17:20 Stilius 
(su vertimu į gestų k.) 18:15 Daik-
tų istorijos 19:00 Tarptautinis ledo 
ritulio turnyras „Turkish Airlines 
Baltijos iššūkio taurė” 21:30 Kino 
žvaigždžių alėja. premjera. pra-
plėšta uždanga 23:35 Iškilmingas 
koncertas „Gloria lietuvai”. 00:45 
Dabar pasaulyje 01:15 Europos 
kinas. tegyvuoja laisvė 02:50 Vie-
nuolynų kelias lietuvoje

13.00 val.
„Mis Slaptoji agentė 2. 
Ginkluota ir žavinga“
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EvANgELIjOs TAkU

REKLAMA

prasme kiekvienas krikščio-
niškas pašaukimas yra „san-
tuokinis“ pašaukimas. Tokia 
yra ir kunigystė, nes tai Kris-
taus ir Bažnyčios suteikiamas 
pašaukimas tarnauti bendruo-
menei visa širdimi, visomis 
jėgomis ir visa Viešpaties do-
vanojama išmintimi. Nereikia 
kunigų, kurie tik vykdo par-
eigas, bet reikia tarnaujančių 
kunigų, kurių širdis paliečia 
Šventoji Dvasia ir pripildo 
meilės Kristaus sužadėtinei 
Bažnyčiai“.

„Kartoju, – sakė popiežius, 
– kiekvienas krikščioniškas 
pašaukimas yra santuokinis 
pašaukimas, nes jis remiasi 
ta meile, kuri mus kiekvieną 
pagimdė naujam gyvenimui, 
remiasi meilės ryšiu su Kris-
tumi. Jo ištikimybė, jo švel-
numas, jo dosnumas padeda 
mums suprasti santuoką ir 
kiekvieną pašaukimą, padeda 
mums suvokti ir tikrąją žmo-
gaus lytiškumo prasmę“.

„Žmogus, su nedaloma sie-
los ir kūno vienybe, su vyro 
ir moters tapatybe, yra geras 
Dievo kūrinys, kuriam lem-
ta mylėti ir būti mylimam. 
Žmogaus kūnas – tai ne ma-
lonumų įrankis, bet mūsų pa-
šaukimo į meilę erdvė, į tikrą 
meilę, kurioje nėra vietos nei 
palaidumui, nei paviršutiniš-
kumui“.

„Tad Žodis „Nesvetimauk“, 
nors skamba kaip draudimas, 
mus nukreipia į pirmapradį 
pašaukimą, į tikrą ir ištikimą 
santuokinę meilę, kurią Jė-
zus mums apreiškė ir pado-
vanojo“.

Popiežius Pranciš-
kus apie tapatybę: 
„Tai klausimas vi-
sam gyvenimui“
„Žodis tapatybė, - sakė 

Pranciškus, - nėra lengvas“. 
Kas aš? Tai vienas iš rim-
čiausių klausimų: savęs pa-
čių, kitų, Dievo ir istorijos 
akivaizdoje.

Lapkričio 1 d. Buenos Airė-
se baigėsi kelias dienas trukęs 
katalikiškos „Scholas Occu-
rentes“ ir hebrajiškos „World 
Ort“ organizacijų surengtas 
400 jaunuolių iš 30 skirtin-
gų pasaulio vietų susitikimas. 
Abi šios organizacijos pagrin-
dinį dėmesį skiria ugdymui.

Skirtingų įsitikinimų, kalbų 
ir tapatybių jaunuoliams svei-
kinimą video žinios pavidalu 
pasiuntė ir popiežius Pranciš-
kus, kuris jiems linkėjo tikros 

kalboje popiežius Pranciškus 
tęsė prieš savaitę pradėtą ka-
techezę apie šeštąjį Dievo įsa-
kymą „Nesvetimauk!“.

„Šiandien norėčiau papildy-
ti katechezę apie šeštąjį Deka-
logo Žodį – „Nesvetimauk!“ 
– ir pabrėžti, kad Kristaus iš-
tikimos meilės šviesa padeda 
gyvenime suprasti žmogiškų-
jų jausmų grožį“, – sakė Pran-
ciškus. „Iš tiesų visas mūsų 
jausmų pasaulis – tai atsakas 
į pašaukimą mylėti, kurį mes 
išreiškiame ištikimybe, geru-
mu, gailestingumu. Tai labai 
svarbu. Kaip mes išreiškiame 
meilę? Ištikimybe, gerumu, 
gailestingumu“, – pakartojo 
popiežius.

„Vis dėlto negalime užmirš-
ti, kad šis įsakymas liečia visų 
pirma santuokinę ištikimybę, 
tad reikia atidžiau pasižiūrė-
ti, ką gi ji reiškia. Šv. Paulius, 
remdamasis savo laikų antro-
pologija, sako, kad vyras pri-
valo mylėti žmoną taip, kaip 
Kristus myli Bažnyčią. Tai 
revoliucija! Ko gero, tai pats 
drąsiausias tų laikų teiginys 
apie santuoką. Meilė svarbiau 
už visa kita“.

„Galime paklausti: kam 
skirtas šis įsakymas? Ar tik 
sutuoktiniams? Iš tiesų jis 
skirtas visiems – tai tėviškas 
Dievo Žodis, skirtas kiekvie-
nam žmogui. Atsiminkime, 
kad žmogaus brandos kelias 
– tai meilės kelias, kuris eina 
nuo buvimo mylimu iki suge-
bėjimo mylėti, nuo gyvybės 
gavimo iki sugebėjimo duoti 
gyvybę. Tapti brandžiais vy-
rais ir moterimis reiškia įgy-
ti gebėjimą būti sutuoktiniais 
ir tėvais, įvairiose gyvenimo 
situacijose sugebėti nešti ki-
to žmogaus naštą, mylėti be 
jokių dviprasmybių. Kitaip 
tariant, tai būsena žmogaus, 
kuris sugeba užmegzti atsa-
kingą ir gilų ryšį su kitu žmo-
gumi“.

„O kas gi yra neištikimas 
žmogus, svetimautojas, pa-
leistuvis? Tai nebrandus žmo-
gus, kuris rūpinasi tik savimi 
ir viską vertina tik pagal sa-
vo gerovę ir pasitenkinimą. 
Tad ir santuoka – tai ne tik 
sutuoktuvės, bet kelias, ve-
dantis nuo „aš“ į „mes“. Šia 

akiplėšos. Evangelija sako: 
laimingi tyraširdžiai, o pasau-
lis – laimingi gudrūs lėbauto-
jai. Atrodytų, kad palaimini-
mų ir šventumo kelias veda 
į pralaimėjimą. O vis dėlto, 
primena pirmasis skaitinys, 
šventieji laiko rankose pal-
mių šakas, kurios yra perga-
lės simboliai. Laimėjo jie, o 
ne pasaulis. Jie ir mus ragi-
na rinktis tai, ką jie pasirinko 
– Šventąjį Dievą“.

Klauskime savęs: kieno 
mes pusėje? Ką renkamės: 
dangų ar žemę? Kam gyvena-
me: Viešpačiui ar sau patiems, 
amžinai laimei ar trumpalai-
kiam pasitenkinimui? Klaus-
kime: ar tikrai norime šventu-
mo? O gal mums gana būti nei 
gerais, nei blogais krikščioni-
mis, kurie tiki Dievą ir gerbia 
artimą, tačiau nepersistengia. 
Viešpats iš mūsų reikalauja 
visko ir dovanoja mums ti-
krąjį gyvenimą, laimę, kuriai 
esame sukurti (plg. Gaudete 
et exsultate, 1). Kitaip sakant 
– šventumas arba nieko! Leis-
kime, kad mus provokuotų 
šventieji, kurie gyveno žemė-
je be kompromisų, o dabar iš 
dangaus mus palaiko, kad ir 
mes rinktumės Dievą, nuolan-
kumą, romumą, gailestingu-
mą, tyrumą, kad labiau mylė-
tume dangų, o ne žemę.

Šie mūsų broliai ir sese-
rys šiandien mūsų neprašo, 
kad dar kartą pasiklausytume 
gražios Evangelijos, bet pra-
šo, kad pagal ją gyventume, 
kad eitume Palaiminimų ke-
liu. Nereikia daryti nepaprastų 
dalykų, bet reikia kasdien eiti 
šiuo keliu, kuris veda į dangų, 
į šeimą, į namus. Šiandien mes 
matome savo ateitį ir šven-
čiame tai, kam esame gimę: 
esame gimę, kad nemirtume, 
esame gimę, kad džiaugtu-
mės Dievo laime! Viešpats 
mus drąsina eiti Palaimini-
mų keliu: „Būkite linksmi ir 
džiūgaukite, nes jūsų laukia 
gausus atlygis danguje“ (Mt 
5,12). Šventoji Dievo Moti-
na, Visų Šventųjų Karalienė, 
tepadeda mums ryžtingai ei-
ti šventumo keliu. Ji – Dan-
gaus Vartai – teįveda mūsų 
mirusius artimuosius į dan-
gaus šeimą.  

Popiežiaus bendroji 
audiencija.  
Paleistuvis –  

nebrandus žmogus
Trečiadienio bendrosios au-

diencijos dalyviams sakytoje 

Popiežius:  
Visi Šventieji – mūsų 

„šeimos šventė“
Ketvirtadienį – visų Šven-

tųjų dieną – popiežius Pran-
ciškus vadovavo kiekvieną 
šventadienį Šv. Petro aikštėje 
kalbamai „Viešpaties Ange-
lo“ maldai.

Šios dienos pirmasis skaiti-
nys iš Apreiškimo Jonui kny-
gos kviečia mus kelti akis į 
dangų ir kalba apie milžinišką 
miną, kurios niekas negalėjo 
suskaičiuoti, iš visų giminių, 
genčių ir kalbų (Apr 7,9). Tai 
šventieji. Ką jie ten veikia?  
Visi kartu gieda, džiugiai šlo-
vina Dievą. Kaip būtų gera 
girdėti jų giesmę... Tačiau ga-
lime ją įsivaizduoti. Ar žinote 
kada? Mišių metų, kai gieda-
me „Šventas, šventas, šventas 
Viešpats, galybių Dievas...“ 
Šis himnas – sako Biblija – yra 
kilęs iš dangaus. Ten jis gie-
damas. (plg. Iz 6,3; Apr 4,8). 
Giedodami „Šventas“, mes ne 
tik galvojame apie šventuo-
sius, bet darome tą patį, ką jie 
daro. Tą Mišių akimirką mes 
labiau nei bet kada esame su 
jais susivieniję.

Esame susivieniję su visais 
šventaisiais: ne tik žinomais, 
minimais kalendoriuje, bet 
taip pat tais, kurie gyveno mū-
sų kaimynystėje, mūsų šeimų 
nariais ir pažįstamais, kurie 
dabar priklauso tai nesuskai-
čiuojamai miniai. Šiandien 
švenčiame „šeimos šventę“. 
Šventieji yra mums artimi, 
jie yra tikriausi mūsų broliai 
ir seserys. Jie mus supranta, 
mus myli,  linki mums laimės, 
mums padeda ir mūsų laukia. 
Jie yra laimingi ir nori, kad ir 
mes būtume laimingi kartu su 
jais danguje.

Jie mus kviečia eiti į laimę 
vedančiu keliu, apie kurį kalba 
šios dienos Evangelija: „Palai-
minti turintys vargdienio dva-
sią [...] Palaiminti romieji […] 
Palaiminti tyraširdžiai“ (Mt 
5,3-8). Kaip gi? Evangelija 
sako: laimingi vargdieniai, o 
pasaulis – laimingi turtingie-
ji. Evangelija sako: laimingi 
romieji, o pasaulis – laimingi 

susitikimo šventės. O susitin-
kant reikia būti užtikrintu dėl 
savosios tapatybės. Norint su-
sitikti su kitu negalima derėtis 
dėl savo tapatybės, jos užmas-
kuoti, slėpti, nes gyvenimas 
yra ne karnavalas, yra kažkas 
daug rimčiau. Susitikimas tu-
ri būti džiaugsmingas, bet taip 
pat rimtas.

„Žodis tapatybė, - sakė 
Pranciškus, - nėra lengvas“. 
Kas aš? Tai vienas iš rimčiau-
sių klausimų: savęs pačių, ki-
tų, Dievo ir istorijos akivaiz-
doje. Kas aš? Šis klausimas 
keliamas kartu su klausimu 
apie mano gyvenimo prasmę. 
Ir tai nėra klausimas iš kurio 
reikia greitai išsilaisvinti, atsa-
kyti ir pamiršti. Tai klausimas 
visam laikui, visada atviras ir 
artimas klausimas.

Mūsų tapatybė, pasak po-
piežiaus, nėra nustatytas dy-
dis, fabriko numeris ar inter-
nete aptinkama informacija. 
Mes nesame kažkas, kas vi-
siškai nustatyta. Mūsų tapa-
tybės branduolys auga gyve-
nimo kelyje. Esame savo gy-
venimo liudytojai, rašytojai ir 
skaitytojai, tačiau nesame vie-
ninteliai autoriai: esame tai, ką 
Dievas mums svajoja. Tapaty-
bė taipogi siejasi su nuoseklia 
ištikimybe sau, savo branduo-
liui, savo istorijai. Tapatybė 
nesukuriama laboratorijoje, 
tačiau turi istoriją, kyla iš šei-
mos, iš krašto, iš bendruome-
nės. Neįmanoma kalbėti apie 
tapatybę nekalbant apie pri-
klausymą kažkam. Tapatybė 
yra priklausyti kažkam, taip 
tam, kas mane viršija, yra dau-
giau už mane.

Mūsų dienų didelis ir dažnai 
pasitaikantis pavojus tapaty-

bei yra pamiršti savo šaknis, 
kilmę, istoriją, neatsiverti da-
bartiniam sugyvenimui, maty-
ti kitame tik pavojų ir priešą: 
taip prasideda karas. Tai gali-
me stebėti kiekvienos dienos 
naujienose: karas iš pradžių 
yra mažas, beveik nepaste-
bimas, bet galiausiai tampa 
baisiu ir dideliu. Kad tapatybė 
netaptų smurtinga, autoritari-
nė, netaptų skirtingumo neigi-
mu, jai reikia susitikimo, augti 
susitikime ir tuo pat metu at-
siminti, kam priklauso, kokios 
jos šaknys, iš kur ji kyla, kokia 
jos tautos kultūra.

Nėra abstrakčių tapatybių, 
pakartojo popiežius Pranciš-
kus: tapatybės kortelė leidžia 
jaustis ramiai per dokumentų 
patikrinimą, tačiau tapatybės 
savaime nesukuria.

Kas aš? Vėl paklauskime 
to savęs. Kurkime save kely-
je, aukime kelyje, atmintimi, 
dialogu, priklausymu ir vilti-
mi. Taip kasdien tapsime tur-
tingesniais, - sakė popiežius. 
– Tapatybė yra priklausymas, 
prašau, rūpinkitės ja, prižiūrė-
kite savo priklausymą.

Apie tuos, kurie nieko ne-
gerbia sakoma – „nepasitikėk 
juo, nes šis galėtų ir motiną 
parduoti“. Ar parduodu savo 
priklausymą? Savo krašto is-
toriją, kultūrą ir tai, ką gavau 
iš šeimos?  Gyvenimo nuose-
klumą, dialogą su kitaip ma-
nančiu broliu? Neparduokite 
to, kas mumyse giliausia, sa-
vo tapatybės ir priklausymo. 
Bendrame kelyje šios tapaty-
bės susitinka ir turtina viena 
kitą. Taip auga brolystė, - sakė 
popiežius įvairių tautų, kalbų 
ir įsitikinimų jaunuoliams.

VATICAN NEWS
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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.

At
sa

ky
m

ai

Šio kryžiažodžio atsakymas – 
 DINOzAURAS.

Savaitė istorijos puslapiuose

1��0 m. lapkričio 3 d.: atidarytas greit-
kelis vilnius-kaunas;

1�8�m. lapkričio 3 d.: prasidėjusioje 
Lietuvos ssr AT sesijoje priimtas 

pilietybės įstatymas, suteikęs teisę į pilietybę 
visiems Lietuvos gyventojams.

1���m. lapkričio 3 d.: tęsiant sputni-
ko programą, sovietų sąjunga 

kosminiu aparatu sputnik � į kosmosą pirmą 
kartą išsiuntė gyvūną – šunį Laiką.

1�88m. lapkričio 4 d.: vilniuje įsteig-
tas „socialistinis judėjimas už 

persitvarkymą Lietuvoje jedinstvo“.

1���m. lapkričio 4 d.: rusų kariuo-
menė užėmė varšuvos pragos 

rajoną ir išžudė civilius gyventojus. kitą dieną 
miestas kapituliavo.

1���m. lapkričio 4 d.: Tarybinė armija 
įžengė į Budapeštą, kad nuslo-

pintų vengrijos revoliuciją.

1���m. lapkričio 5 d.: pradėjo veikti 
pirmasis kauno hidroelektrinės 

hidroagregatas.

1�88 m. lapkričio 5 d.: Anglijoje išsi-
laipino viljamas Oranietis pra-

dėdamas Šlovingąją revoliuciją prieš karalių 
Džeimsą II-ąjį.

1�1�m. lapkričio 5 d.: Britai aneksa-
vo iki tol Osmanų imperijai pri-

klausiusį kiprą.

1�0�m. lapkričio 6 d.: stolypino 
agrarinės reformos pradžia, ca-

ras Nikolajus II pasirašė įsaką dėl valstiečių 
suskirstymo į vienkiemius.

1���m. lapkričio 6 d.: Bražuolės di-
versija: nenustatyti asmenys 

susprogdino vilniaus–kauno geležinkelio til-
tą per Bražuolę.

1���m. lapkričio 6 d.: jAv Hanfordo 
atominėje gamykloje pirmą kar-

tą pagamintas radioaktyvusis plutonis.

1��8m. lapkričio 7 d.: vilniaus žir-
mūnų gyvenamojo mikrorajo-

no architektūra pripažinta geriausia sovietų 
sąjungoje. jos kūrėjams paskirta valstybi-
nė premija.

1�1�m. lapkričio 7 d.: rusijoje įvyko 
spalio revoliucija. spalio revo-

liucija buvo įvykdyta bolševikų, vadovaujant 

vladimirui Leninui ir Levui Trockiui. Tai buvo 
pirmoji oficiali komunistinė revoliucija pasau-
lyje, pagrįsta karlo markso idėjomis. revoliu-
cija atėmė valdžią iš Laikinosios vyriausybės, 
sukėlė rusijos pilietinį karą ir paprastai lai-
koma Tarybų sąjungos susikūrimo proceso 
pradžia, nors ši valstybė oficialiai buvo įkurta 
tik 1��� metais.

1�1� m. lapkričio 8 d.: Latvija de 
facto pripažino Lietuvos nepri-

klausomybę.

1�1� m. lapkričio 8 d.: ispanų konkis-
tadoras kortesas įžengė į actekų 

sostinę Tenočtitlaną, kur jį su didelėmis iškil-
mėmis priėmė montesuma II-asis.

18�� m. lapkričio 8 d.:vokiečių fizikas 
vilhelmas konradas rentgenas 

atrado elektromagnetinius spindulius, lei-
džiančius peršviesti daugelį objektų.

1��3 m. lapkričio 8 d.: Adolfas Hitle-
ris pamėgimo nuversti vokietijos 

vyriausybę suorganizuodamas Alaus pučą.

1��3 m. lapkričio 9 d.: rusijoje, vladi-
miro kalėjime mirė arkivyskupas 

mečislovas reinys. vilniaus arkivyskupijoje yra 
pradėta jo beatifikacijos byla.
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SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 1, 9, 13, 
20, 34, 43

Vikingo skaičius: 08

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 - 27663366.00€ 0
6 skaičiai 276480.00€ 0
5+1 skaičius 5960.00€ 3
5 skaičiai 544.50€ 6
4+1 skaičius 103.00€ 38
4 skaičiai 8.50€ 307
3+1 skaičius 5.00€ 776
3 skaičiai 1.50€ 5438
2+1 skaičius 1.25€ 5720
2 skaičiai 0.75€ 40457

KITO TIRAŽO PROGNOzĖ: 29,8 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Lapkričio 3 d.
ŠEŠTADIENIS

Šv. Hubertas, Medžiotojų 
diena

Tarptautinė vyrų diena
Saulė teka 07:23
leidžiasi 16:41

Dienos ilgumas 09.18
Delčia (24 mėnulio diena)

Hubertas, Martynas, Silvija, Vy-
dmantas, Norvainė

Tinkamas laikas sėti: 
salierus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas šalinti piktžo-
les, dirbti sodo darbus, netin-
kamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti daržoves.

Lapkričio 4 d.
SEKMADIENIS

Saulė teka 07:25
leidžiasi 16:39

Dienos ilgumas 09.14
Delčia (25 mėnulio diena)

Agrikola, Karolis, Modesta, Vi-
talis, Eibartas, Vaidmina, Vitali-

jus, Vitalius
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Lapkričio 5 d.
PIRMADIENIS
Vaižgantas

Saulė teka 07:27
leidžiasi 16:37

Dienos ilgumas 09.10
Delčia (26 mėnulio diena)

Elžbieta, zacharijas, Audangas, 
Gedvydė, Florijonas, Elzė
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Lapkričio 6 d.
ANTRADIENIS
Pyragų diena 
Atšvaitų diena 

Saulė teka 07:29
leidžiasi 16:35

Dienos ilgumas 09.06
Delčia (27 mėnulio diena)

Leonardas, Melanijus, Ašman-
tas, Vygaudė, Armantas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Lapkričio 7 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 07:31
leidžiasi 16:33

Dienos ilgumas 09.02
Delčia (28 mėnulio diena)

Ernestas, Rufas, Sirtautas, Go-
tautė, Karina

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Lapkričio 8 d.
KETVIRTADIENIS

Europos sveikos mitybos 
diena

Pasaulinė miestų planuoto-
jų diena 

Pasaulinė kokybės diena 
Saulė teka 07:33
leidžiasi 16:32

Dienos ilgumas 08.59
Jaunatis (0 mėnulio diena)

Severijonas, Viktorinas, Svir-
butas, Domantė, Gotfridas, 

Severinas
Tinkamas laikas sėti: 

laiškinius svogūnus, salierus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+11 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+8 KAUNO MARIOS 
+9 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+7 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G1Numatomos mažos 
geomagnetinės audros.

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. 
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