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NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

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

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

SKAITYKITE 9 P.

PRIENŲ RAJONO 
SMULKIŲJŲ IR 
VIDUTINIŲ PIENO 
GAMINTOJŲ 
ASOCIACIJOS
VIEŠAS LAIŠKAS

Šiaurės šalių savaitė 
Ašmintoje

SKAITYKITE 2 P.

Ekologiškai 
ūkininkaujantieji 
paramą gali prarasti 
dėl klaidų

SKAITYKITE 4 P.

Iš tarptautinio šokių 
festivalio-konkurso  
su laimėjimais!

SKAITYKITE 2 P.

Nemuno 
dešinioji 
pakrantė bus 
pritaikyta 
bendruomenės 
ir verslo 
poreikiams

SKAITYKITE 6 P.

Pagrindinis „Vilties paukštės“ 
prizas iškeliavo į Šeduvą

Abrikosų ir 
migdolų tarta

SKAITYKITE 7 P.
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Lietuvos ir Kirgizijos ministrai 
sutarė dėl lietuviškų viršukalnių 
pavadinimų Tian Šanyje
Lietuvos ir Kirgizijos 
užsienio reikalų ministrai 
sutarė pagreitinti 
procedūras dėl lietuviškų 
viršukalnių pavadinimų 
Tian Šanio kalnuose 
įteisinimo.

Kaip pranešė Lietuvos už-
sienio reikalų ministerija, Li-
nas Linkevičius su Vilniuje 
viešinčiu Kirgizijos ministru 
Čingizu Aidarbekovu šią ga-
limybę aptarė trečiadienį.

Lietuvos alpinistai nuo 
1959–2018 metais įkopė į še-
šias bevardes viršukalnes, ku-
rios pavadintos Lietuvai ir Kir-
gizijai svarbiais vardais.

„Viršukalnių pavadinimų 
įteisinimas yra svarbus ne tik 
simboline prasme. Tai paska-
tintų alpinistus ir apskritai tu-
ristus dar aktyviau keliauti į 
Kirgiziją “, – sakė ministras 
L. Linkevičius.

Jis išreiškė paramą Kirgizi-
jos siekiams stiprinti santykius 
su Europos Sąjunga derantis 

dėl naujo bendradarbiavimo 
susitarimo.

Ministrai taip pat pasirašė 
dvišalius susitarimus dėl eko-
nominio bendradarbiavimo ir 
dėl vizų atsisakymo turintiems 
diplomatinius pasus, aptarė 
galimybes plėtoti bendradar-
biavimą transporto ir logisti-
kos, informacinių technolo-
gijų, švietimo, žemės ūkio, 
lengvosios pramonės ir kito-
se srityse.

Pagal dvišalės prekybos ap-
imtis Kirgizija užima 61 vietą 
tarp Lietuvos prekybos par-
tnerių. Lietuvos ir Kirgizijos 
prekybos apimtys 2017 metais 
sudarė 51,8 mln. eurų.

Tian Šanio kalnuose yra pro-
fesionalaus lietuvių alpinizmo 
pradininko Gedimino Akstino, 
kino režisieriaus Algimanto 
Vidugirio, lietuvių literatūros 
pradininko Martyno Mažvy-
do, taip pat Žalgirio, Nemuno, 
Lietuvos tūkstantmečio ir kitos 
viršukalnės.  BNS

Laima
DUOBLIENĖ

Jau ne pirmus metus 
per Lietuvą keliaujanti 
neįgaliųjų meno mėgėjų 
kolektyvų šventė „Vilties 
paukštė“ lapkričio 20 d. 

nusileido ir Prienuose. Čia 
vyko šios šventės finalinis 
renginys.

„Vilties paukštė“ – tai Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos 
rengiamas ir puoselėjamas 
vokalinių ansamblių, kai-
mo kapelų, muzikos atlikėjų 
tradicinis renginys. Rugsėjo 

ir spalio mėnesiais renginio 
atrankos turai buvo surengti 
šešiuose Lietuvos miestuo-
se, kuriuose dalyvavo per 
60 meno kolektyvų. Juose 
geriausiai pasirodę kolekty-
vai ir koncertavo finaliniame 
„Vilties paukštės 2018“ ren-

Finaliniame renginyje dalyvavusių kolektyvų vadovai, vertinimo komisija ir organizatoriai. 

Mūsų Birštono senosios 
kapinės matę daug 
netekčių – atsisveikinimo 
su artimaisiais, skausmo ir 
ašarų... Sunku įsivaizduoti 
ir nustatyti, kokią teritoriją 
jos užimtų dabar, ar būtų 
nesunaikintos, jeigu 
nebūtų jas saugančios ir 
juosiančios akmeninės 
tvoros...

Pakalbinus vieną iš vyriau-
sių birštoniečių gerb. Marijoną 
Tankevičiūtę-Bendoravičienę 
(kadaise gyvenusią šalia ka-
pinių), ji papasakojo, kad už 
kapinių tvoros, į išorę, auto-
busų stoties link, buvo laido-
jami žydų tautybės žmonės, o 
aplink juos – nekrikštyti ir sa-
vižudžiai. Tą laikmetį primena 
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Maisto kuponai bus skirti tik vaikams  
Vyriausybei planuojant įvesti maisto kuponų sistemą, pirmajame 
jos etape galės dalyvauti tik šeimos, auginančios ikimokyklinio 
amžiaus vaikus, tačiau kuponai bus skirti tik vaikams. Vyriausybė 
dėl kuponų sistemos dar turės kreiptis į Europos Komisiją.

Muziejai kartą per mėnesį priims nemokamai
Kultūros ministerijai pavaldūs muziejai lankytojus nuo kitų 
metų kartą per mėnesį priims nemokamai. L. Ruokytė–Jonsson 
priminė, kad šiemet muziejai nemokamai atverti tik 
moksleiviams.

tik per stebuklą iki šiol išlikęs 
vienintelis, datuojamas 1911 
metais kapelis su paminklu, 
kaip patvirtinimas buvusios 
laidojimo tradicijos, kai tuo-
met visi „netilpo“ kapinėse... 
Marijonai iki šiol akyse stovi 
kraupus vaizdas, kai pokariu, 
maždaug apie 1955 metus, iš-
trauktą iš Nemuno nuskendu-
sį nuogą vyrą atvežė ir kaip 
bulvių maišą, be jokių cere-
monijų, išvertė į iškastą šalia 
kapinių duobę. Neišsiaiškino 
nei jo vardo, nei pavardės, 
nei kas toks, nei iš kur. Laikas 
sulygina visus..., nes ir kapas 
neišlikęs.

Keleri metai atgal, prieš 
Vėlines eidamas į kapines 
sutikau birštonietę gerb. Zi-
tą Kamarauskaitę. Užsukus 
mudviem į kapines aplanky-
ti artimųjų kapų, aš Zitos pa-

klausiau, kuo gi nusipelnė to-
kios pagarbos lenkų tautybės 
moteris (1850–1911) Felicija 
Michalowskich-Machwitz, 
kad ji viena palaidota tokio-
je didelėje kapui skirtoje teri-
torijoje, aptvertoje įmantraus 
dizaino metaline tvorele. Zi-
ta iš savo tėvų sužinojo, kad 
Felicija gydėsi Birštone, o kai 
buvo pradėta statyti dabartinė 
bažnyčia, paaukojo jos staty-
bai pinigų. Bet didžiausias šios 
moters nuopelnas birštonie-
čiams yra tai, kad ji finansavo 
kapinių tvoros statybą – už 
jos paaukotus pinigus buvo 
suvežti Nemuno pakrantėse 
surinkti akmenys ir kapinių 
teritorija aptverta akmenine 
tvora. 1911 metais šiai mote-
riai mirus, buvo užsakytas pa-
minklas jos atminimui pagerb-

Birštonieti! Sustojęs pagerbk tylos 
minute ti, bet prasidėjus Pirmajam pa-

sauliniam karui jis buvo laiki-
nai paslėptas (norint apsaugoti 
paminklą nuo sunaikinimo ar 
apgadinimo). Ir tik pasibaigus 
karui garbingam moters poel-
giui atminti ir buvo pastaty-
tas marmurinis paminklas, o 
jos kapo teritorija aptverta iki 
šiol išlikusia metaline tvore-
le. Todėl drąsiai galima teigti, 
kad jeigu ne Birštono kapus 
sauganti akmeninė tvora, tai 
kapinės būtų sunykusios ar-
ba panaikintos, kaip ir mūsų 
protėvių atmintis, nes sovie-
tmečiu įvairūs į Birštoną atsi-
kėlę gyventi ir dirbti „politiniai 
veikėjai – klapčiukai“ buvo 
užsimoję įkurti kapinių vieto-
je parką, kad poilsiautojams 
būtų gražiau ir kapinės ne-
gadintų miestelio įvaizdžio... 
Atvykusiems į mūsų Birštoną 
neskauda taip širdies, kaip čia 
gimusiems ir augusiems prieš-
kariu ir po karo, kurių artimie-
ji – proseneliai čia palaidoti. 

Mūsų protėviai prisidėjo savo 
darbu prie kurorto vystymo 
– kovojo už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Birštonas 
– jų namai.

Prisimenu š. a. Juozo Buzo, 
gyvenusio Kernuvėse (dabar 
Birštono seniūnijos teritorija), 
pasakojimus apie XX a. pra-
džios Birštoną, kaip prie Ne-
muno pakrančių buvo sprog-
dinami ir vežami akmenys ne 
tik Birštono bažnyčios pama-
tų statybai, bet ir kapinių tvo-
rai aptverti.

Pati Marijona Tankevičiū-
tė- Bendoravičienė gimė ir 
užaugo šalia dabartinės Birš-
tono „Seklytėlės“ teritorijos – 
į kurorto pusę. Kaip tik pro jų 
nuosavybės teritoriją link Ne-
muno, kalno įdubime, vingia-
vo kelias, kuriuo buvo vežami 

akmenys. Šiuo keliu buvo ve-
žami ir nupjauti medžiai, o šal-
tuoju metų periodu gabenami 
ledai iš Nemuno. Šaldytuvų 
tuomet nebuvo – kad ilgiau 
išsilaikytų nesugedęs mais-
tas, kasdavo rūsius – „ledau-
nes“, kurių grindis išklodavo 
ledais ir taip sugebėdavo iš-
laikyti produktus iki šilto me-
tų periodo.

Prieškariu Birštono centre 
gyveno kelios dešimtys šei-
mų, kurios turėjo savo nuo-
savybę, tai liudija Birštono 
istorijos muziejuje ekspo-
nuojamas 1940 metų Biršto-
no miestelio planas-maketas. 
Okupacijos metais lenkai sa-
vo nuožiūra padarė „buvusios 
Birštono teritorijos maketą“, 
bet tai mums garbės neduo-
da. Vis teigiama, kad Biršto-
nas labai pasikeitė ir išgražė-
jo. Norint šį faktą įrodyti, rei-
kia pateikti nors prieš 80 metų 
buvusią situaciją kurorte: kas 
gyveno, kur, gatvių pavadini-
mus, alėjas ir t. t.

Tuomet dabartiniams Birš-
tono gyventojams ir besido-
mintiems istorija kurorto sve-
čiams būtų įdomu palyginti 
pasikeitimus bei įvertinti pers-
pektyvą. Su šia idėja savo lai-
ku kreipiausi į Birštono savi-
valdybės administraciją. Idė-
jai buvo pritarta, bet tuomet 
nebuvo numatyta biudžeto 
planuose skirti lėšų pagerb-
ti mūsų miestelio senolius, 
kurie klojo pamatus kurorto 
vystymui. Pinigų ir nebus, 
jeigu mes patys to nenorėsi-
me, kaip ir prisiminti kelias 
dešimtis šeimų, kurioms esa-
me dėkingi už išsaugotą mies-
telio istoriją.

Nyksta mūsų prieškariu gi-
mę birštoniečiai, keičiasi kar-
tos, bet dega viltis, kad kasmet 
lapkričio 1–2 d. vis mirgės ant 
kapelių kaip jonvabaliai de-
gančios žvakutės. Ir kad atėję 
į kapines ne tik mes, bet ir mū-
sų anūkai galės PAGERBTI 
TYLOS MINUTE VISUS – 
NET IR TUOS, KURIŲ PA-
LAIDOJIMO VIETOS–KA-
PAI NEIŠLIKO, nes mes visi 
susaistyti bendražmogiškais 
jausmais, prisiminimais, noru 
gyventi, o atėjus laikui– kad 
prisimintų ir mus...

 Pagarbiai Jonas Raiskas 

Iš tarptautinio šokių festivalio-konkurso
„Baltic Amber Suwalki 2018“ – su 
laimėjimais!
Lapkričio 17 d. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centro pagyvenusių 
liaudiškų šokių 
kolektyvas „Vajaunas“ 
dalyvavo tarptautiniame 
šokių festivalyje-konkurse 
„Baltic Amber Suwalki 
2018“, kuriame dalyvavo 
apie 80 šokių kolektyvų. 

Tai buvo išties puošnus 

renginys, kuriame galima 
buvo pamatyti įvairių šokių 
stilių bei amžiaus grupių pa-
sirodymus.  Festivalio-kon-
kurso dalyvių pasirodymus 
vertino kompetentinga komi-
sija – įžymūs Lenkijos cho-
reografai.

Vertinta už artistiškumą, 
meninį šokio kompozicijos 
atlikimą, sceninio įvaizdžio, 
muzikos bei šokio judesių 
atitikimą pasirinktam šokio 

stiliui, šokio kompozicijos 
sudėtingumą, šokio ir jude-
sio sinchroniškumą.

Geriausiai pasirodę daly-
viai kiekvienoje amžiaus ka-
tegorijoje apdovanoti 1, 2, 3 
vietos diplomais. Džiaugia-
mės, kad kolektyvo „Vajau-
nas“ šokis „Apsukinis“ (cho-
reografija S. Vaitkevičiaus, 
muz. liaudies) įvertintas pir-
mąja vieta.

VAJAUNAS 

Šiaurės šalių savaitė Ašmintoje

Ašmintos bibliotekoje vyko 
renginiai, skirti Šiaurės 
šalių bibliotekų savaitei. 
Savaitės tema „Herojai 
Šiaurės šalyse“.

Lapkričio 14 dieną bibliote-
koje su Ašmintos daugiafunk-
cio centro Prienų „Ąžuolo“ 
progimnazijos mokiniais su-

sitiko Pepė Ilgakojinė (biblio-
tekininkė Rasa Šiugždinienė). 
Ji vaikams pristatė Šiaurės ša-
lių rašytojų knygų vaikams 
parodėlę „Šiaurietiškas kam-
pelis“, skaitė žinomos rašyto-
jos Astridos Lindgren knygos 
apie pašėlusią, raudonplaukę, 
strazdanotą, pačią stipriausią 

pasaulyje mergytę Pepę Ilga-
kojinę ištraukas. Vaikai no-
riai dalyvavo diskusijoje apie 
knygos herojės elgesį, apie jos 
krečiamas išdaigas, atliko kū-
rybines užduotis, pasigamino 
superherojų kaukes. 

Ašmintos bibliotekos  
bibliotekininkė Rasa  

Šiugždinienė 
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Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ką manote apie karinį paradą, skirtą 
Lietuvos kariuomenės šimtmečiui, 
kuris šeštadienį bus surengtas 
Vilniuje?

REKLAMA

Danutė Kazlauskienė
Manęs kariniai paradai 

nedomina – aš taikus žmo-
gus ir esu prieš armijas, prieš 
ginklavimąsi ne tik Lietuvo-
je, bet ir visame pasaulyje. 
Ir kareivių žygiavimas bei 
naujos brangios technikos 
demonstravimas – tai paro-
dymas, kur leidžiami vals-
tybės pinigai. O paskui sa-
koma, kad neužtenka pinigų 
nei mokytojų, nei gydytojų 
algoms, nei vaikams... Mili-
taristinė pramonė yra biznis 
ir, gaila, mes to nesustabdy-
sime. Pamatėme, kad tankus, 
lėktuvus perkame, o skristi 
nėra kuo. 

Marijona Dainauskienė
Gera proga – Lietuvos ka-

riuomenės šimtmetis – pasi-
rodyti, kad mes irgi kai ką tu-
rime ir galėtume gintis. Dar ir 
NATO prisidės, parodys, kuo 
ir jie galėtų padėti. 

Laurynas Grigalevičius   
Man patinka kariniai da-

lykai, aš norėčiau eiti į ka-
riuomenę, tik nepriima dėl 
traumos. Gerai, kad kariuo-
menė atsiveria ir visuome-
nei parodo savo bei sąjun-
gininkų karinę techniką, nes 
mes nežinome, ką Lietuvos 
kariuomenė turi, kuo galime 
pasididžiuoti. Norėčiau ir iš 
arti pamatyti. 

Algirdas Juodis 
Kiekviena valstybė ret-

karčiais pasirodo, kokią 
jėgą turi, pasidžiaugia, kad 
yra ne vieni, kad turi ir kas 
remia – kad, jei ką, „nenu-
pūs“ taip paprastai. Jeigu 
būtų galimybė, važiuo-
čiau iš arti pasižiūrėti, nes 
įdomu, kokia dabar karinė 
technika.  

Lenkijos Seimas atšaukė Teismo reformą 
Lenkijos Seimas trečiadienį priėmė pataisas, panaikinančias 
ginčijamą įstatymą, numatantį Aukščiausiojo Teismo teisėjų 
ankstyvesnį išleidimą į pensiją, paklusdamas Europos Sąjungos 
aukščiausiosios teismo institucijos nurodymui atšaukti reformą.

Kosovas įvedė 100 proc. muito tarifą Serbijai
Kosovas įvedė 100 proc. muito tarifą iš Serbijos importuojamoms 
prekėms, praėjus dienai po to, kai žlugo Prištinos pastangos 
prisijungti prie Interpolo. Šiuo žingsniu buvo atsakyta į „visais 
būdais Serbijos vykdomą agresyvumą Kosovo atžvilgiu“.

ginyje Prienuose.
Prienuose savo programas 

parodė šeši kolektyvai: Aly-
taus miesto neįgaliųjų drau-
gijos ansamblis „Dzūkijos 
atgaiva“ (vad. K. Baranaus-
kas), Švenčionių neįgaliųjų 
draugijos meno kolektyvas 
„Upelė“ (vad. R. Ankėnas), 
Varėnos r. neįgaliųjų draugi-
jos meno kolektyvas „Atgai-
va“ (vad. D. Kielienė), Pa-
kruojo r. neįgaliųjų draugijos 
moterų vokalinis ansamblis 
„Šiladis“ (vad. R. Petrai-
tienė), Birštono neįgaliųjų 
draugijos moterų vokalinis 
ansamblis „Sugrįžki, jaunys-
te“ (vad. A. Jazbutis) ir Še-
duvos neįgaliųjų draugijos 
meno kolektyvas „Verdenė“ 
(vad. E. Stalgienė).

Tai ne tik puikus koncer-
tas, bet ir rimtas konkursas. 
Kolektyvų pasirodymus ver-
tino komisija, kurioje sunkų 
darbą – iš geriausių atrinkti 
tris pačius geriausius – dir-
bo Prienų r. savivaldybės 
vicemeras, buvęs muzikos 
mokytojas Algis Marcinke-
vičius, muzikos pedagogė, 
Prienų KLC direktorė Virgi-
nija Naudžiūtė ir Prienų me-
no mokyklos vyr. fortepijono 
mokytoja, koncertmeisterė 
Daiva Radzevičienė. Pagal 
konkurso nuostatus kolek-
tyvams balai buvo skiriami 
už kūrinių atlikimo techni-
ką, sceninį įvaizdį ir kultū-
rą, repertuaro sudėtingumą, 
kūrinių atlikimo ansambliš-
kumą ir kt.

Renginio dalyvius ir žiū-
rovus sveikino Prienų rajono 
savivaldybės meras Alvydas 
Vaicekauskas, kuris linkėjo 
visuomet, kaip ir šios die-
nos šventėje, šypsotis, būti 
stipriems, būti optimistais, 
džiaugėsi, kad meno kolek-
tyvų dalyviai randa laiko 
dainai ir šokiui. „Jūs jau esa-
te nugalėtojai, todėl nenusi-
minkite, jei nepelnysite pri-
zinės vietos – pasiseks kitą 
kartą“, – linkėjo meras. 

Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Jelena Ivan-

Pagrindinis „Vilties paukštės“ prizas 
iškeliavo į Šeduvą

čenko sakė, kad negalima 
nepuoselėti renginio, kuria-
me dalyvauja tiek daug – še-
šiasdešimt meno kolektyvų, 
kai juos jungia labai daug 
bendro, pirmiausia, kai tiek 
daug širdžių plaka vienu ri-
tmu. Ji taip pat pabrėžė, kad 
visi čia dalyvaujantys jau yra 
nugalėtojai. 

„Tik nenulaiskit runkų!“ 
– papasakojęs linksmą is-
toriją linkėjo ir Švenčionių 
neįgaliųjų draugijos meno 
kolektyvo „Upelė“ vadovas 
Rimantas Ankėnas. 

Komisija, susumavusi ba-
lus, paskelbė, kad pagrindi-
nis 2018 m. „Vilties paukš-
tės“ prizas atitenka Šeduvos 
neįgaliųjų draugijos meno 
kolektyvui „Verdenė“ (vad. 
E. Stalgienė). Antroje vie-
toje – Alytaus m. neįgaliųjų 
draugijos ansamblis „Dzūki-

jos atgaiva“ (vad. K. Bara-
nauskas), trečioje – Varėnos 
r. neįgaliųjų draugijos meno 
kolektyvas „Atgaiva“ (vad. 

D. Kielienė). 
Šventę užbaigė ansamblio 

„Sare roma“ koncertas. 

Alytaus m. neįgaliųjų draugijos ansamblis „Dzūkijos atgaiva“ (vad. K. Baranauskas). 

Varėnos r. neįgaliųjų draugijos meno kolektyvas „Atgaiva“ (vad. D. Kielienė). 

Birštono neįgaliųjų draugijos moterų vokalinis ansamblis „Sugrįžki, jaunyste“ (vad. A. Jazbutis).

Pagrindinis 2018 m. „Vilties paukštės“ prizas atiteko Šeduvos neįgalių-
jų draugijos meno kolektyvui „Verdenė“ (vad. E. Stalgienė).
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Įsipareigojimus pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų 
programos (KPP) 
priemonę „Ekologinis 
ūkininkavimas“ šiuo 
metu vykdo daugiau nei 
2000 ūkininkų. Kokias 
klaidas dažniausiai 
daro ekologinių ūkių 
savininkai, gaunantys 
paramą, ir kaip išvengti 
sankcijų?

Gali tekti grąžinti 
paramą

Paramą pagal KPP 2014–
2020 m. gauna 2532 unika-
lūs pareiškėjai. „Ekologinio 
ūkininkavimo“ priemonei iš 
viso skirta per 150  mln. Eur. 
Dar 685 unikalūs pareiškėjai 
vykdo arba vykdė tęstinius 
šios priemonės įsipareigoji-
mus pagal analogišką 2007–
2013 m. programą. 

Per įsipareigojimų laiko-
tarpį paramos gavėjai tu-
ri kasmet teikti paramos 
paraišką pagal priemonę, 
vykdyti veiklą tame pačia-
me paramos paraiškoje nu-
rodytame plote ir deklaruoti 
įsipareigotus plotus. Jie taip 
pat privalo nuo pirmos pa-
raiškos pateikimo datos ne-
sumažinti daugiau kaip 10 
proc. pagal programą įsipar-
eigoto ploto, tvarkyti buhal-
terinę apskaitą, realizuoti da-
lį produkcijos, sertifikavimo 
institucijai pateikti informa-
ciją apie einamaisiais metais 
užaugintą ir į rinką išleistą 
produkciją, neturėti įsiskoli-
nimų Valstybinei mokesčių 
inspekcijai (VMI) (aktualu 
juridiniams asmenims) ir 
Socialinio draudimo fondui 
(aktualu juridiniams ir fizi-
niams asmenims).

Kas nutinka paramos ga-
vėjams, nesilaikantiems 
prisiimtų įsipareigojimų 
arba pažeidžiantiems kitus 
teisės aktų reikalavimus? 

Ekologiškai ūkininkaujantieji paramą gali 
prarasti dėl klaidų

Pasak Žemės ūkio ministeri-
jos (ŽŪM) specialistų, jiems 
numatomos trys privalomų 
sankcijų rūšys: paramos su-
mažinimas, paramos nesky-

rimas arba paramos susigrą-
žinimas. Šios sankcijos tai-
komos duomenų, deklaruotų 
einamaisiais metais, pagrindu. 
Į įsipareigojimų galiojimo lai-
kotarpį neatsižvelgiama.

Klaidų pasitaiko
ŽŪM specialistai išskiria 

būdingiausias paramos gavė-
jų klaidas. Dažniausiai nusta-
tomi neteisingo deklaravimo 
(virš deklaravimo) bei ploto 
sumažėjimo atvejai. Pasitai-
ko, kad ūkininkams parama 
einamaisiais metais neskiria-
ma už laukus, kuriuos sertifi-
kavimo įstaiga įvardijo kaip: 
„neauginami kultūriniai au-
galai“, „neįdirbtas juodasis 
pūdymas“, „ypatingai mažas 
derlius“, „derliaus nėra“, so-
dai, uogynai, „neatitinkantys 
technologinių reikalavimų“, 
„nenuimtas derlius“, „neati-
tinkantys sėjomainos reika-
lavimų“, „nesilaikoma dirvo-
žemio gerinimo reikalavimų“, 
„neatitinkantys augalų tankio 
reikalavimų“, antrus metus iš 
eilės „nesilaikoma daugina-
majai medžiagai keliamų rei-
kalavimų“.

Būna, kad nesutampa ūki-
ninkų deklaruoti ir sertifikuoti 
pasėlio kodai, lauko statusas. 

Pavyzdžiui, pereinamojo sta-
tuso laukai  deklaruoti kaip 
ekologiniai. 

Taip pat vėluojama pateik-
ti dokumentus arba jie patei-
kiami ne visi, yra sumažintas 
įsipareigojimų plotas, atliktas 
neteisingas įbraižymas, ne vi-

si įsipareigoti laukai yra serti-
fikuoti, paramos gavėjai yra 
skolingi VMI arba „Sodrai“, 
sertifikavimo institucijai ne-
pateikta informacija apie ei-
namaisiais metais užaugintą 
ir į rinką išleistą produkciją, 
nurodant produkto rūšį, pa-
vadinimą, kiekį iki pateikimo 
termino pabaigos – ateinančių 
metų sausio 15 d.

Klaidų pasitaiko ir ūkinin-
kų paraiškose. Pavyzdžiui, 
pareiškėjas baigė KPP 2007–
2013 m. programinio laiko-
tarpio įsipareigojimus pagal 
programą „Ekologinis ūkinin-
kavimas“ ir toliau paraiškoje 
nurodė, jog prisiima įsiparei-
gojimus pagal KPP 2014–
2020 m. priemonę „Ekologi-
nis ūkininkavimas“. O pagal 
priemonės įgyvendinimo tai-
sykles nuo 2017 m. naujų įsi-
pareigojimų pareiškėjas pri-
siimti nebegali, todėl tokios 
paraiškos pagal priemonę yra 
atmetamos. Įgyvendinami tik 
tęstiniai įsipareigojimai tiems 
asmenims, kurie paraiškas pa-
teikė 2015–2016 m.

Dar vienas pavyzdys, kai 
paraiškoje deklaruojamas 
didesnis plotas nei praėju-
siais metais, t. y. deklaruo-
jami nauji plotai, kuriems 
pagal priemonę prisiimami 
nauji įsipareigojimai. Tačiau 
nuo 2017 m. pareiškėjai nau-

jų įsipareigojimų naujiems 
plotams prisiimti negali, to-
dėl šie plotai pagal priemonę 
atmetami.

Kokybiškesnis 
maistas, švaresnė 

aplinka
Pagal KPP priemonę 

„Ekologinis ūkininkavi-
mas“ remiamas su žemės 
ūkiu susijusių ekosistemų 
atkūrimas, išsaugojimas ir 
pagerinimas, dirvožemio 
erozijos prevencija, dirvože-
mio kokybės išsaugojimas ir 
gerinimas. Taip pat siekiama 
užtikrinti kokybiškų maisto 
produktų gamybą ir varto-
tojų aprūpinimą kokybiškais 
maisto produktais, mažin-
ti aplinkos taršą bei saugoti 
biologinę įvairovę, prisidėti 
prie aplinkos apsaugos že-
mės ūkyje bei tausios ūkinės 
veiklos įvairinimo.

Parama finansuojama iš 
Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai ir Lietuvos 
Respublikos valstybės biu-
džeto. UžsK. Nr. 014

Ukraina mini kruvino Maidano metines 
Šimtai ukrainiečių trečiadienį minėjo Maidano sukilimo, per 
kurį buvo nuverta prorusiška vyriausybė, įsiplieskė karas su 
separatistais šalies rytuose, o Rusija aneksavo Krymą, penktąsias 
metines.

Šveicarija atsisakė paremti JT susitarimą
Šveicarijos vyriausybė atsisakė savo planų paremti Jungtinių 
Tautų susitarimą dėl migracijos. Jungtinės Valstijos, kelios Europos 
valstybės, Izraelis ir Australija jau pareiškusios, kad nepritars šiam 
paktui.

Baltoji iltis (dubliuotas)
Trukmė: 1h 25 min

Cenzas: N-7. Jaunesniems 
būtina suaugusiojo palyda

Dirbęs prie tokių Holivudi-
nių kino projektų kaip „Gele-
žinis žmogus 3“ (angl. „Iron 
Man 3“), „Devintasis“ (angl. 
„9“) bei „Linksmosios pėdu-
tės“ (angl. „Happy Feet 2“), 
„Oskarą“ už geriausią 2013 m. 
trumpametražį animacinį fil-
muką „Ponas Hublotas“ (angl. 
„Mr. Hublot“) pelnęs anima-
torius Alexandras Espigaresas 
debiutuoja pilno metro režisū-
roje pristatydamas nepaprastą 
istoriją „Baltoji Iltis“ (angl. 
„White Fang“), sukurtą pagal 
rašytojo Džeko Londono 1906 
m. išleistą romaną.

Prestižiniame kino festiva-
lyje „Sundance“ šis filmas su-
laukė tik pačių geriausių įver-
tinimų tiek iš filmą žiūrėjusių 
kino mylėtojų, tiek ir iš kino 
kritikų pusės. Pastarieji gyrė 
netipinį animacijos pateikimą 
ir labai jautrią istoriją, suke-
liančią tik pačias gražiausias 
emocijas.

Prie didelį įspūdį sukelian-
čios animacijos prisidėjo visa 
išradingų kino profesionalų 
grupė, kuri pasistengė užti-
krinti tikroviškumo ir fantazi-
jos viziją stebint šią neeilinę 
istoriją. Todėl žiūrovai žiūrė-
dami šią juostą išvys neregė-
tus vaizdus, kuriais negali pa-
sigirti nei vienas Holivudinis 
žanro projektas. 

Filmas pasakoja apie indėnų 
žemėse augantį stiprų, gudrų 
ir ištikimą nuostabaus grožio 
vilkšunį Baltąją iltį. Bandan-
tis prisitaikyti prie visokiausių 
gyvenimo aplinkybių, vieną 
dieną jis papuola į indėno Pil-
kojo Bebro rankas, kuris atve-
da vilkšunį į savo kaimą. 

Tačiau, Pilkojo Bebro kai-
mas tapo tik laikinais namais 
Baltajai ilčiai. Visai netrukus, 
gyvūnas yra apgaule parduo-
damas niekingam žiaurių ir 
nelegalių šunų kovų organiza-
toriui. Baltajai Ilčiai kiekvie-
name žingsnyje tenka kovoti 
dėl išlikimo, ginti savo gyvybę 
ir kentėti nuo žmonių žiauru-
mo. Jis prievarta treniruoja-
mas tapti nuožmiu kovotoju 
šunų pjautynėse, bet išdidus ir 
garbingas vilkšunis nuspren-
džia jose nebedalyvauti. Ar 
pavyks Baltajai Ilčiai ištrūkti 
iš nelaisvės?

Ši neįtikėtinai jautri BAL-
TOSIOS ILTIES kelionė bei 
jo atsidavimas žmonėms leis 
jums patirti patį įspūdingiau-
sią kvapą gniaužiantį nuotykį 
savo gyvenime jau visai netru-
kus – nuo lapkričio 9 dienos.

Filmas rodomas 
dubliuotas lietuviškai, 

be subtitrų
Filmo treileris: https://

w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=xruz93uDCKg

REŽISIERIUS: Alexan-
dre Espigares 

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

Paramą pagal priemonę 2014–2020 m. laikotarpiu gauna 2532 unikalūs pareiškėjai. 
Priemonei iš viso skirta per 150 mln. Eur. (Gabrielės Pastaukaitės nuotr.)
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-11-16 apie 21.22 val. gautas 
pranešimas, kad Prienuose, Vytauto 
g. GMP medikams reikia pagalbos 
išnešti ligonį J. B. (gim. 1934 m.).

2018-11-16  apie 19.59 val. gautas pra-
nešimas, kad Klebiškio k., Alksnių g., 
dega šakos. Degė apie 20x6 m dydžio 
ir apie 3 m aukščio šakų krūva.

2018-11-16 apie 18.24 val. Alytuje 
E. K. (gim. 1952 m., gyv. Prienų r. 
sav.) vairavo automobilį „Audi 100“ 
būdamas neblaivus (nustatytas 
1,66 prom. girtumas). Vairuotojas 
nuvežtas į gydymo įstaigą girtumui 
nustatyti ir kraujo mėginiui paimti. E. 
K. pagal LR BPK 140 str. 2 d. sulaikytas 
ir uždarytas į Alytaus apskrities VPK 
areštinę.

2018-11-17 apie 05.51 val. gautas pra-
nešimas, kad Stakliškių sen., Pakrovų 
k., iš namo kamino kyla dūmai ir 
žiežirbos. Buvo perkaitęs kaminas, 
smilko medinės lubos aplink kaminą. 
Nuardyta apie 3 m² medinių lubų. 

2018-11-17 apie 11.30 val., Prienų r. 
sav. J. A. (gim. 1958 m.) smurtau-
damas artimoje aplinkoje sukėlė 
fizinį skausmą motinai A. A. (gim. 
1933 m.). J. A. pagal LR BPK 140 str., 
2 d. sulaikytas ir uždarytas į Alytaus 
apskrities VPK areštinę.

2018-11-17 apie 19.40 val. Prienų r. 
sav. M. A. (gim. 1951 m., gyv. Prienų 
r. sav.) vairavo automobilį „VW Passat“ 
būdama neblaivi (nustatyta 1.61 
prom. girtumas). Vairuotoja nuvežta 
į gydymo įstaigą girtumui nustatyti 
ir kraujo mėginiui paimti. M. A. 
pagal LR BPK 140 str., 2 d. sulaikyta 
ir uždaryta į Alytaus apskrities VPK 
areštinę.

2018-11-18 apie 7.50 val. Prienų r., 
Balbieriškyje, Vilniaus g., išlaužus 
priekines ir galines duris, įsibrauta į 
moteriai (gim. 1950 m.) priklausančią 
parduotuvę. Pagrobtas kompiuteris, 
vaizdo įrašymo aparatūra, 1500 
eurų, terminalo kodų generatorius ir 
dėžė su joje esančiais dokumentais. 
Nuostolis tikslinamas.

2018-11-18 apie 14.10 val. Prienų r., 
Pakuonio sen., Purvininkų k. vyras 
(gim. 1949 m.), atvykęs į jam pri-
klausančią sodybą, rado nupjautas 
dvi garažo durų spynas ir pasigedo 
generatoriaus, rankinio genėjimo 
įrankio „Fiskar“ ir akumuliatoriaus. 
Nuostolis – 422 eurai.

cijoje tarp ES šalių. Surin-
kę 55 balus esame beveik 
paskutiniai. Šis tyrimas at-
skleidė, jog kovoje su me-
lagingomis naujienomis ir 
dezinformacija itin svarbu 
remtis laisva žiniasklaida, 
kelti bendrą išprusimo ly-
gį, o tai esmingai skatina 
gebėjimą kritiškai mąsty-
ti. Indeksas rodo, kad ki-
bernetinės ir informacinės 
grėsmės liečia visą Lietu-
vos visuomenę, ne tik ma-
žumas. Tad čia yra neiš-
spręstų rimtesnių proble-
mų,“ – įsitikinęs istorikas.  

Tautinių mažumų tyrinė-
tojai pastebi neigiamą ten-
denciją – jos dažnai apibū-
dinamos kaip neintegruo-
tos į Lietuvos visuomenę, 
tad galinčios lengvai tapti 
informacinės ir kiberneti-
nės grėsmės taikiniu. 

„Tokie apibūdinimai ma-
žumoms yra labai nepa-
lankūs, nes gali didinti ne-
pasitikėjimą jomis, gilinti 
problemas ar kelti naujų, 
– įsitikinęs G. Potašenko. 
– Kalbant apie tai dažnai 
suplakami du susiję, vie-
nodai svarbūs, bet vis dėlto 
netapatūs kontekstai: naci-
onalinio saugumo ir Lietu-
vos vidaus politikos. Pirmu 
atveju reikėtų kalbėti apie 
karinį ir dezinformacinį at-
sparumą, vidinį sutelktumą 
potencialios grėsmės aki-
vaizdoje, antru – pilietinę 
visuomenę, integraciją, de-
mokratijos raidą“.

Ekspertų teigimu, tapa-
tindami tautinių bendri-
jų atstovus su Kremliaus 

Tautinių mažumų klausimai – naujame kontekste
simpatikais darome didelę 
klaidą, kadangi paveiku-
mas propagandai yra daug 
gilesnė problema nei pri-
klausyti vienai etninei gru-

pei. Deja, propagandinės 
informacijos vartotojų yra 
tarp įvairių tautybių žmo-
nių. Kremlius išnaudoja 
nostalgiškus jausmus, soci-
alines problemas ir kt. Kli-
juodami etiketes, patys to 
nesuprasdami prisidedame 
prie mūsų nedraugų, kurie 
skaldo mūsų visuomenę. 
Nereikėtų leistis į detales 
ir leistis kiršinamiems, juk 
Lietuvos tautinės bendri-
jos yra integrali visuome-
nės dalis. 

Nacionalinis saugumas 
ir vidaus problemos – yra 
naujas iššūkis Lietuvai ir 

ne tik jai, itin išryškėjęs po 
2014 m. Juk ES viduje kyla 
įvairių nesutarimų, pasau-
lyje daug diskutuojama ir 
įvairiai vertinami karo pa-

bėgėliai, apskritai imigra-
cijos procesai, ES ir JAV 
santykiai.

„Turime išmokti gyventi 
išorinio nacionalinio sau-
gumo grėsmių suvokimo 
ir vidinio demokratinės 
šalies gyvenimo erdvėje. 
Tai – didelis iššūkis politi-
kams, mažumų atstovams, 
visuomenei. Kyla ir globa-
lios modernybės prieštara-
vimų ir vidinės įtampos pa-
čioje ES, pvz., nerimas dėl 
„Brexito“ arba vis atnauji-
namos kalbos dėl to, kiek 
turėtų tekti Briuseliui, kiek 
– tautinėms valstybėms“, – 

teigia G. Potašenko. 
G. Potašenko sako, kad 

nuo to apsisaugoti ga-
lima tik geriau suvokus 
daugialypius politinius ir 
visuomeninius procesus, 
diskutuojant apie juos ir 
kartu vykdant strategines 
iniciatyvas visuomenės 
integracijos ir mažumų 
apsaugos srityje: „Mūsų 
tikslas lieka demokratinė 
teisinė valstybė, pilieti-
nė visuomenė, integraci-
ja, apimanti ir mažumų 
pripažinimą. Turėtume 
vadovautis principu, kad 
demokratija – ne tik dau-
gumos valdymas, bet ir 
mažumos teisių apsauga, 
garantuojanti sėkminges-
nę demokratijos raidą, 
visuomenės sutelktumą, 
atsparumą galimoms vi-
dinėms nacionalinėms 
grėsmėms.“

Kita vertus, mūsų vals-
tybė dar nuo kunigaikščio 
Gedimino laikų buvo atvi-
ra įvairių tautybių žmo-
nėms – amatininkams, 
pirkliams, gydytojams, 
kariams ir kt., kurie kūrė 
valstybę tada, LDK lai-
kais padėjo išplėsti ją iki 
Juodosios jūros, paskelb-
ti nepriklausomybę XX 
a. pradžioje ir pabaigoje 
ją atkurti, kentėjo kartu 
okupuotoje šalyje ir trem-
tyje sovietmečiu,  garsino 
mūsų šalį per mokslą, me-
ną ir kultūrą. Tad galbūt 
Lietuvai būtent ir reikėtų 
išnaudoti šį potencialą, 
kurį sukaupė per ne vieną 
šimtmetį? 

Bendras Lietuvos 
gyventojų (ir joje 
gyvenančių tautinių 
mažumų) požiūris 
į naujausiųjų laikų 
istorijos įvykius, pvz., 
nepriklausomybės 
atkūrimą 1990 m. 
ar vėliau – stojimą 
į tarptautines 
organizacijas (Europos 
Sąjungą, NATO ir 
kt.) buvo palankus 
ir teigiamas. Pasak 
Vilniaus universiteto 
Istorijos fakulteto 
Kultūrinių bendrijų 
studijų centro 
direktoriaus, doc. dr. 
Grigorijaus Potašenko, 
tai rodytų, kad 
mūsų visuomenė (ir 
tautinės mažumos) yra 
ganėtinai integruota. 
Tačiau pastaruoju 
metu šiuos klausimus 
tenka nagrinėti 
labai specifiniame 
kibernetinių, 
informacinių grėsmių 
ir plačiau Lietuvos 
nacionalinio saugumo 
kontekste.  

Vis kyla klausimų dėl 
tautinių mažumų inte-
gracijos, diskriminacijos, 
teisių, kalbos, religijos ir 
kt. Istorikas G. Potašenko 
sako, kad dabar jie dažnai 
svarstomi specifiniame 
kibernetinių ir informa-
cinių grėsmių konteks-
te, į kurį reikia žvelgti 
plačiau.  

„Naujas Bulgarijos 
atviros visuomenės insti-
tuto žiniasklaidos raštin-
gumo indeksas rodo, kad 
Lietuva yra žemoje pozi-

Romoje pradėtos griauti mafijos vilos 
Romos tarnybos prižiūrint 600 policininkų trečiadienį pradėjo 
griauti aštuonias vilas, neteisėtai pastatytas viename Italijos 
sostinės priemiestyje įtariamos mafijos grupės, pagarsėjusios 
nuožmumu ir jos vadeivų prabangiu gyvenimo būdu.

Rusija reabilituos savo invaziją į Afganistaną
Rusijos Valstybės Dūma planuoja ateinančiais metais, kai bus 
minimos Sovietų Sąjungos pajėgų išvedimo iš Afganistano 
30-osios metinės, atšaukti SSRS gyvavimo pabaigoje Maskvos 
paskelbtą moralinį ir politinį šios invazijos pasmerkimą.

Grigorijus Potašenko
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PRIENŲ RAJONO SMULKIŲJŲ IR 
VIDUTINIŲ PIENO GAMINTOJŲ 

ASOCIACIJOS
VIEŠAS LAIŠKAS

Šiuo metu rajono žemdirbiai 
palikti likimo valiai. Asociaci-
jos narių tikrai netenkina laiki-
nai einančios vedėjos pareigas 
Aušros Tamošiūnienės atlie-
kamos pareigos. Nes ūkinin-
kai į problemas ir klausimus 
gauna trafaretinį atsakymą 
skaityti tvarką, arba geriausiu 
atveju pasiklauskit specialis-
tų. Deja ūkininkai į vedėją 
kreipiasi tik tada kai klausimų 
nepavyksta išspręsti su specia-
listais. Skyriaus darbo kokybę 
parodo, kai 2017 m. meliora-
cijos darbų atlikimo sutartys 
buvo pasirašomos lapkričio 
gruodžio mėnesį. Prašymai 
melioracijos  gedimai yra ap-
žiūrimi po pusės metų ir apie 
tai neinformavus ūkininkų, 
arba prašymą pateikęs asmuo 
po kelių mėnesių gauna atsa-
kymą, kad gedimo vietos spe-
cialistai dar nespėjo apžiūrėti 
ir komisijoje nesvarstytas, ir 
toliau pusę metų tyla. Kitos 
savivaldybės jau interneto 
svetainėse yra paskelbę apie 
gautas ES lėšas iš savitarpio 
pagalbos fondo melioracijos 
remontui, o Prienų ūkinin-
kams šios informacijos tenka 
ieškoti savarankiškai. Asoci-
acijos atstovai rugsėjo mėne-
sį susitikime su meru uždavė 
klausimus į dalį klausimų bu-
vo atsakyta, į kitus klausimus 
buvo pažadėta, kad atsakys 
laikinai einanti vedėjo parei-
gas Aušra Tamošiūnienė, ta-
čiau atsakymų iki šios dienos 
neesame gavę. Jau nekalbame 
apie atsakymus dėl darbo gru-
pės sudarymo, žemės mokes-
čio. Anksčiau buvo rengiami 
ūkininkų susirinkimai, nors 
kartą per metus arba du kar-
tus Žemės ūkio skyriaus ve-
dėjas su LŽŪKT specialistai 
susitikdavo su ūkininkais se-
niūnijose. Dabar du metai šie 
susirinkimai nevyksta. Laiki-
nosios vedėjos požiūrį į dar-

bą parodo ir Kaimo rėmimo 
fondo nuostatų tvirtinimas, kai 
Ūkininkų Sąjungos prašymas 
pakeisti nuostatus buvo gautas 
balandžio mėnesį, o nuosta-
tai buvo patirtinti taryboje tik 
rugpjūčio pabaigoje (kažkaip 
keistai vis sutapo atostogos su 
tarybos posėdžiais, nors posė-
džių datos pastovios). Keisti 
dalykai dedasi ir su Kaimo rė-
mimo fondo lėšomis. Melio-
racijos statinių remonto darbų 
dalinio kompensavimo Prienų 
rajono savivaldybėje tvarkos 
aprašas įsigalioja spalio 26 
d., o prašymai melioracijos 
remontui priimami iki spalio 
31 d. Ar įmanoma ūkininkui 
spėti pateikti prašymą kartu su 
reikalaujamais dokumentais, 
tyrinėjimo medžiaga, darbų 
kiekių žiniaraščiais, rangovo 
sutartimis. Apie kokį melio-
racijos darbų atlikimą ir ko-
kybę galime galvoti lapkričio 
– gruodžio mėn. nes aprašas 
reikalauja atlikti darbus per 
60 dienų. Kas gali paneigti 
galimybę, kad tam iš anksto 
kažkas ruošėsi ir žinojo, kad 
gaus paramą. Savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
įsakymas dėl Žuvusių žemės 
ūkio augalų pasėlių plotų nu-
statymo komisijos sudarymo 
ir komisijos veiklos nuostatų 
patvirtinimo priimtas tik 2018 
m. lapkričio 6 d (įsigalioja lap-
kričio 8 d.) , nors ūkininkai jau 
baigė aparti laukus. Tenka pa-
stebėti, kad šie įsakymai yra 
parengti tik tada kai Prienų 
rajono smulkiųjų ir vidutinių 
pieno gamintojų asociacija jų 
paprašė susipažinti, kad galėtų 
informuoti savo narius ir ne-
pasikartotų pernai metų situ-
acija, kai dėl pavėluotų spren-
dimų dalis ūkininkų negalėjo 
pasinaudoti Kaimo rėmimo 
fondo parama nuo liūčių. Tik 
pačių ūkininkų iniciatyva ir 
pastangomis pavyko išlaikyti 

nemačių žemių išmokas Sta-
kliškių savivaldybės ūkinin-
kams, nes informacijos apie 
planuojamus pasikeitimus iš 
žemės ūkio skyriaus negavo.

 Suprantame, kad  laikinai 
Žemės ūkio skyriaus vedėjai 
tenka nemažas darbo krūvis, 
nes dar kartu tenka būti ir Pa-
kuonio bendruomenės pirmi-
ninke, Prienų vietos veiklos 
grupės valdybos pirmininke. 
Vietos veiklos grupėje ir lau-
kia nelengvas darbas nes stra-
tegijos įgyvendinimui skirta 
2,2 mln eur, o lėšų panaudota 
dar nedaug, nes pateiktos pa-
raiškos nuo pavasario dar ne-
įvertintos.

Prienų rajono savivaldy-
bės Žemės ūkio skyrius jau 
beveik du metai neturi nuo-
latinio vedėjo. Prieš metus 
laiko konkursas vedėjo parei-
goms užimti buvo atšauktas 
remiantis keistais motyvais: 
bus rengiami nauji skyriaus 
nuostatai ir pareigybių apra-
šymai ir skelbiamas naujas 
konkursas. Tačiau iki šio lai-
ko jokie nauji nuostatai nepa-
tvirtinti, pareigybių aprašymai 
nepakeisti. Ne kartą meras yra 
viešai spaudoje yra pareiškęs 
kad ieškoma kandidatų, tačiau 
kur buvo skelbiam, kad reika-
lingas vedėjas niekur nepavy-
ko rasti, šios informacijos nėra 
ir Prienų rajono savivaldybės 
interneto svetainės skiltyje 
„Laisvos darbo vietos“. Vals-
tybės tarnybos departamentas 
siekdamas pritraukti kvalifi-
kuotus darbuotojus į valstybės 
tarnybą įstaigoms rekomen-
duoja skelbimus apie darbo 
vietas talpinti spaudoje, darbo 
paieškos svetainėse, net yra 
parengęs pavyzdinę skelbimo 
formą. Ar Prienų rajono savi-
valdybė šiuos veiksmus išnau-
dojo. Kyla rimtų įtarimų, kad 
delsiama specialiai ir siekia-
ma pasinaudojant Valstybės 

įstatymo spragomis perkelti 
į Žemės ūkio vedėjo pareigas 
asmenį įvertinant atliekamas 
veiklą labai gerai ir direkto-
riaus įsakymu paskirti vedėją 
be konkurso, nelaikant ben-
drųjų gebėjimų ir vadavimo 
testų. Naudojantis šia įstatymu 
spraga yra sudaromos galimy-
bės asmenins nesugebantiems 
išsilaikyti tęstų Valstybės tar-
nybos departamente užimti 
pareigas.

Turime informaciją, kad 
dėl Žemės ūkio skyriaus lai-
kinai einančios vedėjos par-
eigas Aušros Tamošiūnienės 
veiksmų (nedeklaruotų, parei-
gų, sandorių interesų) tyrimą 
savivaldybei atlikti yra pave-
dusi atlikti Vyriausioji tarny-
binės etikos komisija. Pagal 
Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybės tarnyboje 
15 straipsnį asmenys pažeidę 
įstatymą metus laiko nega-
li būti skatinami, priimami, 
skiriami ar renkami į aukštes-
nes pareigas. Pagal valstybės 
tarnybos įstatymą valstybės 
tarnautojai privalo teisės ak-
tų nustatyta tvarka deklaruoti 
privačius interesus.

Manome, kad šie sprendi-
mai yra susiję su valstiečių ir 
žaliųjų partijos protegavimu, 
ir siekiama turėti savo kandi-
datą, neatsižvelgiant į jo kom-
petenciją. Nes jau valstiečių 
partijos atstovų interesų pai-
symas sužlugdė konstrukty-
vų savivaldybės ir žemės ūkio 
skyriaus darbą.

Rajono žemdirbiai yra įsiti-
kinę, kad žemės ūkio skyriaus 
vedėjas, turi vesti ūkininkus į 
pažangių ūkių kūrimą, teik-
ti pastovai informaciją, gintų 
ūkininkų interesus. Tikime, 
kad jūs atsižvelgsite į mūsų 
pastabas ir priimsite princi-
pingą sprendimą.

Asociacijos pirmininkė  
Laima Balsevičienė 

Atmetė „Gazprom“ skundą dėl 5,4 mlrd. eurų 
Ukrainos Aukščiausiasis Teismas atmetė Rusijos koncerno 
„Gazprom“ skundą dėl Ukrainos antimonopolinės tarnybos 
jam skirtos 172 mlrd. grivinų (5,4 mlrd. eurų) baudos už 
piktnaudžiavimą padėtimi šalies dujų tranzito rinkoje.

Pripažino neteisėta sekso darbuotojų sąjungą
Ispanijos nacionalinis teismas uždraudė sekso paslaugas 
teikiančių asmenų profesinę sąjungą, kurios egzistavimas pastatė 
į nepatogią padėtį šalies feministinę vyriausybę, pripažinusią, kad 
per klaidą pritarė šios organizacijos įsteigimui.

Skaitytojai rašo

Savivaldybės administracijos komentaras
Prienų rajono smulkiųjų ir vidutinių pieno gamintojų aso-

ciacijos pirmininkė L. Balsevičienė viešame laiške rašo, kad 
asociacijos narių netenkina laikinai einančios Žemės ūkio 
skyriaus vedėjos pareigas A. Tamošiūnienės atliekamas dar-
bas, tačiau išvardytos priežastys labiau abstrakčios nei kon-
krečios. Laikinosios skyriaus vedėjos teigimu, nėra nė vieno 
fakto, kada asociacijos nariai kreipėsi ir jiems nebuvo atsakyta, 
asociacijos pirmininkė nė karto nesilankė skyriuje, nebendra-
vo su vedėja, kad galėtų spręsti apie jos darbo kompetenciją. 

Rajone yra ir kitų ūkininkų organizacijų, kurių nariai pa-
tenkinti Žemės ūkio skyriaus darbu. Savivaldybės durys ūki-
ninkams visada yra atviros, jie gali bet kada kreiptis pagalbos 
ar reikalingos informacijos. Taip pat kiekvienoje seniūnijoje 
dirba žemės ūkio specialistai, kurie pasirengę padėti, atsakyti 
į klausimus ir konsultuoti. 

Informuojame, kad metų pabaigoje yra pasirašomos ne dar-
bų atlikimo sutartys, o darbų perdavimo – priėmimo aktai, kai 
visi darbai yra atlikti. Jeigu ūkininkas yra nurodęs melioraci-
jos įrenginių gedimo vietą, nėra privaloma į apžiūrą kviesti ir 
ūkininką, nebent kyla papildomų klausimų. 

Netiesa tai, kad kitos savivaldybės savo svetainėse anksčiau 
laiko buvo paskelbę apie gautas ES lėšas iš savitarpio pagal-
bos fondo melioracijos remontui. Informacija (jeigu kažko-
kioje savivaldybėje tokia ir buvo) galėjo būti skelbta tik pre-
liminari – sutartis dėl lėšų skyrimo pasirašyta tik 2018-11-16 
ir tik tada ji gali būti skelbiama, nors taip pat nėra privaloma. 
Prienų rajono savivaldybei skirta 210 000 eurų.

Melioracijos statinių remonto darbų dalinio kompensavimo 
Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas įsigaliojo 2018-
10-26. Ūkininkai dėl kompensavimo gali kreiptis visus me-
tus. Nesuspėjusieji šiais metais gali planuoti remonto darbus 
2019-iems metams.     

Informuojame, kad Žuvusių žemės ūkio augalų pasėlių plo-
tų nustatymo komisija  administracijos direktoriaus įsakymu 
buvo sudaryta 2017-10-20, o 2017-11-30 Prienų r. savival-
dybės tarybos sprendimu Kaimo plėtros rėmimo fondo nuos-
tatai buvo papildyti nuostata, pagal kurią ūkininkai, praradę 
dalį augalų dėl nepalankių meteorologinių sąlygų, gali kreip-
tis dėl kompensacijos. 2018-11-06 (įsigaliojo lapkričio 8 d.) 
direktoriaus įsakymu Kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatai 
buvo tik pakoreguoti. 

Vertinimo metu perkeliant specialistą į aukštesnes pareigas 
neprivaloma būti išlaikius nei bendrųjų gebėjimų, nei vado-
vavimo (ne vadavimo, kaip rašoma viešame laiške) testų. To 
nereikalauja teisės aktai. Ir tai negalima traktuoti kaip siekio 
pasinaudoti, kaip įtariama, valstybės įstatymo spraga. 

Šiuo metu Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pave-
dimu atliekamas tyrimas dėl Žemės ūkio skyriaus laikinai ei-
nančios vedėjos pareigas A. Tamošiūnienės veiksmų, tačiau 
kol nėra tyrimo išvadų, kol žmogus nepripažintas pažeidusiu 
įstatymą, kaltinti viešai yra neetiška. 
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Dėkoja Saudo Arabijai už naftos kainas 
JAV prezidentas Donaldas Trampas padėkojo Saudo Arabijai 
už mažesnes naftos kainas. Vos prieš dieną JAV prezidentas 
pažadėjo, kad, nepaisant brutalaus žurnalisto Džamalo 
Chašogdžio nužudymo, JAV išlaikys „tvirtus“ ryšius su Rijadu.

Įspėja dėl ekonomikos augimo lėtėjimo
Pasaulio ekonomikos augimo tempas jau buvo pasiekęs 
aukščiausią lygį ir plėtra lėtės, be kita ko, dėl įtampos 
tarptautinėje prekyboje ir griežtesnių pinigų politikos sąlygų, 
įspėjo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija.

Nemuno dešinioji pakrantė bus pritaikyta bendruomenės 
ir verslo poreikiams
Prienų rajono savivaldybės 
administracija 2018 m. 
rugsėjo mėnesį pradėjo 
įgyvendinti dar vieną ES 
fondų lėšomis iš dalies 
finansuojamą projektą 
– „Nemuno dešiniosios 
pakrantės kompleksiškas 
sutvarkymas pritaikant 
bendruomenės ir verslo 
poreikiams“.

Viešoji erdvė, esanti deši-
niojoje Nemuno upės pusėje, 
šiuo metu nėra labai populiari 
tarp Prienų miesto gyventojų. 
Didžiausi gyventojų srautai 
būna švenčių metu renginių 
erdvėje. Kad teritorija taptų 
patrauklia erdve laisvalaikiui 
leisti, joje itin trūksta tokios 
infrastruktūros kaip pėsčiųjų 
ir dviračių takai, automobilių 
stovėjimo aikštelė, apšvieti-
mas, mažosios architektūros 
elementai, būtina atnaujinti 
esamą renginių vietą. Projek-
tu siekiama atgaivinti šią teri-

toriją bei tikimasi, kad dėl sa-
vo itin patrauklaus ir vertingo 
kraštovaizdžio viešoji zona 
taps viena iš pagrindinių Prie-
nų miesto viešųjų erdvių.

Įgyvendinant projektą nu-
matoma atlikti šiuos darbus: 
esamoje lauko renginių vieto-
je planuojama įrengti daugia-
funkcę zoną-estradą su žiūro-
vų amfiteatru. Sėdimas vietas 
planuojama įrengti šlaite, iš 
natūralaus grunto suformuo-
jant besikeičiančio lygio ho-
rizontalias plokštumas. Taip 
pat numatytas viešosios er-
dvės apšvietimo įrengimas 
bei Birštono g. atkarpos, ve-
dančios į vasaros estradą, iš-
asfaltavimas. Birštono ga-
tvėje planuojama įrengti apie 
20 vietų automobilių stovė-
jimo aikštelę. Ši aikštelė bus 
skirta renginių lankytojams. 
Projekto įgyvendinimo me-
tu nuo valstybinės reikšmės 

kelio A16 iki renginių zonos-
estrados palei Panemunės ir 
Birštono gatves planuojama 
nutiesti dviračių taką su visa 
reikiama infrastruktūra (suo-
liukai, šiukšliadėžės, dviračių 
stovai) ir apšvietimu. Nutiesus 
takus projekto teritorijoje, bus 
siekiama sujungti jau esamus 
takus į vientisą sistemą.

Įgyvendinus projektą bus 
kompleksiškai sutvarkyta esa-
ma Nemuno dešiniosios pa-
krantės viešoji infrastruktūra 
(lauko renginių vieta), įreng-
ti pėsčiųjų ir dviračių takai. 
Sutvarkius viešąją erdvę bus 
pagerinta Prienų miesto gy-
venamoji aplinka, sudarytos 
sąlygos verslo plėtrai ir gyven-
tojų užimtumo didėji-
mui (padidėjus rengi-
nių skaičiui, suakty-
vėtų smulki prekyba, 
atsirastų sąlygos teikti 
įvairias paslaugas).

Bendra projekto vertė – 350 
000,00 EUR. Projektas finan-
suojamas Europos regioninės 
plėtros fondo, Lietuvos Res-
publikos valstybės ir Prienų 
rajono savivaldybės biudžeto 
lėšomis. Projektas vykdomas 
pagal 2014–2020 metų Euro-
pos Sąjungos fondų investici-
jų veiksmų programos 7 prio-
riteto „Kokybiško užimtumo 
ir dalyvavimo darbo rinkoje 
skatinimas“ priemonę 07.1.1-
CPVA-R-905 „Miestų kom-
pleksinė plėtra“.

Šiuo metu yra vykdomi pro-
jektavimo paslaugų viešieji 
pirkimai. Darbus planuoja-
ma užbaigti iki 2020 metų 
rudens. 

Lauko renginių vieta (būsimas amfiteatras)

Panemunės g. (šalikelėje planuojamas 
įrengti dviračių takas su apšvietimu)

Prienų rajono savivaldybės 
administracija pradeda 
įgyvendinti ES fondų 
lėšomis iš dalies 
finansuojamą projektą 
„Bendruomenės 
laisvalaikio ir užimtumo 
centro įkūrimas Prienuose, 
sukuriant užimtumo 
infrastruktūrą“. 

Siekiant pagerinti Prienų 
gyventojų laisvalaikio ir už-
imtumo paslaugų prieinamu-
mą, nuspręsta bendruomenės 
veikloms pritaikyti pastatą, 
esantį Dariaus ir Girėno g. 4, 
Prienuose. Šiuo metu pastate 
veikia Prienų meno mokykla, 
tačiau ją planuojama iškelti į ki-
tas patalpas 2019 metais.

Įgyvendinant projektą nu-
matomos šios veiklos: pastato 
kapitalinis remontas, pritaikant 
patalpas bendruomeninėms 
veikloms, sklypo sutvarky-
mas bei reikalingų baldų įsi-
gijimas.

Planuojama, kad atnaujinta-
me pastate įsikurs Prienų mies-
to visuomeninės organizacijos. 
Salėje vyks įvairūs bendruo-
menės renginiai.

Tikimasi, kad įgyvendinus 
projektą pagerės Prienų miesto 
įvaizdis, išaugs Prienų miesto 
gyventojų saugumas, bendruo-
meninės bei verslo aplinkos 
patrauklumas, padidės vietos 
gyventojų, vietos bendruome-
nių, verslo ir nevyriausybinio 

Prienų bendruomenės veikloms – naujos patalpos
sektoriaus bendradarbiavimo 
veiklos galimybės, išaugs gy-
ventojų, vietos bendruomenių, 
verslo subjektų pasitikėjimas 
vietos valdžios institucijomis, 
patalpose įsikursiančios orga-
nizacijos pačios inicijuos įvai-
rius projektus, vykdys moky-
mus, taip bus sudarytos sąlygos 
gyventojų verslumui didėti, 
atitinkamai ir naujoms darbo 
vietoms kurti.

Bendra projekto vertė – 529 
333,04 Eur. Projektas finan-
suojamas Europos re-
gioninės plėtros fon-
do, Lietuvos Respubli-
kos valstybės ir Prienų 
rajono savivaldybės 
biudžeto lėšomis. Pro-

jektas vykdomas pagal 2014–
2020 metų Europos Sąjungos 
fondų investicijų veiksmų pro-
gramos 7 prioriteto „Koky-
biško užimtumo ir dalyvavi-
mo darbo rinkoje skatinimas“ 
priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 
„Miestų kompleksinė plėtra“.

Šiuo metu yra atliekami pas-
tato kapitalinio remonto pro-
jektavimo darbai. 

Planuojama visus darbus 
užbaigti iki 2020 metų pava-
sario. 

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

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

BILIETAI NUO 10 EUR

Aukso ir sidabro gamybą padidino 2 proc. 
Rusija per tris šių metų ketvirčius pagamino 231,65 tonos aukso 
- 2 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Tiesioginė aukso 
gavyba augo 3 proc. iki 194,86 tonos, tuo tarpu gavyba iš kitų 
aukso turinčių naudingųjų iškasenų sumenko 13 proc. 

Suomiai sulaikyti už religinio turinio platinimą
Malaizijos policija antradienį pranešė suėmusi keturis turistus iš 
Suomijos, platinusius krikščionišką atributiką vienos kurortinės 
salos viešose vietose. Atliekamas tyrimas dėl įtariamo religinės 
nesantaikos kurstymo musulmoniškoje Malaizijoje.

Kino filmas 
„ŠIRDYS“ 

ŠIRDYS  (2018 m.)
Žanras: 

Romantinis, drama,
Sukurta: Lietuva 

Režisierius: Justinas Krisiū-
nas („Dėdė, Rokas ir Nida”, 
„Emigrantai“, )

Vaidina: Rolandas Kazlas, 
Liubomiras Laucevičius, In-
drė Patkauskaitė, Algirdas 
Gradauskas, Roberta Sirge-
daitė, Motiejus Ivanauskas, 
Deividas Breivė, Rokas Siau-
rusaitis, Justas Tervydis, Ais-
tė Zabotkaitė, Andrius Ale-
šiūnas, Airida Gintautaitė, Vi-
dmantas Fijalkauskas

Kino teatruose nuo:   
2018.11.23

Trukmė: 1h 50 min
„Aš nenoriu būti gyva, aš 

noriu gyventi…”
Šie filmo veikėjos Mildos 

ištarti žodžiai bene tiksliausiai 
atspindi  pasakojimo esmę.

O pati istorija rutuliojasi 
praėjusio amžiaus paskuti-
niojo dešimtmečio Lietuvoje, 
toli nuo miesto šurmulio vaiz-
dingame gamtos prieglobstyje 
įsikūrusioje sanatorijoje. Tik 
šios įstaigos gyventojai – ne 

kokie nors senukai, o stebuklo 
belaukiantys paaugliai. Jie ser-
ga  širdies ligomis. Kai kurie 
viltingai laukia donorų... 

Į šią sanatoriją ir patenka 
vaikinukas Saulius (akt. M. 
Ivanauskas), neblogas bėgi-
kas, netikėtai susmukęs dis-
tancijos vidury. Kaip ir dera 
paaugliui, Saulius dygus ir pa-
sišiaušęs, nenorintis suprasti, 

kodėl atsidūrė tokioje vietoje 
ir nuo pat pirmų dienų nelin-
kęs bičiuliauti su aplinkiniais. 
Iš pradžių su naujoku bendros 
kalbos neranda ne tik sanato-

rijos direktorius (akt. L. Lau-
cevičius), bet ir vaikų auklė-
tojas Andrius (akt. R. Kazlas). 
Tačiau kantrybė gali nuversti 
kalnus...

Jau pačią pirmąją dieną 
Sauliui į akį krinta sanatorijos 
senbuvė, donoro širdies be-
laukianti Milda (akt. Roberta 
Sirgedaitė). Nors visi tikina 
Saulių, kad mergaitė – ne jo 

nosiai, vaikinukas neketina 
pasiduoti. Įprastas paaugliš-
kas susižavėjimas palaipsniui 
perauga į tikrą pirmąją mei-
lę. Meilę, kuri nepaiso jokių 
kliūčių, kuri nebijo draudimų, 
kuri negirdi proto balso, kuriai 
neįmanoma atsispirti, kuri yra 
pavojinga, kuri išlieka visam 
gyvenimui ir yra stipresnė net 
už mirtį.

Šiltas, nuoširdus filmas, ku-
rio senai laukė Lietuvos žiū-
rovai. Apie tuos laikus, kai 
dar nebuvo interneto, mobi-
liųjų telefonų, Facebook‘o ar 
Instagram‘o. Kai jausmai bu-
vo grynesni, kai dažniau pa-
keldavome akis į dangų, kai 
kitas žmogus tapdavo svar-
besnis už viską pasaulyje, kai 
širdys buvo tikros ir mokėjo 
plakti vienu ritmu... 

Filmo treileris: https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=TBLJJ77jnEw  

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
2018 m. lapkričio 29 d. 10 val. 

1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo
2. Dėl Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skai-

čiaus patvirtinimo 
3. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos bendradarbiavimo sutarčiai
4. Dėl turto įsigijimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
5. Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų 

tinklo plėtra Prienų rajone“
6. Dėl projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra 

Prienų rajone“ veiklų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo Prienų 
rajono savivaldybės administracijai

7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl 
Prienų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

8. Dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-

230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo 

10. Dėl žemės mokesčio lengvatos nustatymo
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techni-

nės priežiūros tarifų  patvirtinimo 
12. Dėl UAB „Prienų butų ūkis“ administruojamų daugiabučių namų nuolatinės priežiū-

ros (eksploatavimo) mokesčio dydžio patvirtinimo
13. Dėl elektros energetikos objektų pardavimo akcinei bendrovei „Energijos skirsty-

mo operatorius“
14. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T3-262 

„Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise viešosioms įstaigoms Prienų rajono 
pirminės sveikatos priežiūros centrui ir Prienų ligoninei“ pakeitimo

15. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-
221 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo

16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. T3-40 „Dėl 
Prienų rajono savivaldybės turto panaudos“ pakeitimo

17. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
18. Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-193 

„Dėl Parduodamų Prienų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų 
sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-253 
„Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo“ pakeitimo

22. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Plento g. 60, Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų r. 
sav., pirkimo

23. Dėl sutikimo įkeisti perkamą Prienų rajono savivaldybės būstą
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-125 

„Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirsty-
mo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

25. Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo
26. Dėl pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo
27. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.

lt, skyriuose „Teisinė informacija“ ir „Tarybos posėdžių darbotvarkės“. Tarybos posėdžių 
tiesiogines transliacijas galima stebėti Savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt.
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„Tele2“ klientams Kalėdos 
jau prasidėjo: dovanų gavo 
po 10 GB dviems mėnesiams

Technologijų lyderė 
„Tele2“ su artėjančiomis 
Kalėdomis jau pasveikino 
savo pagal sąskaitą 
mokančius klientus. 
Operatorius jiems 
padovanojo po 10 GB 
nemokamų duomenų šiam 
ir gruodžio mėnesiui.

„Norėjome iš anksto pa-
sveikinti savo klientus ir taip 
atsidėkoti už buvimą kartu. 
Džiaugiamės, kad iki pat me-
tų pabaigos bendrauti, naršyti 
ir pramogauti jie galės savęs 
nevažydami“, – sakė Vaida 
Burnickienė, „Tele2“ parda-
vimų direktorė.

Apie dovanas pranešta 
SMS žinutėmis

Išankstinę kalėdinę dovaną 
gavusių, pagal sąskaitą mo-
kančių, „Tele2“ klientų dalis 
sudaro beveik 800 tūkst. var-
totojų. Apie papildomus ne-
mokamus duomenis jie buvo 
informuoti SMS žinutėmis. 

Interneto duomenų ope-
ratorius tiek lapkričio, tiek 
gruodžio mėnesį dovanoja 
po 10 GB ir jie galioja visoje 
Lietuvos teritorijoje. Kalėdų 
proga šiuos duomenis opera-
toriaus klientai gavo be jokių 

papildomų sąlygų.

„Tele2“ klientai– naršo 
vis daugiau

Tokia kalėdinė dovana bu-
vo pasirinkta ne veltui, „Te-
le2“ klientai išnaršo vis daug 
interneto duomenų. Vartotojai 
savo mobiliuosius duome-
nis naudoja ne tik darbui, bet 
ir pramogoms: žiūri filmus, 
žaidžia internetinius žaidimus 
realiu laiku ar dalinasi nuo-
traukomis bei vaizdo įrašais 
socialiniuose tinkluose.

Remiantis antrojo 2018 
m. ketvirčio Lietuvos Res-
publikos ryšių reguliavimo 
tarnybos ataskaita, lyginant 
su kitais šalies operatoriais, 
išsiųstų ir priimtų mobiliųjų 
duomenų kiekis daugiausiai 
augo būtent „Tele2“ vartoto-
jų tarpe. Skaičiuojama, kad 
per mėnesį kiekvienas opera-
toriaus klientas vidutiniškai 
išnaršė net 8,38 GB.

„Tele2“ savo klientus ste-
bina ne tik dovanomis, bet ir 
nuolat rengiamais ypatingais 
pasiūlymais paslaugoms bei 
įrenginiams įsigyti. Apie vi-
sus juos sužinoti galima inter-
netinėje parduotuvėje www.
tele2.lt.  

Lietuvos ekonomika kitąmet augs lėčiausiai
Lietuvos ekonomika 2019 metais augs lėčiausiai Baltijos 
valstybėse, rodo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos prognozės. Lietuvos bendrasis vidaus produktas, 
šiemet padidėjęs 3,4 proc., kitąmet turėtų paaugti 2,9 procento.

Doktorantą nuteisė kalėti iki gyvos galvos
Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) teismas trečiadienį britų doktorantą 
Metjų Hedžesą už šnipinėjimą nuteisė kalėti iki gyvos galvos. 
31 metų M. Hedžesas tyrinėjo JAE užsienio ir vidaus saugumo 
politiką po 2011 metų „Arabų pavasario“ revoliucijų.

Komedija PAŠĖLUSIŲ MOTERŲ 
IŠPAŽINTIS Birštono kultūros centre
Kelionę po Lietuvą tęsia 
premjera PAŠĖLUSIŲ 
MOTERŲ IŠPAŽINTIS su 
puikiai pažįstamomis, 
talentingosiomis TV ir 
teatro  aktorėmis – AUŠRA 
ŠTUKYTE IR VITALIJA 
MOCKEVIČIŪTE.  Aktorės 
žada pašėlusį ir iki ašarų 
juokingą spektaklį 
gruodžio 7 d. 19 val. 
Birštono kultūros centre.

Jos niekada nebuvo drau-
gės. Ir netgi pažįstamos „iš 
matymo“. Tai, ką mėgsta vie-
na, kita nė iš tolo į tai nežiūrė-
tų. Ir kas tokias moteris galėtų 
vienyti? Pasodinti prie bendro 
stalo ir mėgautis pašėlusiomis 
istorijomis, audringais bar-
niais ir... dar kai kuo? 

Scenos PrimaMarija ruo-
šiasi svarbiausiam savo gy-
venimo vaidmeniui. Susikau-
pimas, neregėti pratimai, už-
sidegimas ir nerimas... Atsa-
kingą repeticiją nutraukia va-
lytoja, kuriai būtina įsitikinti, 

kad teatro grindys – švarios ir 
pastate nieko neliko. Mėgini-
mas užrakinti kūrybos mekos 
duris baigiasi stulbinančiai – 
tokių istorijos vingių bei po-
sūkių nesitikės net akiliausi 
žiūrovai. 

Režisierius - Ričardas Vit-
kaitis

Pjesės autorius - Julius 
Paškevičius

Vaidina:
Scenos PrimaMarija - 

Aušra Štukytė (TV, teatro ir 
kino aktorė, puikiai žiūro-
vams atpažįstama iš populia-
rių TV serialų ,,Moterys me-
luoja geriau”, ,,Šviesoforas”  
ir TV laidos ,,Dviračio šou” 
personažų)

Valytoja - Vitalija Mocke-
vičiūtė (TV ir teatro aktorė, 
puikiai žiūrovams atpažįsta-
ma iš ,,Galinos” vaidmens 
kultiniame seriale ,,Moterys 
meluoja geriau” ir TV laidos 
,,Dviračio šou” personažų)

Trukmė – 1 val. 30 min.

Abrikosų ir migdolų tarta 
Reikės: 60 g tirpinto sviesto, 30 g cukraus pudros, 180 

g maltų migdolų miltų, 3 didelių kiaušinių, 80 g medaus, 
7-8 nedidelių abrikosų.

Pirmiausia, įkaitinkite iki 175°C orkaitę ir tartos kepimo 
skardą išklokite kepimo popieriumi. „Inde sumaišykite mig-
dolų miltus ir cukraus pudrą. Jeigu jos neturite, kavamalėje 
ar su trintuvu sutrinkite cukrų. Supilkite tirpintą sviestą, medų 
ir įmuškite kiaušinius. Viską gerai išmaišykite. Supilkite tešlą 
į kepimo skardą ir išdėliokite ant jos griežinėliais pjaustytus 
abrikosus. Kepkite apie 40-50 minučių. Kai pyragas atvės, iš-
imkite jį iš kepimo skardos ir apibarstykite cukraus pudra.

Aguonų tortas
Pagrindui reikės: 4 didelių kiaušinių, 1 stiklinės ir ¾ bal-

tojo cukraus, 1 stiklinės augalinio aliejaus, 2 valgomųjų 
šaukštų vanilinio cukraus, 3 stiklinių miltų, 1 valgomojo 
šaukšto kepimo miltelių, 6 valgomųjų šaukštų aguonų, 2 
citrinų žievelių, ¾ arbatinio šaukštelio druskos, 1 stikli-
nės pasukų.

Pertepimui: pusės stiklinės sviesto, 115 g maskarponės 
sūrio, 250 g stiklinių cukraus pudros, 1-2 valgomųjų šaukš-
tų pieno, 1 stiklinės aguonų.

Elektriniu plaktuvu išmaišykite kiaušinius, cukrų, aliejų 
ir vanilę. Atskirame inde suberkite miltus, kepimo miltelius, 
druską, aguonas ir citrinų žieveles. Pasukas ir birųjį mišinį la-
bai gerai sumaišykite su prieš tai jau paruošta mase. Sukrėski-
te masę į 3 vienodo dydžio kepimo indus ir kepkite iki 180°C 
įkaitintoje orkaitėje apie 25 minutes.

Jeigu negalite kepti 3 pyragų vienu metu, kepkite visą py-
rago masę vienoje skardoje, tik turėkite omenyje, kad pyragas 
keps kiek ilgiau – apie 35 minutes. Kol pagrindas iškeps, pa-
ruoškite pertepimą. Minkštą sviestą ir maskarponės sūrį gerai 
išsukite elektriniu plaktuvu. Lėtai įberkite cukraus pudrą, įpil-
kite pieno ir pusę stiklinės aguonų ir vėl gerai viską išplakite. 
Kiekvieną pyragą aptepkite paruoštu kremu, sudėkite vieną 
ant kito ir aptepkite visą tortą. Tortą puoškite jį apibarstydami 
aguonomis – tiek šonus, tiek viršų.

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

naujienų!
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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“).

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.

Stacionarų juostinį gaterį. Tel. 8 
656 35185.

PASLAUGOS

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

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

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

Paskolos!!! Turimų pako-
lų ir skolų refinansavimas 
net ir turintiems skolų Sergel, 
Gelvora, Lindorf, antstoliai ir t.t. 
Paskolos iki 10 000 Eur išduoda-
mos itin palankiomis sąlygomis 
laikotarpiui iki 48 mėn. Įmonė 
UAB „Lateko lizingas“, tarpininkas 
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 
621263). Tel. 8 601 50935.

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...

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

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

8 614 38124. 

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

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

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

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

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

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

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

Sausas, skaldytas pušines malkas. 
Atveža ir nedideliais kiekiais. Tel. 
8 609 14843.

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

Visą lapkričio mėnesį 
MILDA degalinėse 

BUITINIŲ DUJŲ 
BALIONAI 

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

ko kortele. 

Šiltnamiai su polikarbonato 
danga. Polikarbonato danga, sto-
geliai. Taikomos akcijos. Garantija 
10 metų. Tel.: 8 659 08776, 8 604 
98184.

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

Brangiai perka įvairius veršelius 
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus. 
Sveria el. svarstyklėmis. Atsi-
skaito vietoje, iš karto. Tel. 8 
612 34503.

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

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

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

Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602 
48941.

ŽEMĖS ŪKIS

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

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

Kiaules mėsai Prienų r. Yra galimy-
bė paskersti ir sutvarkyti mėsą. 
Tel. 8 699 95354.

6 sav. paršelius. Tel. 8 670 
55851.

Ūkininkas parduoda paršelius. 
Tel.: 8 652 67859, 8 658 07728.

Ekologiškai augintas kiaules. Tel. 
8 604 11141.

Melžiamas karves. Tel. 8 670 
07980.

Maistines, pašarines bulves, 
miežius ir žirnius. Pageidaujant 
atveža. Tel. 8 676 37845.

Šieną „kitkomis“ ir kviečius. Tel. 
8 687 86990.

Pigiai ir skubiai parduoda: len-
kišką grėblį-vartytuvą; meta-
lines talpas (1 t, vandeniui ar 
grūdams); arklinius padargus; 
plūgą; medines akėčias; elektrinį 
siperatorių; sviestamušę, gražias 
vežimo šonines; elektros variklį; 
metalo laužą (pusę tonos). Tel.: 
8 605 56738, 8 673 20198.

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

PERKA

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

Tel. 8 682 61641.

Išsinuomoja
Jaunas vaikinas be žalingų įpročių 
dalį namo Prienuose. Tel. 8 603 
70769.

Automobiliai

Parduoda
„Renault Espace“ ratus (4 vnt., 
padangos žieminės (205/55, R16, 
protektoriaus gylis 4 - 5 mm), 
lengvojo lydinio ratlankiai (7 colių 
pločio, centrinė skylė - 59 mm, 
PCD - 5x106,5) kaina - po 20 Eur). 
Tel. 8 615 91464 (Prienai).  

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

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

Automobilius (1970-2007 m.). 
Gali būti tvarkingi, daužti ar su 
defektais, pasiimame patys. 
Mokėsime iki 400 Eur. Tel. 8 628 
08406.

Nekilnojamasis 
turtas

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

NAMUS
Medinį 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. 

GARAŽUS
Garažą Kęstučio g. 81, Prienuose. 
Tel. 8 679 55773.

Perka
2 k. butą Prienuose. Tinka ir šalia 
Prienų. Tel. 8 607 49133.

2 k. butą (I arba II aukšte) Prie-
nuose. Nesiūlyti Stadiono mikro-
rajone. Tel. 8 687 79665.

Sodybą ramioje vietoje, mišką su 
žeme. Domina įvairūs variantai. 
Tel. 8 675 64116.

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

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

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

Brangiai miškus: brandžius, jau-
nuolynus, malkinius. Žemę, ap-
augusią krūmais arba medžiais. 
Tel. 8 641 55554.

Dėmesio! 
AB „Prienų šilumos tinklai“ organizuoja šildymo sistemų efek-
tyvaus eksploatavimo mokymus, kurie vyks AB „Prienų šilu-
mos tinklai“ salėje, Statybininkų g. 6 Prienai, 2018 m. lapkričio 
29 d. 18 val. 00 min. Kviečiame aktyviai dalyvauti. 

AB „Prienų šilumos tinklai“
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Vilkikų vairuotojai su CE kate-
gorija darbui po Lietuvą. Atly-
ginimas pagal susitarimą. Tel. 8 
699 11549.

Ieško darbo
Moteris, turinti patirties ir vairuo-
tojo pažymėjimą, gali prižiūrėti 
senelius. Gali atvažiuoti. Tel. 8 
673 07132.

Informacija

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

Kviečia

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

Kviečiame visus iki 2019 m. sausio 
18 d. teikti kandidatūras tradici-
niams Prienų rajono savivaldybės 
apdovanojimams „Dėkingumas“. 
2018 metų nominacijos: METŲ 
ŠVIESUOLIS, METŲ POELGIS UŽ 
SAVANORYSTĘ, UŽ PRIENŲ VAR-
DO GARSINIMĄ, UŽ GYVENIMO 
PASIEKIMUS, UŽ INDĖLĮ Į PRIENŲ 
KRAŠTO EKONOMIKOS AUGIMĄ. 
Maloniai kviečiame užpildyti an-
ketą ir pasiūlyti savo kandidatus. 
Anketą ir išsamesnę informaciją 
rasite Prienų r. savivaldybės inter-
neto svetainėje www.prienai.lt 
Prašome užpildytą anketą iki 2019 
m. sausio 18 d. atsiųsti anketoje 
nurodytais kontaktais arba palikti 
Savivaldybėje esančioje specialio-
je pašto dėžutėje. 

Kviečiame mokyklas, darželius, or-
ganizacijas, įmones, bendruome-
nes, neformalias asmenų grupes 
dalyvauti Senių besmegenių sąs-
krydyje Prienuose. Kviečiame kurti 
ir gaminti dirbtines senių besme-
genių figūras, kurios padės sukurti 
baltos žiemos efektą Lietuvoje. 
PAGRINDINIS PRIZAS – 1000 Eur. 
Daugiau informacijos apie Se-
nių besmegenių sąskrydį rasite: 
* www.besmegeniusaskrydis.lt  
* feisbuko paskyroje Senių besme-
genių sąskrydis

PRIENŲ KULTŪROS IR 
LAISVALAIKIO CENTRAS 
KVIEČIA SUAUGUSIUOSIUS Į 
KOLEKTYVUS

Moterų ansamblis „Pienė“. Prienų 

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. 

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 gy-
venamąją 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.

Siūlome darbą 
vairuotojams ekspeditoriams 
turintiems C kategorijos vai-
ruotojo pažymėjimą. Visos 
socialinės garantijos ir laiku 

mokamas atlyginimas.  
Tel. 8 618 73210. 

Nestandartinių medinių 
baldų, laiptų, palangių ir 

kt. gamyba, baldų  
restauravimas ir remontas. 

Žaisliniai baldai, žaislai, 
originalūs proginiai  

suvenyrai. 
Darbų pavyzdžiai: 

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

Tel. 8 687 91723.

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

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

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

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

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

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

Montuoju langus, duris, gipso 
kartoną, tapetuoju, atlieku durų 
ir langų apdailą, dedu grindis, 
kloju laminatą, kalu dailylentes, 
atlieku kosmetinį buto remontą. 
Tel. 8 601 48676.

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

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

Visi santechnikos darbai: šildy-
mo, vandentiekio, kanalizacijos. 
Komplektuojame medžiagas su 
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.

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

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

NUKelta Į 12 p. 

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose
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(II aukšte). Kolektyvo vadovė 
Rasa Jurevičienė, tel. 8 694 
68 243

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Lapkričio 25 d. 9.30 val. Veiverių 
Šv. Liudviko bažnyčioje – bažny-
tinių chorų šventė „Šv. Cecilija 
– menininkų globėja“. Renginys 
nemokamas. Dalyvaus Ąžuolų 
Būdos, Pažėrų, Jūrės miestelio 
ir Veiverių bažnyčių chorai. 

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

Lapkričio 27 d. 16 val. Prienų 
krašto muziejuje – unikalaus 
(1700 –2200 m.) kalendoriaus 
(Laisvalaikio žinyno su 500 metų 
kalendoriumi) pristatymas. 
Renginyje dalyvaus ir leidinį 
pristatys kolekcininkas Pijus 
Brazauskas.

Lapkričio 27 d. 17.30 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centro 
konferencijų salėje (2 aukšte) 
– susitikimų vakaras „Misija 
tęsiasi“, skirtas Lietuvos persi-
tvarkymo sąjūdžio 30-mečiui. 
Susitiksime su Lietuvos per-
sitvarkymo sąjūdžio Prienų 
iniciatyvinės grupės, 1990 m. 
ekspedicijos į Norilską ir „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 tur-
nyras 1x1 „Laikyk raketę vietoj 
cigaretės!“, skirtas Tarptautinei 
nerūkymo dienai paminėti. Re-
gistracija iki lapkričio 26 d. tel. (8 
319) 54 427, 8 699 37311.

Lapkričio 29 d. 16 val. Prienų 
krašto muziejuje – tautodaili-
ninkės, ilgametės Prienų krašto 
muziejaus muziejininkės Marijos 
Šniokienės personalinės rink-
tinių juostų parodos „Simbolis 
ir jo išraiška ženklu...“, skirtos 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui, atidarymas. 

Lapkričio 30 d. 18 val. Stakliškių 
kultūros ir laisvalaikio centre – 
regioninė folkloro šventė „Didžių 
žmonių žemė“. Įėjimas nemoka-
mas. Dalyvaus Lazdijų, Varėnos, 
Alytaus, Kaišiadorių, Trakų ir 
Prienų folkloro kolektyvai.

Gruodžio 1 d. 11 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Prienų rajono mokinių kūrybos 

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

Folkloro grupė „Gija“. Naujų narių 
priėmimas – rugsėjo mėn. antra-
dieniais ir ketvirtadieniais  18.00 
val. Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre, choro studijoje (II aukšte). 
Kolektyvo vadovė  Dalė Zagurskie-
nė, tel. 8 685 01 263

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

Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių ko-
lektyvas „Vajaunas”. Naujų narių 
priėmimas –  spalio mėn. antra-
dieniais ir ketvirtadieniais 18.00 
val. Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre, choreografijos salėje (II 
aukšte). Kolektyvo vadovė Ligita 
Gediminienė, tel. 8 612 70 673

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

Liaudiškų šokių ansamblis „Trapu-
kas” (amžius nuo 18 m.). Naujų 
narių priėmimas –  rugsėjo mėn. 
pirmadieniais ir trečiadieniais 
19.00 val. Prienų kultūros ir lais-
valaikio centre, choreografijos 
salėje (II aukšte). Kolektyvo va-
dovas Džordanas Jogimantas 
Aksenavičius, tel. 8 687 81 565

PRIENŲ KULTŪROS IR 
LAISVALAIKIO CENTRAS 
KVIEČIA VAIKUS Į 
KOLEKTYVUS

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

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

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centro Jaunučių liaudiškų šo-
kių grupė „Pipiras” (amžius 
5–7 m.). Naujų narių priėmimas 
– rugsėjo mėn. antradieniais 
ir ketvirtadieniais 17.00 val. 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre, choreografijos studijoje 

HOROSKOPAS
Lapkričio 26 - gruodžio 2 d.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

GALINA DAUGUVIETyTĖ
stichija: Ugnis

planeta: jupiteris
savaitės diena: ketvirtadienis

Akmuo: chrizolitas, ametistas, topazas
spalvos: tamsiai raudona, žalia, mėlyna ir violetinė.

 AVINAS 
(03.21-04.20)

savaitės pradžioje nesiimkite radi-
kalių veiksmų remdamasis vien tik 
nuogirdomis - jūsų gauta informacija 
veikiausiai bus klaidinga. Šią savai-
tę taip pat teks ieškoti kompromiso 
tarp laisvės troškimo ir karjeros rei-
kalų. jei mokėsite išreikšti tikruosius 
svo jausmus, asmeniniai santykiai 
savaitgalį tikriausiai susitvarkys.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

vertindamas naują verslo planą ar 
kokį kitą projektą, klausykite savo 
intuicijos - šią savaitę ji jūsų ne-
apvils. savaitės viduryje pagaliau 
turėtų stabilizuotis jūsų finansinė 
padėtis. Išnaudokite kiekvieną ga-
limybę plėsti savo verslą ar profe-
sinės veiklos ribas - šią savaitę jų 
tikrai bus.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

jei nesėdėsite namuose ir užsiimsite 
mėgstama veikla, savaitės pradžio-
je užmegsite naujų ir įdomių pažin-
čių. Antroje savaitės pusėje turėsite 
galių padėti žmonėms, turintiems 
psichologinių problemų, bet savait-
galį verčiau praleiskite glaudžiame 
šeimos būrelyje.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

pirmadienį neignoruokite seno bičiu-
lio ar giminaičio patarimo. pirmoje 
savaitės pusėje pasistenkite su nie-
kuo nesusipykti, ypač vyresniais už 
save. Į savaitės pabaigą jūsų pečius 
veikiausiai užgrius per didelis darbų 
krūvis, vėluosite ir nervinsitės.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Nepraleiskite pažintinės kelionės ar 
kokio mokomojo seminaro pirmoje 
savaitės pusėje - įgytos žinios atneš-
tų daug naudos. Nuo ketvirtadienio 
būkite ypač budrus - kai kas gali pa-
mėginti pavogti jūsų idėjas ar darbo 
vaisius. jei savaitgalį neužsidarysite 
tarp keturių sienų, jūsų tikriausiai 
laukia maloni pažintis su priešingos 
lyties asmeniu.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Netikėkite viskuo, ką išgirsite pir-
madienį ar antradienį - kažkas ban-
dys jus apgauti. savaitės viduryje 
bus sunku susikalbėti su šeimos 
nariais. pasistenkite įsiklausyti į jų 
argumentus ir suprasti jų požiūrį. 
Antroje savaitės pusėje žinių troš-
kimas gali jus nuvesti jums pačiam 
netikėtais keliais.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

savaitės pradžioje teks priimti svar-
bų sprendimą, liečiantį asmeninius 
santykius. savaitės viduryje būsite 
ypač imlus naujovėms. Labai tinka-
mas metas mokymuisi, studijoms. 
penktadienį ar šeštadienį iki pietų 
susitvarkykite namus - tikriausiai 
turėsite netikėtų svečių.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

pirmomis savaitės dienomis galite 
turėti problemų dėl žmogaus, gy-
venančio su jumis. pasistenkite bū-
ti su juo nuoširdus ir sąžiningas. jei 
įmanoma, nepalikite šios savaitės 
darbų kitai savaitei, užbaikite juos 
iki penktadienio.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

jei nesnausite, pirmomis savaitės 
dienomis patrauksite svarbių žmonių 
dėmesį. Tai gali atsiliepti ateities kar-
jerai. savaitės viduryje sulauksite ap-
dovanojimo už senus gerus darbus, 
kuriuos jau būsite beveik pamiršęs. 
Antroje savaitės pusėje pasistenkite 
arčiau susipažinti su seniai jus domi-
nančiu asmeniu - galimas jaudinan-
tis ir romantiškas ryšys.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

savaitės pradžioje draugai gali būti 
ne visiškai atviri su jumis. Tikėkimės, 
kad jie neturi piktų kėslų. Nuo antra-
dienio jus pagaus varžymosi dvasia. 
Būsite pasirengęs priimti bet kokį iš-
šūkį. protingai vis viena nesielgsite, 
tai bent pasistenkite būti atsargus. 
Daug ką jūsų gyvenime gali pakeis-
ti pažintis su užsieniečiu ar apskritai 
svetima kultūra.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

pirmoje savaitės pusėje pasistenki-
te nesikišti ne į savo reikalus, net jei 
jūsų to ir prašytų. savaitės viduryje 
kaip reikiant įkyrės draugai ar gimi-
naičiai, besistengiantys užtempti jus 
ant savo kurpalio. Būkite mandagus, 
bet neperkalbamas. Nėra jokių prie-
žasčių, kodėl turėtumėte išsukti iš 
savojo kelio.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Nepasigailėsite pirmomis savaitės 
dienomis visas jėgas skyręs profe-
sinei veiklai. Tiesa, diplomatiškumu 
ir lankstumu nepasižymėsite, sunkiai 
suvoksite, iš kur vėjas pučia. Nelabai 
tai jums ir rūpės. savaitgalį namuose 
tikriausiai liksite nesuprastas. jei ga-
lite, praleiskite laiką kur nors kitur.

almanacho „Prienų krašto vytu-
riai“ šešioliktosios knygos prista-
tymas. Dalyvaus dainų autoriai 
ir atlikėjai Gytis Ambrazevičius 
ir Mindaugas Ancevičius.

Gruodžio 3 ir 4 dienomis Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Pauliaus Markevičiaus spek-
taklis dviems „alberai, WRU“ 
(pagal Albero Kamiu biogra-
fijos 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. 
Dėmesio! 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 paroda-mugė. 
Norinčius dalyvauti ir prekiauti 
mugėje, kviečiame savo rank-
darbius atnešti į Prienų krašto 
muziejų (F. Martišiaus g. 13, 
Prienai) iki lapkričio 26 d.

Gruodžio 12 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– kino filmas „Širdys“. Bilieto 
kaina – 5 Eur. Vaidina: Rolandas 
Kazlas, Liubomiras Laucevičius, 
Indrė Patkauskaitė, Algirdas 
Gradauskas, Roberta Sirgedaitė, 
Motiejus Ivanauskas, Deividas 
Breivė, Rokas Siaurusaitis, Justas 
Tervydis, Aistė Zabotkaitė, An-
drius Alešiūnas, Airida Gintautai-
tė, Vidmantas Fijalkauskas.

Gruodžio 14 d. 17.30 val. Prienų 
miesto Laisvės aikštėje – Kalėdų 
eglės įžiebimo šventė. Jus visus 
pasitiks iš visos Lietuvos suskridę 
Seniai besmegeniai, daili eglutė 
ir kitos staigmenos.

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

PARODOS PRIENŲ RAJONE

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

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

skirtumus, užfiksuotus fotogra-
fijose.

Lapkričio 29 d. 16 val. Prienų 
krašto muziejuje – tautodaili-
ninkės, ilgametės Prienų krašto 
muziejaus muziejininkės Marijos 
Šniokienės personalinės rink-
tinių juostų parodos „Simbolis 
ir jo išraiška ženklu...“, skirtos 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-
mečiui, atidarymas. Paroda veiks 
iki sausio 6 d.

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 rank-
darbius 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 eks-
ponuojama paroda „Lietuvos 
kariuomenės karininkai – gin-
kluotos rezistencijos dalyviai 
1944–1946 m.“. Paroda veiks iki 
lapkričio 24 d.

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

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

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

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

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

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Lapkričio 24 d. 17:00 val. Teatrų 
festivalis „Rojaus obuoliukai“. 
Birštono kultūros centras
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06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
Šventadienio mintys 07:30 Klau-
simėlis 08:00 Gyventi kaime gera 
08:30 ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite 09:00 Hanso Kristiano 
anderseno pasakos 10:00 Gus-
tavo enciklopedija 10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai 11:30 Mūsų 
gyvūnai 12:00 pasaulio doku-
mentika. premjera. Naujoji Ze-
landija 12:50 pasaulio dokumen-
tika. paslaptingas šunų pasaulis 
2 13:45 puaro 15:25 Klausimėlis 
15:43 loterija „Keno loto” 15:45 
žinios. Orai 16:00 Istorijos detek-
tyvai 16:45 savaitė su „Dviračio 
žiniomis” 17:30 žinios. sportas. 
Orai 18:00 Duokim garo! 19:30 
savaitė. Visuomenės aktualijų 
laida 20:25 loterijos „Keno loto” 
ir „Jėga” 20:30 panorama 20:52 
sportas 21:00 lietuvos šarvai. 
1918–1923 21:55 premjera. My-
limos seserys

 
06:05 Dienos programa 06:10 
Madagaskaro pingvinai (21) 
06:35 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas (59) 07:05 “Nickelode-
on” valanda. Keista šeimynėlė (4) 
07:35 sveiki atvykę į “Veiną” (10) 
08:05 riterių princesė Nela (14) 
08:30 Ogis ir tarakonai (55) 08:35 
tomas ir Džeris. robinas Hudas 
ir linksmasis peliukas 09:40 Mu-
zikinė kaukė 12:15 policijos aka-
demija 14:15 renovacija – misija 
įmanoma 14:50 Mano tėtis nuva-
rė mašiną 16:40 Ne vienas kelyje 
17:20 teleloto 18:30 žinios 19:25 
sportas 19:28 Orai 19:30 Lietu-
vos balsas 22:10 preMJera 
Mergina traukiny 00:25 Šėtono 
vaikas 02:20 labas, mes Mileriai 
04:30 programos pabaiga  

06:15 televitrina 06:30 Čipas ir 
Deilas skuba į pagalbą 1/122s 
07:00 transformeriai. Maskuo-
tės meistrai 2/9s 07:30 aladinas 
1/115s 08:00 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1/123s 08:30 Ma-
myčių klubas 20/12s 09:00 Ku-
linarinis detektyvas 1/12s 09:30 
penkių žvaigždučių būstas 5/12s 
10:00 pasaulis pagal moteris 
6/12s 10:30 svajonių sodai 12 
11:00 aplink lietuvą. Miestai 
2/5s 12:30 princesė Ir Janekas 
14:15 Bremeno plėšikai 15:45 
Baltoji iltis 2. Mitas apie baltąjį vil-
ką 18:00 raudonas kilimas 4/7s 
18:30 tV3 žinios 329 19:22 tV3 
sportas 19:27 tV3 orai 329 19:30 
X Faktorius 6/11s 22:00 anapus 
horizonto 00:10 Keršytojai 02:50 
paveldėtojai 04:50 salemas  

  06:20 lietuvos galiūnų koman-
dinis čempionatas 07:20 liūtas 
prieš hieną. plėšrūnų žaidimai 
(1) 08:30 tauro ragas 09:00 
sveikatos kodas 10:00 Nutrūkę 
nuo grandinės (1) 10:30 liūtas 

prieš hieną. plėšrūnų žaidimai 
(2) 11:40 Velniški stivo Ostino 
išbandymai (2) 12:35 anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami kraš-
tai (4) 13:30 ekstrasensų mū-
šis (9) 15:50 Nusikaltimų tyrėjai 
(8) 17:00 Betsafe–lKl. pieno 
žvaigždės - žalgiris 19:30 tėtu-
šiai 21:25 Karo vilkai. likvidato-
riai V (6) 22:25 Gyvi numirėliai 
(10) 23:25 pavojingas sandėris 
01:35 Galva ar uodega 

 
05:30 „Neprijaukinti. Norvegi-
ja“ 07:00 programa 07:04 tV 
parduotuvė 07:20 „tV europa 
pristato. Vyrų šešėlyje. Marijona 
rakauskaitė“ 07:55 „pasaulis iš 
viršaus“ 08:30 Kaimo akademi-
ja 09:00 Šiandien kimba 10:00 
„elektroninės cigaretės: stebu-
klas ar grėsmė?“ 11:10 4 kampai 
11:40 „skonio reikalas“ 12:10 lry-
tas 13:00 adomo obuolys 14:00 
„ant bangos“ 16:00 žinios 16:18 
Orai 16:20 Krepšinio pasaulyje su 
V 17:00 „patriotai“ 18:00 žinios 
18:27 Orai 18:30 „Kambarinė“ (5; 
6) 20:00 žinios 20:22 Orai 20:25 
„Kambarinė“ (6 tęs.) 21:00 „24/7“ 
22:00 žinios 22:27 Orai 22:30 
„pagrindinis įtariamasis“ (4/2)  

 
06:15 televitrina 06:30 ledo ke-
lias 11/8s 07:30 žydrosios plane-
tos stebuklai 1/107s 08:30 san-
dėlių karai 9/10s 09:00 Gyvūnų 
manija 3/12s 09:30 Vienam gale 
kablys 19/44s 10:00 praeities 
žvalgas 4/12. 10:30 savaitė su 
Kauno “žalgiriu” 2/4s 11:00 100% 
Dakaro 1/4s 11:30 sandėlių karai 
9/11s. 12:00 Beveik neįmanoma 
misija 2/6s 13:00 laukiniai Hava-
jai 14:00 pavojingiausi pasaulio 
keliai 1/112s 15:00 ledo kelias 
11/9s 16:00 aliaskos geležinke-
liai 1/102s 17:00 sandėlių karai 
9/12s 17:30 sandėlių karai 9/13s 
18:00 skorpionas 3/19s 19:00 
amerikos talentai 11/5s 21:00 
žinios 329 21:53 sportas 21:58 
Orai 22:00 Nakties tOp 7/8s 
22:30 Dainų dvikova 2/19s 23:30 
Dainų dvikova 2/20s 00:00 skor-
pionas 3/18s 01:00 skorpionas 
3/19s 02:00 Beveik neįmanoma 
misija 2/5s  

 
05:05 stilius 06:00 Lietuvos 
respublikos himnas 06:05 Gru-
pė „Golden parazyth”. Botanika 
07:00 Už kadro 07:30 Kultū-
rų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora 
08:00 Kultūrų kryžkelė. trembita 
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas 08:30 Kelias 08:45 
Krikščionio žodis 09:00 premje-
ra. sporto galia 09:30 euroma-
xx 10:00 pasaulio lietuvių žinios 
10:30 atspindžiai 11:00 7 Kauno 
dienos 11:30 linija, spalva, for-
ma 12:00 lietuva mūsų lūpose 
12:30 pradėk nuo savęs 13:00 
stop juosta 13:30 Dainuoju lie-
tuvą 15:45 Šventadienio mintys 
16:15 Vienuolynų kelias lietuvo-
je 16:45 Mokslo ekspresas 17:05 
(Ne)emigrantai 18:00 Kultūringai 
su Nomeda 18:50 Istorijos pe-
rimetrai. 4 d. Kuršininkai 19:45 
premjera. popiežius. Galingiau-
sias visų laikų žmogus 20:30 
panorama 20:52 sportas. Orai 
21:00 skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus 21:55 ro-
mantiški kvintetai 23:25 anapus 
čia ir dabar

06:00 lietuvos respublikos him-
nas  06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios. Orai 09:15 senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2 11:10 Komisaras reksas 
12:00 Beatos virtuvė. 12:55 Šim-
tas. trumpos istorijos apie dvi 
Lietuvas 13:00 Klauskite daktaro  
13:58 loterija „Keno loto“. 14:00 
žinios. sportas. Orai 14:15 laba 
diena, lietuva 15:00 žinios. Orai 
16:30 seserys 17:30 žinios. spor-
tas. Orai 18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro 
19:25 Šimtas. trumpos istorijos 
apie dvi lietuvas  19:30 Vartotojų 
kontrolė 20:25 loterija „Keno loto“ 
20:27 Maltiečių sriubos siužetas 
20:30 panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 sportas. Orai 21:29 
loterija „Jėga“ 21:30 lrt forumas. 
politinių diskusijų laida 22:30 Dvira-
čio žinios 23:00 Genijus. pikasas 
00:00 lrt radijo žinios 00:10 Štut-
garto kriminalinė policija 2 00:55 
Šimtas. trumpos istorijos apie dvi 
Lietuvas  01:00 lrt radijo žinios 
01:05 savaitė 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(473) 06:35 Mano gyvenimo švie-
sa (474) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (475) 07:35 Madagaskaro 
pingvinai (22) 08:00 Volkeris, tek-
saso reindžeris (50) 09:05 rimti 
reikalai (40) 09:40 Namai, kur 
širdis (3) 10:25 KK2 penktadienis 
12:00 Meilės sparnai (163) 13:00 
Gyvenimo daina (124) 14:00 aukš-
takulnių kerštas (16) 15:00 Dvi šir-
dys (1311) 15:30 Dvi širdys (1312) 
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 Litu-
anos locos 21:00 rimti reikalai 
(47) 21:30 žinios 22:24 sportas 
22:28 Orai 22:30 VaKarO se-
aNsas Kai svyla padai 00:35 
Juodasis sąrašas (3) 01:35 Mer-
gina traukiny 

06:10 televitrina 06:25 Inoeksper-
tai 1/10s 06:55 simpsonai 26/20s 
07:25 simpsonai 26/21s 07:55 
svajonių sodai 12 08:55 Meilės 
sūkuryje 91 10:00 Meilės žiedai 
5 11:00 Meilės žiedai 6 12:00 
laukinė žemė 60 13:00 pažadė-
toji 15:00 simpsonai 16:00 tV3 
žinios 191 16:25 tV3 orai 202 
16:30 tV pagalba 11/60s 18:30 
tV3 žinios 330 19:22 tV3 spor-
tas 19:27 tV3 orai 330 19:30 Visi 
mes žmonės 1/12s 20:30 Mote-
rys meluoja geriau 11/39s 21:00 
tV3 vakaro žinios 183 21:52 tV3 
sportas 21:57 tV3 orai 183 22:00 
apiplėšimas uragano akyje 00:10 
Kaulai 11/10s 01:10 X failai 11/4s 
02:00 salemas 3/6s 02:55 ekstra-
sensų mūšis 17/270s 04:20 Kaulai 
11/10s 05:10 X failai 11/4s  

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 

(13) 07:30 žiniuonis (34) 08:30 
paskutinis faras (27) 09:30 Šuo 
(7) 10:35 Kobra 11 (7) 11:40 re-
ali mistika (25) 12:45 Įstatymas ir 
tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(14) 13:45 žiniuonis (35) 14:45 
paskutinis faras (28) 15:45 Šuo 
(8) 16:55 Kobra 11 (8) 18:00 In-
fo diena 18:30 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas (65) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius (15) 20:30 Varom! 
(3) 21:00 Bėgančios kortos 22:50 
Invazija 00:50 Karo vilkai. likvida-
toriai V (6) 01:45 Gyvi numirėliai 
(10) 02:30 tėtušiai 

 
05:35 Vantos lapas 06:00 progra-
ma 06:05 tV parduotuvė 06:25 Ki-
toks pokalbis su D.žeimyte 07:00 
Šiandien kimba 08:00 „pražūtingi 
smaragdai“ (19) 09:00 „24/7“ 10:00 
„Mentų karai: Kijevas: Kobros bu-
činys“ (9/3) 11:10 „albanas“ (16) 
12:20 „Gurovo bylos: Medžioklė“ 
(1/2) 13:30 tV parduotuvė 13:45 
„Gluchariovas“ (2/46) 14:55 „Vie-
nišas vilkas“ (13) 16:00 repor-
teris 16:58 Orai 17:00 „Kelrodė 
žvaigždė“ (25) 18:00 reporteris 
18:53 Orai 18:55 preMJera 
„Gluchariovas“ (3/1) 20:00 re-
porteris 20:28 Orai 20:30 Nuo-
ga tiesa 22:00 reporteris 22:58 
Orai 23:00 2018 m: „Formulės-1“ 
čempionatas 00:30 lryto popuri 
01:05 „albanas“ (2) 02:10 „Vieni-
šas vilkas“ (5)

 
06:15 televitrina 06:30 6 kadrai 
127 07:00 aliaskos geležinkeliai 
1/101s 08:00 Havajai 5.0 2/202s 
09:00 autopilotas 1/12s 09:30 
Bibliotekininkai 3/2s 10:30 simp-
sonai 19/1915s 11:00 simpsonai 
19/1916s 11:30 Kobra 11 20/2014s 
12:30 Moderni šeima 4/410s 13:00 
Moderni šeima 4/411s 13:30 Fiz-
rukas 3/51s 14:00 Fizrukas 3/52s 
14:30 televitrina 15:00 Havajai 5.0 
2/203s 16:00 Bibliotekininkai 3/3s 
17:00 Kobra 11 20/2015s 18:00 
Moderni šeima 4/412s 18:30 Mo-
derni šeima 4/413s 19:00 Fizrukas 
3/53s 19:30 Fizrukas 3/54s 20:00 
saša ir tania 3/111s 20:30 žinios 
151 20:58 Orai 202 21:00 paguo-
da 23:00 palata 00:50 Daktaras 
Hausas 4/406s 01:40 svieto ly-
gintojai 1/110s  

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas  06:05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis „Bliuzo nak-
tys 2017“  06:50 Mokslo ekspre-
sas 07:05 linija, spalva, forma 
07:30 auklė Mun 07:40 riteris 
rūdžius 07:55 Detektyvė Mire-
tė 08:05 aviukas Šonas 5 08:15 
Vienuolynų kelias lietuvoje 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 12 09:15 
labas rytas, lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba 12:15 savaitė 
13:10 Daiktų istorijos 14:00 pasau-
lio 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. Gyvenimas tęsiasi (2 s.)  
19:00 arti 19:15 Jos istorija. Mo-
terų galia 20:10 Kultūros diena 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 sportas. Orai 21:30 
Gotardo tunelis 23:10 Istorijos 
detektyvai 00:00 DW naujienos 
rusų kalba 

06:00 lietuvos respublikos him-
nas  06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios. Orai 09:15 senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 
2 11:10 Komisaras reksas 12:00 
stilius 12:55 Šimtas. trumpos isto-
rijos apie dvi lietuvas 13:00 Klaus-
kite daktaro 13:58 loterija „Keno 
Loto“ 14:00 žinios. sportas. Orai 
14:15 laba diena, lietuva 15:00 
žinios. Orai 16:30 seserys 17:30 
žinios. sportas. Orai 18:00 tV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Klauskite daktaro 19:25 Šimtas. 
trumpos istorijos apie dvi lietuvas 
19:30 (Ne)emigrantai 20:25 Lote-
rija „Keno loto“ 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 sportas. 
Orai 21:29 loterija „Jėga“ 21:30 
Nacionalinė ekspedicija „Dniepru 
per Ukrainą“ 22:30 Dviračio ži-
nios 23:00 12 beždžionių 1 23:45 
Klausimėlis 00:00 lrt radijo ži-
nios 00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 2.(2/19 s.) 00:55 Šimtas. 
trumpos istorijos apie dvi lietuvas 
01:00 lrt radijo žinios 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(476) 06:35 Mano gyvenimo 
šviesa (477) 07:05 Mano gy-
venimo šviesa (478) 07:35 Ma-
dagaskaro pingvinai (23) 08:00 
Volkeris,teksaso reindžeris (51) 
09:05 rimti reikalai (41) 09:40 
Namai,kur širdis (4) 10:20 KK2 
10:55 Nuo... Iki... 11:25 Lituanos 
locos 12:00 Meilės sparnai (164) 
13:00 Gyvenimo daina (125) 
14:00 aukštakulnių kerštas (17) 
15:00 Dvi širdys (1313) 15:30 
Dvi širdys (1314) 16:00 Dvi šir-
dys (1315) 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 
lituanos locos 21:00 rimti reika-
lai (48) 21:30 žinios 22:24 spor-
tas 22:28 Orai 22:30 VaKarO 
seaNsas rizikinga erzinti die-
dukus 00:45 Juodasis sąrašas 
(4) 01:45 Kai svyla padai 

05:10 X failai 06:10 televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 simpsonai 07:55 Visi mes 
žmonės 08:55 Meilės sūkuryje  
10:00 Meilės žiedai 12:00 laukinė 
žemė 61 13:00 pažadėtoji 15:00 
simpsonai 16:00 tV3 žinios 16:30 
tV pagalba 11/61s 18:30 tV3 
žinios 19:22 tV3 sportas 19:27 
tV3 orai 331 19:30 prieš srovę. 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 tV3 vakaro žinios 21:52 
tV3 sportas 21:57 tV3 orai 184 
22:00 žemiau 6. Kalno stebuklas 
00:05 Kaulai 01:05 X failai 01:55 
salemas 02:45 ekstrasensų mū-
šis 04:15 Kaulai 05:05 X failai

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(14) 07:30 žiniuonis (35) 08:30 
paskutinis faras (28) 09:30 Šuo 

(8) 10:35 Kobra 11 (8) 11:40 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (65) 12:45 Įstatymas ir 
tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(15) 13:45 stoties policija (17) 
14:45 paskutinis faras (29) 15:45 
Šuo (9) 16:55 Kobra 11 (9) 18:00 
Info diena 18:30 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas (66) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. specialiųjų tyri-
mų skyrius (16) 20:30 Varom! (4) 
21:00 Įkaitas 23:45 Bėgančios 
kortos 01:30 sekso magistrai 
(10) 02:30 Velniški stivo Ostino 
išbandymai (1) 03:25 antgamti-
niai reiškiniai (1)

 
05:35 Čempionai 06:00 programa 
06:05 tV parduotuvė 06:25 „skoę 
08:00 „pražūtingi smaragdai“ 
(20) 09:00 adomo obuolys 10:00 
„Mentų karai: Kijevas: Kobros bu-
činys“ (9/4) 11:10 „albanas“ (17) 
12:20 „Gurovo bylos: Medžioklė“ 
(1/3) 13:30 tV parduotuvė 13:45 
„Gluchariovas“ (2/47) 14:55 „Vie-
nišas vilkas“ (14) 16:00 reporte-
ris 16:30 lietuva tiesiogiai 16:58 
Orai 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
(26) 18:00 reporteris 18:48 Orai 
18:50 rubrika „rytojus prasideda 
nuo mažų dalykų“ 18:55 preM-
Jera „Gluchariovas“ (3/2) 20:00 
reporteris 20:30 lietuva tiesiogiai 
20:58 Orai 21:00 „patriotai“ 22:00 
reporteris 22:58 Orai: 23:00 Nuo-
ga tiesa 00:00 „Beveik negyvas“ 
(4) 01:05 „albanas“ (3) 

 
06:15 televitrina 06:30 saša ir 
Tania 07:00 aliaskos geležin-
keliai 08:00 Havajai 5.0 09:00 
Gyvūnų manija 09:30 Bibliote-
kininkai 10:30 simpsonai 11:30 
Kobra 11 12:30 Moderni šeima 
13:30 Fizrukas 14:30 televitrina 
15:00 Havajai 5.0 16:00 Biblio-
tekininkai 17:00 Kobra 11 18:00 
Moderni šeima 19:00 Fizrukas 
20:00 saša ir tania 20:30 žinios 
20:58 Orai 203 21:00 Baradač’ius 
9 21:30 6 kadrai 21:45 tiesiogiai. 
UeFa čempionų lygos rungtynės. 
FC Bayern München - sl Benfi-
ca 38 23:50 skubi pagalba 00:50 
Daktaras Hausas 01:40 svieto 
lygintojai 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas  06:05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis„Bliuzo naktys 
2017“ 07:05 Misija: Vilnija 07:30 
auklė Mun 07:40 riteris rūdžius 
07:55 Džeronimas 08:20 Mokslo 
sriuba 08:50 Kaip atsiranda daik-
tai 12 (12/19 s.) 09:15 labas ry-
tas, lietuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba 12:15 Gimę tą pačią 
dieną 13:10 anapus čia ir dabar 
13:55 Vienuolynų kelias lietuvo-
je 14:25 Jos istorija. Moterų galia 
15:15 Kaip atsiranda daiktai 12 
(12/20 s.) 15:40 auklė Mun 15:50 
riteris rūdžius 16:05 Džeronimas 
16:30 laba diena, lietuva 18:00 
Kultūrų kryžkelė. Menora 18:15 
Giminės. Gyvenimas tęsiasi (3 s.)  
19:00 arti 19:15 lenkijos anks-
tyvosios istorijos paslaptys 20:10 
Kultūros diena 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 sportas. 
Orai 21:30 Komisaras ir jūra 23:00 
Mokslo ekspresas 23:15 Daiktų 
istorijos 00:00 DW naujienos ru-
sų kalba 00:15 Dabar pasaulyje 
00:45 Džiazo muzikos vakaras 
02:30 laiko ženklai

05:05 Džesika Flečer 5 06:00 
lietuvos respublikos himnas 
06:05 Gimę tą pačią dieną 
07:00 Gimtoji žemė 07:25 pen-
ki draugai 3 09:00 labas rytas, 
Lietuva 09:30 žinios 11:30 At-
kurtos lietuvos kariuomenės 
100-mečiui. Iškilminga rikiuotė 
ir karinės technikos paradas. 
tiesioginė transliacija iš Vil-
niaus Konstitucijos prospekto 
13:30 siena 14:35 premjera. 
Džesika Flečer 5 15:25 Klau-
simėlis 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 Lo-
terijos „Keno loto” ir „Jėga” 
20:30 panorama 20:52 spor-
tas 21:00 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – viena 
širdis” 23:10 premjera. Ištekė-
jusi už mafijos  

 
06:05 Dienos programa 06:10 
Madagaskaro pingvinai (20) 
06:35 Nepaprastas Gumu-
liuko gyvenimas (58) 07:05 
“Nickelodeon” valanda. Keista 
šeimynėlė (3) 07:35 sveiki at-
vykę į “Veiną” (9) 08:05 riterių 
princesė Nela (13) 08:35 tomo 
ir Džerio pasakos (4) 09:00 
Ogis ir tarakonai (71) 09:10 
Ogis ir tarakonai (72) 09:20 
Ogis ir tarakonai (73) 09:30 
Nebijok pažinti 10:00 KINO 
pUsrYČIaI sparkas. Kosminė 
istorija 11:45 Kitokia pelenės 
istorija 13:30 Misija “pelėdos” 
15:15 Bukas ir Bukesnis 17:30 
Bus visko 18:30 žinios 19:25 
sportas 19:28 Orai 19:30 sU-
perKINas Džekas milžinų 
nugalėtojas 21:45 labas, mes 
Mileriai 00:10 Kosminė stotis 
76 02:05 Motina! 

06:15 Didžiojo sprogimo teo-
rija (8) 06:45 Didžiojo sprogi-
mo teorija (9) 07:15 Didžiojo 
sprogimo teorija (10) 07:45 
Didžiojo sprogimo teorija (11) 
08:15 Didžiojo sprogimo teo-
rija (12) 08:45 sveikatos aBC 
televitrina 09:00 lietuvos ga-
liūnų komandinis čempiona-
tas 10:00 renovacija – misija 
įmanoma 10:30 liūtas prieš 
hieną. plėšrūnų žaidimai (1) 
11:40 Velniški stivo Ostino 
išbandymai (1) 12:35 antho-
nis Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai (3) 13:30 ekstrasensų 
mūšis (8) 15:55 Nusikaltimų 
tyrėjai (7) 17:00 Betsafe–lKl. 
lietkabelis - Neptūnas 19:30 
Muzikinė kaukė 22:05 MaNO 
HerOJUs Invazija 00:10 AŠ-
trUs KINas Galva ar uodega 
02:10 Muzikinė kaukė   

 
06:20 „pasaulis iš viršaus“ 

06:40  Ki toks pokalbis su 
D.žeimyte 07:00 programa 
07:04 tV parduotuvė 07:20 
„tV europa pristato. Vyrų šešė-
lyje. Marija Kazimiera Kaupai-
tė“ 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 „pagrindi-
nis įtariamasis“ (4/2) 13:15 „Šir-
dies plakimas“ (25; 26) 15:25 
tV parduotuvė 16:00 žinios 
16:18 Orai 16:20 Čempionai 
16:50 4 kampai 17:25 „Neišsi-
žadėk“ (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 Dže-
kas Hana kviečia į gamtą (69) 
08:10 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (148) 09:05 
tėvas Motiejus (23) 10:25 Bū-
rėja (25) 11:00 Būrėja (26) 
11:35 Šviežias maistas. anos 
Olson receptai (7) 12:05 Kla-
sikiniai kepiniai. anos Olson 
receptai (15) 12:35 akloji (24) 
13:10 akloji (25) 13:45 Ne-
kviesta 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 Šir-
dele mano (21) 17:45 akloji 
(60) 18:20 akloji (61) 18:55 
Būrėja (6) 19:30 Įsimylėjęs 
karalius (8) 21:00 DeteK-
tYVO VaKaras prieblanda. 
Keredigionas 23:00 tamsos 
pakraštys 01:15 Zoologijos 
sodo prižiūrėtojo žmona 03:25 
Brokenvudo paslaptys. Neište-
kėjusi nuotaka

 
05:05 skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus 06:00 Lietu-
vos respublikos himnas 06:05 
Duokim garo! 07:30 laiko žen-
klai. 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. Vai-
dybinis filmas 14:00 specialus 
Vienos filharmonijos orkestro 
„Koncertas už taiką” Versalio 
karališkojoje operoje 15:30 
Kultūrų kryžkelė. rusų gatvė 
16:00 euromaxx 16:30 Klaus-
kite daktaro 17:20 stilius 18:15 
Daiktų istorijos 19:00 žmonės, 
kurie sukūrė lietuvą 19:45 
stambiu planu 20:30 panora-
ma 20:52 sportas. Orai 21:00 
Kino žvaigždžių alėja. premje-
ra. topazas 23:00 Festivalis 
„Gaida 2018” 00:35 Dabar pa-
saulyje 01:05 europos kinas. 
Blogi įpročiai 02:40 Istorijos 
detektyvai 03:25 žmonės, ku-
rie sukūrė lietuvą. stasys Ši-
lingas 04:15 Klauskite daktaro 
05:05 stilius

��.�0 val.

„Invazija“

 

�1.00 val.

„Įkaitas“

 

1�.4� val.
„Baltoji iltis 2. Mitas apie 

baltąjį vilką“

 

�1.4� val.

„Labas, mes Mileriai“
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06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios. Orai 09:15 senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2 11:10 Komisaras reksas 
12:00 Gyvenimas 12:55 Šimtas. 
trumpos istorijos apie dvi lie-
tuvas 13:00 Klauskite daktaro 
13:58 loterija „Keno loto“ 14:00 
žinios. sportas. Orai 14:15 laba 
diena, lietuva 15:00 žinios. Orai 
15:10 laba diena, lietuva 16:30 
seserys 17:30 žinios. sportas. 
Orai 18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro 
19:25 Šimtas. trumpos istorijos 
apie dvi lietuvas  19:30 speci-
alus tyrimas 20:25 loterija „Ke-
no Loto“ 20:27 Maltiečių sriubos 
siužetas 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 sportas. Orai 
21:29 loterija „Jėga“ 21:30 Gimę 
tą pačią dieną 22:30 Dviračio ži-
nios 23:00 prieš audrą 2 00:00 
lrt radijo žinios 00:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 2 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(482-484) 07:35 Madagaska-
ro pingvinai (25) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (53) 09:05 
rimti reikalai (43) 09:40 Namai, 
kur širdis (6) 10:20 KK2 10:55 
Nuo... Iki... 11:25 lituanos locos 
12:00 Meilės sparnai (166) 13:00 
Gyvenimo daina (127) 14:00 
aukštakulnių kerštas (19) 15:00 
Dvi širdys (1319-1321) 16:30 La-
bas vakaras, lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 žinios 19:25 spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 
Valanda su rūta 21:00 rimti 
reikalai (50) 21:30 žinios 22:24 
sportas 22:28 Orai 22:30 VaKa-
rO seaNsas apgaulės meistrai 
00:45 Juodasis sąrašas (6) 01:45 
Šauksmas 03:35 alchemija 04:05 
retrOspeKtYVa 

05:05 X failai 11/6s 06:10 tele-
vitrina 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 1/93s 06:55 simpsonai 
07:55 Gero vakaro šou 5/12s 
08:55 Meilės sūkuryje 94 10:00 
Meilės žiedai 11 11:00 Meilės 
žiedai 12 12:00 laukinė žemė 63 
13:00 pažadėtoji 15:00 simpsonai 
16:00 tV3 žinios 194 16:25 tV3 
orai 205 16:30 tV pagalba 11/63s 
18:30 tV3 žinios 333 19:22 tV3 
sportas 19:27 tV3 orai 333 19:30 
Farai 12/12s 20:30 Moterys me-
luoja geriau 11/42s 21:00 tV3 
vakaro žinios 186 21:15 tiesiogiai 
Krepšinis. pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Italija - lietuva 50 23:10 Bibliote-
kininkai 3/2s 00:05 Kaulai 11/13s 
01:05 X failai 

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(16) 07:30 stoties policija (18) 
08:30 paskutinis faras (30) 09:30 
Šuo (10) 10:35 Kobra 11 (10) 
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas (67) 12:45 Įstatymas 
ir tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(17) 13:45 stoties policija (19) 
14:45 paskutinis faras (31) 15:45 
Šuo (11) 16:55 Kobra 11 (11) 
18:00 Info diena 18:30 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (68) 
19:30 Įstatymas ir tvarka. specia-
liųjų tyrimų skyrius (18) 20:30 Va-
rom! (6) 21:00 pabėgimas iš los 
andželo 23:05 aklavietė 00:50 
Dingęs (2) 

 
05:35 Kaimo akademija 06:00 
programa 06:05 tV parduotu-
vė 06:25 lietuva tiesiogiai 07:00 
Kaimo akademija 07:30 lryto po-
puri 08:00 „pražūtingi smaragdai“ 
(22): 09:00 „ant bangos“ 10:00 
„Mentų karai: Odesa“ (1/2) 11:10 
„albanas“ (19) 12:20 „Gurovo by-
los: Maitvanagiai“ (2/1) 13:30 tV 
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (4/1) 
14:55 „Vienišas vilkas“ (16) 16:00 
reporteris 16:30 lietuva tiesiogiai 
16:58 Orai 17:00 „Kelrodė žvaigž-
dė“ (28) 18:00 reporteris 18:48 
Orai 18:50 rubrika „Verslo genas“ 
18:55 preMJera „Gluchariovas“ 
(3/4) 20:00 reporteris 20:30 Lietu-
va tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 „ant 
bangos“: 22:00 reporteris 22:53 
Orai 22:55 rubrika „Verslo genas“ 
23:00 „ant bangos“ 00:00 „Beveik 
negyvas“ (6) 

 
06:15 televitrina 06:30 saša ir 
tania 3/113s 07:00 pavojingiausi 
pasaulio keliai 1/112s 08:00 Hava-
jai 5.0 2/205s 09:00 Vienam gale 
kablys 19/44s 09:30 Bibliotekinin-
kai 3/5s 10:30 simpsonai 20/1s 
11:00 simpsonai 20/2s 11:30 
Kobra 11 21/1s 12:30 Moderni 
šeima 4/416s 13:00 Moderni šei-
ma 4/417s 13:30 Fizrukas 3/57s 
14:00 Fizrukas 3/58s 14:30 Te-
levitrina 15:00 Havajai 5.0 2/206s 
16:00 Bibliotekininkai 3/6s 17:00 
Kobra 11 21/2s 18:00 Moderni 
šeima 4/418s 18:30 Moderni šei-
ma 4/419s 19:00 Fizrukas 3/59s 
19:30 Fizrukas 3/60s 20:00 saša 
ir tania 3/114s 20:30 žinios 154 
20:58 Orai 205 21:00 Iš peties 
5/1s 22:00 eurolygos rungtynės. 
Kauno žalgiris - Milano aX arma-
ni exchange Olimpia 00:00 sku-
bi pagalba 1/10s 01:00 Daktaras 
Hausas 4/409s 01:50 svieto ly-
gintojai 1/113s  

 
   06:00 lietuvos respublikos him-
nas  06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. Džiazo dienos tauragėje. 1 d. 
07:00 sporto galiabokso legenda 
07:30 riteris rūdžius 07:40 ri-
teris rūdžius 07:55 Džeronimas 
08:20 Į sveikatą! 08:50 Kaip atsi-
randa daiktai 12 09:15 labas ry-
tas, lietuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba 12:15 Dokumentinė 
istorinė laida „lietuvos kolumbai“ 
13:10 stambiu planu 13:55 atspin-
džiai 14:20 Šnipas Hitlerio pašo-
nėje 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. Gyvenimas tęsiasi (5 s.)  
19:00 arti 19:15 pokalbiai pas 
Bergmaną 20:10 Kultūros diena 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 sportas. Orai 21:30 
amerikoniškoji tragedija. 3 d 22:45 
anapus čia ir dabar 23:30 Vienuo-
lynų kelias lietuvoje 00:00 DW 
naujienos rusų kalba 

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios. Orai 09:15 senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2 11:10 Komisaras reksas 
12:00 (Ne)emigrantai 12:55 Šim-
tas 13:00 Vartotojų kontrolė 13:58 
loterija „Keno loto“ 14:00 žinios. 
sportas. Orai 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 seserys 17:30 ži-
nios. sportas. Orai 18:00 tV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Na-
cionalinė paieškų tarnyba 19:30 
Beatos virtuvė 20:25 loterija „Ke-
no Loto“ 20:30 panorama 20:52 
sportas. Orai 20:59 loterija „Jė-
ga“ 21:00 Šiandien prieš 100 me-
tų. Dokumentinė apybraiža, skirta 
tilžės akto 100-mečiui 21:30 auk-
sinis protas 22:50 likimo ekspertai 
00:35 Klausimėlis 01:00 lrt radi-
jo žinios 01:10 Štutgarto kriminali-
nė policija 2 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(485) 06:35 Mano gyvenimo švie-
sa (486) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (487) 07:35 Madagaska-
ro pingvinai (26) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (54) 09:05 
rimti reikalai (44) 09:40 Namai, 
kur širdis (7) 10:20 KK2 10:55 Va-
landa su rūta 12:00 Meilės spar-
nai (167) 13:00 Gyvenimo daina 
(128) 14:00 aukštakulnių kerštas 
(20) 15:00 Dvi širdys (1322) 15:30 
Dvi širdys (1323) 16:00 Dvi širdys 
(1324) 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:35 Gyvūnų policija 18:30 
žinios 19:25 sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 penktadienis 21:00 
saVaItĖs HItas. preMJera 
Hju Glaso legenda 00:05 Nelaukta 
tiesa 01:50 apgaulės meistrai 

05:05 X failai 11/7s 06:10 tele-
vitrina 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 1/94s 06:55 simpsonai 
28/6s 07:25 simpsonai 28/7s 
07:55 Farai 12/12s 08:55 Meilės 
sūkuryje 95 10:00 Meilės žiedai 
13 11:00 Meilės žiedai 14 12:00 
laukinė žemė 64 13:00 pažadė-
toji 5/83s 13:30 pažadėtoji 5/84s 
14:00 pažadėtoji 5/85s 14:30 
pažadėtoji 5/86s 15:00 simpso-
nai 28/8s 15:30 simpsonai 28/9s 
16:00 tV3 žinios 195 16:25 tV3 
orai 206 16:30 tV pagalba 11/64s 
18:30 tV3 žinios 334 19:22 tV3 
sportas 19:27 tV3 orai 334 19:30 
tiesiogiai paramos projekto “Išsi-
pildymo akcija” koncertas 23:00 
Mano ištakos 01:10 žemiau 6. 
Kalno stebuklas 03:00 pagrobi-
mas 04:40 salemas 

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(17) 07:30 stoties policija (19) 
08:30 paskutinis faras (31) 09:30 
Šuo (11) 10:35 Kobra 11 (11) 
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (68) 12:45 Įstatymas 
ir tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 

(18) 13:45 stoties policija (20) 
14:45 paskutinis faras (32) 15:45 
Šuo (12) 16:55 Kobra 11 (12) 
18:00 NKl čempionatas. “sintek-
Jonava” - “Šilutė” 20:00 Įstatymas 
ir tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(19) 21:00 Įspėjantis pranešimas 
23:50 pabėgimas iš los andželo 
01:45 Dingęs (3) 02:45 Nusikalti-
mų tyrėjai (8) 03:40 antgamtiniai 
reiškiniai (4)  

 
05:35 Kitoks pokalbis su D.žeimyte 
06:00 „pasaulis iš viršaus“ 06:05 
tV parduotuvė 06:25 lryto popuri 
06:50 10 min iki tobulybės su Juri-
jumi 07:00 adomo obuolys 08:00 
„pražūtingi smaragdai“ (23) 09:00 
Nuoga tiesa 10:30 10 min iki tobu-
lybės su Jurijumi 10:40 Čempionai 
11:15 „ant bangos“ 12:20 „Gurovo 
bylos: Maitvanagiai“ (2/2) 13:30 
tV parduotuvė 13:45 „Miškinis“ 
(4/2) 14:55 „Vienišas vilkas“ (17) 
16:00 reporteris 16:30 Kitoks 
pokalbis su D.žeimyte 16:58 
Orai: 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
(29) 18:00 reporteris 18:53 Orai 
18:55 preMJera „Gluchariovas“ 
(3/5) 20:00 reporteris 20:30 Ki-
toks pokalbis su D.žeimyte 20:58 
Orai 21:00 adomo obuolys 22:00 
reporteris 22:58 Orai 23:00 „ant 
bangos“ 01:15 „Moterų daktaras“ 
(2/31; 2/32) 03:05 „Baltoji vergė“ 
(60; 61) 04:30 Vantos lapas 04:50 
„Kambarinė“ (3; 4) 

 
06:15 televitrina 06:30 saša ir 
tania 3/114s 07:00 Beveik neį-
manoma misija 2/6s 08:00 Ha-
vajai 5.0 2/206s 09:00 praeities 
žvalgas 4/12s 09:30 Bibliotekinin-
kai 3/6s 10:30 simpsonai 20/3s 
11:00 simpsonai 20/4s 11:30 
Kobra 11 21/2s 12:30 Moderni 
šeima 4/418s 13:00 Moderni šei-
ma 4/419s 13:30 Fizrukas 3/59s 
14:00 Fizrukas 3/60s 14:30 Te-
levitrina 15:00 Havajai 5.0 2/207s 
16:00 Bibliotekininkai 3/7s 17:00 
Kobra 11 21/3s 18:00 Moderni 
šeima 4/420s 18:30 Moderni šei-
ma 4/421s 19:00 Fizrukas 3/61s 
19:30 6 kadrai 132 20:00 Farai 
9/3s 21:00 žinios 334 21:53 spor-
tas 21:58 Orai 334 22:00 pasku-
tinis legionas 00:05 Klyksmas 4 
02:05 žavios ir labai pavojingos

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. Džiazo dienos tauragėje. 2 
d. 06:50 Už kadro 07:15 auklė 
Mun 07:30 auklė Mun 07:40 ri-
teris rūdžius 07:55 Džeronimas 
08:20 Garsiau 08:50 Kaip atsiran-
da daiktai 12 09:15 labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba 12:15 Istorijos detektyvai 
13:00 7 Kauno dienos 13:30 stop 
juosta 14:00 lietuva mūsų lūpose 
14:25 pokalbiai pas Bergmaną 
15:15 Kaip atsiranda daiktai 12 
15:40 auklė Mun 15:55 riteris 
rūdžius 16:10 Detektyvė Mire-
tė 16:20 aviukas Šonas 5 16:30 
laba diena, lietuva 18:00 Kelias 
18:20 lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 19:20 Kiotas 20:10 Kultū-
ros diena 20:30 panorama 20:52 
sportas. Orai 21:00 liepsnojantis 
kalavijas 21:40 Ką padariau, kad 
to nusipelniau? 23:20 lrt OpUs 
Ore. Grupė „Kabloonak“ 00:20 
DW naujienos rusų kalba 00:35 
Dabar pasaulyje 01:05 Klaipėdos 
pilies džiazo festivalis 2018

redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, lapkričio �8 d.

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios. Orai 09:15 senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2 11:10 Komisaras reksas 
12:00 Nacionalinė paieškų tar-
nyba 12:55 Šimtas 13:00 Klaus-
kite daktaro 13:58 loterija „Keno 
Loto“ 14:00 žinios. sportas. Orai 
14:15 laba diena, lietuva 16:30 
seserys 17:30 žinios. sportas. 
Orai 18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro 
19:25 Šimtas. trumpos istorijos 
apie dvi lietuvas  19:30 Gyveni-
mas 20:25 loterija „Keno loto“ 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 sportas. Orai 21:29 
loterija „Jėga“ 21:30 Mano ma-
ma gamina geriau! 22:30 Dviračio 
žinios 23:00 paskutinė karalystė 1 
00:00 lrt radijo žinios 00:10 Štut-
garto kriminalinė policija 2 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(479-481) 07:35 Madagaska-
ro pingvinai (24) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (52) 09:05 
rimti reikalai (42) 09:40 Namai,kur 
širdis (5) 10:20 KK2 10:55 Nuo... 
Iki... 11:25 lituanos locos 12:00 
Meilės sparnai (165) 13:00 Gyve-
nimo daina (126) 14:00 aukštakul-
nių kerštas (18) 15:00 Dvi širdys 
(1316-1318) 16:30 labas vaka-
ras, lietuva 17:35 Yra, kaip yra 
18:30 žinios 19:25 sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 
20:30 lituanos locos 21:00 rim-
ti reikalai (49) 21:30 žinios 22:24 
sportas 22:28 Orai 22:30 VaKa-
rO seaNsas Šauksmas 00:45 
Juodasis sąrašas (5) 01:45 rizi-
kinga erzinti diedukus 

05:05 X failai 11/5s 06:10 televi-
trina 06:25 tavo supergalia 1/5s 
06:55 simpsonai 07:55 prieš 
srovę 19/13s 08:55 Meilės sūku-
ryje 93 10:00 Meilės žiedai 9 11:00 
Meilės žiedai 10 12:00 laukinė 
žemė 62 13:00 pažadėtoji 15:00 
simpsonai 16:00 tV3 žinios 193 
16:25 tV3 orai 204 16:30 tV pa-
galba 11/62s 18:30 tV3 žinios 
332 19:22 tV3 sportas 19:27 
tV3 orai 332 19:30 Gero vakaro 
šou 5/12s 20:30 Moterys meluoja 
geriau 11/41s 21:00 tV3 vaka-
ro žinios 185 21:52 tV3 sportas 
21:57 tV3 orai 185 22:00 pagro-
bimas 22:25 Vikinglotto 153 22:30 
pagrobimas 00:00 Kaulai 11/12s 
01:00 X failai 

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(15) 07:30 stoties policija (17) 
08:30 paskutinis faras (29) 09:30 
Šuo (9) 10:35 Kobra 11 (9) 11:40 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas (66) 12:45 Įstatymas ir tvar-
ka. specialiųjų tyrimų skyrius (16) 
13:45 stoties policija (18) 14:45 
paskutinis faras (30) 15:45 Šuo 
(10) 16:55 Kobra 11 (10) 18:00 

Info diena 18:30 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas (67) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. specialiųjų ty-
rimų skyrius (17) 20:30 Varom! 
(5) 21:00 aklavietė 22:45 Įkaitas 
01:25 Dingęs (1) 02:30 Velniški 
stivo Ostino išbandymai (2) 03:25 
antgamtiniai reiškiniai (2)  

 
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“ (21) 
09:00 „patriotai“ 10:00 „Mentų ka-
rai: Odesa“ (1/1) 11:10 „albanas“ 
(18) 12:20 „Gurovo bylos: Me-
džioklė“ (1/4) 13:30 tV parduo-
tuvė 13:45 „Gluchariovas“ (2/48) 
14:55 „Vienišas vilkas“ (15) 16:00 
reporteris 16:30 lietuva tiesiogiai 
16:58 Orai 17:00 „Kelrodė žvaigž-
dė“ (27) 18:00 reporteris 18:53 
Orai 18:55 preMJera „Glu-
chariovas“ (3/3) 20:00 reporteris 
20:30 lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 
21:00 „ant bangos“ 22:00 repor-
teris 22:58 Orai 23:00 „patriotai“ 
00:00 „Beveik negyvas“ (5) 01:05 
„albanas“ (4) 02:10 „Vienišas vil-
kas“ (7) 03:00 „Moterų daktaras“ 
(2/55) 03:50 „Kambarinė“ (3) 
04:45 „Vienišas vilkas“ (7) 05:35 
Kaimo akademija 

 
06:15 televitrina 06:30 saša ir 
tania 3/112s 07:00 pavojingiausi 
pasaulio keliai 1/111s 08:00 Ha-
vajai 5.0 2/204s 09:00 statybų 
gidas 5/12s 09:30 Bibliotekininkai 
3/4s 10:30 simpsonai 19/1919s 
11:00 simpsonai 19/1920s 11:30 
Kobra 11 20/2016s 12:30 Moderni 
šeima 4/414s 13:00 Moderni šei-
ma 4/415s 13:30 Fizrukas 3/55s 
14:00 Fizrukas 3/56s 14:30 Te-
levitrina 15:00 Havajai 5.0 2/205s 
16:00 Bibliotekininkai 3/5s 17:00 
Kobra 11 21/1s 18:00 Moderni 
šeima 4/416s 18:30 Moderni šei-
ma 4/417s 19:00 Fizrukas 3/57s 
19:30 Fizrukas 3/58s 20:00 sa-
ša ir tania 3/113s 20:30 žinios 
153 21:00 Orai 204 21:30 6 ka-
drai 129 21:45 tiesiogiai. UeFa 
čempionų lygos rungtynės. ssC 
Napoli - FK Crvena zvezda 41 
23:50 skubi pagalba 1/9s 00:50 
Daktaras Hausas 4/408s 01:40 
svieto lygintojai 1/112s 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras 07:55 Džeronimas 08:20 pra-
dėk nuo savęs 08:50 Kaip atsiran-
da daiktai 12 09:15 labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba 12:15 Istorijos perimetrai. 4 
d. Kuršininkai 13:05 Kultūringai su 
Nomeda 13:55 linija, spalva, for-
ma 14:20 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 Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi (4 s.)  19:00 arti 
19:15 Šnipas Hitlerio pašonė-
je 20:10 Kultūros diena 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 sportas. Orai 21:30 Fusis 
23:05 Dokumentinė istorinė laida 
„lietuvos kolumbai“  00:00 DW 
naujienos rusų kalba 00:15 Dabar 
pasaulyje 00:45 Džiazo muzikos 
vakaras 01:45 Komisaras ir jūra 
03:15 Mokslo ekspresas 

�1.00 val.

„Įspėjantis pranešimas“

 

��.00 val.

„Pagrobimas“

 

��.�0 val.

„Apgaulės meistrai“

 

Šeštadienis, gruodžio 1 d.

06:00 lietuvos respublikos him-
nas  06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą“ 07:00 
Gimtoji žemė 07:25 penki draugai 
4 09:00 labas rytas, lietuva 09:30 
žinios. Orai. 12:00 Banginių stebė-
toja 12:55 avilio paslaptys 13:50 
Džesika Flečer 5 14:35 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 
eglutės įžiebimo koncertas „ti-
kros Kalėdos Kaune“. tiesiogi-
nė transliacija iš Kauno rotušės 
aikštės 19:30 stilius 20:25 Lote-
rijos „Keno loto“ ir „Jėga“ 20:30 
panorama 20:52 sportas. Orai 
21:00 Muzikinė pramoginė pro-
grama „Du balsai – viena širdis“ 
23:10 Didysis stebuklas 00:55 
likimo ekspertai 02:40 Banginių 
stebėtoja 03:35 avilio paslaptys 
04:25 Džesika Flečer 5 05:10 
Džesika Flečer 5  

 
06:10 Madagaskaro pingvinai (25) 
06:35 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas (60) 07:05 “Nickelo-
deon” valanda. Keista šeimynėlė 
(5) 07:35 Neramūs ir triukšmingi 
(1) 08:05 riterių princesė Nela 
(15) 08:35 tomo ir Džerio pasa-
kos (5) 09:00 Ogis ir tarakonai 
(58-75) 09:30 Nebijok pažinti 
10:00 KINO pUsrYČIaI tomas 
ir Džeris sutinka Šerloką Holmsą 
11:00 Beprotiškiausios melodijos. 
Nuotykiai tęsiasi 12:50 Šnipė Ha-
rieta 14:50 pričiupom! (13) 15:20 
preMJera po kauke 17:30 Bus 
visko 18:30 žinios 19:25 sportas 
19:28 Orai 19:30 sUperKINas 
Kelionė į raganų kalną 21:35 
preMJera Brėkštanti aušra. 1 
dalis 23:55 pagirių žaidynės 01:30 
Hju Glaso legenda

06:15 televitrina 226 06:30 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 1/123s 
07:00 transformeriai. Maskuo-
tės meistrai 2/10s 07:30 aladinas 
1/116s 08:00 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą 1/124s 08:30 Kempiniu-
kas plačiakelnis 1/95s 09:00 Vir-
tuvės istorijos 8/13s 09:30 Gardu 
Gardu 6/13s 10:00 svajonių ūkis 
5/13s 10:30 tavo supergalia 1/6s 
11:00 Kelionių panorama 1/5s 
11:30 planeta 51 13:20 Beždžio-
nėlė ekstremalė 15:10 simpsonai 
29/12s 15:45 ekstrasensų mūšis 
17/279s 17:25 laimingas, nes 
gyvas 1/4s 18:30 tV3 žinios 335 
19:17 tV3 sportas 19:22 tV3 orai 
335 19:25 eurojackpot 154 19:30 
tiesiogiai Kalėdų eglės įžiebimo 
šventė “Kalėdos sostinėje 2018” 
21:00 pi gyvenimas 23:35 Grės-
mingasis aštuonetas 02:45 Ma-
no ištakos  

06:15 Didžiojo sprogimo teorija 
(13) 06:45 Didžiojo sprogimo teo-
rija (14) 07:15 Didžiojo sprogimo 

teorija (15) 07:45 Didžiojo spro-
gimo teorija (16) 08:15 Didžiojo 
sprogimo teorija (17) 08:45 svei-
katos aBC televitrina 09:00 tarp-
tautinis galiūnų turnyras “savickas 
Classic” 10:00 Nutrūkę nuo gran-
dinės (2) 10:30 Gamtos čempio-
nai (1) 11:40 Velniški stivo Ostino 
išbandymai (3) 12:40 anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami kraštai 
(6) 13:40 ekstrasensų mūšis (10) 
16:10 Nusikaltimų tyrėjai (9) 17:20 
Kas žudikas? Baudžiamosios by-
los (5) 18:30 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai (8) 19:30 Muzikinė kaukė 
22:05 MaNO HerOJUs Drąsi-
aširdis 00:10 aŠtrUs KINas 
Širšių lizdas 02:15 ekstrasensų 
mūšis (10)   

 
06:10 „pasaulis iš viršaus“ 06:40 
„skonio reikalas“ 07:00 programa 
07:04 tV parduotuvė 07:20 „tV 
europa pristato 07:55 „pasaulis 
iš viršaus“ 08:30 10 min iki tobu-
lybės su Jurijumi 08:45 skinsiu 
raudoną rožę 09:30 Vantos lapas 
10:00 „skonio reikalas“ 10:30 Ki-
toks pokalbis su D.žeimyte 11:00 
„pagrindinis įtariamasis“ (5/1) 
13:15 „Šeimininkė“ (1/1; 1/2) 
15:25 tV parduotuvė 16:00 ži-
nios 16:18 Orai 16:20 Čempionai 
16:50 4 kampai 17:25 „Neišsiža-
dėk“ (60) 18:00 žinios 18:27 Orai 
18:30 „Neišsižadėk “ (60 tęs:; 61 
) 20:00 žinios 20:22 Orai 20:25 
„Mentalistas“ (3; 4) 22:00 žinios 
22:27 Orai 22:30 „Mentalistas “ (4 
tęs:) 23:10 „Mentų karai: Kijevas: 
Operacija „trojos arklys“ (5/1; 5/2) 
00:45 „Širdies plakimas“ (23; 24) 
02:45 „Merdoko paslaptys“ (3/13; 
4/1) 04:40 „Juodosios katės“ (12) 
05:30 „Neprijaukinti: turkija“  

 
06:15 televitrina 226 06:30 Ledo 
kelias 11/9s 07:30 laukiniai Ha-
vajai 08:30 sandėlių karai 9/10s 
09:00 Vienam gale kablys 19/44s 
09:30 statybų gidas 5/13s 10:00 
Gazas dugnas 1/13s 10:30 Auto-
pilotas 1/13s 11:00 lietuvos moky-
klų žaidynės 3/9s 11:30 sandėlių 
karai 9/11s 12:00 Jokių kliūčių! 
1/101s 13:00 Nasrų sugrįžimas 
14:00 pavojingiausi pasaulio 
keliai 1/113s 15:00 ledo kelias 
11/10s. 16:00 aliaskos geležinke-
liai 1/103s 17:00 sandėlių karai 
9/12s 17:30 sandėlių karai 9/13s 
18:00 skorpionas 3/19s 19:00 
amerikos talentai 11/6s 21:00 ži-
nios 335 21:53 sportas 21:58 Orai 
335 22:00 Vėlaus vakaro panora-
ma 1/5s 22:30 Grotos gyvenimui 
1/9s 01:35 paskutinis legionas

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:30 
lietuva mūsų lūpose 08:00 Mi-
sija: Vilnija 08:30 arts21 09:00 
Mano mama gamina geriau! 10:00 
Į sveikatą! 10:30 Garsiau 11:00 
Už kadro 11:30 Mokslo sriuba 
11:55 Barbora radvilaitė. Dviejų 
veiksmų baletas 12:58 Barbora 
radvilaitė. Dviejų veiksmų bale-
tas 14:10 9-ojo dešimtmečio šla-
geriai 15:30 Kultūrų kryžkelė. ru-
sų gatvė 16:00 euromaxx 16:30 
Klauskite daktaro 17:20 stilius 
18:15 Daiktų istorijos 19:00 žmo-
nės, kurie sukūrė lietuvą 19:45 
stambiu planu 20:30 panorama 
20:52 sportas. Orai 21:00 Šeimos 
intrigos. Komiškas trileris 23:00 
Festivalis „Gaida 2018“ 00:25 
Dabar pasaulyje 

1�.�0 val.

„Kelionė į raganų kalną“
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EvANgELIjOs TAkU

REKLAMA

yra širdis. Ir jei žmogaus šir-
dis pavergta, visa kita neturi 
prasmės. „Štai koks didžiau-
siais iššūkis“, – sakė popie-
žius, – „išvaduoti žmogaus 
širdį, pašalinti iš jos visą blogį 
ir bjaurastį“.

„Jei širdyje būsime vergai, 
o ne Dievo vaikai, tuomet ir 
Dievo įsakymų laikymasis 
bus tik fasadas, tik apsimes-
tinio fariziejiško korektišku-
mo kaukė, slepianti bjaurias 
neišspręstas problemas. Dėl 
to turime leisti, kad Dievo 
įsakymas negeisti nuplėštų 
kaukę nuo veido ir apnuogin-
tų mūsų skurdą, leistų mums 
patirti šventą pažeminimą“. 
„Klauskime savęs“, – sakė 
Pranciškus, – „kokie nedera-
mi geismai mus dažniausiai 
aplanko? Pavydas, neskais-
tumas, apkalbos? Žmogui 
reikia to švento pažeminimo, 
padedančio suprasti, kad jis 
pats negali išsivaduoti, kad 
turi šauktis Dievo pagalbos. 
Neįmanoma išsivaduoti vien 

savo jėgomis, be Šventosios 
Dvasios pagalbos. Neįmano-
ma išvalyti savo širdies vien 
valios pastangomis. Reikia 
Dievo pagalbos, reikia atsi-
verti jo tiesai ir laisvei. Mūsų 
pastangos bus vaisingos tik 
tuomet, jei mus parems Šven-
toji Dvasia.“

Dievo įsakymai žmogui 
duoti ne tam, kad kurstytų 
iliuziją, jog aklas jų 
laikymasis garantuos 
išganymą, sakė popie-
žius. Dievo duotų įsa-
kymų tikslas yra atver-
ti žmogui akis, parody-
ti, kas jis iš tiesų yra, 
atskleisti jo menkumą 
ir paskatinti atsivėrimą 
atnaujinančiam Dievo 
gailestingumui. „Tik 
Dievas gali atnaujinti 
mūsų širdį“, – pakar-
tojo Pranciškus, – „ta-
čiau mes turime ją at-
verti. Pats Dievas viską 
atliks, tačiau su sąlyga, 
kad mes jam atversime 
savo širdį.“

„Paskutiniai Deka-
logo žodžiai padeda prisipa-
žinti, kad mums reikia pagal-
bos, padeda blaiviai pažiūrėti 
į visą tą netvarką, kuri yra mū-
sų širdyje, liautis gyvenime 

Popiežiaus bendroji 
audiencija.  

Paskutinis Dekalogo 
žodis „Negeisk“

Trečiadienio bendrosios 
audiencijos katechezėje po-
piežius Pranciškus komenta-
vo paskutinį Dekalogo žodį, 
mūsų tradicijoje sudėtą į du 
įsakymus: „Negeisk svetimo 
vyro ir svetimos moters“ ir 
„Negeisk svetimo turto“.

„Negeisi savo artimo namų, 
negeisi savo artimo žmonos ar 
vergo ir vergės, ar jaučio, ar 

asilo, ar bet ko, kas priklauso 
tavo artimui” (Iš 20,17). Tai 
kur kas daugiau, negu tik pa-
skutiniai Dekalogo žodžiai, 
sakė popiežius. Jie neprideda 
nieko naujo, bet pakartoja ir 
apibendrina viską, kas prieš 
tai buvo pasakyta.

Atsiminkime, sakė Pranciš-
kus, kad visi Dievo įsakymai 
nurodo ribą tarp gyvenimo ir 
mirties, ribą, kurią perženg-
damas žmogus pakenkia sau 
pačiam ir artimui, sugadina 
ryšį su Dievu. Šiuo paskuti-
niuoju žodžiu Dievas mums 
primena, kad visų nusižengi-
mų jo valiai šaknis yra geis-
mai. Jėzus labai aiškiai tai sa-
ko Evangelijoje: „Iš vidaus, iš 
žmonių širdies, išeina pikti su-
manymai, paleistuvystės, va-
gystės, žmogžudystės, sveti-
mavimai, godumas, suktybės, 
klasta, begėdystės, pavydas, 
šmeižtai, puikybė, neišmany-
mas. Visos tos blogybės išeina 
iš vidaus ir suteršia žmogų.“ 
(Mk 7, 21–23).

Visas Dekalogo rodomas 
kelias neturėtų prasmės, jei 
nebūtų paliestas šis lygmuo 
– žmogaus širdis. Kurgi gims-
ta visi blogi darbai? Dekalo-
go mokymas labai blaivus ir 
gilus: tikslas, į kurį jis veda, 

būti egoistais ir tapti turinčiais 
vargdienio dvasią. „Palaimin-
ti turintys vargdienio dvasią: 
jų yra dangaus karalystė“ (Mt 
5,3). Palaiminti tie, kurie atsi-
sako iliuzijos galį išsivaduoti 
iš savo ydų be Dievo gailes-
tingumo pagalbos. Palaimin-
ti, kurie su gailesčiu išpažįsta 
savo geismus ir kaip nusiže-
minę nusidėjėliai stoja Dievo 
akivaizdon.“
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Baigta vysk. Vin-
cento Borisevičiaus 
beatifikacijos bylos 

diecezinė dalis
2018 m. lapkričio 16 d. 

iškilmingai užbaigtas Die-
vo Tarno kankinio vyskupo 
Vincento Borisevičiaus bea-
tifikacijos proceso diecezinis 
lygmuo.

2018 m. lapkričio mėn. 16 
d., kai Lietuvoje švenčiama 
Aušros Vartų, Gailestingumo 
Motinos liturginė iškilmė, iš 
visos vyskupijos į Telšius rin-
kosi šios vyskupijos kunigai 
ir tikybos mokytojai bei ka-
techetai. Telšių kunigų semi-
narijoje tą dieną vyko istorinis 
įvykis – 10 val. iškilmingai 
užbaigtas Dievo Tarno, kanki-
nio vyskupo Vincento Borise-
vičiaus beatifikacijos proceso 
diecezinis lygmuo. Prieš tai 
Telšių vyskupijos kurijoje vy-
ko Dievo Tarno beatifikacijos 
bylos procesą vykdžiusio tri-
bunolo narių ir Telšių vysku-
pijos ganytojo Kęstučio Kė-
valo susitikimas-posėdis.

Iškilmingas beatifikacijos 
bylos diecezinio lygmens 

užbaigimas pradėtas giedant 
himną į Šventąją Dvasią, vys-
kupo pasveikinimu ir viso 
proceso pristatymu. Šios by-
los vicepostulatorius kun. dr. 

Ramūnas Norkus, Kauno ku-
nigų seminarijos rektorius, su-
sirinkusiesiems išsamiai pri-
statė Dievo Tarno asmenybę 
bei visą bylos medžiagą. Visi 
tribunolo nariai davė iškilmin-
gą ir viešą priesaiką, kad visas 
jiems patikėtas pareigas atliko 
laikydamiesi normų ir reika-
lavimų, deramų tokio pobū-
džio bylos vykdymui. Po vi-
sos procedūrinės dalies visi 
surinkti dokumentai ir kita su 
byla susijusi medžiaga buvo 
vyskupo Kęstučio Kėvalo ir 
šios bylos notaro kan. Andrie-
jaus Sabaliausko užantspau-
duota ir tokiu būdu parengta 
išvežti į Vatikaną, į Šventųjų 
skelbimo kongregaciją. Iškil-
mingo įvykio, kurį modera-
vo Telšių Vyskupo Vincento 
Borisevičiaus kunigų semi-
narijos rektorius kun. doc. dr. 
Saulius Stumbra, pabaigoje 
visiems prisidėjusiems prie 
bylos vykdymo padėkojo, pa-
dėkas ir atminimo dovanėles 
įteikė Telšių vyskupijos gany-
tojas. O asmenų, prisidėjusių 
šio didelio ir svarbaus darbo 
buvo tikrai nemažai – darbą 
vykdė ne tik kanonizacijos 
bylos tribunolas, bet ir istori-
kai, teologai, vertėjai, įvairių 
sričių konsultantai. Prisiminti 
ir tie bylos dalyviai, kurie jau 
iškeliavę į amžinybę. Sukalbė-
jus maldą, kad Dievo Tarnas 
vyskupas kankinys Vincentas 
Borisevičiaus būtų iškeltas į 
altorių garbę ir dėkojant Die-
vui už visas malones, buvo su-
giedotas padėkos himnas „Ta-
ve, Dieve, garbinam...“

Byla pradėta 1990 m. tuo-
metinio Telšių vyskupijos vys-
kupo Antano Vaičiaus rūpes-
čiu, darbą tęsė vyskupas Jonas 

Boruta SJ ir dabartiniam 
vyskupui globojant Die-
vo Tarno kankinio vys-
kupo Vincento Borise-
vičiaus beatifikacijos tri-
bunolas baigė šios bylos 
diecezinį lygmenį.

Dievo Tarnas vysku-
pas Vincentas Borisevi-
čius (1887 11 23–1946 
11 18), kilęs iš Šunskų 
parapijos, Suvalkijos, pa-
sižymėjo labdaringa vei-
kla, ištikimybe Dievui ir 
Bažnyčiai. Buvo Telšių 
kunigų seminarijos rek-
toriumi (1927–1940), 
Telšių vyskupijos augzi-
liaru (1940–1943), Tel-
šių vyskupijos ordinaru 

(1943–1946). Karo metais 
padėjo visiems – lietuviams, 
rusams, vokiečiams, žydams, 
tikintiems ir netikintiems. So-
vietinės valdžios šantažuotas 

tapti sovietinio saugumo agen-
tu, atsisakė juo būti net grasi-
nant mirtimi. 1946 m. vasario 
mėn. 5 d. suimtas, KGB rū-
mų rūsiuose žiauriai tardytas 
ir kankintas, nuteistas mirties 
bausme ir tų pačių metų lap-
kričio 18 d. sušaudytas. Palai-
kai buvo užkasti Tuskulėnų 
kapavietėje drauge su kitais 
nužudytais kaliniais. 1999 m. 
rudenį jo žemiškieji palaikai 
pargabenti į Telšius ir šiandien 
ilsisi Telšių vyskupijos Kate-
dros kriptoje.

KANAUNINKAS 
ANDRIEJUS SABALIAUSKAS

Centrinės Afrikos 
Respublika:  

patvirtinta dar  
vieno kunigo žūtis
Sekmadienio „Viešpaties 

Angelo“ maldoje popiežius 
Pranciškus atkreipė dėmesį į 
naują tragediją Alindao mies-
telyje, Centrinės Afrikos Res-
publikoje, kur toliau tęsiasi 
tarpusavio kovos ir kraujo 
kerštas, barbariška saviva-
lė paprastų žmonių gyvybių 
kaina.

Sąlyginai stabilizavus padė-
tį Centrinės Afrikos Respubli-
kos sostinėje Bangui, ten pa-
truliuojant prancūzų kariams 
ir JT taikdariams,  kovotojai 
persikėlė į atokesnes ir mažiau 
kontroliuojamas vietoves, iki 
tol buvusias pakankamai ra-
mias. Kilus pavojui, virš 25 
tūkstančių asmenų suplūdo į 
Alindao miestą ir įsikūrė tri-
jose stovyklose, skurdžiose 
palapinėse, pašiūrėse. Viena iš 
jų supa Alindao katalikų baž-
nyčią, kuri taip pat yra vietos 

vyskupo katedra.
Grupuotės kaunasi dėl val-

džios, dėl pinigų, dėl teritori-
jų kontrolės ir nesibodi bjau-
riausių nusikaltimų. Tai, deja, 
pasitvirtino dar kartą. Atrodo, 
kad ketvirtadienį „Antibala-
ka“ kovotojai nukovė vieną 
iš buvusių „Selekos“ narių, 
samdinį iš Nigerijos. Tad kitą 
dieną pastarojo bendražygiai, 
lydimi rėmėjų minios, ėmė-
si baudžiamosios akcijos. Ne 
prieš kitus kovotojus, o, kaip 
dažnai atsitinka, prieš negin-
kluotus žmones.

Jie įsiveržė ir nuniokojo 
bažnyčią, įsiveržė į gretimas 
administracines patalpas ir 
nužudė ten aptiktus žmones, 
tarp kurių vyskupijos vikarą t. 
Blaise Mada. Kurį laiką sklan-
dė nežinia dėl dar vieno kuni-
go, t. Celestine Ngoumbango. 
Tačiau ji buvo išsklaidyta po 
dienos, atpažinus padegtus jo 
palaikus. „Reuters“ agentūra 
patikslino, kad bendras nužu-
dytųjų, tarp kurių yra moterų 
ir vaikų, skaičius siekia 42, ta-
čiau gali išaugti. 

Tiek vyskupas Muños, tiek 
Bangui arkivyskupijos vikaras 
kun. Mathieu Bondobo savo 
komentaruose apie šiuos dra-
matiškus įvykius pažymėjo, 
kad tai ne vien vietinių gaujų 
susidūrimai. Jomis naudojasi 
kitos valstybės, įvairios intere-
sų grupės, kurios trokšta karo 
ir jį kursto. Vieni tai daro dėl 
gamtinių išteklių pasisavini-
mo ir dėl prekybos ginklais, 
kiti dėl politinių, karinių ar 
religinių motyvų iš Centrinės 
Afrikos Respublikos veržtis 
į jos didįjį kaimyną – Kongo 
Demokratinę Respubliką.
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki � 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

At
sa

ky
m

ai

Šio kryžiažodžio atsakymas – 
 UŽKROSNIS.

Savaitė istorijos puslapiuose

184� m. lapkričio 24 d.: pirmą kartą 
susitiko karlas marksas ir Frydri-

chas Engelsas. markso teorijos moksliškai pa-
grindė tarptautinį darbininkų judėjimą. vargu 
ar buvo kitas filosofas, taip atkreipęs visuo-
menės dėmesį į joje egzistuojančių reiškinių 
tarpusavio ryšius. jo dialektinis materializmas 
bei istorinis materializmas tapo įtakingiausia 
šių laikų filosofine srove (marksizmu), kurią 
labiausiai išplėtojo ir panaudojo revoliucijai 
vladimiras Leninas.

1��0m. lapkričio 25 d.: sureng-
tas antrasis Algirdo žygis prieš 

maskvą.

1�8� m. lapkričio 25 d.: Biržuose įkur-
tas bendras aludarių, kepėjų, 

degtindarių ir mėsininkų cechas. Biržų alaus 
daryklos įkūrimo data.

1���m. lapkričio 25 d.: Abiejų Tautų 
respublikos karalius stanislovas 

Augustas poniatovskis paskelbė abdikaci-
jos aktą – atsisakė sosto. Nustojo egzista-
vusi Lenkijos ir Lietuvos valstybės karaliaus 
institucija.

1�40m. lapkričio 25 d.: Lietuvos ssr 
piniginiu vienetu tapo rublis.

180� m. lapkričio 26 d.: moldavas 
jordakis kuparenka atliko pir-

mąjį aerostato bandymą Lietuvoje: su savo 
sukonstruotu ir iš guminio popieriaus padary-
tu balionu 1� val. dienos pakilo iš generalgu-
bernatoriaus rūmų (dab. prezidentūra) aikštės 
ir nusileido tarp verkių ir kairėnų, už pylimė-
lio kaimo (už dabartinio studentų miestelio 
saulėtekio alėjoje).

1�4� m. lapkričio 26 d.: generalinio 
komisaro Adriano rentelno po-

tvarkiu uždrausta raštuose vokiečių kalba ir 
vokiškuose užrašuose vartoti lietuviškas Lie-
tuvos miestų formas. Turėjo būti tik kauen 
(kaunas), kedahnen (kėdainiai), georgenburg 
(jurbarkas), Osersee (Zarasai), wolfsburg (vil-
kaviškis) ir t. t.

1�8�m. lapkričio 26 d.: Amerikoje 
pirmą kartą švęsta nacionalinė 

šventė – padėkos diena;

1��� m. lapkričio 26 d.:atverta farao-
no Tutanchamono kapavietė;

1�41 m. lapkričio 26 d.: Antrasis pa-
saulinis karas, pearl Harboro 

ataka: iš Hitokapu įlankos link pearl Harboro, 
griežtai laikantis tylos radijo eteryje, išvyko 
japonijos šešių lėktuvnešių laivynas.

10��m. lapkričio 27 d.: popiežius Ur-
bonas II klermono susirinkime 

paskelbė pirmąjį kryžiaus žygį. 10�� m. kry-
žiuočiai pasiekė žygio tikslą – jeruzalę. miestas 
buvo užimtas šturmu, o daugelis jo gyventojų, 
tiek arabai, tiek žydai, buvo išžudyti. 

1��0m. lapkričio 28 d.: portugalų jū-
rininkas Ferdinandas magelanas 

pasiekė vandenyną, kuris vėliau pavadintas 
ramiuoju.

1�40m. lapkričio 28 d.: slaptoje 
NkvD instrukcijoje esperanti-

ninkai ir filatelininkai priskirti prie antisovie-
tinių „elementų“.

1���m. lapkričio 29 d.: Lietuvos par-
tizanų vadui Adolfui ramanaus-

kui-vanagui įvykdyta mirties bausmė.

18��m. lapkričio 29 d.: Tomas Edi-
sonas pirmą kartą demonstra-

vo fonografą.

1�18m. lapkričio 30 d.: mažosios Lie-
tuvos tautinė taryba išreiškė norą 

prisijungti prie Lietuvos.
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SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 03, 09, 30, 
32, 40, 43

Vikingo skaičius: 02

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 - 4440447.00€ 0
6 skaičiai 235709.50€ 0
5+1 skaičius 15034.50€ 1
5 skaičiai 916.50€ 3
4+1 skaičius 103.00€ 32
4 skaičiai 8.00€ 269
3+1 skaičius 5.00€ 608
3 skaičiai 1.50€ 4496
2+1 skaičius 1.25€ 4779
2 skaičiai 0.75€ 33152

KITO TIRAŽO PROGNOzĖ: 5,8 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Lapkričio 24 d.
ŠEŠTADIENIS

Pasipriešinimo pirkiniams 
diena

Saulė teka 08:04
leidžiasi 16:06

Dienos ilgumas 08.02
Pilnatis (16 mėnulio diena)

Mantvinas, Žybartė, Gerardas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Lapkričio 25 d.
SEKMADIENIS

Šv. Kotryna, Senbernių diena
Tarptautinė kovos su smurtu 

prieš moteris diena 
Saulė teka 08:05

leidžiasi 16:05
Dienos ilgumas 08.00

Pilnatis (17 mėnulio diena)
Kotryna, Santautas, Germilė

Tinkamas laikas sėti: 
burokėlius, morkas, pastarno-
kus, petražoles, braškes, že-
muoges, svogūnines gėles.

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

kaupti vaisius.

Lapkričio 26 d.
PIRMADIENIS
Šv. Silvestras 

Saulė teka 08:07
leidžiasi 16:04

Dienos ilgumas 07.57
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Leonardas, Dobilas, Vygintė, 

Silvestras, Vygantė
Tinkamas laikas sėti: 

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

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

kaupti vaisius.

Lapkričio 27 d.
ANTRADIENIS

Saulė teka 08:09
leidžiasi 16:02

Dienos ilgumas 07.53
Pilnatis (19 mėnulio diena)

Maksimas, Virgilijus, Skoman-
tas, Girdvydė, Virgis, Girvydė

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šal-

dyti vaisius, netinkamas laikas 
tręšti.

Lapkričio 28 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 08:11
leidžiasi 16:01

Dienos ilgumas 07.50
Pilnatis (20 mėnulio diena)

Jokūbas, Steponas, Rimgaudas, 
Vakarė, Rufas

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šal-

dyti vaisius, netinkamas laikas 
tręšti.

Lapkričio 29 d.
KETVIRTADIENIS

Tarptautinė solidarumo su 
Palestinos tauta diena 

Draugo diena 
Saulė teka 08:12
leidžiasi 16:00

Dienos ilgumas 07.48
Pilnatis (21 mėnulio diena)

Saturninas, Daujotas, Butvydė, 
Saturnas

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti pikt-
žoles, dirbti sodo darbus, ne-
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti daržoves.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+5 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+6 KAUNO MARIOS 
+6 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+3 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

37KAUNE 
nSv/val. 

38ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
7870 nSv/val. 

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