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Už kaimynų ramybės trikdymą
atsakingi augintinių šeimininkai
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numato, kad asmenų
ramybę trikdantys
šauksmai, švilpimas,
garsus dainavimas arba
grojimas ir kiti triukšmą
keliantys veiksniai
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Sutemų valanda

Kaip kritiškai skaityti
tekstą? Padės keli
klausimai

užtraukia administracinę
atsakomybę.

Visiems savaime suprantama, kad čia kalbama apie
triukšmą, kurį sukelia žmoNUKelta Į 2 p. 

Šiaurės šalių literatūros savaitė –
pažintis su Šiaurės šalių literatūra

http://www.facebook.com/labirintai

Kaina

Komitetas 2019 metų biudžetą
apsvarstė per 16 minučių
Seimo Biudžeto ir
finansų komitetas šešiais
valdančiųjų „valstiečių“
ir socialdarbiečių bei
„tvarkiečių“ balsais pritarė
2019 metų biudžeto
projektui.

Opozicijai priklausantys komiteto nariai posėdyje nedalyvavo. Svarstydami biudžetą,
parlamentarai užtruko apie 16
minučių. Komitete dirba 12
parlamentarų.
Šiemet, kaip ir pernai, komitetas nesvarstė nei Seimo
narių, nei kitų komitetų ir komisijų, nei įvairių institucijų
siūlymų dėl papildomo lėšų
skyrimo, kurių sulaukta daugiau negu 100.
Iš viso pateikta siūlymų papildomai kitų metų biudžete
įvairioms reikmėms numatyti
498,6 mln. eurų, iš kurių 386,6
mln. eurų prašo Seimo nariai, o
55 mln. eurų – valstybės institucijos, asociacijos.
Komitetas pasiūlė Vyriausybei juos įvertinti ir nuspręsti, kam skirti prašomų lėšų, o

kam – ne.
Komiteto vadovas Stasys
Jakeliūnas finansų ministro
Viliaus Šapokos paprašė tik
įvertinti Audito komiteto, kuris biudžeto projektui nepritarė, priekaištus, kad jame neatskleidžiama dalis išlaidų, pavyzdžiui, išmokos vaikams,
įmokos į Europos Sąjungos
biudžetą ir skatinamosios įmokos į pensijų fondus. Jas planuojama apmokėti iš valstybės
pasiskolintų lėšų.
Pasak ministro, biudžete
„vaiko pinigų“ yra suplanuota tiek, kad „pilnai užtektų“ visiems šalies vaikams, o iš emigracijos grįžtantiems tėvams
su vaikais šios išmokos nepaskaičiuotos.
„Kadangi migracijos tendencijos nėra nuspėjamos ir nėra
apibrėžtos, matome, kad dabar grįžtančiųjų skaičius auga,
žmonės grįžta su vaikais, jeigu
šis procesas spartės labiau, žinoma, kad reikės papildomai
skirti (lėšų) vaiko pinigams“,
– teigė V. Šapoka. BNS

Išvyka į kaimą

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
SKAITYKITE 8 p.
REKLAMA

Šiaurės šalių literatūros
savaitė – jau daugiau kaip

dvidešimt metų trunkantis
kultūros projektas,
kurio tikslas yra skleisti
skaitymo džiaugsmą,
literatūrą ir šiaurietišką
pasakojimo tradiciją.

0,50 €

Ši idėja, pradėta įgyvendinti
1995 metais, išaugo į kasmetinį tradicinį renginį, kuriame
dalyvauja apie 165 000 vaikų
ir suaugusiųjų.
NUKelta Į 5 p. 
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Teikiama konstitucijos pataisa dėl LRT

EP pritaria, kad IAE būtų skirta 780 mln. eurų

Seimui ketvirtadienį pateikta Konstitucijos pataisa, kad Lietuvos
radijo ir televizijos valdyme negalėtų dalyvauti partiniai. Pataisą
teikia Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Socialdemokratų
darbo partijos bei „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijų.

Europos Parlamentas trečiadienį balsavo dėl būsimos Europos
Sąjungos (ES) daugiametės finansinės programos ir pritarė, kad
Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatacijai nutraukti būtų
skirta tiek, kiek prašo Lietuva, – 780 mln. eurų.

Už kaimynų ramybės trikdymą atsakingi augintinių šeimininkai
ATKelta IŠ 1 p.
gus. O ką daryti, jei triukšmą
kelia gyvūnai – pusę nakties
skalija kaimynų šuo ar ankstyvą rytmetį pažadina gaidžio giedojimas? Ir tai vyksta nuolat...

Pareigūnams
dėl gyvūnų
keliamo triukšmo
nesiskundžiama
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Komunikacijos grupės vyriausioji specialistė Kristina
Janulevičienė sakė, kad dėl
triukšmo (dažniausiai – garsios muzikos) nusiskundimų
sulaukia nuolat. Tačiau dėl

gyvūnų keliamo triukšmo pareigūnai nebuvo kviečiami.
Jei tokių skundų sulauktų, tektų važiuoti ir vietoje aiškintis
situaciją. Jei būtų nustatytas
faktas, kad, pavyzdžiui, šuo
nuolat loja ir trukdo kaimynams miegoti, šuns savininkui grėstų administracinė atsakomybė.

Augintinių priežiūra
neturi apsiriboti šėrimu
Prienų seniūnijos seniūno
pavaduotojos Irenos Stasytienės teigimu, dėl gyvūnų,
konkrečiai, šunų keliamo
triukšmo seniau nusiskundimų sulaukdavo labai mažai
– vos vieno kito per metus.
Pastaruoju metu, kai spaudo-

je ir per radiją bei televiziją
buvo paviešintas Seimo narių
siekis griežtai reglamentuoti
gyvūnų savininkų atsakomybę už savo augintinių (šunų,
kačių ir kt.) keliamą triukšmą, per trumpą laiką sulaukta kelių skundų. Visi atvejai
ištirti, pasikalbėta su gyvūnų
savininkais – tikimasi, kad
problemos išspręstos. Tiesa,
vienu atveju šuo iš sunkiai
ir savimi galinčio pasirūpinti
šeimininko, jam sutikus, buvo paimtas.
I. Stasytienės manymu,
daugeliu atvejų problemos
dėl šunų keliamo triukšmo
kyla todėl, kad šunys nėra
dresuojami, jie nuolat būna
pririšti arba uždaryti daugiabučio namo bute, per mažai
juda ir jiems trūksta veiklos.
Vyresnio amžiaus vienišiems
žmonėms augintiniai dažnai
atstoja draugus ir artimuosius,
bet jų rūpestis apsiriboja tik
gyvūno šėrimu.
I. Stasytienė primena, kad
2015 m. patvirtintose Gyvūnų laikymo Prienų rajono
savivaldybėje taisyklėse yra
numatyta, kad gyvūnų savininkai privalo užtikrinti, kad
jų laikomi gyvūnai nekeltų
triukšmo, netrikdytų viešosios
rimties. Dėl augintinio keliamo triukšmo gyvūno laikytojas atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės
pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.
Augintiniai turi gauti pakankamai fizinio krūvio
Gyvūnų mylėtojų draugijos „Augintinis“ vadovo Vido
Vaikšnio teigimu, nepakanka
su šuniu ryte, geriausiu atveju,
apeiti du ratus aplink namą ir
sugrįžti namo. Šuo turi ne tik
išsituštinti, bet ir pavargti žaisdamas ar bėgiodamas.
Kiek ilgai reikia šunis vedžioti, priklauso nuo jų amžiaus. Suaugusius šunis iš
bėdos pakanka vedžioti du
kartus, t.y. ryte ir vakare. Bendra taisyklė – kiek kartų šunį
maitiname, tiek kartų privalome išvesti tuštintis. Reikėtų
nepamiršti, kad šuo per vieną
kartą nei išsituština, nei iki galo pasišlapina, jis tai daro per
kelis kartus. Jei šeimininkas
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pastebi, kad šuo „padarė“ tik
vieną kartą, reikia priversti jį
atlikti „reikalus“. Ir tam, pasak V. Vaikšnio, vaikščiojimas netinka. Reikėtų stovėti
tam tinkamoje vietoje, o šuo
(su ilgu pavadžiu), bėgiodamas aplink šeimininką ratu,
greičiau atliks „reikalus“. Ir
tik tuomet, kai šuo išsituština,
būtina augintinį išvarginti žaidžiant ar bėgiojant – tuomet
jis namuose bus ramus. Grįžus namo šunį reikia pašerti.
Savo davinį jis turi suėsti per

Ir, pasak gyvūnų mylėtojų
draugijoje „Augintinis“ šunis dresuojančio V. Vaikšnio,
dauguma šunų šeimininkų,
net ir nusipirkę dresavimo pamokas, jų nelanko arba ateina
vos į kelias.
„Šuo, atvestas vos į kelias
pamokas, netaps protingu
visam gyvenimui – jį reikia
dresuoti nuolat, nes gyvūnai,
kaip ir žmonės, išmoktus dalykus po kurio laiko pamiršta“, – kalbėjo V. Vaikšnys. Jo
teigimu, dresavimo pamoko-

penkias – dešimt minučių, o
kas liko, reikia paimti. Šuniui
ar kitiems augintiniams visada turi būti padėta švaraus
vandens.
„Teko pastebėti, kad augintiniai, ir gana brangūs,
perkami ne dėl to, kad norima jais rūpintis, turėti draugą, bet dažniau norima pasipuikuoti“, – apgailestavo V.
Vaikšnys.
Jo teigimu, reikia rūpintis ne tik šunimis, katėmis ar
panašiais augintiniais, bet ir
ūkiniais gyvūnais: nepalikti jų
nakčiai ganyklose be priežiūros, saugoti, kad ryte nerastų
dar gyvo, bet „išmėsinėto“.

se šeimininkai ne tik išmoksta dresuoti savo šunį, bet ir
gauna naudingų individualių
patarimų, nes kiekvienas šuo,
kaip ir žmogus, skirtingas, todėl ir auklėti bei dresuoti reikia skirtingai.

Dresuoti reikia nuolat
Prienuose daugiabučiuose
ir privačiose valdose laikoma
gana daug šunų, tačiau juos
dresuoja retas šeimininkas.

Šuo kaukia ne tik dėl
rujos
Lietuvių liaudies išmintis
byloja, kad jei šuo kaukia nuleidęs galvą, giminėje reikia
laukti netekties, jei kaukia
pakėlęs galvą – saugokis gaisro. Norite tuo tikėkite, norite
– ne. Tačiau visi žino, kad šuo
kaukia dėl rujos. Šunys gali
kaukti ir per pilnatį, nes pilnatis kai kuriuos jų veikia taip
pat, kaip ir dalį žmonių.
„Šuo ne karvė, jo grandine rišti nerekomenduojama.
Šuo privalo būti laikomas erdviame voljere, o būdoje turi
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

būti pakankamai šiaudų, ypač
šaltuoju metų laiku“, – patarimais dalijosi V. Vaikšnys.
Jo manymu, šuo be reikalo
neloja – jei šuo loja, jis jaučia
nepageidaujamą triukšmą ar
kitą trikdį. Reikia ieškoti priežasties.
„Dažnai būna „kalta“ netinkamai parinkta vieta, kur
įkurdintas šuo. Šuns būda
neturėtų būti judrioje vietoje
– prie vartelių, šalia kaimynų
šuns ar takelio, kuriuo nuolat
vaikšto žmonės. Reikia parinkti neutralią vietą, kad šuo
matytų vartus, būtų vidury
valdos (kad liktų neutralios
teritorijos į abi puses). Jei pakeitus vietą šuo nenustoja loti,
reikia ieškoti kitų jį erzinančių
priežasčių, pavyzdžiui, gal
jam šalta“, – kalbėjo „Augintinio“ vadovas.
Jo manymu, daug šunų savininkų gyvūno priežiūrą supranta tik kaip maitinimą, gydymą ir gulto po stogu įrengimą, tačiau keliamo triukšmo
prie šuns priežiūros priskirti
nelinkę.
„Keturkojų šeimininkai,
nekreipdami dėmesio į tai,
kad jų šuo „trumpina“ gyvenimą kaimynams, paprasčiausiai negerbia kitų žmonių. Dažnu atveju nemyli ir
augintinio, nes mano, kad jo
dalia – būti prie būdos grandine pririštu sargu“, – kalbėjo
V. Vaikšnys.

Gyvūnų keliamo
triukšmo problemą
sprendžia ir Seimas
Seimas taip pat imasi spręsti gyvūnų keliamo triukšmo
problemą gyvenamuosiuose
pastatuose. Įregistruotas jau
ketvirtas Triukšmo valdymo
įstatymo ir Administracinių
nusižengimų kodekso pakeitimas, griežtai reglamentuojantis gyvūnų savininkų
atsakomybę už savo augintinių (šunų, kačių) keliamą
triukšmą.
Įstatymo rengėjų manymu,
ir gyvūnams turi būti nustatyti
ribiniai triukšmo lygiai, kurių
dabar nėra.
Įsigaliojus siūlomoms įstatymo pataisoms, garsiai lojančių šunų šeimininkams grėstų
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20–300 eurų baudos.
Seime yra manančių, kad ir
Lietuvoje, kaip yra kai kuriose pasaulio valstybėse, prieš
įsigydami augintinį jo šeimininkai turi išlaikyti tam tikrą
testą. Manoma, kad tuomet
būsimi gyvūnų šeimininkai
elgtųsi atsakingiau, o ne taip,
kaip dabar – nusipirko ar gavo dovanų, palaikė, pažaidė ir,
supratę, kad augintiniui reikia
daug rūpesčio, jo atsikratė.

Šuns auginimas
gali būti vadinamas
žmogaus veikla
Kol Seimas dar nepatvirtino naujų įstatymų, žmones,
kenčiančius nuo greta laikomų šunų, kurių deramai
neprižiūri šeimininkai, turėtų ginti ir dabar galiojantys
įstatymai. Tam padėti gali
maždaug prieš dvejus metus
paviešintas Sveikatos apsaugos ministerijos išaiškinimas, kuriame teigiama, kad
„šuns auginimas nuosavame
sklype ar bute gali būti vadinama žmogaus veikla, todėl
atitinkamais atvejais laikomų
gyvūnų skleidžiamas triukšmas gali būti nepageidaujamas arba laikomas žmogui
kenksmingais išoriniais garsais, kuriuos sukuria žmonių
veikla, t. y. atitinka Lietuvos
Respublikos triukšmo valdymo įstatyme pateiktos triukšmo sąvokos apibrėžtį.Taigi
atitinkamais atvejais gyvūnai
gali būti triukšmą keliančiais
ar skleidžiančiais objektais.
Manytina, kad gyvūnus (šunis) laikantys asmenys gali
būti laikomi triukšmo šaltinių
valdytojais“.
Nuo 2017 m. sausio 1 d.
įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (ANK)
nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo
įstatymo ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių triukšmo
valdymą, nevykdymas ar pažeidimas užtraukia baudą nuo
penkiasdešimt iki trijų šimtų
eurų, padarius tokį patį pažeidimą pakartotinai bauda siektų nuo 200 iki 600 eurų. Pagal
kitą ANK straipsnį viešosios
rimties trikdymas užtraukia
baudą nuo 20 iki 80 eurų, pakartotinai nusižengus – nuo
80 iki 300 eurų.
REKLAMA

Paskelbtas BREXIT projektas

Ispanija skelbia karą alternatyviajai medicinai

Europos Sąjunga ir Didžiosios Britanijos vyriausybė trečiadienio
vakarą paskelbė didžiulės apimties „Brexit“ sutarties projektą,
tačiau jam dar turi pritarti Bendrijos lyderiai ir Jungtinės Karalystės
parlamentas.

Ispanijos vyriausybė trečiadienį paskelbė karą alternatyviosios
medicinos metodams, tokiems kaip akupunktūra ir homeopatija,
pavadino juos pavojingais sveikatai ir pareiškė ketinanti uždrausti
teikti tokias paslaugas gydymo įstaigose.

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Aldona Šyvokienė

Aš nelabai mėgstu nei
šunų, nei kačių ir mūsų bute augintinių niekada nebuvo. Pirmiausia, įsigijęs gyvūną, įsigyji ir atsakomybę
už jį, privalai prižiūrėti: ilgai nepalikti vieno, išvesti
į lauką pavedžioti, pažaisti,
pašerti, skiepyti, gydyti ir
t. t. Tuomet turėsi draugą.
Šeimininkas atsakingas ir
už tai, kad šuo negąsdintų praeivių, netriukšmautų
(nelotų be reikalo), kad būtų surinkta tai, ką kieme paliko. Atsakomybė didžiulė,
reikalaujanti daug laiko. Jei
laiko pakankamai neturi, tai
nebūsi augintinio draugas –
tuomet nereikia jo įsigyti.

Petras

Šuo – žmogaus draugas,
nes juo galima pasitikėti, jis
yra ištikimas, sargaujantis,
bet šeimininkas ne visada būna šuns draugu. Ypač nepatinka, kai šeimininkas augintiniu rūpinasi pagal nuotaiką:
jei nuotaika gera – elgiasi
kaip su draugu, o kai nuotaika sugenda – išlieja pyktį ant
šuns arba dar blogiau – kai
atsibosta, išmeta. Šeimininkas privalo būti atsakingas už
šunį, bet proto ribose. Dabar
siūloma priimti įstatymus,
kurie jau kai kur prasilenkia
su sveiku protu. Manau, kad
sodyboje lojantis šuo niekam
netrukdo, jei loja bute – jau
blogai, kaimynams trukdo.
Turėtų būti nustatytos taisyklės ir kontroliuojama, kaip
jų laikomasi, nes kai pamatai, jog bute laikoma po dvidešimt kačių, tai jau baisu – ir
kvapas, ir parazitai.

Ar šuo – žmogaus draugas?

Jurgita Sadauskienė ir
Janina Makarevičienė

Piktina, kai naktį loja kaimynų šunys ir trukdo miegoti. Šeimininkas, kuris sako, kad aš šuns „neužkišiu“,
jei loja, neteisus. Manau, jei
turi šunį, privalai užtikrinti,
kad jis būtų ne tik pašertas,
bet ir nekeltų nepatogumų
aplinkiniams. Dalis žmonių
įsigyja šunį nepagalvoję, kad
jis sukels rūpesčių. Ypač gaila, kai pasidžiaugus šunimi,
labai greitai jis atsibosta ir
juo beveik nebesirūpinama.
Turėtų būti įstatymas, kuris įpareigotų prieš įsigyjant
augintinį išlaikyti egzaminą,
palankyti kursus ar kažkaip
kitaip drausmintų. Juk gyvūnas – ne gėlė, kurią užtenka
tik palaistyti.
Šuo greitai „prisiriša“ prie
šeimininko ir, jei tinkamai
juo rūpinamasi, tampa šeimininko draugu: šeimininkas
supranta šunį, šuo – šeimininką. Gyvenu nuosavame
name, kaimynai laiko šunis ir
visi prižiūrimi gerai, naktimis
triukšmo nekelia. Šuo be reikalo neloja, o jei jau pradėjo
loti – reikia suklusti, išeiti apsidairyti. Gal yra tokių veislių
šunų, kurių negalima palikti
per naktį lauke – jie visą naktį los. Apie tai reikia domėtis
prieš įsigyjant šunį. Gaila tų
šunų, kurie visą dieną paliekami uždaryti bute – turėtų
kas nors ir vidury dienos išvesti į lauką. Šeimininkai turėtų būti atsakingi už šunį ir
tinkamai juo rūpintis.

Jonas Butkevičius

Šuo bus žmogaus draugas, jei žmogus bus jo
draugu: nelaikys uždaryto
bute visą dieną, tinkamai
šers, išves į lauką. Kaimo
žmonės, laikantys pririštus kiemsargius, neturi laiko savo šunų vedžioti, bet,
manau, tie šunys pripranta
prie tokio gyvenimo, supranta, ko iš jų nori šeimininkas ir be reikalo neloja.

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

Inesa

Aš pati myliu gyvūnus ir
vaikystėje augintinių turėjau, bet dabar negalime nieko auginti, nes vaikai alergiški. Sakoma, šuo – žmogaus draugas, bet ne visada
žmogus yra šuns draugas.
Nedraugu tampa, kai įsigyja šunį, bet jo tinkamai
neprižiūri. Nuo senų laikų
įprasta, kad šuo pirmiausia yra sargas. Jei šuo pririštas lauke prie būdos, tai
neišvengiamai jis naktį sargaudamas los – juk šuniui
nepasakysi, kad tylėtų, jo
darbas loti.

Bilietų kaina 10–15 Eur

Iki lapkričio 16 d. grupėms – nuolaida!
(5 asmenų grupei – šeštas bilietas nemokamas).
Teirautis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro bilietų kasoje.

 verta žinoti
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Ekspertai: JAV karinis pranašumas sumažėjęs

Dainininkė nuteista už „teroristinę veiklą“

JAV karinis pranašumas prieš Rusija ir Kiniją sumažėjęs iki
„pavojingo lygio“, teigiama Kongresui pateiktoje ekspertų
ataskaitoje. „Per kitą savo konfliktą JAV ginkluotosios pajėgos gali
patirti nepriimtinai didelių aukų” - sakoma ataskaitoje.

Turkijos teismas trečiadienį skyrė šešerių metų laivės atėmimo
bausmę Vokietijoje gyvenančiai kurdų atlikėjai už narystę
teroristinėje organizacijoje. Saidė Inač buvo sulaikyta Turkijoje, kai
dalyvavo renginyje prieš parlamento ir prezidento rinkimus.

Kaip kritiškai skaityti tekstą? Padės keli klausimai
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-11-11 gautas E. T. (gim. 1977
m., gyv. Kauno r.) pareiškimas, kad
svečiuojantis pas J. Č. Prienų r.,
Balbieriškio sen. į butą atėjo trys
pareiškėjui nepažįstami vyrai. Vienas
iš jų pareiškėjui sudavė ranka į veidą
du smūgius, taip sukeldamas fizinį
skausmą.
2018-11-11 apie 20.30 val. Birštone, B.
Sruogos g., bute, konflikto metu neblaivus (1,68 prom. alkoholio) vyras
(gim. 1985 m.) metė mobiliojo ryšio
telefoną ir juo pataikė mažametei
podukrai (gim. 2006 m.) į veidą.
Nukentėjusioji dėl kirstinės akies
žaizdos gydoma ambulatoriškai.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal
LR BK 140 str. 3 d.
2018-11-12 apie 7 val. 50 min. Prienų
r., Veiverių sen., Veiverių mstl.,
Belevičių g., įmonės darbuotojui (g.
1980 m.) atvykus į darbo vietą, jis
pastebėjo, kad pavogti du kasimo
kaušai, ekskavatoriaus „Takeuchi
TB-135“. Nuostolis – 700 eurų.
2018-11-12 apie 19 val. 20 min. Prienų
r., Veiverių sen., Kampinių k., vyras
(g. 1985 m.) smurtavo prieš savo
sugyventinę (g. 1988 m.). Įtariamasis
iš įvykio vietos pasišalino.
2018-11-12 11:17 val. gautas pranešimas, kad Pakuonio sen., Pakuonio
mstl., Aušros g. į šulinį įkrito žmogus,
laiko jį virve, nepaleidžia, bet sunku
nulaikyti, todėl gali įkristi, šulinyje
nėra vandens. Priešgaisrine žarna
sąmoningas R. Z. (apie 60 m.) ištrauktas 6 m gylio iš šulinio.
2018-11-12 22:33 val. gautas pranešimas, kad Pakuonio sen., Pakuonio
mstl., Sodybų g. dega krosnis, uždūmintas namas. Rūsyje esančioje
katilinėje (3x2,5 m dydžio) degė ant
šildymo katilo sukrautos malkos (apie
0,05 m³), pats katilas nuo perkaitimo
buvo sutrūkęs ir iš šildymo sistemos
rūsyje išsiliejęs vanduo. Namas 9x8
m dydžio, mūrinis, dviejų aukštų, su
mansarda, perdangos gelžbetoninės.
Apdegė ant šildymo katilo buvusios
malkos, uždūmintos patalpos.
2018-11-13 pranešta, jog 2018-11-09
apie 13 val. 25 min. Prienų r., Jiezne, S.
Neries g., sodybos garaže, moteris (g.
1947 m.) pastebėjo nukirptą garažo
vartų pakabinamą spyną, garažo viduje pasigedo trimerio ir žoliapjovės.
Nuostolis – 500 eurų.
REKLAMA

Netikros naujienos
(angl. fake news)
tampa vis didesne
šių laikų aktualija.
Informacija
bombarduojamam
vartotojui šiandien
vis sunkiau
orientuotis, kas
yra tiesa, o kur
propaganda,
užslėpta reklama ar
melas, kuris gudriai
įvyniotas į, atrodytų,
paprasčiausią
straipsnį ar žinutę
Facebook’e.
Kaip pastebi Vilniaus
universiteto Komunikacijos fakulteto Skaitmeninių medijų tyrimų laboratorijos vedėjas, daktaras Andrius Šuminas,
neretai netikromis žiniomis siekiama komercinių
tikslų (pavyzdžiui, pritraukti auditoriją, didinti pardavimus), kitomis
bandoma manipuliuoti
viešąja nuomone, turint
politinių ar ideologinių
tikslų, galiausiai piktavalis gali tiesiog norėti
jus apvogti – ar tai būtų
jūsų tapatybė, ar banko
sąskaitos turinys. Nepasimauti ant pavojingo netikrų naujienų kabliuko
padės kritinis mąstymas
ir keli paprasčiausi klausimai, kuriuos turėtume
užduoti skaitydami bet
kurį tekstą.
Esminiai klausimai
Skaitant kūrinį – teks-

tą, žinutę, straipsnį ar įrašą
socialinėse medijose – yra
svarbu nuolat sau kelti kelis klausimus – koks pagrindinis teksto tikslas?
Koks šio teksto kontekstas, ar jis daro įtaką turiniui? Ar tekste pakanka
įrodymų, ar dominuoja
bendros frazės „žmonės
kalba“, „daugelio teigimu“ ir pan.?
Vertinant teksto patikimumą patariama patikrinti autoriaus kvalifikaciją
– ar jis yra pripažintas ir
išmano tai, apie ką rašo?
Ar yra nurodyta autoriaus
priklausomybė organizacijoms ar politinis suinteresuotumas?
„Yra pavyzdžių, kai netikrų naujienų skleidėjai
bando imituoti realius šaltinius, pavyzdžiui, sukurdami kloninius kanalus
labai panašiais pavadinimais. Todėl labai svarbu
visada įsitikinti, kad „stovi“ už žinutės autorystės“,
– pataria Medijų tyrimų
laboratorijos vadovas.
Žiniasklaidoje naudojamas informacinis žanras skirtas operatyviai,
glaustai paskleisti naujausią informaciją. Žurnalistų
parengtą tekstą galima pažinti pagal tai, ar jis atsako
į pagrindinius klausimus,
ar laikomasi šališkumo,
nurodomi šaltiniai, nėra
paslėptos reklamos ar įvykių falsifikavimo.
„Ar yra pateikti faktai?
Ar jie yra žinomi, ar visgi

interpretuojami? Ar įvardijami šaltiniai, komentarų autoriai? Visi šie klausimai padeda apsisaugoti
nuo netikrų naujienų ir
ugdyti savo kritinį mąstymą, įvertinti twitter ar kitoje platformoje paviešintą žinutę, o ne iškart pulti
ja dalintis“, – pabrėžė A.
Šuminas.

ti kaltinimai, siekiant daryti įtaką jų komunikacinei dienotvarkei. Jiems
besiteisinant žmonės ima
abejoti jų patikimumu, tai
gali paveikti ir balsavimo
rezultatus“, – kalbėjo pašnekovas. Todėl medijų
raštingumo skatinamas
kritinis požiūris prisideda
ir prie propagandos kelia-

Socialinės platformos
netikrų naujienų skleidimui itin palankios – jose
galima „išfiltruoti“ auditoriją pagal amžių, lytį, „pamėgtus“ puslapius
(t. y. pomėgius ir interesus), o ne šaudyti aklai.
Tad nekritiškas naujienos
įvertinimas ar dar blogiau
– tolesnė jos sklaida – gali
turėti realių neigiamų pasekmių.
„Pavyzdžiui, rinkimų
laikotarpiu kandidatams
gali būti metami išgalvo-

mų grėsmių mažinimo.
Aktualu visiems
Kaip pastebi A. Šuminas, kalbant paprastai –
medijų raštingumas padės
atsirinkti, kuo galima pasitikėti, o kuo ne. Bet tam
reikia žinių. Kalbos tyrėjai
pabrėžia, kad informacija
yra pradinis, o ne galutinis
kritinio mąstymo taškas,
todėl tam, kad gebėtume
plėtoti sudėtingas mintis,
reikia turėti daug žaliavos
– faktų, idėjų, kūrinių, te-

orijų, duomenų, sąvokų.
Todėl vis daugiau diskutuojama apie kritinio
mąstymo ugdymo svarbą
dar mokyklos suole, nes
tai yra įgyjamas įgūdis, o
ne duotybė.
„Žinojimas atsiranda
iš tam tikro žinių, patirčių bagažo, kuris turi būti
ugdomas kaip ir visi dalykai gyvenime. Medijų
ar informacinis raštingumas yra išugdomas įgūdis, kurį tada seka ir kritinis mąstymas. Kadangi
šalies ugdymo įstaigose
(mokyklose, universitetuose) tam beveik nebuvo skiriama dėmesio, turime tai, kad dabar bendras lietuvių medijų raštingumas yra labai žemo
lygio“, – nerimu dalinosi
pašnekovas.
Be to, naivu būtų save guosti, kad įmantriai
skambantis medijų ar informacinis raštingumas
yra aktualus tik tiems,
kurie dirba su informacija.
„Mes visi galime būti
„išdurti“, pasimauti ant
nesudėtingų apgaulės
triukų. Kritiškai vertindami mus supančią informaciją mes galėsime atskirti, kas yra tikra, o kas
– ne. Tai svarbu kalbant
ne tik apie politinius, bet
ir, pavyzdžiui, apie finansinius dalykus – išviliotus slaptažodžius, pinigų
sumas“, – reziumavo A.
Šuminas.
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Buvęs lyderis pasiprašė prieglobsčio Vengrijoje

Viena nenutrauks kontaktų su Maskva

Vengrijos vyriausybė pranešė, kad buvęs Makedonijos ministras
pirmininkas paprašė prieglobsčio, bėgdamas nuo jam skirtos
dvejų metų įkalinimo bausmės savo šalyje. Nikola Grujevskis yra
laikomas artimu Vengrijos ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui.

Austrijos kancleris Sebastianas Kurcas pareiškė, kad jo vyriausybė
ketina tęsi dialogą su Rusija, nepaisant įtarimų, kad vienas
armijos atsargos pulkininkas kelis dešimtmečius šnipinėjo Rusijai,
trečiadienį pranešė Austrijos žiniasklaida.

Šiaurės šalių literatūros savaitė – pažintis su
Šiaurės šalių literatūra
ATKelta IŠ 1 p.
Pirmoji Šiaurės šalių literatūros savaitė 1997 metais
buvo skirta vyresnei publikai. Bet kai 1999-aisiais metų
knyga buvo pasirinkta Astridos Lindgren ,,Emilis iš Lionebergos“, projekto tiksline
auditorija tapo ir vaikai. Nuo
to laiko projekte dalyvaujančių vaikų ir paauglių skaičius kiekvienais metais augo
– dabar Šiaurės šalių literatūros savaitės renginiuose daugiausia dalyvauja mokiniai ir
darželinukai.
Šiemet Birštono viešojoje bibliotekoje šis renginių
ciklas prasidėjo pirmadienį,
lapkričio 12 dieną, netradicine pamoka „Herojai Šiaurės
šalyse ir šalia mūsų“, kurią
vedė Birštono gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Regina
Aleksandravičienė.

pa atgrasus, ieškojome analogų kituose kūriniuose, kalbėjomės apie didvyriškumą,
atsakomybę už kiekvieną savo veiksmą“, – sakė Birštono
viešosios bibliotekos Vaikų ir
jaunimo skyriaus vedėja Nijolė Raiskienė.
Vėliau mokiniai pasiėmę iš
eksponuojamos parodos skaitytas knygas pristatė jas savo
draugams.
Netradicinės integruotos
pamokos metu Aistė su drauge iliuminuotoje smėlio dėžėje kūrė herojų portretus.
Šiaurės šalių herojų portretus kūrė žodžiais, smėliu,
spalvomis...
Lapkričio 13 dieną edukacinės popietės „Spalvingi didvyriai Šiaurėje“ metu Birštono meno mokyklos mokiniai ir kiti bibliotekos lankytojai, skaitant švedų Eliaso ir

Pamokoje dalyvavo ne tik
gimnazijos mokiniai, bet ir
visi, kurie domisi Šiaurės šalių literatūra.

Agnes Vahlundų knygą „Superherojų vadovas“, kūrė herojų akinius, vėliau kiekvienas apibūdino savo darbą:
sakė herojaus vardą, kodėl
būtent tokiu didvyriu norėtų
būti. O vardų būta įvairiau-

Vienais herojais
žavimasi, o kitais –
nelabai...
Birštoniečiai kartu su tūkstančiais Šiaurės šalių ir kitų bibliotekų lankytojų skaitė norvego Simono Strangerio knygos „Tie, kurių nėra“ ištrauką.
Tai gan sudėtingas, keliantis
daug minčių tekstas.
„Su renginyje dalyvavusiais Birštono gimnazijos mokiniais, vadovaujamais pedagogės R. Aleksandravičienės,
uždegėme žvakeles, kalbėjomės apie šios savaitės tikslus,
o paskaitę tekstą aiškinomės,
kas lemia, kad herojumi būtų
žavimasi, o kada herojus tamREKLAMA

sių, nė vienas nesikartojo, visi unikalūs: Spindulys, Naktis, Laimė, Džiaugsmas, net
Lietuva ... Dailės mokytojos

problemas, herojų savybes,
ieškojo didvyriškų poelgių kituose skaitytuose kūriniuose.
Mokiniai su mokytoja Daina

Eglė Janušaitienė, Rasa Mekionienė ir Laima Petraškienė
džiaugėsi spalvingais akiniais,
gėrį kuriančiais pasirinktų herojų vardais, kūrybingais ugdytiniais.

Vyšniauskiene tarsi mozaiką dėliojo žodžiais herojaus
portretą.
Pasak N. Raiskienės, visi
trys renginiai yra tarsi ir literatūros, ir filosofijos, ir psichologijos, ir politologijos, ir
kūrybinės dailės valandėlės,
po kurių norisi mąstyti, mąstyti, mąstyti.
2018 metais vaikams siūlomos skaityti knygos yra Eliaso ir Agnes Vahlundų „Superherojų vadovas“; Simono
Strangerio „Tie, kurių nėra“ ir
Einaro Maro Guodmundssono „Islandijos karaliai“.
Beje, kaip paminėjo N.
Raiskienė, kūrinių, kurių ištraukos buvo skaitomos, bibliotekose lietuvių kalba nėra,
jų dar teks palaukti, jei norėsime sužinoti tolimesnį herojų likimą.
Reikia pasakyti, kad Šiaurės šalių rašytojų kūrinius
mėgsta skaityti ne tik vaikai,
bet ir suaugusieji. Ypač mėgstami sudėtingo turinio ir siužeto detektyvai, psichologiniai kūriniai.

Didvyriškų poelgių
yra visur
Lapkričio 14 dieną bibliotekoje vėl vyko netradicinė
pamoka,
kuri vadinosi „Ar
didvyriški poelgiai
vyksta tik
Šiaurės
šalyse?“.
Pamokos
metu buvo kalbama apie
Šiaurės
šalių literatūrą, mitologiją.
Mokinės linksmai pristatė
populiarius Šiaurės šalių veikėjus trolius, raiškiai skaitė S.
Strangerio knygos „Tie, kurių
nėra“ ištraukas, aiškinosi temą, kalbėjo apie emigracijos

Tebūna visko. Visko žmogui reikia,
O kad laimingas būtų – tiek nedaug.
Jei nori, kad sėkmė ateitų,
Tu garsiai, garsiai ją pašauk.
Ir nebijok nusišypsoti žmogui,
Rimtumo jau ir taip gyvenime gana.
Tuomet pasaulis geras pasidaro,
Ateis ir laimė lyg šviesi diena…
Gražių ir prasmingų dienų Jums, mielieji!
Lapkričio sukaktuvininkus: Jūratę Markevičiūtę, Juozą Vaišnį,
Vilmą Grigalevičienę, Liną Padelskienę, Albertą Kaškonienę,
Robertiną Knašį, Vidą Leonavičienę, Vitą Mieliauską,
Darių Gelbūdą, Gražiną Mikušauskaitę,
Agnę Čepulytę ir Saulių Vitkauską

sveikina
Darbo partijos Prienų skyriaus vardu sveikina pirmininkė Rima Zablackienė.
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Šiaulių gyvybės langelyje paliktas kūdikis

Dėl šildymo krizės kaltina vietos pareigūnus

Langelio signalizacija suskambo antradienį 18 val. 50 min.,
atskubėję medikai rado į lovelę paguldytą naujagimį. Anot
medikų, mažylis buvo pamaitintas ir aprengtas švariais
drabužėliais. Šalia buvo paliktas ir pakaitinių drabužių komplektas.

Ukrainos ministras pirmininkas apkaltino vietos pareigūnus
sukėlus krizę, dėl kurios šimtai tūkstančių šalies gyventojų liko be
šildymo atšalus orams. Keletas miestų ir rajonų liko be šilumos
pakėlus kainas. Jos neįperkamos kai kurioms savivaldybėms.

Sutemų
valanda

Lapkričio 12 dieną,
pirmadienį, prasidėjo 21oji Šiaurės šalių literatūros
(anksčiau – Šiaurės šalių
bibliotekų) savaitė.

Simboliška, kad Šiaurės šalių literatūros savaitės renginiai
vyksta tamsiausiu metų laiku
– vėlų rudenį, kai Šiaurės šalyse prasideda tamsos metas
ir poliarinė naktis apgaubia ten
gyvenančių žmonių kasdienybę. Bet šviesu gali būti ir naktį
– tokia yra pagrindinė Šiaurės
šalių literatūros savaitės idėja, kviečianti tamsiausiu metų
laiku uždegti žvakes ir skaityti knygas. Didžioji skaitymų
diena – pirmadienis, tądien
vyko Šiaurės šalių literatūros
savaitės pagrindiniai skaitymai: „Auštant“ (skaitymai
vaikams) ir „Sutemų valanda“
(skaitymai suaugusiems).
„Sutemų valanda“ į Prienų

Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Aptarnavimo skyrių sukvietė gausų būrį bibliotekos skaitytojų, seniai
pamėgusių šiaurietišką literatūros stilių. Jie ir šiais metais su
nekantrumu laukė biblioteką
apgaubiančios sutemos, kad,
užsidegę žvakes, bendraminčių būryje mėgautųsi garsiai
skaitomomis ištraukomis iš
Einaro Maro Guodmundssono romano „Islandijos kara-

liai“: vaizdinius ir įspūdžius,
patiriamus klausantis beprotiškų pasakojimų apie išgalvotą
Knudsenų giminę, dar labiau
stiprino sutemoje baugščiai
virpančių žvakių liepsnelės, o
neskubus ir įtraukiantis teksto
stilius kiekvieną privertė pagalvoti – noriu, kad skaitytų
dar, ir dar, ir dar....
Šiaurės šalių literatūros savaitė – tai Šiaurės šalių asociacijų „Norden“ federacijos ku-

ruojamas projektas, siekiantis
skatinti skaitymą, supažindinti su šiaurietiška pasakojamąja tradicija, populiarinti mūsų
kaimynų – Šiaurės šalių – literatūrą, švietimo idealus. Visą savaitę visoje Lietuvoje ir
kaimyniniuose kraštuose rengiami skaitymai, parodos, debatai, kiti kultūriniai renginiai
vaikams ir suaugusiems.
Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešosios
bibliotekos inf. 

Birštoniečiai rūpinasi savo sveikata
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Lapkričio 14-ąją Birštono
savivaldybėje lankėsi
„Keliaujanti sveikatos
stotelė 2018“ – pasitikrinti
sveikatą ir atlikti svarbius
tyrimus birštoniečius
nemokamai pakvietė
Kauno rajono visuomenės
sveikatos biuras.

Jau nuo pat ryto savivaldybės patalpose buvo pilna
įvairaus amžiaus žmonių, kurie norėjo išsitirti gliukozės ir
cholesterolio kiekį kraujyje,
sužinoti, ar ant netrūksta or-

REKLAMA

ganizme D vitamino, taip pat
pasimatuoti arterinį kraujospūdį, sužinoti savo kūno masės indeksą, išsiaiškinti kūno
sudėtį ir pasikonsultuoti, kaip
keisti gyvenimo būdą ir mitybą, kad didžiąją mūsų kūno procentinę dalį sudarytų
raumenys, o ne riebalai, kad
netrūktų vandens.
Atvykusieji pasitikrinti gavo nemažai informacinių
skrajučių apie ligas, kurios labiausiai paplitusios ir kelia didžiausią grėsmę sveikatai.
Į Birštoną atvykusioje „Keliaujančioje sveikatos stotelėje 2018“ apsilankė per 100
gyventojų.

Pakalbinti žmonės džiaugėsi galimybe nemokamai atlikti
tyrimus, kurių paprastai ambulatorijoje negali atlikti, pavyzdžiui, D vitamino tyrimą.
Jis gana brangus ir ne kiekvienam pensinio amžiaus žmogui yra pagal kišenę. Daugelis ir be tyrimų žino, kad
mums beveik visiems to D
vitamino trūksta, nes per mažai saulės. Tiesa, šiais metais
saulėtų dienų skaičiumi skųstis negalime, tai gal ir tyrimai
parodys, kad mūsų sveikatos
situacija gerėja.
Tiesa, žmonės pageidauja,
jog kitais metais su „Keliaujančia sveikatos stotele“ atvyktų ir kompetentingas gy-

dytojas, kuris plačiau pakomentuotų tyrimų rezultatus ir
duotų patarimų.
Ne paslaptis, kad nemaža
dalis gyventojų, ypač vyrų,
nežino, jog galima dalyvauti
įvairiose programose pagal
amžiaus grupes ir atlikti tyrimus. Tokie renginiai kaip
„Keliaujanti sveikatos stotelė“, kai nereikia registruotis ir
laukti kelias savaites pas gydytoją, galėtų labai prisidėti
prie žmonių švietimo sveikatos srityje.

ATGARSIAI 
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Japonija norintis aptarti taikos sutartį su Rusija

Armėnija apkaltino „Gazprom“ sukčiavimu

Japonijos ministras pirmininkas Šindzas Abė pareiškė, kad norėtų
aptarti taikos susitarimą su Rusija susitikime su Rusijos prezidentu
Vladimiru Putinu. Po Antrojo pasaulinio karo šios šalys dar nėra
pasirašiusios konfliktą formaliai užbaigiančios taikos sutarties.

Armėnijos valdžios institucijos, patikrinusios šalyje veikiančią
Rusijos dujų koncerno „Gazprom“ antrinę įmonę, atskleidė
plataus masto mokesčių sukčiavimus, pranešė Armėnijos
valstybinės pajamų komitetas.

Kairėje: Angelas „Baltijos kelias Lietuva Latvija Eesti“, prie kurio susėdo žmonės, tada stovėję Baltijos kelyje.

Kelionė į istorines vietas

Praėjusį savaitgalį grupė
sveikos gyvensenos klubo

narių buvo išvykę į įdomią
ir prasmingą kelionę.
Pirmas sustojimas
– Angelų kalva prie
Trakų. Toliau sustojome
gražiajame Užutrakio
dvaro parke prie J.
Tiškevičiaus statytų rūmų
ir pažvelgėme į Trakų pilį
iš kitos pusės...

Mūsų kelionės tikslas buvo

senoji Kernavė – UNESCO
paveldo objektas. Kernavėje
pasigrožėjome net penkiais
gynybiniais piliakalniais, pasimeldėme bažnytėlėje, apsilankėme moderniame Kernavės archeologinių radinių
muziejuje.
Kelionėje mus saugojo ir
globojo lyg Dievo siųsti angelai, duodami suprasti, ko-

kioje nuostabioje šalyje gyvename ir kiek gražių vietovių turime..
Dėkojame visiems šios
kelionės dalyviams, mūsų
vadovui Vytautui Gedminui
ir kelionės vadovei Nijolei
Juozaitienei bei puikiam vairuotojui Audriui.
Sveikos gyvensenos klubo
narė Milda Dabašinskienė 

Romansų vakaras „Išlieti meilę lyg šaltinį“

Išmokti mylėti įmanoma tik
mylint (I. Murdokas)
Lapkričio 10 d. Ašmintos
laisvalaikio salėje vyko II
rajoninis festivalis – romansų vakaras „Išlieti meilę lyg
šaltinį“, kuriame dalyvavo:
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro folkloro grupė „Gija“,
Ašmintos, Pakuonio, Šilavoto, Naujosios Ūtos laisvalai-
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kio salių kolektyvai, Pieštuvėnų kaimo bendruomenės
moterų ansamblis „Svaja“,
Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ moterų vokalinis ansamblis ir Prienų KLC vokalinis ansamblis „Aksomas“.
Renginio pabaigoje Ašmintos laisvalaikio salės
renginių organizatorė Rima
Vilkienė padėkojo visiems

kolektyvams už dalyvavimą
ir palinkėjo, kad meilės šventė tęstųsi ne tik šiandien, bet
visą gyvenimą.
Prienų savivaldybės Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas R. Šiugždinis
pasidžiaugė meninių kolektyvų gausa ir skambiomis
meilės dainomis. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro

direktorė V. Naudžiūtė įteikė padėkas kolektyvų vadovams.
Smagu buvo pabūti bendrame būryje visiems, kurie
neabejingi jaunystės prisiminimams ir tauriausiam žmogaus jausmui – meilei.
Rima Vilkienė,
Ašmintos laisvalaikio salės
renginių organizatorė 
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Estijos policija šūviais stabdė Lietuvos pilietį

Vyriausybė neskyrė papeikimo PAGD vadovui

Pietų Estijoje policijai antradienio naktį teko paleisti įspėjamųjų
šūvių, kad sulaikytų vieną Lietuvos pilietį, įtariamą automobilių
vagystėmis, o antrojo įtariamojo tebeieškoma. Policija išsiaiškino,
kad sulaikytasis yra 22 metų Lietuvos pilietis.

Vyriausybė dėl viešųjų ir privačių interesų pažeidimo
– nedeklaruotos individualios veiklos – neskyrė nuobaudos
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui.
„Už“ balsavo tik nuobaudą siūlęs skirti ministras Eimutis Misiūnas.

Sutaupykite laiko ir pinigų –
rinkitės mobilųjį parašą

Aš ir mano
šeima

Lapkričio 7 d. Prienų
rajono savivaldybės
socialinių paslaugų centro
Vaikų dienos centre
„Pienės pūko“ vyko vaikų
piešinių konkursas „Aš ir
mano šeima“.

Užregistruoti automobilį,
atlikti bankinį pavedimą ar
deklaruoti gyvenamąją vietą
– šiuolaikinės technologijos
leidžia tai padaryti tiesiog
telefonu. Pamirškite eiles
bankuose ar kitose įstaigose
– mobiliuoju parašu oficialius
dokumentus patvirtinti
galima ir neišeinant iš namų.

„Mobilusis parašas yra labai
patogus įrankis – naudojantis
juo, dėl vieno dokumento nebereikia niekur vykti, gaišti laiko
ir eikvoti degalų. Viskam, kam
anksčiau reikėjo parašo ranka,
dabar užtenka kelių mygtuko
paspaudimų telefonu“, – sakė
Vaida Burnickienė, „Tele2“
pardavimų direktorė.
Anot V. Burnickienės, ši paslauga veikia visur, kur yra mobilusis ryšys, o jos vartotojams
nebereikia atsiminti daug skirtingų slaptažodžių, naudotis kodų kortelėmis ar generatoriais.

Mobilusis parašas
– saugesnis už įprastą
Mobilusis parašas yra toks
pat oficialus kaip ir įprastas.
Todėl užsisakę šią paslaugą,
sau patogiu metu galėsite greitai atlikti bankinius pavedimus,
patikrinti sąskaitos likutį, pasirašyti įvairias sutartis, registruoti išmokų, nedarbingumo, motinystės bei kitus dokumentus.
Mobilusis parašas turi ir daugiau privalumų – šis įrankis yra
saugesnis nei įprastas popierinis. Savininko elektroninė tapatybė yra apsaugota specialiu
vienu arba net dviem sPIN kodais. Pastaruoju atveju pirmasis kodas yra skirtas prisijungti
prie elektroninės svetainės, antrasis – pasirašyti. Kiekvieno
prisijungimo metu šiuos kodus patikrina bankininkystės
ar sertifikuotų registrų centrų
sistemos.
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„Tele2“ klientai už mobilųjį
parašą moka mažiausiai
Technologijų lyderės „Tele2“ klientai mobiliojo parašo
paslauga šiuo metu gali naudotis tik už 40 ct per mėnesį.
Lyginant su kitų šalies operatorių pasiūlymais, šiandien tai
– mažiausia mobiliojo parašo
mėnesinė įmoka.
Be to, pasirašant naują sutartį
su bet kuriuo „Tele2“ neribotų
pokalbių ir SMS planą nuo 100
MB, mobiliojo parašo paslauga
pirmąjį pusmetį galima naudotis nemokamai.

Konkurse dalyvavo 11 mažųjų centro lankytojų. Vieni
vaikai piešė savo šeimos narius – tėtį, mamą, brolį, sesę,
kiti nepamiršo ir senelių, tetų,
dėdžių bei savo ištikimiausių

augintinių. Visi darbeliai buvo
originalūs, aktualūs, ryškūs ir
spalvingi. Suprantama, nes
kiekvienas vaikas savo šeimą

supranta ir mato skirtingai.
Renginio pabaigoje visi
darbai buvo įvertinti puikiai,
o jų autoriai gavo po saldžią

dovanėlę.

čiai deda kiaušinius, kur ir ką
lesa. O klojime tarp saugomų
maisto atsargų žiemai radome
vežimą kukurūzų burbuolių.
Mažieji su dideliu entuziazmu pasisiūlė jų prilukštenti.
Ir padirbėjome, ir savo smulkiąją motoriką – pirščiukus
patreniravome.
Močiutės Aldutės lydimi
užėjome į tvartelį susipažinti su juodu veršeliu ir gausia
kiaulių šeimyna. Drąsiausiems vaikams didžioji kiaulė leidosi ir paglostoma. Diedukas Algimantas pristatė savo gamybos lauko krosnį, ant
kurios ruošiamas valgis kiaulėms – ėdalas.
Na, o koks gi ūkis be kombaino ir traktorių, į kuriuos buvo smalsu įlipti ne tik berniukams, bet ir mergaitėms.
Po puikios edukacinės veiklos ūkyje šeimininkai pakvietė į pavėsinę netoli miško.
Čia visi vaišinomės ne tik sa-

vo suneštinėmis vaišėmis, bet
ragavome ir Milenos mamytės Danutės spausto varškės
sūrio, Elados ir Dovydo tėvelių bitučių surinkto medaus,
šeimininkų ruoštų kaimiškų
lašinukų. Laikas prabėgo nepastebimai, vaikai dar norėjo
pabūti, pasidžiaugti nuostabia gamta, tyru ir gaiviu oru
ošiančiu mišku, beribe kiemo erdve.
Belieka pasidžiaugti, kad
vis dar atsiranda mūsų kaimuose darbščių, nuoširdžių
žmonių, kurie puoselėja kaimiškas tradicijas, dalinasi savo patirtimi ir turi ką parodyti
augančiai kartai.
Nuoširdžiai dėkojame Milenos mamytei Danutei ir
ūkio šeimininkams Aldutei ir
Algimantui Gaučiams už šiltą
priėmimą.

Informaciją parengė
socialinė darbuotoja Irena
Danilevičienė 

Greitai ir lengvai
Pasirašyti mobiliojo parašo sutartį galima atvykus į bet
kurį „Tele2“ saloną. Viskas, ko
reikia – su savimi turėti pasą
arba ID kortelę ir SIM kortelę.
Mobilusis parašas aktyvinamas seną SIM kortelę pakeitus
į naują, turinčią elektroninio
parašo saugumą užtikrinančius
sertifikatus.
Po naujos kortelės išdavimo
paslauga bus įjungta maždaug
per 15-20 min. Iš karto po to galėsite prisijungti prie mobiliojo
banko, atlikti mokėjimus ar kitas jums aktualias elektronines
operacijas.
Beje, kartu su nauja SIM
kortele, telefone atsiras speciali funkcija, leidžianti pakeisti
suteiktus sPIN1 ir sPIN2 kodus į tokius, kuriuos atsiminsite geriausiai.
Be to, šia paslauga galėsite
naudotis ir ne Lietuvoje – užsienyje kiekviena mobiliojo parašo operacija papildomai apmokestinama kaip SMS žinutė
pagal tarptinklinio ryšio tarifus.
Įprastai viena operacija sunaudoja vos dvi SMS žinutes.
Išduotos SIM kortelės su mobiliojo parašo paslauga galioja
5 metus. 

Išvyka į kaimą
Ruduo mums padovanojo
nuostabų spalį. Paprastai
spalis jau būna ūkanotas
rudens mėnuo, bet tik ne
šiemet.

Naudodamiesi gamtos suteikta proga Prienų lopšeliodarželio „Pasaka“ „Kiškučių“
grupės vaikučiai ir auklėtojos
įgyvendino savo grupėje vykdomą projektą „Pažinkime
gyvūnus“. Daugelis auklėtinių gyvena mieste ir pažįsta
tik kelis dažniau matomus
gyvūnėlius. Mokykliniu autobusiuku suplanavome vykti į Pociūnų kaimą pas auklėtinės Milenos senelius Aldutę
ir Algimantą Gaučius. Į jų ūkį
mus palydėjo Milenos mamytė Danutė.
Pirmiausia sustojome ganykloje, kur aptvare ganėsi keturi dieduko Algimanto mylimi

žirgai. Netrukus į ganyklą atvažiavo ir jų šeimininkas. Iš
Algimanto pasakojimo vaikai sužinojo, kuris iš ristūnų
jauniausias, kuris labiausiai
išdykęs, ką arkliukai valgo,
kodėl kai kurių kojytės surištos virvele, supančiotos.
Važiuodami toliau link senelių sodybos stabtelėjome prie
ganykloje besiganančios karvutės. Sodyboje mus pasitiko
draugiškai nusiteikusi šunytė
Nika, kuri linksmai vizgino
uodegą ir apuostinėjo kiekvieną svečią. Susitikome su
saulutėje besišildančiu katinu
Rudolfu. Aldutės ir Algimanto
ūkyje vaikai turėjo galimybę
pamatyti ne tik įvairiaspalvių
vištų, kuoduotų ančių, įvairių
veislių karvelių, bet ir mažylių viščiukų. Vaikai apsilankė
vištidėje, stebėjo, kur paukš-

„Kiškučių“ grupės
auklėtojos Dalė Savickaitė ir
Aurelija Mozūraitė 

verta žinoti 
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TVF siūlo sukurti savo skaitmeninę valiutą

Visuotinis surašymas - 2021 metais

Centriniams bankams vertėtų apsvarstyti galimybę sukurti savo
skaitmeninę valiutą, kad būtų galima kompensuoti mažėjantį
grynųjų pinigų naudojimą, pareiškė Tarptautinis valiutos fondas
(TVF), tačiau jis nėra visiškai tikras, kaip reikėtų su valiuta dirbti.

Lietuva pradeda pasirengimą 2021-ųjų gyventojų ir būstų
surašymui – Vyriausybė numato apsieiti be surašinėtojų
apsilankymų pas gyventojus. Surašymo rezultatus planuojama
skelbti 2022 metais.

Pasaulinių Kinijos žibintų festivalių rengėjai:
į tamsią Lietuvos žiemą atvešime šviesos
Praėjusią savaitę
krovininiai automobiliai
į Pakruojo dvarą
suvežė šimtus jūriniais
konteineriais atplukdytų
šilko žibintų. Dvaro
prieigose pradedama
ruoštis pirmą kartą Baltijos
šalyse vyksiančiam šviesos
festivaliui „Didieji Kinijos
žibintai“.

Visą šventinį laikotarpį, savaitgaliais nuo
lapkričio 24 iki pat sausio 6 dienos, Pakruojo
dvare vyksiantis festivalis pakvies grožėtis
milžiniškomis šviesos
skulptūromis ir teatralizuotais šou. Renginio partneriai iš Kinijos
- kompanija „Haitian
Culture“ jau du dešimtmečius rengia tokius
festivalius visame pasaulyje. Apie festivalio
tradicijas ir kelionę į Lietuvą
pasakoja organizacijos vadovė Rui Luo.
– Žibintų festivalį gaubia
daugybė legendų – kuria
iš jų labiausiai tikima Kinijoje?
– Festivalio tradicijos siekia daugiau nei 2000 metų.
Jis tapo itin reikšmingas valdant Mingų dinastijai, kuomet sustiprėjo budizmo įtaka. Pirmojo mėnulio mėnesio
15-tąją dieną budistų vienuoliai šventyklose uždegdavo
žibintus. Šį paprotį perėmė
tuometiniai Kinijos valdovai
– žibintai privalėdavo degti
imperatoriaus rūmuose, šventyklose. Festivalio kilmė taip
pat siejama su švente, kuria
norima parodyti, kad žmogus
gali įveikti žiemos tamsą šviesa. Valdant Hanų dinastijai,
festivalis buvo dedikuojamas
Ti Yin – Šiaurės žvaigždės
dievybei.
– Žibintų festivalį organizavote daugiau nei 40 šalių:
JAV, Kanadoje, Naujojoje
Zelandijoje, o dabar – Lietuvoje. Kodėl geografines
festivalio sienas brėžiate už
Kinijos ribų?
– Šis festivalis – puiki proREKLAMA

ga pristatyti mūsų šalies tradicijas ir paskatinti kultūrinius mainus. Be to, toks renginys vienija šeimas, kurios
atvyksta pasigrožėti šviesos
instaliacijomis. Mums tai labai svarbu.
– Pasigrožėti išties bus
kuo – Pakruojo dvare žibės
daugiau nei 20 šviesos insta-

konai simbolizuoja galią, taurumą, geranoriškumą, tikima,
kad jie valdo vandens stichiją
sausros metu.
– Tačiau festivalyje galėsime išvysti ir vakarietiškų
šviesos instaliacijų: Kalėdų
senelio rogių kinkinį, saldumynų namelį.
– Kaip ir minėjau, mums

liacijų. Kurios jų geriausiai
atspindi Kinijos kultūrą?
– Dauguma. Pavyzdžiui,
pro akis niekam nepraslys 40
metrų ilgio šviečiantis drakonas. Drakonai Kinijoje yra visur: legendose, festivaliuose,
astrologijoje, menuose, kalboje. Skirtingai nei Vakarų
kultūroje, Kinijoje drakonai
nėra asocijuojami su pavojingomis, ugnimi alsuojančiomis
būtybėmis. Priešingai – dra-

labai svarbu, kad festivaliu
galėtų pasimėgauti šeimos,
vaikai. Norime jiems perteikti
skirtingas temas: nuo tradicinių Kinijos simbolių iki Kalėdų Senelio.
– Kaip apskritai gimsta
šios įspūdingos šviesos instaliacijos ir ar jos ištvers
Lietuvos žiemiškus orus?
– Visų pirma, gimsta idėja – ji perteikiama mažame
eskize. Tuomet projektuoja-

mi plieniniai strypai, iš kurių
gaminamas instaliacijos korpusas. Jis užpildomas tūkstančiais LED lempučių ir
apklijuojamas specialiu šilko audiniu, nuspalvintu taip,
kad drakonas virstų drakonu, o panda – panda. Žibintų
festivaliai dažniausiai vyksta
lauke, lemputės yra atsparios vandeniui, todėl
nei lietaus, nei sniego instaliacijos tikrai
nebijo.
– Pabaltyje toks
festivalis vyks pirmą kartą. Kodėl pasirinkote Lietuvą ir
Pakruojo dvarą?
– Labai džiaugiamės savo sprendimu –
manome, kad tai puiki
proga atvežti įspūdingas šviesos instaliacijas lietuviams ir iš
kaimyninių šalių atvyksiantiems turistams. Jau
spėjome suprasti, kad Pakruojo dvaras – unikali vieta.
Istoriniai pastatai, gamta, upė
– visa tai puikiai derės su mūsų kurtomis instaliacijomis.
Patys nekantraujame pamatyti jas nušvintant romantiškoje
dvaro aplinkoje, atokiau nuo
miesto šviesų ir šurmulio.
Be to, smagu, kad žiemą, kai
anksti temsta, į Lietuvą atnešime šviesos. 

Kiekvieną savaitgalį

BILIETAI NUO 10 EUR

MILŽINIŠKOS ŠVIESOS INSTALIACIJOS IŠ SPECIALIAI KINIJOJE KURTŲ ŠILKO
ŽIBINTŲ • SPEKTAKLIS „PELENĖ“ IR TEATRALIZUOTI ŠOU • KINIJOS
MENININKŲ DIRBTUVĖS • RYTŲ VIRTUVĖS SKONIAI • SUSITIKIMAI SU
KALĖDŲ SENELIU • ŠVENTINĖ MUGĖ • KOSTIUMINĖS FOTOSESIJOS IR KITOS
DVARIŠKOS PRAMOGOS

„Kruvini miškai“
Britų autoriaus Vincento
Hunto knyga „Kruvini
miškai“ – tai pasakojimas
apie XX a. istorinių
negandų krečiamą Latviją
ir jos gyventojus.

Vos porą dešimtmečių pasidžiaugus šalies nepriklausomybe, 1940 m. kraštą prarijo
raudonasis sovietų slibinas.
Niekinama ir plėšoma Latvija
tapo totalitarinės SSRS dalimi,
per kraštą nuvilnijo trėmimų ir
kruvinų susidorojimų banga.
Ne veltui pirmieji okupacijos
metai latvių praminti Baisiaisiais. V. Huntas aprašo, kaip
naikinta šalies inteligentija ir
pasiturintys ūkininkai, Latvijos
kariuomenės karininkai ir buvę
nepriklausomos valstybės tarnautojai, įskaitant aukščiausius
pareigūnus.
1941 m. birželio pabaigoje,
prasidėjus nacių ir sovietų karui, kraštą užgriuvo vokiečiai.
Naujieji okupantai atnešė savo
tvarką ir įstatymus, dešimtys
tūkstančių Latvijos vyrų, pasitelkus vienokius ar kitokius
propagandos bei prievartos
mechanizmus, mobilizuoti į
pagalbinius policijos ir Waffen
SS dalinius. Dažnas stojo į vokiečių tarnybą, norėdamas atkeršyti už pražudytus artimuosius, kiti tikėjosi užkirsti kelią
pakartotiniam raudonųjų ordų
antplūdžiui ir jų terorui.
Deja, 1944 m. prie Latvijos
vėl priartėjo negailestingi so-

vietų gniaužtai. Netrukus visame krašte, o ypač vakarinėje Latvijos dalyje, užvirė kruvinos kautynės. Nuo 1944 m.
rudens iki pat Trečiojo reicho
kapituliavimo 1945 m. gegužę vadinamajame Kuršo katile
narsiai gynėsi vokiečių kariuomenės ir latvių dalinių likučiai.
Sovietinį „broliškos respublikos išvadavimą“ lydėjo naujos
represijos, trėmimai, kruvinas
susidorojimas su visais neįtikusiais režimui.
Rašydamas „Kruvinus miškus“ V. Huntas nesitenkino
sausu surinktos medžiagos perpasakojimu, bet pats keliavo po
Latviją, lankėsi miestuose ir
miesteliuose, Antrojo pasaulinio karo kautynių vietose, žuvusių karių kapinėse, bendravo
su kraupių įvykių liudininkais,
žmonėmis, patyrusiais sovietų
represijas, kalbino Latvių legiono veteranus, mūsų laikais
sprogmenų tebeieškančius išminuotojus ir net 1999–2007
m. Latvijos Respublikos prezidentę Vairą Vīķę-Freibergą,
kurios šeimai teko bėgti nuo artėjančių „išvaduotojų“. Visi tie
liudijimai, taip pat įdomios pastabos iš autoriaus kelionės po
Latviją „Kruviniems miškams“
teikia neapsakomo gyvumo. Ši
įtraukianti ir kartu baisi knyga
neabejotinai sudomins daugelį
skaitytojų. Tai vakariečio požiūris į mažos Baltijos šalies
istorijos tarpsnį. 
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Nekilnojamasis
turtas
Geriausia pagalba perkant ir
parduodant Jūsų nekilnojamąjį
turtą be jokių rūpesčių! Išsamios konsultacijos, vertinimas,
atvykimas į vietą. Garantuojame
kokybę ir pateisiname lūkesčius!
Nekilnojamojo turto agentūra
„21 Amžius“. Tel. 8 683 91121.
www.nta21.lt.

PERKAME
MIŠKĄ

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

Tel. 8 680 81777

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

NAMUS
Medinį apmūrytą gyvenamąjį
namą (66 kv. m, yra vietiniai
centrinis šildymas, vandentiekis,
kanalizacija, mūrinis garažas ir
tvartas, 18 a žemės) Prienuose.
Tel. 8 607 59331.
Gyvenamąjį namą (12 500 Eur,
galima derėtis) Naujosios Ūtos
k. gyvenvietėje, Prienų r. Tel. 8
630 08797.

ŽEMĖS SKLYPUS
13 a namų valdos sklypą (geras
susisiekimas, yra elektros įvadas,
7500 Eur) Kauno g., Mauručių k.,
Prienų r. Tel. 8 683 91121.

Perka
2 k. butą Prienuose. Tinka ir šalia
Prienų. Tel. 8 607 49133.
2 k. butą (I arba II aukšte) Prienuose. Nesiūlyti Stadiono mikrorajone. Tel. 8 687 79665.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445.
Brangiai miškus: brandžius, jaunuolynus, malkinius. Žemę, apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. 8 641 55554.
Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonomikos,
kultūros ir politikos naujienų!
REKLAMA

Ekologiškai augintas maistines
bulves (0,20 Eur/kg) ir morkas
(0,50 Eur/kg). Tel. 8 605 63202.
Maistines, pašarines bulves,
miežius ir žirnius. Pageidaujant
atveža. Tel. 8 676 37845.
Rusiškas žvaigždines lėkštes (3 m,
geros būklės). Tel. 8 674 66750.

Parduoda
3 KAMBARIŲ BUTUS

PERKAME ĮVAIRIUS
Ekologiškai augintasBRAngIAI
kiaules. Tel.
8 604 11141.
ARKlIUS, JAUČIUS,
TElYČIAS, KARVES.
Kviečius. Tel.: (8 319) 46797,
Tel. 88625 93 679
676 18373.

Traktorių „T-40“, kultivatorių,
girnas, priekabą, akumuliatoriaus
įkroviklį, kompresorių (dviejų pasuvirinimo aparatą (trijų
PERKAMEdėčių),
fazių), 5 ratų šieno vartytuvą, du
MIŠKĄ kėliklius („domkratus“), 6 statines
ir apvaliąją
(talpa po 200 litrų), 3 aliuminio
SU ŽEME (ir išsikirsti),
medieną su žeme
bidonus, dvi metalines vonias,
arba
išsikirsti.
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.
Atliekame sanitarinius
kirtimus
arklines
porines darbines roges,
Tel. 8 682 61641.
bei retinimus. Konsultuojame.
vežimą,
akselinę,
traktorines šaTel. 8 680 81777
kes šieno ritiniams vežti, du lovius
kiaulėms šerti (3 mm skardos),
10 ritinių pernykščio šienainio,
didelę rankinę mėsmalę. Tel. 8
600 19450.

PERKAME MIŠKĄ

Automobiliai
Parduoda

„Honda Stream“ (2002 m., 1,7 l,
B/D, TA iki 2020 m. 07 mėn., rida
222 tūkst. km, yra kablys, sidabrinės spalvos, 2100 Eur) Prienuose.
Tel. 8 615 91464.
Lengvojo automobilio ratus (skardiniai diskai ir „Bridgestone“ MS
padangos 19565/R15, 80 Eur/4
vnt.; skardiniai diskai ir „Winter
pirelli“ MS padangos 15570/R13,
40 Eur/4 vnt.). Tel. 8 618 67636.

Perka
Brangiai superka įvairius automobilius (tvarkingus ir gali būti su
defektais). Tel. 8 684 44304.
Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.
Perkame automobilius, pagamintus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.
Automobilius (1970-2007m.).
Gali būti tvarkingi, daužti ar su
defektais, pasiimame patys.
Mokėsime iki 400 Eur. Tel. 8 628
08406.

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

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

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

ARKlIUS, JAUČIUS,
TElYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis, rąsteliais). Taip pat medžio pjuvenas.
Atvežimas nemokamas. Tel. 8
682 31133.
Lapuočių malkas kaladėmis, su
pristatymu. Tel. 8 648 10464.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Malkas iš lentpjūvės. Atveža. Tel.
8 698 15183.

Visą lapkričio mėnesį
MILDA degalinėse
BUITINIŲ DUJŲ
BALIONAI
-1€ PIGIAU*
*nuolaida taikoma nuo galiojančios kainos degalinėje
atsiskaitant grynais ar banko kortele.

Šiltnamiai su polikarbonato
danga. Polikarbonato danga, stogeliai. Taikomos akcijos. Garantija
10 metų. Tel.: 8 659 08776, 8 604
98184.
Gauta nauja siunta naudotų
įvairių baldų iš Vakarų: spintos,
komodos, stalai, kėdės, lovos
(funkcinės, dvigulės, viengulės) ir
kt. Kalėdinės nuolaidos. Adresas:
Siauroji g. 3A (prie „Topo centro“),
Prienai. Tel. 8 615 66385.

PASLAUGOS

Paskolos!!! Turimų pakolų ir skolų refinansavimas

net ir turintiems skolų Sergel,
Gelvora, Lindorf, antstoliai ir t.t.
Paskolos iki 10 000 Eur išduodamos itin palankiomis sąlygomis
laikotarpiui iki 48 mėn. Įmonė
UAB „Lateko lizingas“, tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos paž. Nr.
621263). Tel. 8 601 50935.
Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.

GEODEZIJA

Sklypų geodeziniai
matavimai,
toponuotraukos, sklypų
padalinimas/sujungimas.

Tel. 8 622 92902.

Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Skardinimo darbai: kraigai, vė-

Bet kokią žemės ūkio techniką, Lazerinės dermatologijos jinės, pakalimai, kaminai ir t.t.
pvz., traktorių, priekabą, sun- kabinetas. Odos, plaukų, nagų Montuojame „Cedral“ dailylenkvežimį ir jų padargus. Gali būti
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

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“).

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

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171

ligos. Lytiniu būdu plintančios
ligos. Karpų, kraujagyslių gydymas. Tatuiruočių šalinimas.
Raukšlių, randų gydymas. Užpildų leidimas. Apgamų apžiūra.
Priimami vaikai ir suaugusieji.
Adresas: Vilties g. 32, Alytus, tel.:
(8 315) 72480, 8 685 32787.
Muzikantai visomis progomis:
dainavimas, muzikavimas, vedimas, žaidimai, filmavimas. Tel. 8
614 06146.

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

tes. Dengiame stogus. Patirtis.
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636
94394.

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

Baldų įmonei – stalius. Gaminame nestandartinius medinius
Pigiausiai vežame žvyrą, smėlį,
juodžemį, skaldą ir kitus birius
krovinius. Tel. 8 678 56007.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Mini ekskavatoriaus (3,3 t) nuoma. Vandentiekio, elektros, nuotekų, drenažo tranšėjų kasimas ir
kiti darbai. Tel. 8 645 20612.
Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU
GATERIU PJAUNAME medieną
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vietoje. Elektra nebūtina. Dirbame
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt

baldus ir duris. Tel. 8 679 11884,
www.baldaiirspalvos.lt
UAB „EKOFRISA“ reikalingas darbininkas atlikti įvairius statybos
darbus. Tel. 8 604 98747.
UAB „Magnusta“ ieško bendrastatybinių darbų darbininkų, santechnikų-montuotojų
bei atestuotų darbų vadovų
mūsų objektuose Vokietijoje.
Mes NE tarpininkai. Apmokame
kelionę, gyvenimą, duodame
transportą ir darbo rūbus. Tel. 8
614 62431.

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 aplinkos tvarkymo
darbams visoje Lietuvoje (yra
galimybė rinktis darbą pagal gyvenamąją vietą). Suteikiame visas
darbui reikalingas priemones,
transportą atvykimui į darbą.
Daugiau informacijos suteiksime
tel.: 8 691 86121, (8 46) 416188,
el. paštas ausra@gensera.lt.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Ieškau žmonių, dirbančių su
metalu, ir dailidės, turinčių
savo įrangą ir dirbtuves. Tel. 8
698 11511.

ŽIEMOS PRIĖMIMAS

nuo lapkričio 14 d. iki gruodžio 14 d.
AUKŠTADVARIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOJE

Tel. 8 687 91723.

PAGAL FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS:

Kokybiškai taisau
automatines

(po 12 kl., mokymosi trukmė —2 metai)

SKALBIMO
MAŠINAS

ŠALTKALVIO REMONTININKO

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

(modulinė programa, valstybės finansuojama)

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

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

Remontuojame automobilius: važiuokles, generatorius, starterius,
smulkias kėbulo dalis. Suvirinimo
darbai. Ruošia technikinei apžiūrai. Tel. 8 646 30229.

REKLAMA

VIRĖJO

(modulinė programa, valstybės nefinansuojama)

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

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Prienuose reikalinga (-as): picų
kepėja (-as); pagalbinė virėja (-as)
(darbas visu etatu pamainomis,
galima važinėti su kolektyvu iš
Naujosios Ūtos ir Balbieriškio);
pagalbinė darbuotoja (-as) (iš
Prienų, puse etato). Tel. 8 650
41148.

PRAŠYMAI MOKYTIS TEIKIAMI:
LAMA BPO informacinėje sistemoje
www.lamabpo.lt

SUTARTYS PASIRAŠOMOS:

Trakų r., Aukštadvario mst., Technikumo g. 1
tel./faks. (8-528) 65 220
El. paštas: azum1@aukstadvaris.lt
www. azum.aukstadvaris.lm.lt

KODĖL VERTA MOKYTIS ČIA?
 mokama stipendija;
 pageidaujantiems suteikiamas
bendrabutis;
 kompensuojamos kelionės išlaidos į
mokyklą;
 sudaromos sąlygos praktinius
įgūdžius tobulinti ES šalyse pagal
vykdomus projektus;
 galima įgyti „B“ kategorijos
vairuotojo pažymėjimą.
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Vilkikų vairuotojai su CE kategorija darbui po Lietuvą. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8
699 11549.

Dovanoja
Šiųmečius gaidelius. Tel.: 8 651
55243, 8 608 28622.
2 mėn. šuniukus (pripratinti prie
sauso ėdalo). Tel. 8 646 70513.

Informacija
Neįgaliųjų dėmesiui! 2018 m.
lapkričio 30 d. 11 val. Prienų rajono kultūros centro konferencijų
salėje bus minimas Prienų rajono
neįgaliųjų draugijos veiklos 30metis. Kviečiame draugijos narius
dalyvauti šventėje. Draugijos pirmininkė Irena Valatkevičienė.

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Lapkričio 18 d. 15 val. Veiverių
šaulių namuose – Marijampolės
kultūros centro Liudvinavo skyriaus teatro „Žalias sodas“
spektaklis – komedija „Ech,
tie vyrai, ech, tos moterys“
(pagal K. Sają). Įėjimas nemokamas. Režisierė Vita
Gvazdaitienė.

ansamblis„ŠILADIS“, meno vadovas
Methardas Zubas;Alytaus m. neįgaliųjų draugijos ansamblis„DZŪKIJOS
ATGAIVA“, meno vadovas Kęstutis
Baranauskas;Varėnos r. neįgaliųjų draugijos meno kolektyvas
„ATGAIVA“, meno vadovė Daiva
Kielienė;Švenčionių neįgaliųjų
draugijos meno kolektyvas „UPELĖ“, meno vadovas Rimantas
Ankėnas;Šeduvos neįgaliųjų
draugijos meno kolektyvas „VERDENĖ“ , meno vadovė Evelina
Stalgienė;Birštono neįgaliųjų draugijos moterų vokalinis ansamblis
„SUGRĮŽKI JAUNYSTE“, meno vadovas Algimantas Jazbutis. 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. Iki lapkričio 16 d. grupėms
– nuolaida (5 asmenų grupei – šeštas bilietas nemokamas).
Lapkričio 22 d. 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – kino
filmas (komedija) „Melagiai“.
Bilieto kaina 5 Eur.
Lapkričio 23 d. 11 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – Prienų r.
savivaldybės „Metų ūkio“ šventė.
* Prienų rajono savivaldybės mero
Alvydo Vaicekausko sveikinimas;*
Prienų ūkininkų sąjungos pirmininko Martyno Butkevičiaus sveikinimas;* Konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojų apdovanojimai;* Svečių
sveikinimai;* Stepono Januškos ir
grupės „Studija“ koncertas.
Lapkričio 25 d. 9.30 val. Veiverių

REKLAMA

Gruodžio 1 d. 11 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – Prienų
rajono mokinių kūrybos almanacho „Prienų krašto vyturiai“
šešioliktosios knygos pristatymas.
Dalyvaus dainų autoriai ir atlikėjai
Gytis Ambrazevičius ir Mindaugas
Ancevičius.
Lapkričio 27 d. 17.30 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre – susitikimas su ekspedicijos „Misija
Sibiras 2018“ dalyviais.
Lapkričio 27 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre – animacinė komedija vaikams „Princas
žavusis“. Bilieto kaina 4 Eur.
Lapkričio 28 d. 17.30 val. Prienų
r. savivaldybės kūno kultūros
ir sporto centre – stalo teniso
turnyras 1x1 „Laikyk raketę vietoj
cigaretės!“, skirtas Tarptautinei
nerūkymo dienai paminėti. Registracija iki lapkričio 26 d. tel. (8 319)
54 427, 8 699 37311.
Gruodžio 3 ir 4 dienomis Prienų kultūros ir laisvalaikio centre
– Pauliaus Markevičiaus spektaklis
dviems „alberai, WRU“ (pagal
Albero Kamiu biografijos atspindžius. Spektaklis nominuotas 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.
Nuo gruodžio 3 d. iki gruodžio 31
d. Prienų krašto muziejuje veiks
Kalėdinė mugė. Norinčius dalyvauti mugėje, kviečiame
savo rankdarbius atnešti į
Prienų krašto muziejų (F.
Martišiaus g. 13, Prienai)
iki lapkričio 26 d.
Gruodžio 18 d. 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre – Irenos Starošaitės
ir Žilvino Žvagulio jubiliejinis 25-mečio turas per
Lietuvą. Koncertas „Visko
per mažai“ su gyvo garso
grupe. Bilieto kaina 10–15
Eur.

Lapkričio 19 d. 17.30 val.
Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro salėje (Revuonos g. 4, Prienai)
– paskaita „Žarnynas – vienas iš svarbiausių aspektų,
norint būti sveiku“. Lektorė
Ingrida 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 konkurso
„Vilties paukštė 2018“ finalinis
koncertas.13.00 val. – renginio atidarymas, sveikinimo žodžiai13.15
val. – Lietuvos Neįgaliųjų draugijų
meno kolektyvų finalinis koncertas.Dalyviai:Pakruojo r. neįgaliųjų draugijos moterų vokalinis

„Šiauliai“.

„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
fotografijose.
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre
eksponuojama paroda „Skaros,
skarelės, skarytės“ iš Alytaus kraštotyros muziejaus fondo rinkinių.
Paroda veiks iki lapkričio 30 d.
Nuo gruodžio 3 d. iki gruodžio 31
d. Prienų krašto muziejuje veiks
Kalėdinė mugė. Norinčius dalyvauti, kviečiame savo rankdarbius
atnešti į Prienų krašto muziejų
(F. Martišiaus g. 13, Prienai) iki
lapkričio 26 d.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre eksponuojama Onos Pusvaškytės autorinė grafikos darbų
paroda.
Prienų krašto muziejuje eksponuojama paroda „Lietuvos kariuomenės karininkai – ginkluotos rezistencijos dalyviai 1944–1946 m.“.
Paroda veiks iki lapkričio 24 d.
Veiverių šaulių namuose eksponuojama Romualdos Bartulienės
tapybos darbų paroda „Švytintis
spalvų pasaulis“.
Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
eksponuojama Virgilijaus Kedžio
grafikos darbų paroda „Minčių
impresijos“. Paroda veiks spalio–lapkričio mėn.
Išlaužo seniūnijos salėje eksponuojama tautodailininkės Ramutės
Onutės Bidvienės autorinė darbų
paroda „Prakalbintas linas“.
Pakuonio laisvalaikio salėje-bibliotekoje eksponuojama tautodailininkės Elenos Krušinskienės
tapybos darbų paroda „Lietuvos
piliakalniai“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos
departamento Parlamentarizmo
istorinės atminties skyrius.

Šv. Liudviko bažnyčioje – bažnytinių chorų šventė „Šv. Cecilija
– menininkų globėja“. Renginys
nemokamas. Dalyvaus Ąžuolų
Būdos, Pažėrų, Jūrės miestelio ir
Veiverių bažnyčių chorai.

PARODOS PRIENŲ RAJONE ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Prienų r. savivaldybės fojė
(2 aukšte) eksponuojama Lapkričio 17 d. 12:00 val. Vaikų ir
skulptoriaus Algimanto jaunimo dainų festivalis-konkurSakalausko autorinių mo- sas „Muzikinė karuselė“. Birštono
numentalių darbų fotografijų kultūros centras
paroda „Kūrybos fotorestrospektyva“, skirta autoriaus kūrybos Lapkričio 17 d. 21:30 val. Tva30-mečiui. Ekspozicijoje – dalis nas Balaganas / Antikvariniai
fotografijų iš autoriaus jubiliejinės Kašpirovskio dantys. Vytautas
Mineral SPA
parodos.

Lapkričio 25 d. 17.00 val. Prienų
sporto arenoje – krepšinio varžybos: Prienų „Skycop“ – Šiaulių

Prienų sporto arenoje eksponuojama fotografo Algimanto
Barzdžiaus fotografijų paroda

Lapkričio 24 d. 17:00 val. Teatrų
festivalis „Rojaus obuoliukai“.
Birštono kultūros centras

HOROSKOPAS
Lapkričio 19-25 d.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

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



AVINAS
(03.21-04.20)

Būkite šią savaitę itin dėmesingas.
Gali būti bandoma įvelti jus į neaiškius reikalus. Pagalvokite apie
teisinius dalykus. Ar tikrai verta rizikuoti? Laikas jūsų pusėje, verčiau
luktelėkite, kol padėtis išaiškės. Savaitgalį pasistenkite išmesti iš galvos visus savaitės darbus ir tiesiog
gerai pailsėti.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Kad ir ko šią savaitę imsitės, darbai
degte degs jūsų rankose. Pasistenkite, kad ir viršininkas tai pastebėtų.
Jūs užsitarnavote patikimo žmogaus
vardą ir, labai galimas daiktas, tai atsilieps jūsų karjerai. Labai atsargiai
leiskite pinigus - galite net nepastebėti, kaip išlaidos viršys pajamas.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Būkite protingas! Tikrai nieko nenutiks, jei dabar atsisakysite idėjos, kurios tvirtai laikėtės - iš tiesų ji visiškai
niekam tikusi. Antroje savaitės pusėje galima emocinė krizė šeimoje.
Neapgalvoti, impulsyvūs žodžiai ar
veiksmai gali turėti ilgalaikių nepageidautinų padarinių.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Ko gera, savaitė prasidės nekaip, bet
nuo vidurio smulkios nesėkmės gali atnešti didelę sėkmę, kad ir kaip
paradoksaliai tai skambėtų. Jei turite
ką parodyti, nesivaržykite užeiti pas
viršininką. Perdėtas kuklumas nepadės kopti karjeros laiptais. Savaitgalį
imkitės iniciatyvos susitikti su seniai
nematytu bičiuliu.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Tuščias reikalas šią savaitę eiti prieš
srovę. Jausite nenumaldomą poreikį gilintis į nepažįstamas sritis. Labai
tikėtini dideli finansiniai pokyčiai, bet
nebūtinai į blogąją pusę. Savaitės
pradžioje pasirūpinkite sveikata, o
savaitgalį viso jūsų dėmesio pareikalaus šeimos reikalai. Paštu galite
sulaukti gerų naujienų.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Pirmoje savaitės pusėje pagaliau
įvyks ilgai laukti pokyčiai tarnyboje,
deja, jie tikriausiai nuvils. Jūsų elgesys gali būti pernelyg impulsyvus ir
neapgalvotas, vis dėlto trečiadienį
turėsite progą susitaikyti su žmogumi, su kuriuo susipykote praeitą
savaitę. Neskaičiuokite, o juo labiau
neleiskite dar neuždirbtų pinigų.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Savo asmeniniams reikalams šią
savaitę turėtumėte teikti pirmenybę. Savaitės viduryje netramdykite
impulso improvizuoti ką nors beprotiško. Tam turėsite pakankamai teigiamos energijos ir sėkmės. Savaitgalį sutrikęs galite pasielgti kvailai ir
neapgalvotai. Nežinomybės baimė
privers priimti sprendimą nė neišsiaiškinus, kas iš tiesų vyksta.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Visą savaitę akivaizdžiai laikysite
vadeles savo rankose. Jūs jaučiatės
neįtikėtinai energingas ir tikitės, kad
kiti jaučiasi taip pat. Bent retkarčiais
pagalvokite, ar ne per daug reikalaujate iš kitų. Jei gerai žinote, kokio
daikto jums reikia, savaitės pradžioje drąsiai eikite į parduotuves - pirkinys bus sėkmingas.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Vieno susitikimo metu šią savaitę bus vėl prisiminta sena bjauri
istorija. Kalbėkite apie ją tik tiek,
kiek yra būtina. Paskalos, kuriomis
ji apipinta, ir taip jau viską komplikuoja. Karjeros reikalai pagaliau
pajudės į priekį, nors iš pradžių ir
patirsite stresą.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Savo sumanymui privalote gauti
tam tikrų svarbių asmenų pritarimą. Savaitės viduryje pokalbio metu turėsite gerai paprakaituoti, kad
surastumėte įtikinamų žodžių. Juk
jums įdomus dalykas turi pasirodyti
patrauklus ir kitiems. Finansiniai reikalai klostysis ne per geriausiai, bet
viską atpirks malonus bendravimas
su senais bičiuliais savaitgalį.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Pagaliau pamažu, tačiau patikimai
pajusite ateinančias permainas.
Nežiopsokite ir nesėdėkite sudėjęs
rankų, imkitės iniciatyvos. Šią savaitę pagaliau pasitaikys proga išsiaiškinti santykius, jau senokai jus
slegiančius. Turėtų palengvėti. Pats
laikas planuoti atostogas.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Nesėkmė savaitės pradžioje jus
taip paveiks, kad neišvengiamai
būsite labai suirzęs. Tačiau savo
širdgėlą ir pyktį išlieti ant partnerio
taip pat būtų ne pati geriausia išeitis. Pirmiausia pasistenkite susitarti
su savimi.
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15.35 val.
„Policininkų šou“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą” 07:00 Gimtoji žemė 07:30 Sunkus vaikas 2
09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30
Žinios 12:00 Pasaulio dokumentika. Galapagai – ryklių milžinų karalystė 12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Laukinės gamtos
sekliai 13:50 Premjera. Džesika
Flečer 5 15:25 Klausimėlis 15:43
Loterija „Keno Loto” 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
Teisė žinoti 18:30 Vakaras su
Edita 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena širdis” 23:10
Premjera. Havana
06:05 Dienos programa 06:10
Madagaskaro pingvinai (15) 06:35
Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (56) 07:05 “Nickelodeon”
valanda. Keista šeimynėlė (1)
07:35 Sveiki atvykę į “Veiną” (7)
08:05 Riterių princesė Nela (12)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (3)
09:00 Ogis ir tarakonai (68) 09:10
Ogis ir tarakonai (69) 09:20 Ogis
ir tarakonai (70) 09:30 Nebijok
pažinti 10:00 KINO PUSRYČIAI
Stebuklingas nuotykis 11:45 Katės ir šunys 13:30 Neriam 15:05
Pričiupom! (12) 15:35 Policininkų
šou 17:30 Bus visko 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
SUPERKINAS. PREMJERA Medžioklės sezonas atidarytas 4!
21:15 PREMJERA Pikseliai 23:25
Savaitė be žmonų 01:35 xXx.
Ksanderio Keidžo sugrįžimas
06:15 Televitrina 06:30 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 1/19
07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai 2/6 07:30 Aladinas
08:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/20 08:30 Kempiniukas
Plačiakelnis 5/87 09:00 Virtuvės
istorijos 8/11 09:30 Gardu Gardu 6/11 10:00 Svajonių ūkis 5/11
10:30 Tavo supergalia 1/4 11:00
Misija: dirbame sau 11:30 Inoekspertai 1/9 12:00 Kelionių panorama 12:30 Beždžioniukas Montis
14:05 Trys muškietininkai 16:25
Havajai 5.0 5/10 17:25 Laimingas, nes gyvas 18:30 TV3 žinios
19:17 TV3 sportas 19:22 TV3 orai
19:25 Eurojackpot 18/152 19:30
Šuns tikslas 21:25 Išlikęs gyvas
00:00 Džesabelė 01:35 Kapitonas Amerika. Pirmasis keršytojas
03:40 Ką išdarinėja vyrai 05:10
Salemas 3/1
06:15 Didžiojo sprogimo teorija (37) 08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Baltijos galiūnų komandinis
čempionatas 10:00 Renovacija
– misija įmanoma 10:30 Sibirinio
tigro paieškos 11:40 Velniški Sti-

vo Ostino išbandymai (17) 12:35
Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (1) 13:30 Ekstrasensų
mūšis (6) 15:50 Nusikaltimų tyrėjai
(5) 17:00 Betsafe–LKL. Juventus
- Skycop 19:30 Muzikinė kaukė
22:05 MANO HEROJUS Sala
00:50 AŠTRUS KINAS Išlaipinimo
zona 02:50 Muzikinė kaukė
06:20 „Pasaulis iš viršaus“ 06:40
Kitoks pokalbis su D.Žeimyte
07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 TV Europa pristato.
„Vyrų šešėlyje. Liudvika Didžiulienė – Žmona“ 07:55 „Pasaulis iš
viršaus“ 08:30 10 min iki tobulybės su Jurijumi 08:45 Skinsiu
raudoną rožę 09:30 Vantos lapas
10:00 Adomo obuolys 11:00 „Pagrindinis įtariamasis“ (4/1) 13:15
„Širdies plakimas“ (23; 24) 15:20
TV parduotuvė 15:50 Europos
vartotojų centras pataria 16:00
Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempionai 16:50 4 kampai 17:25 „Neišsižadėk“ (56) 18:00 Žinios 18:27
Orai 18:30 „Neišsižadėk“ (56 tęs.;
57) 20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25
„Šėtono medžioklė“ (15; 16) 22:00
Žinios 22:27 Orai 22:30 „Šėtono medžioklė“ (16 tęs.) 23:10
„Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis
durklas“ (4/1; 4/2) 00:45 „Širdies
plakimas“ (19; 20)
06:15 Televitrina 06:30 Ledo kelias 11/5 07:30 Žydrosios planetos
stebuklai 1/4 08:30 Sandėlių karai
9/4 09:00 Vienam gale kablys
19/42 09:30 Statybų gidas 5/11
10:00 Gazas dugnas 1/1 10:30
Autopilotas 1/11 11:00 Lietuvos
mokyklų žaidynės 11:30 Sandėlių
karai 9/5 12:00 Beveik neįmanoma misija 13:00 Žydrosios planetos stebuklai 1/5 14:00 Pavojingiausi pasaulio keliai 15:00 Ledo
kelias 11/6 16:00 Iš peties 9/14
17:00 Sandėlių karai 9/6 17:30
Sandėlių karai 9/7 18:00 Skorpionas 19:00 Tiesiogiai Krepšinis.
Moterų krepšinio rungtynės. Lietuva - Rusija 21:00 Žinios 21:53
Sportas 21:58 Orai 22:00 Grotos
gyvenimui 01:10 Kerštas

Sekmadienis, lapkričio 18 d.

22.05 val.
„Auksas“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
Šventadienio mintys 07:30 Klausimėlis 08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 09:00 Hanso Kristiano
Anderseno pasakos 10:00 Gustavo enciklopedija 10:30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai 11:30 Mūsų
gyvūnai 12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Naujoji Zelandija 12:55 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Atšiaurioji Antarktida
13:45 Puaro 15:25 Klausimėlis
15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45
Žinios. Orai 16:00 Istorijos detektyvai 16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis” 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Duokim garo! 19:30 Savaitė 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir
„Jėga” 20:30 Panorama 20:52
Sportas 21:00 Latvijos valstybės
nepriklausomybės 100-mečiui.
Premjera. Pagonių žiedas 22:55
Kaimo šerifas 00:00 LRT radijo
žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė
policija 2 00:25 Pasaulio dokumentika. Naujoji Zelandija 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Savaitė

ta (39) 10:30 Stručiai. Gyvenimas
bėgte 11:40 Velniški Stivo Ostino
išbandymai (18) 12:35 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami kraštai
(2) 13:30 Ekstrasensų mūšis (7)
15:50 Nusikaltimų tyrėjai (6) 17:00
Betsafe–LKL. Neptūnas - Rytas
19:30 Dūris skėčiu 21:25 Karo vilkai. Likvidatoriai V (5) 22:25 Gyvi
numirėliai (9) 23:25 Įstatymo tarnai
02:00 Išlaipinimo zona
05:30 „Neprijaukinti. Afrika“ 07:00
Programa 07:04 TV parduotuvė
07:20 TV Europa pristato. „Vyrų šešėlyje. Mariana Korvelytė
– Moravskienė“ 07:55 „Pasaulis
iš viršaus“ “ 08:30 Kaimo akademija 09:00 Šiandien kimba 10:00
„Švari mityba: purvina tiesa“ 11:10
4 kampai 11:40 Kitoks pokalbis
su D 12:10 PREMJERA 12:50
„Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis
durklas“ (4/1) 14:00 „Ant bangos“
(2/13; 2/14) 16:00 Žinios 16:18
Orai 16:20 Krepšinio pasaulyje
su V 17:00 „Patriotai“ 18:00 Žinios
18:27 Orai 18:30 „Kambarinė“ (3;
4) 20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25
„Kambarinė“ (4 tęs.) 21:00 „24/7“
22:00 Žinios 22:27 Orai 22:30 „Pagrindinis įtariamasis“ (4/1) 00:00
„Konsultantas“ (9)
06:15 Televitrina 06:30 Ledo kelias 11/6 07:30 Žydrosios planetos stebuklai 1/5 08:30 Sandėlių
karai 9/6 09:00 Gyvūnų manija
3/11 09:30 Vienam gale kablys
19/43 10:00 Praeities žvalgas
4/11 10:30 Sekmadienis su Kauno “Žalgiriu” 11:00 100% Dakaro
11:30 Sandėlių karai 9/7 12:00
Beveik neįmanoma misija 13:00
Žydrosios planetos stebuklai 1/6
14:00 Pavojingiausi pasaulio keliai 15:00 Ledo kelias 11/7 16:00
Iš peties 9/15 17:00 Tiesiogiai
Lietuvos atvirasis 3×3 krepšinio
čempionatas. Žiemos sezono I
etapas 19:00 Amerikos talentai
11/5 21:00 Žinios 21:53 Sportas
21:58 Orai 22:00 Nakties TOP 7/7
22:30 Dainų dvikova 2/16 23:00
Dainų dvikova 2/17 23:30 Dainų
dvikova 2/18 00:00 Skorpionas
01:00 Skorpionas 01:45 Beveik
neįmanoma misija

06:05 Dienos programa 06:10
Madagaskaro pingvinai (16) 06:35
Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (57) 07:05 “Nickelodeon”
valanda. Keista šeimynėlė (2)
07:35 Sveiki atvykę į “Veiną” (8)
08:10 KINO PUSRYČIAI Džimis
Neutronas. Genialus berniukas
09:55 Tomas ir Džeris svečiuose
pas Ozo šalies burtininką 11:00
Ko nori mergina 13:10 Supermenas. Sugrįžimas 16:10 Renovacija
– misija įmanoma 16:40 Ne vienas
kelyje 17:20 Teleloto 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
05:10 Skambantys pasauliai su Lietuvos balsas 22:05 PREMJENomeda Kazlaus. Svečias – ope- RAAuksas 00:25 Jie 02:00 Savai05:05 Stilius 06:00 Lietuvos Resros žvaigždė Marjana Lipovšek tė be žmonų
publikos himnas 06:05 Grupės
(Austrija, Slovėnija) 06:00 Lietu„Sekmadienis” jubiliejinis konvos Respublikos himnas 06:05
Duokim garo! 07:30 Lietuva mū- 05:10 Salemas 3/1 06:15 Televi- certas „Po 30 metų” 08:15 Kulsų lūpose. Ved. Antanas Smetona. trina 06:30 Čipas ir Deilas skuba tūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
(kart.) 08:00 Misija 08:30 ARTS21 į pagalbą 1/20 07:00 Transfor- 08:30 Kelias 08:45 Krikščionio
09:00 Mano mama gamina ge- meriai. Maskuotės meistrai 2/7 žodis 09:00 Premjera. Sporto gariau! 10:00 Į sveikatą! Sveiko gy- 07:30 Aladinas 1/13 08:00 Čipas lia 09:30 Euromaxx 10:00 Pasauvenimo būdo laida 10:30 Garsiau ir Deilas skuba į pagalbą 1/21 lio lietuvių žinios 10:30 Atspindžiai
11:00 Už kadro 11:30 Mokslo sriu- 08:30 Mamyčių klubas 20/11 11:00 Aušros Vartų atlaidai 12:30
ba 12:00 Mindaugas Urbaitis. Ba- 09:00 Kulinarinis detektyvas 1/1 Pradėk nuo savęs 13:00 Stop
letas „Procesas”. (pagal to paties 09:30 Penkių žvaigždučių būstas juosta 13:30 Dainuoju Lietuvą
pavadinimo Franzo Kafkos roma- 5/11 10:00 Pasaulis pagal moteris 15:45 7 Kauno dienos 16:15 Linija,
ną) 13:20 Grupės „Sekmadienis” 10:30 Svajonių sodai 14/14 11:30 spalva, forma 16:45 Lietuva mūjubiliejinis koncertas „Po 30 metų” Aplink Lietuvą. Miestai 2/4 12:30 sų lūpose 17:10 (Ne)emigrantai
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų ga- Beždžionėlė šnipė 14:10 Beždžio- 18:00 Kultūringai su Nomeda
tvė. 16:00 Euromaxx 16:30 Klaus- nėlė ledo ritulininkė 16:05 Šoklusis 18:50 Istorijos perimetrai. 3 d. Krakite daktaro (su vertimu į gestų k.) bičiulis. Septinto padavimo smūgis žiai 19:45 Premjera. Popiežius.
17:20 Stilius (su vertimu į gestų k.) 18:00 Raudonas kilimas 4/6 18:30 Galingiausias visų laikų žmogus
18:15 Daiktų istorijos 19:00 Žmo- TV3 žinios 19:22 TV3 sportas 20:30 Panorama 20:52 Sportas.
nės, kurie sukūrė Lietuvą 19:45 19:27 TV3 orai 19:30 X Faktorius Orai 21:00 Skambantys pasauStambiu planu 20:30 Panora- 6/10 22:00 Horizontas 23:50 Išli- liai su Nomeda Kazlaus. Svema (su vertimu į gestų k.) 20:52 kęs gyvas 02:10 Džesabelė 03:40 čias – violončelės virtuozė Karine
Georgian 21:55 Dvi šimtmečio
Sportas. Orai (su vertimu į gestų Horizontas
legendos 23:25 Anapus čia ir
k.) 21:00 Klausimėlis.lt. HD. 21:30
dabar 00:15 Vilniaus lapai 2018.
UEFA „Tautų lygos” futbolo turnyras. Rumunija – Lietuva. Tiesiogi- 06:20 Baltijos galiūnų komandinis Tarptautinis literatūros festivalis
nė transliacija iš Ploješčio. 00:00 čempionatas 07:20 Sibirinio tigro 01:25 Žmonės, kurie sukūrė LieH. Berlioz. Dramatinė legenda paieškos 08:30 Tauro ragas 09:00 tuvą. Mykolas Romeris 02:15 Lilas
„Fausto pasmerkimas”
Sveikatos kodas 10:00 Vaikai šėls- ir Innomine

Pirmadienis, lapkričio 19 d.

21.00 val.
„Pavojai gelmėse 2. Rifas“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 2
11:10 Komisaras Reksas 12:00
Beatos virtuvė 13:00 Klauskite
daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Vartotojų
kontrolė 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 LRT forumas 22:30
Dviračio žinios 23:00 Premjera.
Genijus. Pikasas 00:00 LRT radijo
žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė
policija 2 01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
daktaro 03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
03:30 Teisė žinoti 04:00 LRT radijo žinios 04:05 (Ne)emigrantai
05:00 Seserys
06:00 Dienos programa 06:05
Mano gyvenimo šviesa (458)
06:35 Mano gyvenimo šviesa
(459) 07:05 Mano gyvenimo
šviesa (460) 07:35 Madagaskaro pingvinai (17) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (45) 09:05
Rimti reikalai (35) 09:40 KK2
penktadienis 11:15 Meilės sparnai (158) 12:20 Gyvenimo daina
(119) 13:20 Aukštakulnių kerštas
(11) 14:25 Dvi širdys (1293) 14:55
Dvi širdys (1294) 15:25 Dvi širdys
(1295) 15:55 Dvi širdys (1296)
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
PREMJERA Lituanos Locos
21:00 Rimti reikalai (43) 21:30
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
22:29 Telefoninė loterija 1634
22:30 Gaudynės 00:35 Akloji zona (21) 01:35 Auksas
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(8) 07:30 Žiniuonis (29) 08:30
Paskutinis faras (22) 09:30 Šuo
(2) 10:35 Kobra 11 (2) 11:40 Reali mistika (24) 12:45 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(9) 13:45 Žiniuonis (30) 14:45
Paskutinis faras (23) 15:45 Šuo
(3) 16:55 Kobra 11 (3) 18:00 Info
diena 18:30 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (61) 19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (10) 20:30 Varom! (9)
21:00 Pavojai gelmėse 2. Rifas
22:50 Sala 01:30 Karo vilkai. Likvidatoriai V (5) 02:25 Gyvi numirėliai (9)
05:35 Vantos lapas 06:00 Programa 06:05 TV parduotuvė
06:25 Kitoks pokalbis su D 07:00
Šiandien kimba 08:00 „Pražūtin-

gi smaragdai“ (14) 09:00 „24/7“
10:00 „Mentų karai: Kijevas.
Netikėk savo akimis“ (8/3) 11:10
„Albanas“ (12) 12:20 „Bitininkas“
(2/29) 13:30 TV parduotuvė 13:45
„Gluchariovas“ (2/41) 14:55 „Vienišas vilkas“ (8) 16:00 Reporteris 16:57 Orai 17:00 „Kelrodė
žvaigždė“ (20) 18:00 Reporteris
18:52 Orai 18:55 „Beveik negyvas“ (6) 20:00 Reporteris 20:27
Orai 20:30 Nuoga tiesa 22:00 Reporteris 22:55 Orai 23:00 Adomo
obuolys 00:30 Čempionai 01:05
„Bitininkas“ (2/29) 02:10 „Mentų
karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“ (8/4) 03:00 „Moterų daktaras“
(2/48) 03:50 „Šėtono medžioklė“
(13) 04:45 „Mentų karai: Kijevas.
Netikėk savo akimis“ (8/4) 05:35
Čempionai
06:20 Teleparduotuvė 06:50 Alisa Never (25) 07:55 Svajonių
princas (44) 08:25 Svajonių princas (45) 08:55 Svajonių princas
(46) 09:25 Svajonių princas (47)
09:55 Būrėja (25) 10:30 Būrėja
(4) 11:05 Akloji (56) 11:40 Nusivylusios namų šeimininkės (23)
12:40 Džekio Čano nuotykiai (72)
13:05 Muča Luča (23) 13:35 Kas
naujo, Skūbi-Dū? (11) 14:00 Antinas Gudruolis (21) 14:25 Džiunglių princesė Šina (4) 15:25 Savas
žmogus (67) 16:30 Būk su manim
(987) 17:00 Būk su manim (988)
17:30 Būk su manim (989) 18:00
Mano meilės šviesa (276) 18:30
Mano meilės šviesa (277) 19:00
Nusivylusios namų šeimininkės
(1) 19:55 Alisa Never (26) 21:00
Jaunavedžiai 22:50 Mano lemties diena (46) 00:45 Komisaras
Falkas. Kruvini deimantai 02:35
Džiunglių princesė Šina (4) 03:20
Sicilijos mafija (7)
05:05 (Ne)emigrantai 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo naktys 2017”
06:45 ARTi 07:05 Linija, spalva,
forma 07:30 Auklė Mun 07:40
Riteris Rūdžius 07:55 Detektyvė
Miretė 08:05 Aviukas Šonas 5
08:15 Vienuolynų kelias Lietuvoje 08:50 Kaip atsiranda daiktai
12 09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:15 Savaitė 13:10 Daiktų istorijos 14:00 Pasaulio lietuvių žinios
14:30 Popiežius. Galingiausias
visų laikų žmogus 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 Giminės po 20 metų 19:00 ARTi 19:15
Premjera. T. Kosciuškos priesaika
Krokuvos turgaus aikštėje 1794 m.
kovo 24 d 19:30 Premjera. Meistras, stebėjęs kasdienybę 20:10
Kultūros diena 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 Gotardo tunelis
23:00 Istorijos detektyvai 23:45
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
00:15 DW naujienos rusų kalba
00:30 Dabar pasaulyje 01:00
Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo naktys 2017”
01:45 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai” 02:40 Istorijos perimetrai. 3 d. Kražiai 03:30
Stambiu planu 04:15 ARTi 04:30
Į sveikatą! 04:55 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis 05:10 Giminės
po 20 metų (20 s.)
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21.00 val.
„Galutinis tikslas 5“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 2
11:10 Komisaras Reksas 12:00
Stilius 13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00
Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 19:30 (Ne)emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 UEFA „Tautų lygos”
futbolo turnyras. Serbija – Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Belgrado. 23:45 Klausimėlis 00:00
LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto
kriminalinė policija 2 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Stilius 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
daktaro 03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
03:30 Dviračio žinios 04:00 LRT
radijo žinios 04:05 Gyvenimas
05:00 Seserys
06:00 Dienos programa 06:05 Mano gyvenimo šviesa (461) 06:35
Mano gyvenimo šviesa (462)
07:05 Mano gyvenimo šviesa
(463) 07:35 Madagaskaro pingvinai (18) 08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris (46) 09:05 Rimti reikalai (36) 09:40 KK2 10:10 Nuo...
Iki... 10:45 Lituanos Locos 11:15
Meilės sparnai (159) 12:20 Gyvenimo daina (120) 13:20 Aukštakulnių kerštas (12) 14:25 Dvi širdys
(1297) 14:55 Dvi širdys (1298)
15:25 Dvi širdys (1299) 15:55 Dvi
širdys (1300) 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 PREMJERA Lituanos
Locos 21:00 Rimti reikalai (44)
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA 2:22 00:25 Akloji zona (22) 01:25 Gaudynės
07:00 Didžiojo sprogimo teorija (9)
07:30 Žiniuonis (30) 08:30 Paskutinis faras (23) 09:30 Šuo (3) 10:35
Kobra 11 (3) 11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (61)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (10) 13:45
Žiniuonis (31) 14:45 Paskutinis
faras (24) 15:45 Šuo (4) 16:55 Kobra 11 (4) 18:00 Info diena 18:30
Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (62) 19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (11)
20:30 Varom! (10) 21:00 Galutinis
tikslas 5 22:50 Pavojai gelmėse 2.
Rifas 00:40 Sekso magistrai (6)
01:50 Velniški Stivo Ostino išbandymai (17)
05:35 Čempionai 06:00 Programa

06:05 TV parduotuvė 06:25 Čempionai 07:00 10 min iki tobulybės
su Jurijumi 07:10 Skinsiu raudoną
rožę 08:00 „Pražūtingi smaragdai“
(15) 09:00 Adomo obuolys 10:00
„Mentų karai: Kijevas. Netikėk
savo akimis“ (8/4) 11:10 „Albanas“ (13) 12:20 „Bitininkas“ (2/30)
13:30 TV parduotuvė 13:45 „Gluchariovas“ (2/42) 14:55 „Vienišas
vilkas“ (9) 16:00 Reporteris 16:30
Lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00
„Kelrodė žvaigždė“ (21) 18:00 Reporteris 18:52 Orai 18:55 „Beveik
negyvas“ (7) 20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57 Orai
21:00 „Patriotai“ 22:00 Reporteris
22:55 Orai 23:00 Nuoga tiesa
00:00 „Konsultantas“ (10) 01:05
„Bitininkas“ (2/30) 02:10 „Vienišas
vilkas“ (1) 03:00 „Moterų daktaras“
(2/49) 03:50 „Šėtono medžioklė“
(14) 04:45 „Vienišas vilkas“ (1)
05:35 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu
06:20 Teleparduotuvė 06:50 Alisa
Never (26) 07:55 Svajonių princas (48) 08:25 Svajonių princas
(49) 08:55 Svajonių princas (50)
09:25 Svajonių princas (51) 09:55
Būrėja (26) 10:30 Būrėja (5) 11:05
Akloji (57) 11:40 Nusivylusios namų šeimininkės (1) 12:40 Džekio
Čano nuotykiai (73) 13:05 Muča
Luča (24) 13:35 Kas naujo, SkūbiDū? (12) 14:00 Antinas Gudruolis
(22) 14:25 Džiunglių princesė Šina (5) 15:25 Savas žmogus (68)
16:30 Būk su manim (990) 17:00
Būk su manim (991) 17:30 Būk su
manim (992) 18:00 Mano meilės
šviesa (278) 18:30 Mano meilės
šviesa (279) 19:00 Nusivylusios
namų šeimininkės (2) 19:55 Alisa
Never (27) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS Midsomerio žmogžudsytės IX. Šantažisto galas 23:05
Mano lemties diena (47) 01:05
Komisaras Falkas. Įkalinti 02:55
Džiunglių princesė Šina (5) 03:40
Jaunavedžiai
05:10 Giminės po 20 metų (20 s.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV
tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys 2017” 06:50 ARTi 07:05 Misija. Vilnija 07:30 Auklė Mun 07:40
Riteris Rūdžius 07:55 Džeronimas 08:20 Mokslo sriuba 08:50
Kaip atsiranda daiktai 12 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba 12:15 Gimę
tą pačią dieną 13:10 Anapus čia
ir dabar 14:00 Vienuolynų kelias
Lietuvoje 14:30 Meistras, stebėjęs
kasdienybę 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 18:15
Giminės 19:00 ARTi 19:15 Premjera. Lenkijos ankstyvosios istorijos paslaptys 19:50 Daiktų istorijos
20:35 Kultūros diena 20:55 FIBA
Čempionų lyga. Bairoito „Medi
Bayreuth” – Klaipėdos „Neptūnas”
23:00 Antradienio detektyvas.
Premjera. Komisaras ir jūra 00:30
DW naujienos rusų kalba 00:45
Dabar pasaulyje 01:15 Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis festivalis
„Bliuzo naktys 2017” 02:00 Grupės „Sekmadienis” jubiliejinis koncertas „Po 30 metų” 04:05 Daiktų
istorijos 04:55 Kultūrų kryžkelė.
Menora 05:15 Giminės.

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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21.00 val.
„Paskutinis reisas“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 2
11:10 Komisaras Reksas 12:00
Nacionalinė paieškų tarnyba 13:00
Klauskite daktaro 13:58 Loterija
„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15
Laba diena, Lietuva 16:30 Premjera. Seserys 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Mano
mama gamina geriau! 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 1 00:00 LRT radijo
žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė
policija 2 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
daktaro 03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
03:30 Klausimėlis 04:00 LRT radijo žinios 04:05 Specialus tyrimas
05:00 Seserys
06:00 Dienos programa 06:05 Mano gyvenimo šviesa (464) 06:35
Mano gyvenimo šviesa (465)
07:05 Mano gyvenimo šviesa
(466) 07:35 Madagaskaro pingvinai (19) 08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris (47) 09:05 Rimti reikalai
(37) 09:40 KK2 10:10 Nuo... Iki...
10:45 Lituanos Locos 11:15 Meilės
sparnai (160) 12:20 Gyvenimo daina (121) 13:20 Aukštakulnių kerštas (13) 14:25 Dvi širdys (1301)
14:55 Dvi širdys (1302) 15:25
Dvi širdys (1303) 15:55 Dvi širdys (1304) 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
PREMJERA Lituanos Locos 21:00
Rimti reikalai (45) 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS. PREMJERA Kruvini pinigai 00:15 Juodasis
sąrašas (1) 01:15 2:22
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(10) 07:30 Žiniuonis (31) 08:30
Paskutinis faras (24) 09:30 Šuo (4)
10:35 Kobra 11 (4) 11:40 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (62)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (11) 13:45 Žiniuonis (32) 14:45 Paskutinis faras
(25) 15:45 Šuo (5) 16:55 Kobra 11
(5) 18:00 Info diena 18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas
(63) 19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (12) 20:30
Varom! (1) 21:00 Paskutinis reisas 22:55 Galutinis tikslas 5 00:45
Sekso magistrai (7) 01:55 Velniški
Stivo Ostino išbandymai (18)
05:35 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu 06:00 Programa 06:05
TV parduotuvė 06:25 Lietuva tie-

siogiai 07:00 Vantos lapas 07:30
Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ (16)
09:00 „Patriotai“ 10:00 „Mentų karai: Kijevas. Kobros bučinys“ (9/1)
11:10 „Albanas“(14) 12:20 „Bitininkas“ (2/31) 13:30 TV parduotuvė
13:45 „Gluchariovas“ (2/43) 14:55
„Vienišas vilkas“ (10) 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:57
Orai 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ (22)
18:00 Reporteris 18:47 Orai 18:50
Rubrika „Renovacija. Tikrai verta“.” 18:55 „Beveik negyvas“ (8)
20:00 Reporteris 20:30 Lietuva
tiesiogiai 20:57 Orai 21:00 „Ant
bangos“ 22:00 Reporteris 22:52
Orai 22:55 Rubrika „Renovacija. Tikrai verta“.” 23:00 „Patriotai“
00:00 „Beveik negyvas“ (1) 01:05
„Bitininkas“ (2/31) 02:10 „Vienišas
vilkas“ (2) 03:00 „Moterų daktaras“
(2/50) 03:50 „Kambarinė“ (1) 04:45
„Vienišas vilkas“ (2) 05:35 Kaimo
akademija
06:20 Teleparduotuvė 06:50 Alisa
Never (27) 07:55 Svajonių princas (52) 08:25 Svajonių princas
(53) 08:55 Svajonių princas (54)
09:25 Svajonių princas (55) 09:55
Būrėja (27) 10:30 Akloji (24) 11:05
Akloji (58) 11:40 Nusivylusios namų šeimininkės (2) 12:40 Džekio
Čano nuotykiai (74) 13:05 Muča
Luča (25) 13:35 Kas naujo, SkūbiDū? (13) 14:00 Antinas Gudruolis
(23) 14:25 Džiunglių princesė Šina (6) 15:25 Savas žmogus (69)
16:30 Būk su manim (993) 17:00
Būk su manim (994) 17:30 Būk su
manim (995) 18:00 Mano meilės
šviesa (280) 18:30 Mano meilės
šviesa (281) 19:00 Nusivylusios
namų šeimininkės (3) 19:55 Alisa
Never (28) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS Midsomerio žmogžudystės IX. Ketverios laidotuvės
ir vienos vestuvės 23:05 Mano
lemties diena (48) 01:00 Komisaras Falkas. Pabaiga 02:55
Džiunglių princesė Šina (6) 03:40
Midsomerio žmogžudsytės IX.
Šantažisto galas
05:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
(1 s.) 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV
tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys
2017” 06:50 ARTi 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 atsiranda daiktai 12
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba 12:15 Istorijos perimetrai. 3 d. Kražiai 13:10
Kultūringai su Nomeda 14:00 Linija, spalva, forma 14:25 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus
15:15 Kaip atsiranda daiktai 12
15:40 Auklė Mun 15:50 Riteris
Rūdžius 16:05 Džeronimas 16:30
Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita 18:15 ARTi
18:30 Garsiau 18:55 FIBA Čempionų lyga. Panevėžio „Lietkabelis”
– Fuenlabrados „Montakit” 21:00
Kultūros diena 21:20 Elito kinas
23:15 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai” 00:15 DW
naujienos rusų kalba 00:30 Dabar
pasaulyje 01:00 Bliuzo vakaras.
XXV tarptautinis festivalis „Bliuzo
naktys 2017” 02:00 Komisaras ir
jūra 03:30 Kultūringai su Nomeda
04:15 ARTi 04:30 Už kadro. 04:55
Kultūrų kryžkelė. Trembita 05:10
Istorijos detektyvai
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22.30 val.
„Bet kokia kaina“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė 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 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Specialus
tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Atkurtos Lietuvos
kariuomenės 100-mečiui. Šventinis koncertas ir statulėlės „Lietuvos karžygys” įteikimo ceremonija 23:00 Premjera. Prieš audrą 1
00:15 Štutgarto kriminalinė policija
2 01:00 LRT radijo žinios 01:05 Gimę tą pačią dieną 02:00 LRT radijo
žinios 02:05 Beatos virtuvė 03:00
LRT radijo žinios 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 Ryto
suktinis su Zita Kelmickaite 04:00
LRT radijo žinios 04:05 Nacionalinė
paieškų tarnyba 05:00 Seserys
06:00 Dienos programa 06:05 Mano gyvenimo šviesa (467) 06:35
Mano gyvenimo šviesa (468) 07:05
Mano gyvenimo šviesa (469) 07:35
Madagaskaro pingvinai (20) 08:00
Volkeris, Teksaso reindžeris (48)
09:05 Rimti reikalai (38) 09:40 Namai, kur širdis (1) 10:25 KK2 10:55
Nuo... Iki... 11:30 Lituanos Locos
12:00 Meilės sparnai (161) 13:00
Gyvenimo daina (122) 14:00 Aukštakulnių kerštas (14) 15:00 Dvi širdys (1305) 15:30 Dvi širdys (1306)
16:00 Dvi širdys (1307) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra,
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00
Valanda su Rūta 21:00 Rimti reikalai (46) 21:30 Žinios 22:24 Sportas
22:28 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Bet kokia kaina
00:40 Juodasis sąrašas (2) 01:40
Kruvini pinigai 03:10 Alchemija
03:40 RETROSPEKTYVA
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(11) 07:30 Žiniuonis (32) 08:30
Paskutinis faras (25) 09:30 Šuo
(5) 10:35 Kobra 11 (5) 11:40
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (63) 12:45 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(12) 13:45 Žiniuonis (33) 14:45
Paskutinis faras (26) 15:45 Šuo
(6) 16:55 Kobra 11 (6) 18:00 Info
diena 18:30 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (64) 19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (13) 20:30 Varom! (2) 21:00
Kobra 22:45 Paskutinis reisas
00:40 Sekso magistrai (8) 01:45
Nusikaltimų tyrėjai (5)
05:35 Kaimo akademija 06:00 Programa 06:05 TV parduotuvė 06:25

Lietuva tiesiogiai 07:00 Kaimo akademija 07:30 Kitoks pokalbis su D
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ (17)
09:00 „Ant bangos“ 10:00 „Mentų
karai: Kijevas. Kobros bučinys“
(9/2) 11:10 „Albanas“ (15) 12:20
„Bitininkas“ (2/32) 13:30 TV parduotuvė 13:45 „Gluchariovas“
(2/44) 14:55 „Vienišas vilkas“ (11)
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 „Kelrodė
žvaigždė“ (23) 18:00 Reporteris
18:47 Orai 18:50 Rubrika „Verslo
genas“.” 18:55 „Beveik negyvas“
(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 genas“.” 23:00 „Ant bangos“
00:00 „Beveik negyvas“ (2) 01:05
„Bitininkas“ (2/32) 02:10 „Vienišas
vilkas“ (3) 03:00 „Moterų daktaras“
(2/51) 03:50 „Kambarinė“ (2) 04:45
„Vienišas vilkas“ (3) 05:35 Kitoks
pokalbis su D
06:20 Teleparduotuvė 06:50 Alisa
Never (28) 07:55 Svajonių princas
(56) 08:25 Svajonių princas (57)
08:55 Svajonių princas (58) 09:25
Svajonių princas (59) 09:55 Būrėja
(28) 10:30 Akloji (25) 11:05 Akloji
(59) 11:40 Nusivylusios namų šeimininkės (3) 12:40 Džekio Čano
nuotykiai (75) 13:05 Muča Luča
(26) 13:35 Kas naujo, Skūbi-Dū?
(14) 14:00 Antinas Gudruolis (24)
14:25 Džiunglių princesė Šina (7)
15:25 Savas žmogus (70) 16:30
Būk su manim (996) 17:00 Būk su
manim (997) 17:30 Būk su manim
(998) 18:00 Mano meilės šviesa
(282) 18:30 Mano meilės šviesa
(283) 19:00 Nusivylusios namų
šeimininkės (4) 19:55 Alisa Never
(29) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Nusikaltimas
šiaurėje. Kliuveris ir negyvas virėjas 22:55 Mano lemties diena (49)
00:55 Nusikaltimo vieta - Berlynas.
Mulas 02:35 Džiunglių princesė Šina (7) 03:20 Midsomerio žmogžudystės IX. Ketverios laidotuvės ir
vienos vestuvės
05:10 Istorijos detektyvai 06:00
Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys
2017” 07:05 Sporto galia 07:30
Auklė Mun 07:40 Riteris Rūdžius
07:55 Džeronimas 08:20 Į sveikatą! 08:50 Kaip atsiranda daiktai 12
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba 12:15
Stambiu planu 13:00 H. Berlioz.
Dramatinė legenda „Fausto pasmerkimas” 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 19:00 ARTi
19:15 Premjera. Kinas „Magnum”
objektyve 20:10 Kultūros diena
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
Lietuvių kino klasika 22:40 Anapus
čia ir dabar 23:30 Vienuolynų kelias Lietuvoje 00:00 DW naujienos
rusų kalba 00:15 Dabar pasaulyje
00:45 Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys 2017”
01:30 Elito kinas. Gyveno kartą
Uvė 03:30 Anapus čia ir dabar
04:15 ARTi 04:30 Mokslo sriuba
04:55 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas 05:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi (2 s.)

Penktadienis, lapkričio 23 d.

Šeštadienis, lapkričio 24 d.

Medžioklė“ (1/1) 13:30 TV parduotuvė 13:45 „Gluchariovas“
(2/45) 14:55 „Vienišas vilkas“
(12) 16:00 Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis su D 16:57 Orai
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ (24)
18:00 Reporteris 18:52 Orai
18:55 „Beveik negyvas“ (10)
19.30 val. 20:00 Reporteris 20:30 Kitoks
21.45 val.
pokalbis
su
D
20:57
Orai
21:00
„Labdaros renginys “Pasi„Labas, mes Mileriai“
Adomo obuolys 22:00 Reportedalink”“
ris 22:55 Orai 23:00 „Ant bangos“ 01:15 „Moterų daktaras“
(2/29; 2/30) 03:05 „Baltoji ver06:00 Lietuvos Respublikos him- gė“ (58; 59) 04:30 Vantos lapas 05:05 Džesika Flečer 5 06:00
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 04:50 „Kambarinė“ (1; 2)
Lietuvos Respublikos himnas
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
06:05 Gimę tą pačią dieną
Štutgarto kriminalinė policija 2
07:00 Gimtoji žemė 07:25 Pen11:10 Komisaras Reksas 12:00
ki draugai 3 09:00 Labas rytas,
06:50 Alisa Never (29) 07:55
(Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų
Lietuva 09:30 Žinios 11:30 AtSvajonių princas (60) 08:25 Svakontrolė 13:58 Loterija „Keno
kurtos Lietuvos kariuomenės
jonių princas (61) 08:55 Svajonių
Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba
100-mečiui. Iškilminga rikiuotė
princas (62) 09:25 Svajonių prindiena, Lietuva 16:30 Premjera.
ir karinės technikos paradas.
cas (63) 09:55 Būrėja (29) 10:30
Seserys 17:30 Žinios. Sportas.
Tiesioginė transliacija iš VilAkloji (26) 11:05 Akloji (27) 11:40
Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
niaus Konstitucijos prospekto
Nusivylusios namų šeimininkės
kodėl?” 18:30 Nacionalinė paieš13:30 Siena 14:35 Premjera.
(4) 12:40 Džekio Čano nuotykiai
kų tarnyba 19:30 Beatos virtuvė
Džesika Flečer 5 15:25 Klau(76) 13:05 Muča Luča (27) 13:30
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
simėlis 15:43 Loterija „Keno
Tinginių miestelis (1) 14:00 AntiPanorama 21:00 Dienos tema
Loto” 15:45 Žinios. Orai 16:00
nas Gudruolis (25) 14:25 Džiun21:20 Sportas 21:29 Loterija
Sveikinimų koncertas 17:30
glių princesė Šina (8) 15:25 Sa„Jėga” 21:30 Auksinis protas
Žinios. Sportas. Orai 18:00
vas žmogus (71) 16:30 Būk su
22:50 Fantastiškas penktadieTeisė žinoti 18:30 Vakaras su
manim (999) 17:00 Būk su manis. Premjera. Jonukas ir GryEdita 19:30 Stilius 20:25 Lonim (1000) 17:30 Būk su manim
tutė. raganų medžiotojai 02:25
terijos „Keno Loto” ir „Jėga”
(1001) 18:00 Mano meilės švieSiena. Tarp Rytų ir Vakarų 03:30
20:30 Panorama 20:52 Sporsa (284) 18:30 Mano meilės
Teisė žinoti 03:55 Auksinis protas 21:00 Muzikinė pramoginė
šviesa (285) 19:00 Nusivylusios
tas 05:05 Džesika Flečer 5
programa „Du balsai – viena
namų šeimininkės (5) 19:55 Ališirdis” 23:10 Premjera. Ištekėsa Never (30) 21:00 DETEKTYjusi už mafijos
VO
VAKARAS.
PREMJERA
Bro06:00 Dienos programa 06:05
Mano gyvenimo šviesa (470) kenvudo paslaptys. Neištekėjusi
06:35 Mano gyvenimo šviesa nuotaka 23:05 SNOBO KINAS 06:05 Dienos programa 06:10
(471) 07:05 Mano gyvenimo Zoologijos sodo prižiūrėtojo Madagaskaro pingvinai (20)
šviesa (472) 07:35 Madagaska- žmona 01:35 Nusikaltimo vieta 06:35 Nepaprastas Gumuro pingvinai (21) 08:00 Volkeris, - Berlynas. Pražūtingi veiksmai liuko gyvenimas (58) 07:05
Teksaso reindžeris (49) 09:05 03:10 Džiunglių princesė Šina “Nickelodeon” valanda. Keista
Rimti reikalai (39) 09:40 Namai, (8) 03:55 Nusikaltimas šiaurėje. šeimynėlė (3) 07:35 Sveiki atkur širdis (2) 10:25 KK2 10:55 Kliuveris ir negyvas virėjas
vykę į “Veiną” (9) 08:05 Riterių
Valanda su Rūta 12:00 Meilės
princesė Nela (13) 08:35 Tomo
sparnai (162) 13:00 Gyvenimo
ir Džerio pasakos (4) 09:00
daina (123) 14:00 Aukštakulnių 05:10 Giminės. Gyvenimas tę- Ogis ir tarakonai (71) 09:10
kerštas (15) 15:00 Dvi širdys siasi (2 s.) 06:00 Lietuvos Res- Ogis ir tarakonai (72) 09:20
(1308) 15:30 Dvi širdys (1309) publikos himnas 06:05 Bliuzo Ogis ir tarakonai (73) 09:30
16:00 Dvi širdys (1310) 16:30 vakaras. XXV tarptautinis festi- Nebijok pažinti 10:00 KINO
Labas vakaras, Lietuva 17:35 valis „Bliuzo naktys 2017” 06:50 PUSRYČIAI Sparkas. Kosminė
Gyvūnų policija 18:30 Žinios ARTi 07:05 Už kadro 07:30 Au- istorija 11:45 Kitokia Pelenės
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 klė Mun 07:40 Riteris Rūdžius istorija 13:30 Misija “Pelėdos”
Labdaros renginys “Pasidalink” 07:55 Džeronimas 08:20 Gar- 15:15 Bukas ir Bukesnis 17:30
23:00 SAVAITĖS HITAS. PREM- siau 08:50 Kaip atsiranda daik- Bus visko 18:30 Žinios 19:25
JERA Motina! 01:25 Netikėta sė- tai 12 09:15 Labas rytas, Lietuva Sportas 19:28 Orai 19:30 SU12:00 DW naujienos rusų kalba PERKINAS Džekas milžinų
kmė 03:05 Bet kokia kaina
12:15 Istorijos detektyvai 13:00 nugalėtojas 21:45 Labas, mes
7 Kauno dienos 13:25 Stop juos- Mileriai 00:10 Kosminė stotis
07:00 Didžiojo sprogimo teorija ta 13:50 Atspindžiai 14:20 Kinas 76 02:05 Motina!
(12) 07:30 Žiniuonis (33) 08:30 „Magnum” objektyve 15:15 Kaip
Paskutinis faras (26) 09:30 Šuo atsiranda daiktai 12 15:40 Au(6) 10:35 Kobra 11 (6) 11:40 klė Mun 15:55 Riteris Rūdžius 06:15 Didžiojo sprogimo teoMuchtaro sugrįžimas. Naujas 16:10 Premjera. Detektyvė Mi- rija (8) 06:45 Didžiojo sprogipėdsakas (64) 12:45 Įstatymas ir retė 16:20 Premjera. Aviukas mo teorija (9) 07:15 Didžiojo
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius Šonas 5 16:30 Laba diena, sprogimo teorija (10) 07:45
(13) 13:45 Žiniuonis (34) 14:45 Lietuva 18:00 Atkurtos Lietu- Didžiojo sprogimo teorija (11)
Paskutinis faras (27) 15:45 Šuo vos kariuomenės 100-mečiui. 08:15 Didžiojo sprogimo teo(7) 16:55 Kobra 11 (7) 18:00 Šventinis koncertas ir statulėlės rija (12) 08:45 Sveikatos ABC
NKL čempionatas. Mažeikių „Lietuvos karžygys” įteikimo ce- televitrina 09:00 Lietuvos ga“Ereliai” - Palangos “Kuršiai” remonija 19:35 Atkurtos Lietuvos liūnų komandinis čempiona20:00 Įstatymas ir tvarka. Spe- kariuomenės 100-mečiui 20:10 tas 10:00 Renovacija – misija
cialiųjų tyrimų skyrius (14) 21:00 Kultūros diena 20:30 Panora- įmanoma 10:30 Liūtas prieš
Pavojingas sandėris 23:10 Ko- ma 21:00 Dienos tema 21:20 hieną. Plėšrūnų žaidimai (1)
bra 01:00 Sekso magistrai (9) Sportas. Orai 21:30 Europos 11:40 Velniški Stivo Ostino
kinas. Blogi įpročiai 23:05 Gru- išbandymai (1) 12:35 Anthopė „Golden Parazyth”. Botanika nis Bourdainas. Nepažįstami
05:35 Kitoks pokalbis su D 06:00 00:00 DW naujienos rusų kalba kraštai (3) 13:30 Ekstrasensų
„Pasaulis iš viršaus“ 06:05 TV 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 mūšis (8) 15:55 Nusikaltimų
parduotuvė 06:25 4 kampai Bliuzo vakaras. XXV tarptau- tyrėjai (7) 17:00 Betsafe–LKL.
06:50 10 min iki tobulybės su tinis festivalis „Bliuzo naktys Lietkabelis - Neptūnas 19:30
Jurijumi 07:00 Adomo obuolys 2017” 01:35 Lietuvių kino kla- Muzikinė kaukė 22:05 MANO
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ sika. Amerikoniškoji tragedija. 2 HEROJUS Invazija 00:10 AŠ(18) 09:00 Nuoga tiesa 10:30 d 02:50 Dainuoju Lietuvą. Mu- TRUS KINAS Galva ar uodega
10 min iki tobulybės su Jurijumi zikinis šeštadienio šou 05:05 02:10 Muzikinė kaukė
10:40 „Čempionai“ 11:10 „Ant Skambantys pasauliai su Nobangos“ 12:20 „Gurovo bylos. meda Kazlaus
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako. 06:20 „Pasaulis iš viršaus“

06:40 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte 07:00 Programa
07:04 TV parduotuvė 07:20
„TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Marija Kazimiera Kaupaitė“ 07:55 „Pasaulis iš viršaus“
08:30 10 min iki tobulybės su
Jurijumi 08:45 Skinsiu raudoną
rožę 09:30 Vantos lapas 10:00
„Skonio reikalas“ 10:30 Kitoks
pokalbis su D 11:00 „Pagrindinis įtariamasis“ (4/2) 13:15 „Širdies plakimas“ (25; 26) 15:25
TV parduotuvė 16:00 Žinios
16:18 Orai 16:20 Čempionai
16:50 4 kampai 17:25 „Neišsižadėk“ (58) 18:00 Žinios 18:27
Orai 18:30 „Neišsižadėk “ (58
tęs.; 59) 20:00 Žinios 20:22
Orai 20:25 „Mentalistas“ (1;
2) 22:00 Žinios 22:27 Orai
22:30 „Mentalistas“ (2 tęs.)
23:10 „Mentų karai: Kijevas.
Sidabrinis durklas“ (4/3; 4/4)
00:45 „Širdies plakimas“ (21;
22) 02:45 „Merdoko paslaptys“
(3/11; 3/12) 04:40 „Juodosios
katės“ (11) 05:30 „Neprijaukinti.
Norvegija“
06:20 Teleparduotuvė 06:50
Pragaro katytė (15) 07:45 Džekas Hana kviečia į gamtą (69)
08:10 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai (148) 09:05
Tėvas Motiejus (23) 10:25 Būrėja (25) 11:00 Būrėja (26)
11:35 Šviežias maistas. Anos
Olson receptai (7) 12:05 Klasikiniai kepiniai. Anos Olson
receptai (15) 12:35 Akloji (24)
13:10 Akloji (25) 13:45 Nekviesta meilė 3 (46) 14:15
Nekviesta meilė 3 (47) 14:45
Nekviesta meilė 3 (48) 15:15
Nekviesta meilė 3 (49) 15:45
Širdele mano (20) 16:45 Širdele mano (21) 17:45 Akloji
(60) 18:20 Akloji (61) 18:55
Būrėja (6) 19:30 Įsimylėjęs
karalius (8) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Prieblanda.
Keredigionas 23:00 Tamsos
pakraštys 01:15 Zoologijos
sodo prižiūrėtojo žmona 03:25
Brokenvudo paslaptys. Neištekėjusi nuotaka
05:05 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Duokim garo! 07:30 Laiko ženklai. Lietuvos kariuomenės
kūrimas 1918–1919 m 08:00
Misija 08:30 ARTS21 09:00
Mano mama gamina geriau!
10:00 Lietuvos kariuomenės
diena 11:15 Į sveikatą! 11:45
Garsiau 12:15 Už kadro 12:45
Mokslo sriuba 13:15 Leitis. Vaidybinis filmas 14:00 Specialus
Vienos filharmonijos orkestro
„Koncertas už taiką” Versalio
karališkojoje operoje 15:30
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
16:00 Euromaxx 16:30 Klauskite daktaro 17:20 Stilius 18:15
Daiktų istorijos 19:00 Žmonės,
kurie sukūrė Lietuvą 19:45
Stambiu planu 20:30 Panorama 20:52 Sportas. Orai 21:00
Kino žvaigždžių alėja. Premjera. Topazas 23:00 Festivalis
„Gaida 2018” 00:35 Dabar pasaulyje 01:05 Europos kinas.
Blogi įpročiai 02:40 Istorijos
detektyvai 03:25 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Stasys Šilingas 04:15 Klauskite daktaro
05:05 Stilius
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Katechezė apie
aštuntąjį įsakymą:
„Melagingai
neliudyk”
Lapkričio 14 dienos bendrojoje trečiadienio audiencijoje popiežius Pranciškus
pasveikino didelę piligrimų
ir maldininkų minią šv. Petro
aikštėje, po to tęsė katechezių
ciklą apie Dievo įsakymus. Šį
kartą jis kalbėjo apie aštuntąjį
Dievo įsakymą, kuris nustato

žmogaus pareigą tiesai, įsako
nemeluoti, „klaidingai neliudyti“ prieš artimą.
Prieš katechezę taip pat
buvo perskaitytos eilutės iš
Jėzaus „Kalno pamokslo“ (
Mt 5,14-16), kurių šviesoje
popiežius paaiškino aštuntojo įsakymo prasmę:
„Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto,
kuris pastatytas ant kalno. Ir
niekas nevožia indu degančio
žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas
yra namuose. Taip tešviečia
ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų
darbus ir šlovintų jūsų Tėvą
danguje“.
Pasak Katekizmo, aštuntasis įsakymas draudžia klastoti
tiesą santykiuose su kitais (žr.
Nr. 2464). Iškreiptas bendravimas trukdo santykiams, tad
ir meilei. Kur yra melas, ten
nėra meilės, ten negali būti meilė. Ir kai kalbame apie
bendravimą tarp asmenų, galvoje turime ne vien žodžius,
bet ir gestus, laikyseną, net
tylą ar pasišalinimą. Asmuo
kalba viskuo, kuo yra ir ką
daro. Šia prasme mes visada
bendraujame. Visi mes gyvename bendraudami ir nuolatos balansuojame tarp tiesos
REKLAMA

ir melo.
Tačiau ką reiškia „sakyti tiesą“? Būti nuoširdžiais?
Arba tiksliais? Iš tiesų to nepakanka, nes galima nuoširdžiai klysti arba būti itin tiksliais smulkmenose, tačiau neapčiuopti visumos prasmės.
Kartais teisinamės: „sakiau
tai, ką jaučiau!“ Taip, tačiau
sureikšmindami savo požiūrį.
Arba tariame: „aš tik pasakiau
tiesą“. Galbūt, tačiau paviešindami asmeninius, konfidencialius dalykus.
Popiežius Pranciškus dar
kartą priminė, kad „apkalbos
žudo“, o liežuvis smeigia „tarsi peilis“. Apkalbinėtojas yra
tarsi teroristas, kuris numeta
bombą, sunaikina kito reputaciją ir ramiai sau pasišalina.
Šventasis Tėvas perspėjo savo klausytojus saugotis tokio
apkalbėjimo.
Kas yra tiesa? Šį klausimą

uždavė Pilotas būtent tada, kai
Jėzus, jo akivaizdoje, įgyvendino aštuntąjį įsakymą. Nurodymas „melagingai neliudyti
prieš artimą“ priklauso teisinei kalbai. Evangelijų kulminacija yra Jėzaus Kančios,
Mirties ir Prisikėlimo pasakojimas. Ir tai taipogi yra pasakojimas apie teisminį procesą,
nuosprendžio įvykdymą ir negirdėtą pasekmę.
Piloto tardomas Jėzus sako:
„Aš tam esu gimęs ir atėjęs į
pasaulį, kad liudyčiau tiesą“
(žr. Jn 18,37). Jėzus liudija
savo kančia, savo mirtimi.
Evangelistas Morkus pasakoja, jog šimtininkas, stovėjęs priešais ir matęs, kaip jis
šaukdamas mirė, tarė: „Iš tikro šitas žmogus buvo Dievo Sūnus! (Mk 15,39). Nes
mirdamas tokiu būdu Jėzus
apreiškia Tėvą, jo gailestingą
ir ištikimą meilę.
Tiesa visiškai išsipildo Jėzaus asmenyje, jo būde gyventi ir mirti, kuris yra santykio su Tėvu vaisius. Tokią
Dievo vaikų būklę Prisikėlusysis dovanoja ir mums,
siųsdamas Šventąją Dvasią,
kuri yra Tiesos Dvasia, patvirtinanti mūsų širdyse, jog
Dievas yra mūsų Tėvas (žr.

Rom 8,16).
Kiekvienu savo veiksmu
žmogus šią tiesą patvirtina
arba paneigia: nuo mažų kasdieninių situacijų iki svarbiausių pasirinkimų. Jų pamatinė
logika yra ta pati.
Paklauskime savęs: kokią
tiesą patvirtina mūsų, krikščionių, žodžiai ir pasirinkimai. Kiekvienas gali paklausti
savęs: ar liudiju tiesą ar esu,
daugiau ar mažiau, tik „tiesa“ persirengęs melagis. Mes
nesame išskirtiniai vyrai ar
moterys. Tačiau esame vaikai dangiškojo Tėvo, kuris
yra geras, nenuvilia ir žadina
širdyje meilę artimui.
Ši tiesa išreiškiama ne tiek
žodžiais, kiek pačiu gyvenimo būdu ir yra regima kiekviename veiksme. Ši moteris
yra „teisi“, šis vyras yra „teisus“: matome tai, nors galbūt
jie neatveria burnos. Nes taip
gyvena. Tai yra gražus gyvenimo būdas.
Tiesa yra nuostabus Dievo
apsireiškimas, parodantis savo Tėvo veidą ir savo neribotą meilę. Ši dovana atitinka
žmogaus protą ir tuo pat metu
jį be galo pranoksta, nes nužengė iš dangaus ir įsikūnijo
nukryžiuotame ir prisikėlusiame Kristuje. Ji tampa regima
tuose, kurie priklauso Jam ir
elgiasi kaip Jis.
„Melagingai neliudyti“
reiškia gyventi kaip Dievo
vaikams, kurie nepaneigia
savęs pačių ir kiekvienu savo
veiksmu iškelia didingą tiesą:
Dievas yra Tėvas, Juo galima
pasitikėti. Aš pasitikiu Dievu,
kuris myli mane, myli mus.
Tai didžioji tiesa iš kurios
gimsta „mano“ tiesa ir buvimas teisiu, o ne melagiu.

Pasaulinė Klimato
konferencija Katovicuose ir seminaras
Vatikane
Spėjama, kad nuo XIX amžiaus pabaigos mūsų planetos
temperatūra pakilo 1,1 Celsijaus laipsnio ir kad tai esmingai susiję su žmonijos industrine veikla, kurios apimtys
nuo to laiko didėja.
Prognozuojama, kad ateinančiais dešimtmečiais temperatūros kilimas yra „užprogramuotas“, tačiau imantis priemonių galima atšilimą
sulaikyti ties 1,5 laipsnio riba ar bent mažiau 2 laipsnių.
Nesiimant jokių priemonių,
toliau industrializuojantis to-

Popieškosios mokslų akademijos būstinė yra Vatikano soduose

kioms milžiniškoms šalims,
kaip Kinija ar Indija, šios ribos po kelių dešimtmečių bus
ženkliai peržengtos. O tai nėra gera naujiena. Vienas ar du
laipsniai gali atrodyti nedaug.
Tačiau vienas klimato mokslininkas pasiūlė tai sugretinti
su tuo atveju, kai mūsų kūno
temperatūra pakyla dviem
laipsniais: jaučiamės blogai,
ligoti. Panašiai, dviejų laipsnių pokytis reikšmingai įtakoja visą ekosistemą.
Daugėja tyrimų, kurie padeda vis labiau suprasti klimato kaitą ir jos pasekmes
pačiai žmonijai. Vienas iš tokių yra 2018 metų kovo mėnesį paskelbta išsami Pasaulio
banko studija apie „klimato
migraciją“ (žr. Groundswell :
preparing for internal climate
migration). Tyrėjai susitelkė
į tris regionus – subsaharinę
Afriką, pietų Aziją ir lotynų
Ameriką, kur gyvena daugiau
nei pusė besivystančių kraštų populiacijos. Nustatyta,
kad klimato kaitos pasekmės
– ypač žemės ūkio veiklą suparalyžiuojantis lietaus trūkumas, perteklius ar pakitęs
ritmas, taip pat potvyniai ir
vandens lygio kilimas – per
artimiausius tris dešimtmečius gali lemti 143 milijonų
asmenų migraciją, dažniausiai
iš kaimiškų vietovių į miestus.
Blogiausių scenarijų galima
išvengti, viena vertus, lėtinant
klimato kaitą, antra vertus,
ruošiantis iš anksto klimato
migracijai, kad ji netaptų socialiniu chaosu.
Klimato kaita yra globali
problema, kurios negali išspręsti jokia valstybė atskirai. Ji organiškai susijusi su
kitomis problemomis: kova
su skurdu ar vystymosi skatinimu. Prasminga jas spręsti
kartu. Bendros nuostatos, politikos, aplinkos apsaugos kriterijai yra formuojami Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencijose. Gruodžio 2-14
dienomis Lenkijoje, Katovicuose, įvyks 24 konferencija

(Cop24). Ji susitelks į 2015
metų (Cop21) konferencijos
Paryžiuje, kurioje buvo susitarta dėl kelių esminių nuostatų, įgyvendinimą. Prieš šią
konferenciją buvo paskelbta
ir popiežiaus Pranciškaus enciklika apie bendrus namus
„Laudato sì“, kurioje pabrėžiama, kad nebeturime laiko:
reikia veikti nedelsiant, nes
dabartinė situacija yra netvari
ir jos lūžio taškas nėra toli.
Neatsitiktinai artėjant Klimato konferencijai Katovicuose „Klimato kaitos, planetos sveikatos ir žmonijos
ateities“ klausimai atsirado
ir Popiežiškosios mokslų
akademijos kasmetinio suvažiavimo darbotvarkėje šiomis dienomis. Šioms problemoms skiriami lapkričio 15
dienos debatai. Jų pristatyme
paminimas politinės valios
atsilikimas nuo mokslinių
tyrimų, nuo prognozių ir rekomendacijų. Tarp keliolikos pranešėjų yra du Nobelio
premijos laureatai. Vokietis
Hansas Joachimas Schellnhuberis, Potsdamo klimato kaitos pasekmių tyrimų instituto direktorius emeritas, 2007

m. Nobelio laureatas, parengė pranešimą apie „Didžiąją
tranformaciją“. Amerikietis,
1997 m. Nobelio fizikos premijos laureatas iš Standfordo
universiteto Steven Chu aptars „klimato kaitą ir būdus
sukurti tvarią ateitį“.
VATICAN NEWS

Ir katalikai
juokiasi...

Numirė vyras, o po metų
numirė ir jo žmona. Patenka
ji į rojų ir mato: važinėja visi
ratuoti, vieni geresniais automobiliais, kiti prastesniais, treti
motociklais. Klausia ji Petro:
– Kodėl čia pas jus visi taip
skirtingai gyvena?
– Na, – sako Petras, – čia priklauso nuo vedybinės ištikimybės žemėj, žemiškam gyvenime. Kas mažiau nusidėjo, tam
geresnė mašina, kas daugiau
– blogesnė.
Po kurio laiko vaikštinėja
Petras po rojų, žiūri sėdi moteriškė ant suoliuko ir verkia.
Sako:
– Kas yra?
– Mačiau, mano vyras dviračiu nuvažiavo...
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Lapkričio 17 d.
ŠEŠTADIENIS
Tarptautinė studentų diena
Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena
Saulė teka 07:50
leidžiasi 16:16
Dienos ilgumas 08.26
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Dionyzas, Elžbieta, Grigalius,
Getautas, Gilvilė, Viktorija
Tinkamas laikas sėti:
baklažanus, cukinijas, moliūgus, patisonus, pomidorus,
paprikas, žirnius, pupas ir pupeles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.

17

Š E ŠTA D I E N I S

-4
+1

KLAIPĖDA

VILNIUS

+3 +5

SEKMADIENIS

LAPKRIČIO

18

+3
+5

KLAIPĖDA

VILNIUS

+2 +4
LAPKRIČIO

19

+5 +7

P I RM A D I E N I S

+3
+4

KLAIPĖDA

VILNIUS

+2 +3
LAPKRIČIO
Atsakymai

20

+3 +4

ANTRADIENIS

-3
+2

KLAIPĖDA

VILNIUS

-4

LAPKRIČIO

21

0

-2

-5

LAPKRIČIO

22

-4
-1

KLAIPĖDA

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Pikti greit sensta.

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

Lošimas
Nr. 1340
2018-11-14

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 15, 17, 32,
38, 39, 42
Vikingo skaičius: 07

Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
6+1 - 3000000.00€
6 skaičiai

0

238287.00€ 0

5+1 skaičius 32136.50€ 1
5 skaičiai

568.50€

5

4+1 skaičius 81.00€

42

4 skaičiai

8.50€

261

3+1 skaičius 4.50€

701

3 skaičiai

1.50€

4451

2+1 skaičius 1.25€

5125

2 skaičiai

0.75€

33714

Kito tiražo prognozė:

4,4 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

Savaitė istorijos puslapiuose

LAPKRIČIO
Atsakymai
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1700
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m. lapkričio 20 d.: JT priėmė vai1452 m. senosios bazilikos vietoje.
ko teisių deklaraciją.
m. lapkričio 18 d.: JAV įvesta viem. lapkričio 17 d.: Škotų keliautoninga laiko skaičiavimo sistema.
m. lapkričio 21 d.: įvykdytos
jas Deividas Livingstonas pirmaKražių skerdynės. Rusijos valdžia
sis iš europiečių Zambezės upėje (Afrikoje) Iki tol kiekvienas miestas turėjo savo laiką.
aptiko 120 metrų aukščio krioklius, kuriuos
m. lapkričio 18 d.: Latvijos tautos brutaliai susidorojo su žmonėmis, pasipriešipavadino karalienės Viktorijos vardu.
taryba paskelbė nepriklausomą nusiais valdžios ketinimui uždaryti Kražių viem. lapkričio 17 d.: Atidaryta lai- Latvijos Respubliką. Pirmuoju prezidentu iš- nuolyno bažnyčią.
rinktas Karlis Ulmanis.
m. lapkričio 21 d.: pirmą kartą
vyba Sueco kanalu.
žmonės – Jean-François Pilâtre
m. lapkričio 19 d.: Didžiausias
m. lapkričio 17 d.: Sibiras oficiapotvynis Sankt Peterburgo is- de Rozier ir François Laurent d’Arlandes skriliai tapo Rusijos dalimi.
do oro balionu.
m. lapkričio 17 d.: Pietų Afrikos torijoje. Vandens lygis Nevoje pakilo 4,14 m
aukščiau
ordinaro.
Sugriauti
462
ir
apgriauti
3
m. lapkričio 21 d.: Rygoje sukompanija „De Birs“ pirmoji pra681
namas.
Nuskendo
208
žmonės.
griuvus prekybos centrui žuvo
dėjo gaminti dirbtinius deimantus.
54
žmonės,
daugybė
sužeistų.
m. lapkričio 19 d.: (29 metų)
m. lapkričio 18 d.: Valkininkų
m.
lapkričio
22 d.: Danija, RuAmerikietė
Kenė
Makogi
iš
Ajomūšyje Valkininkų konfederacivos
valstijos
pagimdė
keturis
berniukus
ir
tris
sija,
Saksonija
ir Lenkija-Liejos bajorai sutriuškino Lietuvos didikų Sapiemergaites. Manoma, kad tai buvo pirmasis tuva pasirašė sutartį dėl Švedijos valstybės
gų kariuomenę.
kartas, kai moteris pagimdė septynetuką ir pasidalinimo.
m. lapkričio 18 d.: vokiečių sauvisi naujagimiai išgyveno.
m. lapkričio 22 d.: Dalase nugumo policijos ir SD Lietuvoje
m. lapkričio 20 d.: Šveicarų rešautas JAV prezidentas Džonas
vadas Karlas Jėgeris įsakė uždaryti visus Lieformatas
Žanas
Kalvinas
sukūrė
Kenedis.
tuvos čigonus į stovyklą Ežerėlyje, o jų turtą
savo bažnyčios reformavimo teoriją.
m. lapkričio 23 d.: Švedai įženkonfiskuoti.
m. lapkričio 20 d.: Vokietijoje
gė į Klaipėdą ir užvaldė beveik
m. lapkričio 18 d.: popiežius Urprasidėjo veikti Niurnbergo karo visą Kuršių neriją. Klaipėda švedai valdė iki
bonas VIII pašventino Šv. Petro
1635 m.
katedrą Romoje. Katedros statyba prasidėjo nusikaltimų tribunolas.
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+2
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Lapkričio 19 d.
PIRMADIENIS
Tarptautinė tualetų diena
Saulė teka 07:54
leidžiasi 16:13
Dienos ilgumas 08.19
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Matilda, Dainotas, Rimgaudė,
Dainius
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, porus,
česnakus, pomidorus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti, šaldyti vaisius.

Lapkričio 21 d.
TREČIADIENIS
Pasaulinė sveikinimosi diena
Pasaulinė televizijos diena
Tarptautinė geografinių informacinių sistemų diena
Pasaulinė lėtinės obstrukcinės plaučių ligos diena
Saulė teka 07:58
leidžiasi 16:10
Dienos ilgumas 08.12
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Gomantas, Eibartė, Honorijus,
Alberta, Norgaudas, Girenė,
Honoratas, Tomas
Tinkamas laikas sėti:
žirnius, pupas ir pupeles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

LAPKRIČIO

-4 +1

Lapkričio 18 d.
SEKMADIENIS
Latvijos nepriklausomybės
diena
Europos supratimo apie
antibiotikus diena
Pasaulinė diena žuvusiems
eismo įvykiuose atminti
Saulė teka 07:52
leidžiasi 16:14
Dienos ilgumas 08.22
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Salomėja, Ginvydas, Ginvydė, Otonas, Romanas, Otas,
Vestina
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, porus,
česnakus, pomidorus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

Lapkričio 20 d.
ANTRADIENIS
Afrikos industrializacijos
diena
Saulė teka 07:56
leidžiasi 16:11
Dienos ilgumas 08.15
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Feliksas, Jovydas, Vaidvilė,
Laimis
Tinkamas laikas sėti:
žirnius, pupas ir pupeles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti, šaldyti vaisius.

ORAI

1883
1918
1824

1783

1997

2013
1699

1541
1945

1963
1629

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

38
39

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
13000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 7650 nSv/val.

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

