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Vilniaus centre 9 valandas buvo paslėptos 
kameros, kurios filmavo du vaikus – Do-
minyką ir Gabrielę. Jie vaidino, kad ruo-
šiasi bėgti per gatvę – vyresnis berniukas 
tempė paskui save jaunesnę mergaitę ir 
ragino eiti degant draudžiamam švieso-
foro signalui. 

Per visą socialinio eksperimento, kurio vie-
nas iš iniciatorių „Lietuvos draudimas“, filma-
vimo laiką – 9 valandas – vaikai į gatvę bandė 
bėgti 50 kartų, visa tai matė 350 praeivių, ta-
čiau tik 1 iš 10 suaugusiųjų atkreipė dėmesį į 
vaikus. Likusieji niekaip nereagavo, kalbėjosi 
tarpusavyje ir buvo abejingi nesaugiai besiel-
giantiems vaikams. 

Nedėmesingas praeivių elgesys nustebi-
no eksperimente dalyvavusius vaikus, nes iš 
minios žmonių vos keletas parodė susidomė-
jimą bei rūpestį, nors filmuojami vaikai įvai-
riais būdais stengėsi atkreipti jų dėmesį. 

„Tikrai daug žmonių į mus nereagavo ir dėl 
to jaučiausi nejaukiai. Aš vaidinau, bet, jei tai 
būtų tikra situacija ir vaikas iš tiesų bėgtų per 
gatvę, – jį labai mažai kas stabdytų“, – pasakoja 
vienuolikmetis Dominykas Navickas, vienas 
iš eksperimente dalyvavusių vaikų.

Lietuvos kelių policijos tarnybos duome-
nimis, per 2018 metus kelių eismo įvykiuose 
buvo sužaloti 554 vaikai. Vis dėlto dėl pačių 
vaikų neatsargumo įvyksta tik ketvirtadalis 
eismo įvykių – 138, tris ketvirtadalius nelai-
mių sukelia neatsakingai besielgiantys suau-
gusieji. Vis dėlto per dvidešimt metų situacija 
gerėja – sužeidžiama triskart mažiau vaikų: 
pėsčiomis einančių sužeistų vaikų skaičius 
2000-aisias metais siekė 634, o 2018-aisias 
sumažėjo iki 202 sužeistų vaikų. 

Eksperimentas atskleidė: ar 
suaugę sustabdys pavojingai 
gatvėje besielgiantį vaiką 

Ant „Žiburio“ kalnelio įžiebta 
ugnis pasklido po mokyklas 

Laima
DUOBLIENĖ

Pirmadienį kartu su dau-
giau nei 320 tūkstančių 
Lietuvos moksleivių nau-
jus mokslo metus pradėjo 
ir apie du su puse tūkstan-

čio Prienų rajono savival-
dybės mokinių, apie 700 
ikimokyklinukų ir apie 300 
mokytojų. 

Prienų miesto mokyklų at-
stovai Mokslo ir žinių dieną 
tradiciškai pradėjo šv. Mišio-
mis Prienų Kristaus apsireiš-
kimo bažnyčioje ir iškilmė-
mis ant „Žiburio“ kalnelio, 

kur prieš šimtą metų kunigas 
Feliksas Martišius pastatė ir 
įkūrė „Žiburio“ gimnaziją, ta-
pusią šviesos žiburiu visame 
Prienų krašte. Čia susirinko 
„Ąžuolo“ progimnazijos pir-
mokai, „Revuonos“ pagrin-
dinės mokyklos pirmokai 
ir dešimtokai bei „Žiburio“ 

Rugsėjis vėl sukvietė į kla-
ses visus per vasarą išsi-
barsčiusius mokinius ir 
mokytojus. Į „Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos kla-
ses sugrįžo metais ūgtelėję 
mokiniai. 

Šiemet mokykloje moky-
sis daugiau nei trys šimtai 
mokinių, kuriuos mokys 51 
mokytojas. 

Mokslo ir žinių šventė rug-
sėjo 2-ąją prasidėjo iškilmin-
ga dešimtokų ir pirmokų ei-
sena į bažnyčią. Susikaupę 
išklausėme šv. Mišias ir kar-
tu su kitais Prienų miesto 
mokyklų atstovais klausė-
mės miesto vadovų ir sve-
čių sveikinimų ant „Žiburio“ 
kalnelio. Aidint mokykliniam 
skambučiui sugrįžome į mo-
kyklą, kur laukė mokiniai, 
mokytojai, tėveliai ir svečiai. 

Skambėjo eilės, dainos, sve-
čių sveikinimai, buvo įteiktos 
dovanos pirmokams, kurias 
priėmė klasių vadovės Vir-
ginija Abramavičienė ir Ni-
jolė Stankūnienė. Pirmokai į 
mokslo metus „atvažiavo“ gė-
lėmis išpuoštu  traukinuku, 
dainuodami dainelę su savo 
muzikos mokytoja Ramune 
Liutvynskiene. Po to dalis 
mokinių nuskubėjo į klases, 
į pirmąją gerumo pamoką, 
o 8–10 klasių mokinius mo-
kyklos direktorė Ilona Bal-
čiukynienė pakvietė į moky-
klos vidinį kiemelį, kur buvo 
pristatyta lauko klasė.  

Lauko klasę buvo planuo-
jama įrengti jau seniai, bet 
vis iškildavo įvairių kliūčų, 
tačiau praėjusių mokslo me-
tų pabaigoje bendromis dro-
žėjų ir mūsų mokyklos dar-

buotojų pastangomis lau-
ko klasės idėja įgyvendinta. 
Dalis pinigų mokyklos klasei 
skirta iš mokyklos paramos 
fondo, o kita dalis gauta iš 
„Revuonos“ bendruomenės 
parengto projekto lėšų. Dė-
kojame VšĮ „Meninė drožy-
ba“ vadovui Algimantui Sa-
kalauskui bei drožėjui Alvy-
dui Antanavičiui už idėjas ir 
įdėtą darbą iš lauko riedulių 
ir ąžuolo medienos kuriant 
originalią, tautiniais moty-
vais sukurtą ir prie aplinkos 
derančią lauko klasę. Tiki-
mės, kad ji taps nuolatine 
pamokų netradicinėje aplin-
koje ir mokinių neformalių 
susitikimų vieta.

Visiems mokyklos moki-
niams, mokytojams ir dar-
buotojams linkime sėkmin-
gų, turiningų ir gerų moks-
lo metų.

Dešimtos klasės vadovė V. 
Kuzmauskienė

Už viską Tau dėkojam, Mama, 
Tu mūsų laimė, džiaugsmas ir viltis. 

Kai tu drauge, mums visad būna gera, 
Ir niekad nebaisi jokia lemtis. 

Prisimenam, kaip tavo rankos švelnios 
Galvelę glostė, gynė nuo skriaudų, 

Kaip duona liepsnojantis Tavasis delnas 
Mums šluostė ašaras nuo užverktų akių.

70-ies gimtadienio proga 

Marijoną 
ŠIUPINSKIENĘ,

gyvenančią Pociūnų k., Prienų r.,

sveikina 
dukros Daiva ir Vilma 

bei sūnus Algis su šeimomis.
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prEKEvIČIUs

Štai ir sulaukėme auk-
sinio rudens. Rudens 

šaukliai kaštonai jau puošia-
si auksine lapų laja, dauguma 
medžių pamažu irgi prade-
da rusti, gelsti ir mesti lapus. 
Tačiau, ko gero, svarbiausia, 
ką pastebime – tai vis tamsė-
jantys vakarai. Jeigu anksčiau 
galėjome džiaugtis ilgais ir 
šviesiais vakarais, tai dabar, 
jau 21 val., skubame į namus, 
nes tamsa ne ateina, o tiesiog 
užgriūna.

Rudenį prasideda ir naujas 
planetos pulsas. Akademinis 
gyvenimas. Tiesa, atsižvel-
giant į tai, kad lauko klasių 
yra nedaug, o ir oras ne visa-
da leidžia, tai visas naujasis 
pulsas pasislepia po stogais į 
įvairaus dydžio kabinetus, au-
ditorijas bei prekybos ir pra-
mogų centrų skyrius.

Rugsėjis – tai nauja šviesa, 
kuri šviečia beveik iki Naujų-
jų metų iškilmių. Laukdami 
artėjančių didžiausių metų 
švenčių, mes netgi blo-
gu oru stengiamės ju-
dėti į priekį ir kaupti 
jėgas bei idėjas, kurios 
realizuojasi vos per ke-
letą šventinių dienų ar 
net valandų. Ir gūdžios 
žiemos akivaizdoje vis-
ką paleidę vėjais arba 
į artimų žmonių širdis, 
mes pasineriame į žie-
mos letargą. Iki pat pa-
vasario. 

Žmogaus evoliucija 
labai įdomi. Pirmiausia 
tuo, kad mes sugebame 
išgyventi įvairiose sunkiose 
situacijose ir prie jų prisitai-
kyti. Eidami į priekį taikomės 
prie gamtos sąlygų, prie eko-
nomikos, politikos bei šeimos 
narių ar kaimynų užgaidų. 
Turime pasirinkimo teisę, bet 
dažniausiai ją ignoruojame. 
Mes mieliau nusprendžia-
me „virti savo sultyse“, bet ne 
siekti kažko daugiau. Ir bū-
dami išmintingi, turėdami ne 
tik teisę, bet ir tikslą tobulėti, 
mes sustojame vietoje, nes 
paklūstame nepaaiškinamai 

jėgai. Paklūstame nesupran-
tamam absurdui priklausyti 
nuo to, kas mums neleidžia 
kilti aukštyn. 

Žmonija – tarsi iš daugybės 
dalių sudėtas sprogmuo, ku-
rį detonavus prasideda gran-
dininė reakcija. Keisčiausia, 
kad mes mielai vienas nuo 
kito akimirksniu užsikrečia-
me negatyvia destrukcija, bet 
esame tarsi permirkę vande-
niu ir neveiksnūs, kai reikėtų 
užsikrėsti gėrio kūryba. 

Antai, pakvieski-
me visus drau-
giškai pasistaty-

ti namus, kuriuose ga-
lėtume susirinkti, gerti 
arbatą, bendrauti, susi-
pažinti. Na, ateis kokie 
trys, kurie visada vi-
sur eina. Pakvieskime 
sudeginti mokesčius 
didinančios valdžios 
namus – aplinkinės ga-
tvės bus sausakimšos. 
Jeigu ne padegėjų, tai 
žioplių. 

Vienas iš tokių pavyzdžių 
yra mūsų pasaulio gamta. Į 
kartą per metus rengiamas 
visuotines gamtos valymo ak-
cijas susirenka po kelis ar ke-
lias dešimtis žmonių, per visą 
Lietuvą – keli tūkstančiai, ta-
čiau į parduotuves nusipirkti 
bananų su akcija skuba visi, 
net nepagalvodami, kad, vos 
spėję surinkti kelias šiukšles, į 
šiukšlių konteinerius tuoj pat 
išmes tūkstančius neperdir-
bamų maišelių nuo bananų, 
o juose ilgiems amžiams bus 

užkonservuotos suvalgytų 
bananų žievės. Mielai meta-
me šiukšles su plastikiniais 
maišeliais į konteinerius, net 
nepagalvodami, kad tie mai-
šeliai nerūšiuojami keliauja į 
sąvartynus ir tampa „konser-
vais“. Nepraleisdami oro, jie 
visas maisto bei kitas atlie-
kas užkonservuoja ilgiems 
metams, negana to, išlieka 
ant mūsų planetos pavir-
šiaus. Kartais užkasti po me-
tro storio žemės sluoksniu, o 
kartais gulintys atvirame ore, 
draskomi paukščių bei kitų 
gyvūnų ir skleisdami „gardų 
tėviškės aromatą“.

Apie ekologinę katastrofą, 
kurią patys sukūrėme, rašė 
ir ne vienas popiežius. Dar 
1971 metais šią problemą 
savo enciklikoje „Pacem in 
terris“ kėlė popiežius Paulius 
VI. Tą patį savo pirmojoje en-
ciklikoje 1970 metais nagri-
nėjo popiežius Jonas Paulius 
II, pro akis 2015 metais ne-
praleido dabartinis popiežius 
Pranciškus. 

Mes jau seniai žinome, kad 
pasaulį verčiame šiukšlynu, 
tačiau ar stengiamės jį gel-
bėti? Ne. Nes griauti lengviau. 

Ar sunku parsinešti bananų 
bei kitų vaisių rankoje arba 
popieriniame (perdirbame) 
maišelyje ir, juos suvalgius, 
žieves užkasti žemėje, kad 
supūtų, o maišelį naudoti 
dar kartą arba išmesti į po-
pieriaus atliekų konteinerį 
perdirbimui? Matyt, sudėtin-
ga. Ar lengva nesukant galvos 
viską parsinešti skirtinguose 
plastikiniuose maišeliuose ir 
ramia galva viską mesti į vie-
ną kibirą ir prikaupus išpilti į 
konteinerį? Taip! 

S. Skvernelis: lengvata ūkininkų kurui liks
Premjeras Saulius Skvernelis sveikina prezidento Gitano 
Nausėdos siūlymą surinkti papildomus 100 mln. eurų 
pensininkų ir neįgaliųjų skurdo mažinimui, tačiau teigia, 
kad nerealu visiškai atsisakyti lengvatos ūkininkų dyzelinui.  
Anot jo, jau priimtas sprendimas neapmokestinamąjį 
pajamų dydį (NPD) didinti mažiau nei buvo numatyta.

G. Nausėda sako, kad NATO priemonių 
ginti Baltijos šalims nepakanka 
Briuselyje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda 
sako, kad dabartinių NATO priemonių ginti Baltijos 
šalims nuo Rusijos nepakanka. asak prezidento, 
grėsmę Lietuvos saugumui kelia didelė Rusijos karių 
koncentracija Karaliaučiaus srityje.

Geri darbai neužkrečia 
taip, kaip apkalbos, kerštas, 
pyktis, keiksnojimai ir noras 
sunaikinti visa, kas erzina ir 
tądien guli ant dūšios. Nervus 
raminame pirmiausia apsi-
pirkdami, o paskui išmesda-
mi ir pamirštame, kad visa tai 
yra etapas: „gyvenimas“, „eg-
zistencija“, „veikimas“. Užuot 
rūpinęsi tuo, ką turime, rū-
pinamės, kaip viską, ką turi-
me, pakeisti nauju. Tik išlieka 
klausimas – ar galime pakeis-
ti savo planetą? Ne. Ar šeimą, 
kurią sukūrėme, galima len-
gvai išmesti ir pakeisti nauja? 
Taip, kad širdyje neliktų nie-
ko iš praeities? Taip, kad ga-
lėtume viską pamiršti, lyg su-
valgytą duonos kriaukšliuką? 
Ne. Ar galime siekti viską, ką 
turime, pagerinti? Taip.

Kaita nėra blo-
gai, tačiau visa-
da turime įver-

tinti, ar nauja kuriame 
siekdami sunaikin-
dami sena, o gal viską 
patobulinti? Bet svar-
biausias visada išlieka 
ne noras keisti, o pats 

keitimasis. Kalbė-
ti neužtenka, reikia 
daryti. 

Puikiai žinome, jog pa-
kviesti žmones nuveik-
ti gerą darbą yra sunku, 
tačiau daromas geras 
darbas turi ypatingai di-
delę įtaką. Jo pavyzdžiu 
galima sudominti kitus. 
Bet su viena sąlyga – jei 
tas darbas daromas kan-
triai, ištvermingai ir nuo-
sekliai...

Ar mūsų pasaulis bus 
švaresnis, jei daiktus tik nuo-
lat keisime naujais? Jame 
liks daug pakuočių, šiukš-
lių. Ar mūsų gyvenimas taps 
mielesnis, jei nuolat keisime 
sau artimus žmones? Jame 
liks daug pakeistų žmonių ir 
nuoskaudų. Ar mes tapsime 
tobulesni, jei savo mintis kei-
sime tik naujomis mintimis, 
užuot jomis tobulinę savo tu-
rimas mintis? Mūsų protuo-
se ir sielose neliks nieko pa-
tikrinto ir nuoseklaus, liks tik 
kintantis neapibrėžtumas.

Šilavoto seniūnijos seniūnaičių rinkimai

Eil.
Nr.

Seniūnaitijos
pavadinimas Data ir laikas Vieta

1. Ingavangio 2019-09-23 17.30 val. Ingavangio bendruomenės namai,
Mokyklos g. 60, Ingavangio k.

2. Jiestrakio 2019-09-24 17.30 val. Jiestrakio bendruomenės namai,
Jiesios g. 28, Jiestrakio k.

3. Klebiškio 2019-09-25 17.30 val. Klebiškio bendruomenės namai,
Mokyklos g. 4, Klebiškio k.

4. Šilavoto 2019-09-26 17.30 val. Šilavoto seniūnija, Antano
Radušio g. 11, Šilavoto k.

Pakuonio seniūnijos seniūnaičių rinkimai

1. Antakalnio 2019-09-23 18.00 val. Ašmintos laisvalaikio salė, Dvaro
g. 4, Ašmintos k.

2. Ašmintos 2019-09-23 17.00 val. Ašmintos laisvalaikio salė, Dvaro
g. 4, Ašmintos k.

3. Daukšiagirės 2019-09-24 17.00 val. Pakuonio seniūnijos patalpose,
Sodų g. 33, Pakuonio mstl.

4. Dvylikių 2019-09-25 17.00 val. Pakuonio seniūnijos patalpose,
Sodų g. 33, Pakuonio mstl.

5 Pakuonio
pietinė

2019-09-26 18.00 val. Pakuonio seniūnijos patalpose,
Sodų g. 33, Pakuonio mstl.

6 Pakuonio
šiaurinė

2019-09-26 17.00 val. Pakuonio seniūnijos patalpose,
Sodų g. 33, Pakuonio mstl.

Jiezno seniūnijos seniūnaičių rinkimai

1. Strazdiškių 2019-09-17 17.30 val. J.Basanavičiaus g. 1, Jieznas

2. Dukurnonių 2019-09-18 17.30 val. Liepų g. 12, Dukurnonių k.

3. Kašonių 2019-09-19 17.30 val. Nemuno g. 5, Kašonių k.

4. Benčiakiemio 2019-09-20 16.30 val. Sodų g. 8, Benčiakiemio k.

5. Centro 2019-09-23 17.30 val. J.Basanavičiaus g. 1, Jieznas

6. Vėžionių 2019-09-24 17.30 val. Lankų g. 1, Vėžionių k.

7. Stoties g. 2019-09-25 18.00 val. J.Basanavičiaus g. 20, Jieznas

8. Vilniaus g. 2019-09-26 17.30 val. J.Basanavičiaus g. 1, Jieznas

9. Mokyklos g. 2019-09-27 16.30 val. J.Basanavičiaus g. 1, Jieznas

Kviečiame aktyviai dalyvauti

Skelbiami Išlaužo seniūnijos seniūnaičių rinkimai

Išlaužo seniūnijos seniūnaičių rinkimai
Eil.
Nr.

Seniūnaitijos
pavadinimas

Seniūnaitijai priklausančios
teritorijos

Rinkimų data
ir laikas Rinkimų vieta

1. Išlaužo

Išlaužo kaimo Sodų, Maironio,
Aklaežerio, Dainavos, Liepų,
Alytaus, Mokyklos,
Šventupės, Žemaitės,
Kelmyno, Draugystės,
Kaimynų gatvės

2019-09-23
17.00 val.

Išlaužo seniūnijos
kaimų bendruomenės
salė, Vytauto
Gurevičiaus g. 10,
Išlaužo k., Išlaužo sen.,
Prienų r. sav.

2. Žvejų
Išlaužo kaimo Kauno ir Žvejų
gatvės, Lapupio, Pakumprio,
Šaltupio kaimai

2019-09-23
18.00 val.

Išlaužo seniūnijos
kaimų bendruomenės
salė, Vytauto
Gurevičiaus g. 10,
Išlaužo k., Išlaužo
sen., Prienų r. sav.

3. Gražučių

Antaniškių, Garšvinės,
Gražučių, Kazimieravos,
Kliokiškės, Mogiškės,
Rutkiškių, Sprindiškių,
Trakinės, Dambravos kaimai

2019-09-24
17.00 val.

V. Žukausko sodyba,
Sodybų g. 5, Gražučių
k., Išlaužo sen., Prienų
r. sav.

4. Čiudiškių

Čiudiškių, Pačiudiškių,
Šiauliškių, Pakampiškių,
Patelviškio, Petraitiškių,
Šaltiniškių kaimai

2019-09-24
18.00 val.

Prie V. Juodžiukynienės
sodybos, Mato Šalčiaus
g. 9, Čiudiškių k.,
Išlaužo sen., Prienų r.
sav.

5. Purvininkų Laukiškių, Purvininkų,
Valengiškių kaimai

2019-09-25
17.00 val.

Purvininkų biblioteka,
Vytauto g. 8,
Purvininkų k., Išlaužo
sen., Prienų r. sav.

Seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime atviru balsavimu (atvirai
balsuojama rankos pakėlimu už pasiūlytą kandidatūrą).

Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas,
deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma
į seniūnaičius.

Siūlymus dėl kandidatų į seniūnaičius prašome pateikti Išlaužo seniūnijai
raštu iki 2019 m. rugsėjo 18 d. (įskaitytinai), 17.00 val. Kartu su siūlymu turi
būti pateikti šie dokumentai:

1. Rašytinis kandidato sutikimas;
2. Kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Bendruomeninės organizacijos ar gyventojų raštas, kuriame siūloma

seniūnaičio kandidatūra.

Telefonas pasiteirauti: (8 319) 48 517, 8 616 92 304.
Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Išlaužo seniūnijos seniūnas

Seniūnaičiai renkami gyvento-
jų susirinkime atviru balsavimu 
(atvirai balsuojama rankos pakėli-
mu už pasiūlytą kandidatūrą).

Kandidatu į seniūnaičius gali 
būti pilnametis seniūnaitijos gy-
ventojas, deklaravęs gyvenamąją 
vietą toje seniūnaitijoje, kurioje 
jo kandidatūra siūloma į seniū-
naičius.

Siūlymus dėl kandidatų į seniū-
naičius prašome pateikti Išlaužo 
seniūnijai raštu iki 2019 m. rug-

sėjo 18 d. (įskaitytinai), 17.00 val. 
Kartu su siūlymu turi būti pateikti 
šie dokumentai:

Rašytinis kandidato sutiki-
mas;

Kandidato asmens tapatybę pa-
tvirtinančio dokumento kopija;

Bendruomeninės organizacijos 
ar gyventojų raštas, kuriame siū-
loma seniūnaičio kandidatūra.

Telefonas pasiteirauti: (8 319) 
48 517, 8 616 92 304.

Kviečiame aktyviai dalyvauti! 
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Prenumeruokite 
„Naująjį gėlupį“ 
ir neatsilikite nuo 
svarbiausių krašto 

ekonominių, kultūrinių 
ir politikos naujienų!

Kabulas „susirūpinęs“ dėl JAV ir Talibano 
susitarimo, reikalauja paaiškinimų
Afganistano vyriausybė pažėrė abejonių dėl būsimo JAV ir 
Talibano taikos susitarimo, pabrėždama, kad pareigūnams 
reikia daugiau informacijos. JAV ir Talibano susitarimo 
perspektyva kelia didelį susirūpinimą daugeliui afganų, jog 
griežtosios linijos islamistai sugrįš į valdžią.

JK pritarė „Brexit“ atidėjimą 
numatančiam teisės akto projektui 
Jungtinės Karalystės įstatymų leidėjai trečiadienį 29 
balsų persvara pritarė teisės akto projektui, kuris 
įpareigotų premjerą Borisą Johnsoną (Borisą Džonsoną) 
siekti „Brexit“ atidėjimo, jei nepavyktų užsitikrinti 
išstojimo iš Europos Sąjungos su susitarimu scenarijaus.

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja 
Laima Duoblienė

Kaip vertinate meno saviveiklos kolektyvų veiklą?

Nijolė Petraškienė

Labai teigiamai. Manau, 
kad meno saviveiklos ypač 
reikia vyresniems žmonėms, 
nes dalyvaudami kolekty-
vų veikloje jie gali save re-
alizuoti ir prasmingai leisti 
laisvalaikį. Aš pati nedaly-
vauju, nes laisvalaikiu užsi-
imu daržininkyste, sodinin-
kyste, tačiau smagu įvairiose 
šventėse stebėti savus ko-
lektyvus. Matau daug gražių 
ir profesionalių kolektyvų, 
džiaugiuosi vadovais, kurie 
turi „cinkelio“ ir sugeba pri-
traukti norinčius groti, dai-
nuoti ar šokti. Reikėtų leisti 
vaikams nuo mažų dienų iš-
bandyti save saviveikloje, tai 
gal ir suaugę nepamirštų tos 
patirties. 

Darius Černius 

Džiaugiuosi tais žmonė-
mis, kurie laisvalaikį skiria 
meno saviveiklai, nes bet 
kokia veikla skatina tobulė-
ti. Gerai, kad žmonės turi ga-
limybių realizuoti save. Pats 
nedalyvauju, bet į savų ko-
lektyvų pasirodymus, kai tik 

turiu laiko, būtinai nueinu. O 
jie džiugina ir akį, ir širdį. Ir 
net kartais jiems pavydžiu, 
kad pats to nedarau. Gal dar 
kada kils noras ir išbandysiu 
save naujoje srityje. Manau, 
reikėtų mažus vaikus, kol jie 
dar patys nėra apsisprendę, 
pastūmėti į įvairias veiklas, 
kad išbandytų ir atrastų sa-
vo vietą. 

Andrėja Klimaitė

Man smagu, kad žmonės 
renkasi, kartu kažką veikia, 
o kai pasitaiko proga, pasi-
žiūriu ir pasidžiaugiu. Aš pati 
esu lankiusi meno mokyklą 
ir trumpai dainavusi chore. 
Šiose veiklose nebedalyvau-
ju, nes tai užima nemažai 
laiko. O šiais metais laiko la-
bai trūks, nes esu abiturien-
tė. Gal dar ir neatradau sa-
vo mėgstamos veiklos? Bet 
tikrai nesakau, kad niekada 
nedalyvausiu meno savivei-
kloje.

Daiva Migonienė 

Žaviuosi tais, kurie šoka, 
groja ar dainuoja, džiaugiuo-
si, kad jie puikiai leidžia lais-

valaikį. Kadaise ir pati esu 
lankiusi šokių būrelį. Kodėl 
dabar nelankau? Gal laiko, 
gal noro nėra. Norėčiau vėl 
šokti, bet viena eiti nenoriu, 
o vyrui labiau patinka spor-
tas, ne šokiai. Gal šitas inter-
viu paskatins pradėti šokti. 
Man labai gražu stebėti me-
no kolektyvų pasirodymus 
įvairiose šventėse. Net tru-
putį pavydu. Kaip jie gražiai 
šoka, kokie balsingi visi!

Rita Vaitauskienė 

Pati nedalyvauju, bet į vi-
sus meno saviveiklininkų 
pasirodymus, mėgėjų ko-
lektyvų spektaklius būtinai 
nueinu – savus reikia pa-
laikyti! Pažiūrėti gražu, bet 
pati dalyvauti nenoriu, nors 
jaunystėje ir šokau, ir daina-
vau. Dabar net ir laiko nėra, 
nes laisvalaikį skiriu šeimai, 
o po darbo jau ir jėgų nebū-
tų. Gal ir noro trūksta, nes 
tie, kas nori dalyvauti, su-
spėja visur. 

gimnazijos abiturientai. Kar-
tu su mokiniais mokslo metų 
pradžios šventėje dalyvavo 
LR žemės ūkio ministras, LR 
Seimo narys Andrius Palio-
nis, Prienų rajono savivaldy-
bės vadovai, mokyklų vado-
vai, buvę ir esami mokytojai, 
Švietimo skyriaus, Švietimo 
pagalbos tarnybos vadovai ir 
specialistai, mokinių tėveliai 
ir seneliai. 

Prienų rajono savivaldy-
bės administracijos Švietimo 
skyriaus vedėjas Rimvydas 
Zailskas sveikindamas vi-
su su pačia gražiausia diena 
– mokslo metų pradžia, pa-
sidžiaugė, kad šiuos moks-
lo metus pasitinka panašus 
kaip pernai skaičius moki-
nių, mokytojų ir net daugiau 
ikimokyklinukų, kad moky-
klos pasigražino, pasipuošė, 
o lopšelis-darželis „Saulutė“ 
ir Meno mokykla savo ugdy-
tinius priims visiškai atsi-
naujinusios.

Priminęs, kad prieš savaitę 
vykusioje konferencijoje bu-
vo diskutuojama, kokios mo-
kyklos visi norėtų, R. Zailskas 
sakė, kad tuomet visų nuo-
monės sutapo: tai mokykla, 
kurioje vyrauja geras mikro-
klimatas, kurioje dominuoja 
gera nuotaika ir puikūs tar-
pusavio santykiai. O norint 
to pasiekti, reikia kalbėtis, 
mokėti klausyti ir išgirsti vie-
niems kitus. 

„Linkiu, kad nepritrūktų 
valios spręsti, drąsos iššū-
kiams ir ryžto jiems įgyven-
dinti“, – sakė R. Zailskas. 

LR žemės ūkio ministras 
Andrius Palionis, sveikinda-

Ant „Žiburio“ kalnelio įžiebta ugnis pasklido 
po mokyklas mas su naujų mokslo metų 

pradžia, pasidžiaugė, kad 
nepamirštamos senosios 
tradicijos ir pagarba krašto 
šviesuoliams. 

„Drąsos, užsispyrimo, pa-
garbos ir siekti kuo daugiau“, 
– linkėjo A. Palionis. 

Tradiciškai jis atvežė po 
dovanėlę pirmokams. Ka-
dangi pats visiems jų įteik-
ti nespės, dovanas perdavė 
mokyklų vadovams. 

Prienų rajono savivaldy-
bės meras Alvydas Vaice-
kauskas, sveikindamas mo-
kinius, mokytojus, tėvelius, 
senelius ir visus susirinku-
siuosius, sakė, kad tikisi, jog 
šie metai bus atskaitos taš-
kas, nuo kurio mokyklose 
mokinių tik daugės. Linkė-
damas gražios šventės ir sė-
kmingų naujų mokslo me-
tų, jis paragino abiturientus 
rinktis mokytojo profesiją, o 
ją įgijus sugrįžti dirbti į gim-
tąjį kraštą. 

AB „Lietuvos draudimas“ 
Dainavos skyriaus vadovas 
Linas Mikalajūnas sveikinda-
mas susirinkusius su mokslo 
metų pradžia mokytojams 
palinkėjo kantrybės, moki-
niams – žinių troškimo, pa-
sidžiaugė, kad šventė vyks-
ta tokioje gražioje ir pras-
mingoje vietoje, bei priminė, 
kad visi 1–12 klasių mokiniai 
rugsėjo mėnesį yra apdraus-
ti asmens draudimu 2 tūkst. 
eurų sumai. Šiais metais 
draudimo bendrovė akciją 
išplėtė ir visus pradinukus 
apdovanojo šviesą atspin-
dinčiomis liemenėmis.

Šventėje ant „Žiburio“ kal-
nelio skambėjo „Žiburio“ 
gimnazistų atliekamos dai-
nos. 

Ant „Žiburio“ kalnelio už-

degta simboline ugnimi ne-
šini miesto mokyklų atstovai 
nuskubėjo į mokyklas. 
„Būkite svarbiausiu žmo-
gumi, gebėkite užjausti, 

rūpintis kitu, išgirsti ir iš-
klausyti!“

„Žiburio“ gimnazijos mo-
kiniai, mokytojai, tėveliai ir 
svečiai džiaugsmo šūksniais 
ir plojimais pasitiko nuo „Ži-
burio“ kalnelio grįžtančius 
96-osios laidos abiturientus 
ir jų auklėtojus: Iloną Rasi-
mavičienę, Džiugintą Gaiga-
lienę, Audronę Ramančiuc-
kienę irVytą Blekaitį. 

„Norėčiau palinkėti daug 
ko, bet pirmiausia noriu pa-
linkėti, kad per šiuos moks-
lo metus ir per visą likusį 
gyvenimą eitumėt keldami 
tris svarbiausius klausimus: 
kada yra svarbiausia, kas yra 
svarbiausias žmogus ir ką 
svarbiausia daryti gyveni-
me. Tad ir linkiu, kad dabar 
būtumėt svarbiausiu žmo-
gumi kažkam, kad gebėtu-
mėt užjausti, rūpintis kitu, 
išgirsti ir išklausyti“, – kreip-
damasi į abiturientus kalbėjo 
„Žiburio gimnazijos direkto-
rė Irma Kačinauskienė, dele-
guodama jiems labai svarbią 
misiją – rūpintis gimnazijos 
pirmokais. 

Su mokslo metų pradžia 
gimnazijos bendruomenę 
sveikino ir Prienų rajono sa-
vivaldybės meras Alvydas 
Vaicekauskas, ir mokinių 
prezidentas Andrius Gru-
madas. 

Šventėje skambėjo abitu-
rientų atliekamos dainos, 
jų palinkėjimai mokytojams 
ir jaunesniųjų klasių moki-
niams, visų veiduose švietė 
šypsenos, o rankose žydė-
jo gėlės.
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parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 

ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-08-31 apie  07.30 val. 
Kauno GMP dispečerė prane-
šė, kad Birštone, B.Sruogos g. 
medikams reikalinga pagalba 
išnešti ligonį. Atvykusi PGP iš 
buto išnešė ir įkėlė į GMP auto-
mobilį vyrą (g. 1945 m.).

2019-08-31 apie 19.00 val., 
Birštono sav., Žvėrinčiaus 
miške, dviračių take, į dviračiu 
važiuojančią dešimties metų 
mergaitę atsitrenkė nepažįs-
tamas vyras, kuris važiavo 
elektriniu paspirtuku.

2019-09-01 apie 3.50 val. 
Prienų r. Veiverių mstl. Stadi-
ono g, šalia namo, iš matymo 
pažįstamas vyras sumušė kitą 
vyrą (g. 1993 m.) ir sulaužė jo 
akinius. Po medikų apžiūros 
vyras išleistas į namus.

2019-09-02 po pietų,16.19 
val., gautas pranešimas, kad 
Stakliškių sen. Stakliškių k. 
Guostaus g. atvira liepsna dega 
vasarnamis. Atvykus PGP, iš po 
stogo rūko dūmai. Gaisro metu 
nuardyta apie 30 m² stogo 
dangos bei perdangos. 

2019-09-02 apie 18.32 val. 
gautas pranešimas, kad Vei-
verių sen. Mažųjų Zariškių k. 
dega namo kaminas. Atvykus 
PGP, namo kaminas buvo šal-
tas. Iškvietimas nepagrįstas.

2019-09-03 iš Prienų į gydy-
mo įstaigą pristatytas kūdikis 
(g. 2019 m.), kuris galimai 
nukrito nuo vystymo stalo. 
Naujagimis gydomas Kauno 
klinikose. Įvykis tiriamas. 

2019-09-03 apie 3 val. Prie-
nų m., Kęstučio g., neblaivus 
(2,11 prom. alkoholio) vyras 
(g. 1993 m.), vairuodamas 
automobilį „Audi Q7“, jo nesu-
valdė, užvažiavo ant šaligatvio 
ir nuvažiavo į šalikelę.
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JAV žada naujas sankcijas Iranui
Jungtinės Valstijos nenusiteikusios stabdyti naujų sankcijų 
Teheranui įvedimo proceso, trečiadienį pareiškė JAV 
specialusis atstovas. Jungtinės Valstijos antradienį įvedė 
sankcijas Irano kosmoso programai, nurodydamos, kad 
neseniai įvykęs sprogimas iraniečių kosminio centro starto 
aikštelėje yra vykdomos raketų programos ženklas.

Indijoje driokstelėjus sprogimui 
fejerverkų gamykloje žuvo mažiausiai 
18 žmonių
Šiaurės Indijoje trečiadienį nugriaudėjus sprogimui 
vienoje fejerverkų gamykloje žuvo mažiausiai 18 
žmonių, o pats pastatas sugriuvo.  Dar iki 16 žmonių 
buvo sužeisti.

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų rajono savivaldy-
bėje baigiamas įgyvendin-
ti Komunalinių atliekų inf-
rastruktūros plėtros pro-
jektas. 

Jį įgyvendinus iš viso bus 
įrengta 40 konteinerinių aikš-
telių: 16 požeminių, 12 pusiau 
požeminių ir 12 antžeminių. 
Kiekvienoje naujoje aikštelė-
je įrengiama po 5 konteine-
rius, skirtus mišrioms komu-
nalinėms atliekoms, plastiko ir 
metalo pakuotei bei atliekoms, 
popieriaus ir kartono pakuotei 
bei atliekoms, stiklo pakuotei 
ir atliekoms bei maisto atlie-
koms.

Dauguma aikštelių jau įreng-
tos, o antžeminės nuo rugsėjo 
2 d. pradėtos eksploatuoti. 
Vietoj kiemo – komunali-

nių atliekų aikštelė
Į redakciją kreipėsi Prienų 

miesto J. Basanavičiaus g. 26 
namo atstovai. Jie papasakojo, 
kad maždaug prieš porą savai-
čių konteinerinė aikštelė pra-
dėta įrenginėti ir šalia jų namo. 
Jų teigimu, parenkant aikštelei 
vietą nebuvo tartasi su namo 
gyventojais. Kurioje vietoje 
konteineriai bus pastatyti, jie 
sužinojo tik pradėjus darbus. 
Daliai gyventojų ši vieta – itin 
netinkama, nes toje vietoje jie 
statydavo automobilius, šalia 
yra krepšinio aikštelė, kontei-
neriai stovi beveik ant takelio, 
vedančio namo link. 

Nepatenkintųjų manymu, 
šioje vietoje įrengus atliekų 
aikštelę, jų namo gyventojai 
lieka be kiemo ir galimybės 
privažiuoti arčiau namų. Tie-
sa, privažiuoti prie namo ga-
lima ir iš kitos pusės, bet vie-
tos automobiliams pastatyti 
ten mažai. 

Nepatenkinti gyventojai 
kreipėsi į Prienų rajono savi-
valdybės administracijos di-
rektorę bei Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėją 
su prašymu atliekų surinkimo 
konteinerių aikštelę įrengti ki-
toje vietoje. Paliko ir raštišką 
prašymą, į kurį kol kas negavo 

atsakymo. Kol darbai buvo su-
stabdyti, gyventojai vylėsi, kad 
aikštelės jų kieme nebus. Bet, 
anot gyventojų, atsakymas jau 
aiškus – aikštelė bus, nes kon-
teineriai jau įkasti į žemę. 

Gyventojų teigimu, jie su-
pranta, kad įrengti aikštelę to-
je vietoje, kur iki šiol stovėjo 
senieji komunalinių atliekų 
surinkimo konteineriai (kaip 
yra padaryta daugumoje Prie-
nų miesto vietų), neįmano-
ma, nes per mažai vietos. Ki-
tų tinkamų vietų aplink namą 
lyg ir nėra, nes vienoje pusėje 
– privatus sklypas, kitur – ga-
ražai su jiems priklausančiais 
sklypais, daugelyje vietų po 
žeme yra nutiestos įvairios 
komunikacijos. Kadangi šia 
aikštele naudosis ir aplinkinių 
namų gyventojai, todėl, J. Ba-
sanavičiaus gatvės 26 namo 
gyventojų manymu, ji galėjo 
būti įrengta ir kitur – pavyz-
džiui, prie pat Revuonos ga-
tvės, prie garažų, savininko 
neturinčio sandėliuko vietoje, 
ar šalia daugiabučio kitoje ga-
tvės pusėje...
Vietos aikštelėms paren-

kamos, atsižvelgiant į 
daug reikalavimų

Prienų rajono savivaldy-
bės administracijos Architek-
tūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėjos Dalios Joneliūnienės 
teigimu, Prienų rajono komu-
nalinių atliekų aikštelių vietų 
išdėstymo schemos užsako-
vas – UAB „Alytaus regio-
no atliekų tvarkymo centras“. 
Konteinerinių aikštelių išdės-
tymo schema buvo patvirtin-
ta dar 2016 m. rugpjūčio 31 
d. Informacija apie parengtą 
schemą buvo viešinama Prie-
nų rajono savivaldybės inter-
netinėje svetainėje ir skelbimų 
lentoje bei seniūnijose (pagal 
teritorijas), informaciniai pra-
nešimai išsiųsti daugiabučių 
namų ir sodų bendrijų pirmi-
ninkams ir administratoriams: 
motyvuotus pasiūlymus ir pa-
geidavimus buvo galima teik-

ti iki 2016 m. rugpjūčio 17 d. 
Vietos aikštelėms parinktos 
kartu su Alytaus RATC spe-
cialistais, nes turėjo atitikti ir 
jų reikalavimus: aikštelė turi 
būti pasiekiama gyventojams 
– ne arčiau nei 10 m iki gyve-
namojo namo lango, bet ir ne 
toliau nei už 200 m; kad aikšte-
lę galėtų aptarnauti atliekas su-
renkantis automobilis; aikštelė 
įrengiama valstybinėje žemė-
je; jei yra techninės galimybės, 
tai gyventojams įprastoje vie-
toje, nepažeidžiant požeminių 
ir antžeminių inžinerinių tinklų 
apsaugos zonų ir pan. 

Pasak D. Joneliūnienės, taip 
buvo parinkta ir aikštelės vie-
ta prie J. Basanavičiaus gatvės 
26 namo. Aikštelė skirta aptar-
nauti ir kitus du daugiabučius 
(J. Basanavičiaus gatvės 20 
ir 20A). Parinkti vietą aikšte-
lei buvo sunku, nes ten, kur 
anksčiau stovėjo antžeminiai 
konteineriai, bei teritorijoje 
aplink namą po žeme nutiesta 
labai daug komunikacijų – ei-
na elektros, ryšių kabeliai, šilu-
mos, dujų, vandens ir nuotekų 
vamzdynai, taigi reikėjo išlai-
kyti ir šių tinklų apsaugos zonų 
reikalavimus. 

Skyriaus vedėja nesutiko 
su gyventojų priekaištais, kad 
konteinerinė atliekų surinkimo 
aikštelė įrengiama daugiabu-
čio kieme. Jos teigimu, proble-
ma yra kita ir su ja susiduriama 
visoje Lietuvoje, t. y. prie dau-
giabučių namų nėra formuoja-
mi žemės sklypai, o gyvento-
jai naudojasi valstybine žeme 
kaip jie nori ir gali, nemokėda-
mi valstybei mokesčių, tačiau 
tikisi, kad aplinka bus sutvar-
kyta pagal jų norus.

Pasak D. Joneliūnienės, sa-
vivaldybėje apsilankę dėl aikš-
telės vietos nepatenkinti šio 
namo gyventojai kitos vietos 
net nepasiūlė. 

Dėl aikštelės vietos yra ne-
patenkinti ne visi šio namo gy-
ventojai. Kai kuriems aikštelės 
vieta – labai tinkama. 

Konteinerinių aikštelių vietos patinka ne visiems 
gyventojams

Prienų rajono savivaldybės vietinio
reguliaraus susisiekimo autobusų

maršrutų tvarkaraštis
nuo 2019-09-01 iki 2020-06-19

Mar
šrut

o
Nr.

Maršruto
pavadinimas

Autobuso išvykimo laikas

1.
Prienai –
Pakuonis per
Ašmintą,
Malinavą

d. d. 6.30, 14.50
Š Š 6.30, 10.45

4.

Stakliškės –
Prienai per
Vyšniūnus,
Radomislę,
Medžionis

d. d. 5.55 Stakliškės – Popsys,
Jogalina
d. d. 6.35, 14.15 Stakliškės –
Radomislė
d. d. 7.01, 15.40 Stakliškės –
Medžionys
A, P 16.50 Stakliškės – Popsys
S 10.00, 13.00 Stakliškės –
Medžionys
d. d. 7.34 Stakliškės – Prienai
d. d. 13.10 Prienai – Stakliškės

6.

Prienai –
Užgirėlis per
Jiezną, Kašonis
Žideikonis,
Sundakus

T, P 7.35 Prienai – Užgirėliai
8.42, 12.42 Jieznas – Žideikonys
9.02, 13.00 Jieznas – Sundakai

12.00 Jieznas – Užgirėliai
13.26 Jieznas – Prienai

7.

Prienai –
Veiveriai per
Klebiškį, Šilavotą

d. d. 6.00, 10.15, 14.00, 17.30
iki Veiverių
d. d. 15.30 iki Skriaudžių
Š 6.00 iki Skriaudžių
Š 10.15 iki Veiverių

8.
Prienai –
Žiūronys per
Balbieriškį,
Žagarius

A, P 6.10, 15.55 per Žagarius
Pr.,T, K 6.10, 15.55 per
Žiūronis
S 10.20 iki Žiūronių

9.
Prienai –
Balbieriškis per
Paprūdžius

K 8.00, 12.30

10.
Prienai –
Pociūnai per
Strielčius,
Bagrėną

d. d. 6.50, 15.00

11. Prienai – Išlaužas
per Dambravą

d. d. 6.35, 14.50, 17.15
Š 6.35, 10.30

12.

Prienai –
Veiveriai per
Ingavangį,
Klebiškį,
Lizdeikius

A, K 7.35, 12.00

13
Prienai –
Šakališkiai per
Naująją Ūtą,
Kunigiškius

d. d. 6.40, 15.20

14.
Šeimos klinika –
Poliklinika – Civ.
kapinės

d. d. 7.30, 8.25, 9.30, 11.40,
14.30, 15.33

15.
Prienai –
Stuomenai per
Žemaitkiemį

d. d. 6.15 (išskyrus T), 15.00,
17.20
T 6.00 per Kuišius
Š 6.15; 12.00

19.
Prienai –
Kėbliškiai per
Pakuonį

d. d. 6.15, 13.15, 14.50, 17.30
Š, S 6.40, 12.20, 16.50

d. d. – darbo dienos, Pr. – pirmadienis, A – antradienis, T –
trečiadienis, K – ketvirtadienis, P – penktadienis, Š –
šeštadienis, S – sekmadienis. Informacija teikiama Prienų
autobusų stotyje, tel. (8 319) 52333



�ŠEŠTADIENIs, 
�019 m. rUgsĖJO 7 D., 

NAUJAsIs gĖLUpIssvEIKATA

REKLAMA

Mirė vienas iš penkių rugsėjo antrąją dieną 
apsivertusiame automobilyje vežtų vaikų
Mirė vienas iš penkių Kalvarijos savivaldybėje, netoli Šleinių 
kaimo, pirmąją mokslo metų dieną į avariją patekusių vaikų. 
30 metų moteris automobiliu „Ford Galaxy“ pirmadienį 
vežė penkis savo vaikus, nesuvaldė transporto priemonės, 
nuvažiavo į griovį ir apsivertė.

Viena antrus metus iš eilės išsaugojo 
„tinkamiausio gyventi miesto“ titulą
Viena išsaugojo pirmąją vietą gyventi tinkamiausių 
pasaulio miestų sąraše. Austrijos sostinė ir vėl aplenkė 
Melburną, karaliavusį šiame sąraše septynerius metus.
Po šių dviejų miestų rikiuojasi Sidnėjus, Osaka ir 
Kalgaris.

Kristina
BELENAvIČIENĖ

A. Šopenhaueris buvo ne 
vienintelis žmogus, supra-
tęs sveikatos svarbą. Visi su-
prantam – nieko verti tam-
pa milijonai banko sąskai-
toje, galingi automobiliai ir 
erdvūs namai, kai užklum-
pa liga. 

Vis daugiau tautiečių ieško 
įvairių sveikatinimo būdų, ku-
rie ne tik garantuoja gerą savi-
jautą, bet ir yra nenuginčijama 
investicija į ateitį. Gegužės 
mėnesį atvėrę duris „Sveikatos 
namai“ siūlo pasirūpinti savo 
kūnu jau šiandien. Kalbiname 
„Sveikatos namų“ įkūrėją ki-
neziterapeutę, gydytoją ir Bo-
dy Control Pilates mokytoją 
Kristiną Čepeliauskienę.

Kaip kilo idėja įkurti 
„Sveikatos namus“? 

Mano galvoje nuolat kirba 
mintys ir idėjos. Jei mintis at-
ėjo ir nebegrįžo, vadinasi, jos 
neverta toliau svarstyti.

Mintis apie būsimą savo vei-
klą kilo pamačius parduodamą 
seną medinuką. Stovėdama 
prie jo ir žvelgdama į medinę 
Prienų bažnyčią, aplink zujan-
čius vaikus, akimirką pagalvo-
jau, kad čia yra ta Prienų vie-
ta, kurioje galėčiau gyventi, o 
galbūt ir dirbti.

Per porą mėnesių dar kele-
tą kartų sustojau prie to medi-
nuko, kol galutinai apsispren-
džiau. Visi mano svarbieji gy-
venimo žingsniai buvo žengti 
be didelių svarstymų, labiau 
pasikliaujant intuicija ir širdi-
mi. Gal ši vieta mane patraukė 
dėl to, kad kadaise, kaip kalba 

Norint patogiau gyventi ir judėti, galimybių yra visada...
„Sveikata – tai dar ne viskas, bet be sveikatos viskas – niekai“ (A. Šopenhaueris, vokiečių filosofas). 

žmonės, čia buvo arklidės? 
Žirgai ir jojimas buvo didžio-
ji mano meilė, dabar liko tik 
meilė žirgams.

„Sveikatos namų“ paskirtis 
– jaukioje, namus primenan-
čioje aplinkoje teikti sveika-
tinimo ir judesio korekcijos 
paslaugas, šviesti visuomenę 
nepriklausomai nuo amžiaus, 
iššsilavinimo, lyties, fizinio 
pasirengimo lygio. Norint pa-
togiau gyventi ir judėti, gali-
mybių visada yra. Tik klausi-
mas, per kiek laiko bus pasiek-
tas norimas rezultatas.

Kuo „Sveikatos namai“ 
skiriasi nuo kitų sveikatini-
mo įstaigų?

Prienų „Sveikatos namai“ 
– tai naujas, išskirtinis Prie-
nų mieste įsikūręs sveikos 
gyvensenos centras. Jame 
dirba aukščiausios kvalifika-

cijos savo sri-
ties specialistai. 
„Sveikatos na-
mai“ teikia kine-
ziterapijos, ma-
sažo paslaugas. 
Čia vyksta užsi-
ėmimai su funk-
ciniais diržais, 
funkcinės treni-
ruotės, individu-
alios ir grupinės 
Body Control 
Pilates treniruo-

tės, jogos užsiėmimai. 
Svarbiausia, kad taikomas 

priemonių kompleksas paren-
kamas pagal kiekvieno kliento 
individualius poreikius, am-
žių, fizinį pasirengimą. 

Ieškantieji tikrai geros do-
vanos čia gali įsigyti dovanų 
kuponų. Vienintelė pasiteisi-
nanti investicija yra investi-
cija į savo ar artimo žmogaus 
sveikatą.

Kokioms amžiaus gru-
pėms skirti „Sveikatos na-
mai“? Ir kuo jie gali būti 
naudingi? 

„Sveikatos namai“ priima 
visus – nuo mokyklinio am-
žiaus iki žilos senatvės, arba, 
kaip dabar madinga sakyti, 
iki senjorų.

Didžiausia šių laikų proble-
ma yra civilizacijos progresas 
ir su juo susiję susirgimai ar 

sveikatos sutrikimai. Didėjant 
informacijos srautui, kyla stre-
sas ir įtampa. Žmonės įpranta 
skubėti, nors kartais ir nėra 
kur. Skuba nejudėdami, nes 
juos iš taško A į tašką B grei-
tai nugabena automobiliai ar 
net lėktuvai.

Gyvas organizmas, taip pat 
ir žmogaus kūnas, normaliai 
vystosi tik judėdamas.Pradėti 
judėti, keisti savo įpročius nėra 
lengva, bet rezultatais galima 
džiaugtis ilgai.

Mes ketiname organizuoti 
užsiėmimus ir mankštas vai-
kams ir jų tėveliams. Tai su-
stiprins ne tik kūną, bet ir tar-
pusavio santykius, nes vaikai 
seka tėvų pavyzdžiu. 

Taip pat bus mankštų ir sen-
jorams.

Kokių sričių specialistai 
teikia paslaugas? 

„Sveikatos namuose“ dirba 
kineziterapeutė, gydytoja ir 
Body Control Pilates moky-
toja Kristina Čepeliauskienė. 
Masažą atlieka kineziterapeu-
tas Tomas Murnikovas. Grupi-
nius ir individualius pilateso 
užsiėmimus veda Body Con-
trol Pilates mokytoja ir trenira-
vimo sistemų specialistė Lina 
Klėgerienė, funkcines treni-
ruotes – treniravimo sistemų 
specialistė Elena Zhidovichi-
enė. Jogos mokytoja Kristi-
na Gaubienė turi sertifikatą, 
suteikiantį teisę vesti ir jogos 
užsiėmimus vaikams. Kristina 
planuoja taikyti ir relaksacijos 
seansus.

Taip pat „Sveikatos namai“ 

nuomoja patalpas semina-
rams, kineziterapijos paslau-
gų teikimui.

Kokia yra „Sveikatos na-
mų“ dienotvarkė? 

„Sveikatos namai“ duris at-
vėrė gegužės mėnesį, taigi esa-
me lyg naujagimiai ir kol kas 
tik vystomės. Mes dirbame 
patogiu klientui laiku, suderi-
mus vizito laiką su atitinkamu 
specialistu.

Nežiūrint to, kad ką tik pra-
dėjome dirbti, jau yra beveik 
užimtas visas laikas nuo 17.00 
iki 20.00 valandos. Pamažu 
pildosi grupės ryte ir pietų per-
traukos metu. 

Aš, kaip kineziterapeutė, 
priimu visus turinčius judesio 
sutrikimų, jaučiančius skaus-
mą ir taikau kineziterapijos 

technikas, parenku ir mokau 
atlikti pratimus. Taip pat pa-
dedu individualiai dirbti su 
pilateso treniruokliais klien-
tams ir pacientams, norin-
tiems pasiekti greitesnių re-
zultatą, sudarau reabilitacijos 
programas, konsultuoju dėl 
sutrikusios laikysenos. Prii-

mu suderinus laiką telefonu 
ar per „Messenger“, kaip ir 
kiti kolegos.

Kaip tapti jūsų klientu? 
Norint tapti mūsų klientu ar 

pacientu, tereikia paskambin-
ti ar parašyti žinutę per „Mes-
senger“ ir susitarti dėl pirmojo 
apsilankymo laiko. Nereikėtų 
išsigąsti, radus užrakintas du-
ris, nes šalia jų yra skambutis. 
Atvykę sutartu laiku visi yra 
laukiami ir priimami. 

Kol kas mes neturime re-
gistratūros ar administrato-
riaus – jei negalime iš karto 
su jumis kalbėti, paskambin-
sime vėliau, kai tik galėsime. 
Stengiamės dirbti kokybiškai, 
visą dėmesį skirti klientui, tad 
dirbdami su klientais negalime 
kalbėti telefonu ar visiems no-
rintiems atidaryti durų.

Kviečiame visus į atvirų 
durų dienas. Jūsų lauksime 
2019 m. rugsėjo 13–14 die-
nomis, daugiau informacijos 
Gera Prienuose ir Prienų rajo-
no savivaldybės bei „Sveika-
tos namų“ feisbuke. 

Dėkojame už atsakymus.
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Rusijoje už medicininės marihuanos laikymą 
suimta amerikietė turistė
Rusijoje buvo suimta 19-metė amerikietė turistė, su savimi 
turėjusi medicininės marihuanos; už tai jai gresia iki trejų 
metų nelaisvės. A. E. Lorber laikė narkotinę medžiagą savo 
asmeniniam naudojimui bet JAV išrašytas receptas Rusijos 
teritorijoje negalioja.

Ukrainos valdžia pateikė „ArcelorMittal“ 
325 mln. eurų mokesčių pretenziją
 Tarptautinės plieno gamybos korporacijos 
„ArcelorMittal“ valdomas didžiausias metalurgijos 
kombinatas Ukrainoje sulaukė 9 mlrd. grivinų (325 
mln. eurų) dydžio finansinę pretenziją dėl nesumokėtų 
naudingųjų iškasenų gavybos mokesčių. 

Prieš šešis dešimtmečius 
daugiau kaip pusė kardi-
nolų buvo italai. Šiandien 
jie dar sudaro daugumą, bet 
jau ne tokią, kaip anksčiau. 
Kardinolų kolegija buvo 
gerokai sutarptautinta Jo-
no Pauliaus II ir Benedikto 
XVI laikais, tačiau dar radi-
kaliau jos geografines ribas 
praplėtė Pranciškus, nesi-
laikydamas papročio skirti 
kardinolais kai kurių senų-
jų arkivyskupijų sostinių 
ganytojus.

Pagrindinė kardinolų ko-
legijos funkcija – kai popie-
žius numiršta (arba atsista-
tydina), išrinkti jo įpėdinį, 
o kol popiežius laimingai 
valdo – būti jo patarėjais. Iš 
kardinolų susidedantis pa-
tariamasis forumas vadina-
mas konsistorija. Šiandien 
konsistorijos reikšmė suny-
ko, patariamojo forumo sie-
lovados klausimais vaidme-
nį atlieka Vyskupų sinodas, 
o kardinolų konsistorijos 
sušaukiamos tik ypatingos 

svarbos Bažnyčios valdymo 
klausimais. Be to, į konsisto-
rijas sukviečiami kardinolai 
pasisako dėl naujų šventųjų 
skelbimo. Konsistorija va-
dinamas ir tas iškilmingas 
kardinolų susitikimas, ku-
rio metu į kardinolų kole-
giją priimami popiežiaus 
paskirti nauji nariai (kaip 
tik tokia konsistorija įvyks 
spalio 5 d.). Kardinolu tam-
pama šių apeigų metu, o 
ne tą dieną, kai popiežius 
praneša apie numatomą 
konsistoriją ir paskelbia, 
ką nusprendė paskirti kar-
dinolais. Yra buvę išimčių – 
Giuseppe Roncalli, būsimas 

popiežius Jonas XXIII, kardi-
nolu buvo paskirtas, kai ėjo 
nuncijaus  pareigas Paryžiu-
je. Jis neatvyko į konsistoriją 
Romoje, o į Paryžių pasiųs-
tas kardinoliškąsias insigni-
jas jam įteikė Prancūzijos 
prezidentas. Būna atvejų, 
kad kardinolai skiriami „in 
pectore“ (krūtinėje, širdy-
je). Šitaip popiežius pager-
bia asmenį, kurio skyrimo 
kardinolu paviešinimas dėl 
rimtų priežasčių nėra įma-
nomas. Tačiau kol paskyri-
mas yra įvykęs tik popie-
žiaus „širdyje“, paskirtasis 
praktiškai nėra kardinolas, 
o juo tampa tik tuomet,  kai 
apie paskyrimą viešai pra-
nešama ir kai paskirtajam 
suteikiamos kardinolo in-
signijos.

Kardinolai nuo seno ti-
tuluojami „eminencijomis“. 
Tai tradicinis titulas, pri-
klausantis kunigaikščiams, 
nes kardinolai anksčiau 
būdavo prilyginami kuni-
gaikščiams. Pabrėždami sa-
vo lygybę su kunigaikščiais 
kardinolai dar neseniai pa-
sirašydami titulą įterpdavo 
tarp vardo ir pavardės (pvz. 
Jurgis Kardinolas Radvila). 
Tačiau tikrąją kardinolys-
tės esmę geriausiai išreiš-
kia kardinolo rūbų raudona 
– kraujo – spalva. Kas vilki šį 
rūbą, yra pasiryžęs tarnau-
ti Kristui „usque ad effusio-
nem sanguinis“  – iki kraujo 
praliejimo. Ne kunigaikščio 
garbę, bet tarnavimą ak-
centuoja pastarųjų kelių 
popiežių sprendimai skir-
ti kardinolais Dievo tautai 
daug nusipelniusius kuni-
gus ir vyskupus, jau peržen-
gusius aštuoniasdešimties 
metų ribą.    

VATICANNEWS

Ir katalikai juokiasi...
Tėvas moisiejus, keliaudamas 

per dykumą, susitiko čiabuvių 
gentį, kuri laidojo savo vadą. Ant 
pakylos dideliame lauže gulėjo 
brangiai aprengtas vadas.

– Kokio tikėjimo buvo jūsų va-
das? – paklausė tėvas.

– Jis buvo netikintis, – atsa-
kė jam.

– Tikrai didelė nelaimė, – pasa-
kė tėvas, – būti taip pasipuošu-
siam ir neturėti kur nueiti.

dvasininkija rinkdavo savo 
vyskupą – popiežių. Nuo 
antrojo tūkstantmečio pra-
džios naują popiežių rin-
ko tik kardinolai. Šią taisy-
klę 1179 m. sankcionavo 
Laterano III Susirinkimas, 
kuris taip pat nustatė, kad 
popiežius turi būti išrenka-
mas dviem trečdaliais bal-
sų. Besiplečiant Bažnyčios 
geografinėms riboms kar-
dinolais pradėta skirti ir iš 
tolimesnių provincijų kilu-
sius dvasininkus, tačiau ne-
buvo reikalaujama, kad jie 
persikeltų gyventi į Romą. 
Kardinolai ir toliau eidavo 
savo pareigas vyskupijose, 
o jiems tik formaliai buvo 
suteikiami Romos dvasinin-
kų titulai.

Nuo antrojo tūkstantme-
čio pradžios kardinolų skai-
čius svyravo, tačiau nevir-
šydavo 50, nes tiek buvo ti-
tulinių kardinoliškųjų vys-
kupijų, bažnyčių ir diakoni-
jų. Šešioliktajame amžiuje 
kardinolų skaičiaus limitas 

buvo pakeltas iki 70. Prieš 
keletą dešimtmečių popie-
žius Paulius VI nustatė, kad 
naują popiežių renkančioje 
konklavoje gali dalyvauti tik 
tie kardinolai, kurie popie-
žiaus mirties dieną nebuvo 
peržengę 80 metų amžiaus 
ribos. Taip pat buvo nusta-
tytas 120 kardinolų rinkė-
jų limitas. Ši tvarka galioja 
ir šiandien, tačiau popie-
žiai, kurie yra Bažnyčios 
įstatymų leidėjai, ne visada 
šios tvarkos griežtai laikosi. 
Pastaraisiais dešimtmečiais 
labai išsiplėtė kardinolų ko-
legijoje atstovaujamų vie-
tinių Bažnyčių geografija. 

Kokios kardinolų 
pareigos?

Kas yra kardinolai? Ką 
kardinolai veikia? Kaip Baž-
nyčioje susiformavo tradici-
ja kai kuriuos pasižymėju-
sius dvasininkus skirti kar-
dinolais?

Pirmą kartą Bažnyčios is-
torijos šaltiniuose terminas 
„kardinolai“ pavartotas jau 
ketvirtajame amžiuje. Vie-
name to laikotarpio tekste 
kai kurių įžymesnių Romos 
miesto bažnyčių klebonai ir 
jose tarnaujantys diakonai 

buvo pavadinti „presbyteri 
et diaconi cardinales“ („pa-
grindiniai kunigai ir diako-
nai“). Vėliau pradėta kardi-
nolais tituluoti dvidešimt 
penkių Romos bažnyčių 
klebonus, septynis diako-
nus, paskirtus vadovauti 
bažnytinėms šalpos insti-
tucijoms (diakonijoms), ir 
šešių šalia Romos esančių 
vyskupijų ganytojus. Taip 
susiformavo iki mūsų die-
nų išlikęs suskirstymas į tris 
– kardinolų vyskupų, kardi-
nolų kunigų ir kardinolų di-
akonų – luomus.

Iki pirmojo tūkstantme-
čio pabaigos visa Romos 

9:00 val.
Nuo Prienų savivaldybės 
aikštės nemokamai veš 

autobusas. 
(Po žygio visi 

bus parvežti į Prienus).

Stakliškių Salyklo bokštą – 
muziejų, Stakliškių bažnyčią ir  
koplytėlę, Stakliškių piliakalnį, 

Tridupio Ąžuolus, Kryžiaus 
akmenį, Napoleono kepurę. 
Po žygio vaišinsimės koše.

Kiekvienas žygio dalyvis atsako už savo 
sveikatą.  Jei dalyviui mažiau nei 18 metų, jis 

gali dalyvauti tik lydimas suaugusio 
asmens. Pasirūpinkite patogia avalyne ir 

oro sąlygas atitinkančia apranga.

Partneriai: Rėmėjai: Informaciniai rėmėjai:

Stakliškių 
seniūnija

Prienų r. 
savivaldybė

Aukštadvario 
regioninis parkas

Stakliškių Salyklo 
bokštas – muziejus

Stakliškių 
kultūros centras

Birštono mineraliniai 
vandenys
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S. Skvernelis siūlo atidėti naujus prekybos 
alkoholiu apribojimus
Premjeras Saulius Skvernelis siūlo bent metams atidėti 
naujus prekybos alkoholiu apribojimus. Anot jo, nuo 
2020-ųjų turintys įsigalioti draudimai prekiauti silpnuoju 
alkoholiu pliažuose ir lauko kavinėse yra neproporcingi.

Darbdaviai pritaria papildomam 
tėvų laisvadieniui, bet išlaidas turėtų 
prisiimti valstybė
Prezidentui pasiūlius vieną vaiką iki 12 metų 
auginantiems tėvams skirti papildomą laisvadienį, 
Darbdavių konfederacijos vadovas sako pritariantis 
idėjai, tačiau išlaidas, galėtų padengti valstybė.

prIE vYTAUTO KALNO
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Nuskambėjęs mokyklos skambutis vėl sukvietė 
mokinius į klases

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Rugsėjis atvertė rudens 
dienoraščio lapą, o jame 
pirmoji didelė ir graži šven-
tė – Mokslo ir žinių diena. 
Daugelyje Lietuvos moky-
klų, tarp jų ir Birštono gim-
nazijoje, ji buvo iškilmin-
gai švenčiama pirmadienį, 
rugsėjo 2-ąją.

Rytą susirinkę prie gimna-
zijos, mokiniai darnia eisena, 
nešdami mokyklos vėliavą, 
keliavo į Birštono Šv. Antano 
Paduviečio bažnyčią, kur bu-
vo aukojamos šv. Mišios.

Mokslo ir žinių diena visa-
da yra didelė šventė ir abitu-
rientams, kuriuos šis rugsė-
jo skambutis paskutinį kar-
tą pakvietė į mokyklos suo-
lą, ir patiems mažiausiems, 
kuriuos už rankučių vedė jų 
vyresnieji draugai. Tai bene 
gražiausia rudens diena, pra-
žydusi daugybe gėlių vaikų 
bei mokytojų rankose, dau-
gybe nuoširdžių šypsenų. 

Jaudulys, nerimas bei pasi-
didžiavimas matėsi ir atžalas 
atlydėjusių tėvelių veiduose. 

Vaikas jau užaugo, jau eis į 
mokyklą. Kaip jam seksis? 
Ar suras draugų, ar pamils 
mokytoją? Kaip vaikas jausis 
mokykloje, kur nesergės ma-
mos akys, kur nepaglostys 
mamos rankos, kai užsigaus 
ar pasitaikys koks nemalo-
nus dalykas? Tėveliams la-
bai daug nerimo, ypač tiems, 
kurie išleidžia į pirmąją klasę 
savo pirmąjį vaiką.

Iš bažnyčios mokiniai su-
sirinko į J. Basanavičiaus 
aikštę. Čia juos sveikino ir 
sėkmingų metų linkėjo Birš-
tono savivaldybės merė Ni-
jolė Dirginčienė. Merė pa-
sidžiaugė, kad šiais metais 
į pirmą klasę susirinko 50 
pirmokų, kad jų bus net trys 
klasės. „Kiekvienais metais 
prieš rugsėjo pirmąją peržiū-
riu mokinių skaičių. Ir labai 
džiugu, kai jis padidėja arba 
bent nesumažėja, palygin-
ti su praėjusiais  metais. Su 
švente, mieli mokiniai, mo-
kytojai ir tėveliai, telydi jus 
didžiulė sėkmė“ – sakė savi-
valdybės vadovė.

Birštono savivaldybės 
administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus 
vedėja Angelė Žiūraitienė bei 

Birštono gimnazijos direk-
torius Alvydas Urbanavičius 
sveikindami susirinkusius į 
šventę mokytojus, mokinius 
ir jų tėvelius linkėjo gražaus 
bendradarbiavimo ir gerų 
darbo rezultatų.

Mokinius ir mokytojus su 
švente sveikino LR Seimo 
nario, žemės ūkio ministro 
Andriaus Palionio padėjėja 
Valė Petkevičienė, kuri visų 
trijų pirmųjų klasių moky-
tojoms ir jų mokiniams įtei-
kė dovanėles ir palinkėjo kuo 
geriausios sėkmės siekiant 
mokslo žinių. 

Gražias akimirkas susirin-
kusiems padovanojo Birš-
tono vaikų darželio-lopše-
lio „Vyturėlis“ mažieji, kurie 
drąsiai deklamavo neseniai 
išmoktas eiles, tuo nudžiu-

Matiešionių krašto bendruomenė 
paminėjo savo veiklos dešimtmetį

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Šiltą praėjusio penktadie-
nio vakarą į Galinių sodybą 
rinkosi Matiešionių kraš-
to bendruomenės žmonės 
paminėti savo veiklos de-
šimtmetį.

 10 metų – neilgas laiko 
tarpas, tačiau per jį šio kraš-
to darbštūs žmonės padarė 
daug gerų darbų: papuošė 
savo aplinką, susitelkė ben-
drai veiklai ir poilsiui, kelio-
nėms bei pramogoms. Juk 
reikia pamatyti, kaip gyvena 
ir tvarkosi kitos bendruome-
nės, ko galima pasimokyti ir 
pritaikyti pas save.

Į Matiešionių bendruome-
nės mažąjį jubiliejų atvyko 
Birštono savivaldybės me-
rė Nijolė Dirginčienė, merės 
pavaduotojas Vytas Kederys, 
administracijos direktorė Jo-
vita Tirvienė, Birštono seniū-
nijos seniūnas Jonas Kederys 
ir visų Birštono savivaldybės 
bendruomenių atstovai bei 
svečiai iš Vėžionių bendruo-
menės „Topolis“. Kiek pavėla-
vęs, į šventę atvyko LR Seimo 
narys, žemės ūkio ministras 
Andrius Palionis. 

Renginys prasidėjo daina 
„Mano kraštas“, kurią atliko 
tarptautinių konkursų laure-
atas, Panevėžio muzikinio te-
atro dainininkas, buvęs birš-
tonietis Osvaldas Petraška.

Matiešionių bendruome-
nės pirmininkas Laurynas 
Laukevičius priminė ben-
druomenės susikūrimo is-
toriją. Bendruomenė įkurta 
2009 metais kovo 29 dieną 
buvusios Birštono girininkės 
Teresės Murauskaitės dėka. 
T. Murauskaitė šiuo metu 
yra šios bendruomenės gar-
bės narė. 

Pirmininkas pasidžiaugė 
gausėjančiomis bendruome-
nės narių gretomis, o kartu 
ir prisiminė tuos, kurie išėjo 
Amžinybėn. Jų atminimas bu-
vo pagerbtas Tylos minute.

Pirmoji bendruomenės pir-
mininkė buvo Jolanta Mizge-
rienė. Bendruomenė neturė-
jo savo patalpų, tad žmonės 
susiburdavo tai pas vieną, tai 
pas kitą bendruomenės narį. 
Vėliau Galinių šeima pasiūlė 
savo patalpas, kurios buvo 
įrengtos iš projektinių lėšų. 
Bendruomenės nariai pa-
tys  remontavo ir įrengė pa-
talpas, kuriose buvo jauku ir 
malonu pabūti, organizuoti 
renginius.

Vėliau bendruomenė pra-
dėjo tvarkyti viešąsias erdves, 
gražinti aplinką, nemažai pri-
sidėjo tvarkant neseniai at-
rastą piliakalnį ir pilkapius, 
kasmet dalyvauja pavasari-
nėse talkose, organizuoja ir 
švenčia įvairias šventes. 

„Džiaugiamės, kad mus su-
pa gražus kraštovaizdis, kad 

gindami savo auklėtoją ir 
tėvelius.

Muzikinę dovaną padova-
nojo Birštono meno moky-
klos džiazo ansamblis „Tie-
siog bendas“. 

Po šventinės dalies J. Ba-
sanavičiaus aikštėje  skam-
bantis varpelis kvietė visus 
moksleivius į pirmąją pa-
moką. Kolona, lydima polici-
jos ekipažų, saugiai pasiekė 
gimnaziją. 

Pirmojoje pamokoje da-
lyvavo ir savivaldybės merė 
N. Dirginčienė. Ji pasveikino 
mažuosius mokinukus su 
pirmaisiais mokslo metais 
ir įteikė atminimo dovanėles. 
Šiuos mokslo metus gimna-
zijoje pradėjo 530 mokslei-
vių, iš kurių – 46 abiturientai 
ir 50 pirmokėlių.
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„Huawei“ kaltina JAV rengiant kibernetines 
atakas ir spaudžiant jos darbuotojus
Kinijos telekomunikacijų milžinė „Huawei“ trečiadienį 
apkaltino JAV valdžią mėginant įsilaužti į jos elektronines 
sistemas ir verčiant jos darbuotojus rinkti informaciją apie 
bendrovę. „Huawei“ nepagrindė savo kaltinimų jokiais 
įrodymais.

„Brexit’as“ be susitarimo gali sulėtinti 
Lietuvos ekonomikos augimą
Briuselyje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda 
trečiadienį perspėjo, kad Jungtinės Karalystės 
pasitraukimas iš Europos Sąjungos (ES) be susitarimo 
gali sulėtinti Lietuvos ekonomikos augimą. 

prIE vYTAUTO KALNO

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Rugpjūčio 29 dieną Birš-
tono savivaldybėje vyko  
Švietimo, kultūros ir spor-
to skyriaus organizuotas 
švietimo įstaigų vadovų 
pasitarimas. 

Pasitarime dalyvavo Birš-
tono savivaldybės merė Ni-
jolė Dirginčienė, merės pa-
vaduotojas Vytas Kederys, 
administracijos direktorė Jo-
vita Tirvienė, vaikų darželio-
lopšelio „Vyturėlis“ vadovė 
Vitalija Adamonienė, vaikų 
lopšelio-darželio „Giliukas“ 
direktorė Regina Gustaitienė, 
meno mokyklos direktorė 
Laimutė Raugevičienė, Birš-
tono gimnazijos direktorius 
Alvydas Urbanavičius. 

Pasitarimą vedė Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus 
vedėja Angelė Žiūraitienė 
ir vyr. specialistė Vida Ga-
dliauskienė.

Savivaldybės merė pir-
miausia pasidžiaugė, kad ir 
šiemet į pasitarimą susirin-
ko tie patys vadovai, kurie 
dirba jau keletą metų ir pui-
kiai išmano apie šiandienos 
problemas. „Ir šiais metais 
tikiuosi kokybės, galimybių 
tobulėti, inovacijų darbe, būti 
įdomiems, kad vaikai norėtų 
eiti ir į darželį, ir į mokyklą. 
Vadovų uždavinys – skatin-
ti kolektyvą tobulėti“, – sa-
kė merė.

2018–2019 mokslo metų 
rezultatus apžvelgė Birštono 
savivaldybės administracijos 
Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėja A. Žiūraitie-
nė. Pasak vedėjos, Birštono 
gimnazijos mokinių rodikliai 
neblogi, kai kurie net lenkia 
šalies vidurkį. A. Žiūraitienė 
pasidžiaugė, kad puikūs mū-
sų mokinių (4 kl.) pasaulio 

Aptarti pereitų metų rezultatai ir šių mokslo 
metų gairės

pažinimo, taip pat teksto ra-
šymo rezultatai. 

Švietimo, kultūros ir spor-
to skyriaus vedėja pateikė ir 
6 kl. mokinių rezultatus pa-
gal atskirus dalykus, kurie 
didesni už šalies vidurkį.

Pagal reitingus Birštono 
gimnazija 2018 m. tarp gim-
nazijų (359) užėmė 139 vie-
tą, o tarp savivaldybių – 33 
vietą. 2019 m. rezultatai pa-
gerėjo ir Birštono gimnazija 
jau atsidūrė 86 vietoje, o pa-
gal savivaldybes – 18 vietoje, 
surinkusi 65,3 taško.

Birštono gimnazijoje mo-
kosi 540 mokinių. Iš jų 220 
lanko Meno mokyklą, 250 
– Sporto centrą, o dar 80 vai-
kų dalyvauja būreliuose Kul-
tūros centre. Ir tik 19 proc. 
vaikų nelanko jokių nefor-
maliojo ugdymo užsiėmimų, 
o 433 mokiniai lanko net po 
kelis būrelius. Yra norinčiųjų 
lankyti technikos būrelius, 
tačiau nesurenkamas mini-
malus skaičius.

A. Žiūraitienė paminė-
jo, kad 2019–2020 mokslo 
metų prioritetas – socialinis 
teisingumas, t. y. bendros pa-
stangos dėl kiekvieno vaiko 
(mokinio):

> orientacija į skirtingus 
mokinių poreikius, dėme-
sys kiekvienam mokiniui 
(vaikui);

> socialinis ir emocinis ug-
dymas;

> mokytojų įgalinimas mo-
tyvuoti kiekvieną vaiką.

Pasitarime buvo atkreiptas 
dėmesys ir į pamokų pralei-
dinėjimą, kuris labai mažina 
mokymosi rezultatus.

Pateikdama švietimo bū-
klės apžvalgą, A. Žiūraitienė 

pateikė Birštono gimnazijos 
2019 mokslo metų VBE paly-
ginimą su šalies gimnazijų vi-
durkiais – jis yra aukštesnis. 
Birštono gimnaziją baigę abi-
turientai pasirinko studijuoti 
5 dažniausias profesijas. Tai 
– marketingas ir reklamų kū-
rimas; programų sistemos; 
teisė; aviacijos inžinerija ir 
kūrybinės industrijos.

A. Žiūraitienė pateikė gana 
plačią ir egzaminų bei žinių 
patikrinimo analizę. Susirū-
pinimą pedagogams kelia tai, 
kad prastokos mokinių isto-
rijos ir matematikos žinios. 
Birštono gimnazijos direk-
torius A. Urbanavičius pati-
kino, kad istorijos egzaminų 
rezultatai jau gerėja, tačiau 
matematikai reikia ypatingo 
dėmesio. Gimnazijos direk-
torius atkreipė dėmesį, jog 
mokymosi rezultatai pras-
tėja dėl praleidinėjamų pa-
mokų. Šiais metais numatyta 
parengti lankomumo tvarkos 
aprašą. 

Kelia nerimą ir tai, kad ne-
mažai mokytojų yra pensinio 
amžiaus ir gali būti, jog kitais 
metais jau nedirbs. Trūksta 
pagalbos specialistų.

Birštono savivaldybės 
administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto vyr. spe-
cialistė Vida Gadliauskienė 
pateikė svarbiausius naujais 
mokslo metais švietimo tin-
klų pokyčius: mažinti ato-
trūkį tarp mokinių poreikių, 
gerinti mokytojų darbo sąly-
gas, tobulinti etatinio darbo 
užmokesčio modelį.

Vyr. specialistė pristatė ir 
komentavo Bendrųjų ugdy-
mo programų gairių projek-
tą. Siekiant ugdymo vienti-

sumo, į mokymo turinį siū-
loma įtraukti tarpdalykines 
temas, tokias kaip kultūrinis 
identitetas.

Švietimo įstaigų vadovų 
pasitarime buvo kalbama 
svarbiais klausimais, kurie 
bus aktualūs jau mokslo me-
tų pradžioje: dėl sveikatos 
pažymų, dėl mokinių regis-
tro, ugdymo planų, dėl me-
no mokyklos ir sporto centro 
užsiėmimų laiko derinimo, 
pratybų įsigijimo tikslingu-
mo. Taip pat buvo spren-
džiama, kur reikės priglaus-
ti vaikų darželio „Giliukas“ 
vaikučius pastato remonto 
metu, kurios įstaigos gali 
juos priimti. Beje, „Giliuko“ 
direktorė Regina Gustaitienė 
pasidžiaugė, kad visuomenė 
prisidėjo prie vaikų žaidimo 
aikštelės įrengimo. Akcija 
tebevyksta, tad norintys gali 
dar paremti.

Administracijos direktorė 
Jovita Tirvienė priminė apie 
Strateginio plano rengimą. 
Pasak direktorės, reikia ne 
tik pinigų, plane turi atsispin-
dėti lėšos ir rodikliai, o kad 
sumos būtų pagrįstos – tu-
rėti sąmatas.

Kadangi kitais metais bus 
Dainų šventė, reikia ir pla-
nuoti galimas išlaidas ir jai, 
galvoti apie visos dienos mo-
kyklą, kuri turėtų atsirasti 
spalio mėnesį.

Iš tikrųjų švietimo įstai-
gų vadovų laukia įtempti 
mokslo metai, nauji iššūkiai 
ir tikslas pagerinti mokinių 
pamokų lankomumą ir pa-
siekti geresnių mokymosi re-
zultatų (ypač tų dalykų, kurių 
gimnazijos vidurkis atsilieka 
nuo šalies vidurkio). 

Rugpjūčio 31 dienos popie-
tę Nemuno kratinėje, prie 
„Tulpės“ sanatorijos esan-
čioje aikštelėje, skambėjo 
smagi liaudiška muzika, 
nes čia vyko tradicinė fol-
kloro šventė „Kur Nemu-
nas vingiuoja“.

Šventinį renginį pradėjo 
šeimininkai – Birštono kultū-
ros centro folkloro ansamblis 
„Raskila“. Ansamblio narė, 
renginio vedėja Gražina Ba-
ranauskaitė susirinkusiems 
žiūrovams pasakojo, kad šie 
metai yra Vietovardžių me-
tai, kad daug kaimų ir jų pa-

Folkloro šventė „Kur Nemunas 
vingiuoja“ Birštone

vadinimų Lietuvoje jau yra 
išnykę. Tačiau žmonės vis 
dar kalba tarmiškai, nepa-
miršo savo prigimtinės tė-
vų kalbos, todėl ir dainos bei 
šokiai atspindės aukštaičių, 
žemaičių ir dzūkų tradicijas 
bei papročius.

Folkloro šventėje Birštone 
dalyvavo Radviliškio folkloro 
ansamblis „Aidija“ (vadovas 
D. Stakvilevičius), Jurbarko 
folkloro grupė „Imsrė“ (va-
dovė B. Bartkutė) ir Vilniaus 
etninės kultūros centro fol-
kloro grupė „Ritingo“ (vado-
vas A. Kirda).  NG
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Per pustrečių metų valstybės išlaidos 
viešiesiems ryšiams siekia beveik 50 mln. 
Per pustrečių metų valstybės išlaidos viešiesiems ryšiams 
siekia beveik 50 mln. eurų, skelbia LRT. Visuomeninio 
transliuotojo tyrimo medžiaga rodo, kad mokesčių 
mokėtojų lėšos naudojamos ir asmeninei politikų 
savireklamai.

Trampas buvo pasirengęs padvigubinti 
importo muitus Kinijai
JAV prezidentas taip įširdo dėl Kinijos sprendimo įvesti 
atsakomuosius muitus amerikiečių gaminių importui, 
kad iš pradžių buvo pasirengęs padvigubinti muitus 
Kinijos eksportui, pranešė verslo naujienų televizija 
CNBC, cituodama informuotus šaltinius.

prIE vYTAUTO KALNO

gražiausia jurginų puokštė – kunigaikštienei onai 
Vytautienei atKelta IŠ 7 p.

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Rugsėjo 4-ąją, trečiadie-
nį, Birštono kultūros cen-
tre buvo atidaryta tradici-
nė jurginų šventė-paroda 
„Jurginų žiedai Lietuvos 
didžiajai kunigaikštienei 
Onai Sudimantaitei-Vytau-
tienei“.

Visą fojė puošė nuosta-
baus grožio ir spalvų pavie-
niai jurginų žiedai ir įspū-
dingos kompozicijos, kurias 
sukūrė jurginų augintojos 
ar bendruomenės. Ant pa-
langės įsikūrė Joanos Šliau-
žienės jurginų fotografijų 
paroda.

Savivaldybės merė Nijolė 
Dirginčienė pasveikino gau-
sų būrį jurginų augintojų, ku-
ris, kaip pastebima, kiekvie-
nais metasi vis auga. Maty-
dama tokį susidomėjimą jur-
ginais, merė pasiūlė įsteigti 
jurginų mėgėjų klubą.

Visos Birštono savivaldy-
bės bendruomenės atnešė 
kunigaikštienei Onai Vytau-
tienei skirtas puokštes, ta-
čiau pačią originaliausią ir 
didžiausią (ją kurią į fojė ne-
šė 4 vyrai) sukūrė išradingos 
Škėvonių moterys. 

Jurginas ir seniau buvo po-
puliari, dainose apdainuota 
darželių gėlė. 

Mūsų krašto žmonės žino, 
kad jurginus į Lietuvą atvežė 
daktaras, rašytojas Stanislo-
vas Moravskis, o vėliau jie iš-
plito po visą šalį. Dabar jur-
ginai vėl išsikovojo vietą dar-
želiuose. Niekas nenuginčys 
jurginų išdidaus grožio, žie-
dų spalvingumo. Tai tikrai 
karališkos gėlės, tinkančios 
visomis progomis.

Birštono savivaldybės me-
rės pavaduotojas Vytas Ke-
derys trumpai papasakojo 
apie kunigaikščio Vytauto 
Didžiojo žmoną Oną, taip pat 
paminėjo apie karališkos kil-
mės moterų sąsajas su Birš-
tonu, kodėl joms skiriamos 
karališkų gėlių puokštės.

Kunigaikštienė Ona Sudi-
mantaitė-Vytautienė

Istorijos šaltiniuose aptin-
kama, kad Ona Sudimantaitė 
ištekėjo už didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Vytauto apie 
1370 m. ir galėjo būti dvide-
šimties metų. 

Didžioji kunigaikštienė 
du kartus padėjo savo vyrui 
ypač sunkiomis jo gyvenimo 
aplinkybėmis. Pirmą kartą 
Ona išvadavo Vytautą iš Krė-
vos pilies, kur jam grėsė arba 
jo tėvo Kęstučio likimas, arba 
ilgametis kalėjimas, o antrą 
kartą – 1389 m., po nepavy-
kusio sąmokslo paimti klas-
ta Vilnių. 

Apie didžiosios kunigaikš-
tienės Onos dalyvavimą Lie-
tuvos politiniame ir socia-
liniame gyvenime to meto 
šaltiniuose duomenų nėra, 
bet jos vaidmenį liudija ne-
tiesioginiai faktai. Kai 1392 
m. Vytautas Astravos dvare, 
netoli Lydos, pasirašė sutartį 
su Jogaila ir jo žmona Jadvy-
ga, lenkai pareikalavo, kad 
kunigaikštienė laiduotų, jog 
jos vyras ištesės visus sutar-
tyje numatytus pažadus. Ku-
nigaikštienė Ona tai padarė, 
išdavusi Astravoje du garan-
tijos dokumentus.

Vokiečių ordinas labai 
aukštai vertino didžiosios 
kunigaikštienės Onos poli-
tinį vaidmenį Lietuvoje. Jai 
buvo siunčiamos brangios 
dovanos: muzikos instru-
mentai, puikūs Reino vynai, 
vynuogės. Kryžiuočių ordino 
sostinėje Marienburge kuni-
gaikštienei buvo surengtas 

labai iškilmingas priėmimas, 
jai ir jos palydai dovanotos 
prabangios dovanos. Dova-
nos liudija ne tik Vytautie-
nės politinę reikšmę, bet ir 
jos išrankų skonį, kuriam 
norėta įtikti. Ji garsėjo kaip 
viena puošniausių Rytų Eu-
ropos moterų.

Gavęs žinią apie Onos Vy-
tautienės mirtį, Vokiečių or-
dino magistras įsakė atlaiky-
ti už jos vėlę šv. Mišias visose 
Ordino bažnyčiose.
Ne tik jurginų žiedai, bet 

ir eilėraštis
Kiekvienais metais Ona 

Valerija Grybauskienė iš Ne-
majūnų į parodą pristato ne 
tik kelias įdomias jurginų 
puokštes-kompozicijas, bet 
ir parašo eilėraštį apie jur-
ginus. Šį kartą tai buvo eilės 
„Birštono“ jurginui.

Kai vėjas virš Nemuno nu-
tyla

Ir paukščiai rytą sveikinti 
pradės,

Jurginas aikštėje pražysta 
saulei kylant,

Prie „Laiko ritmų“ visą ru-
denį žydės.

Selekcininkė Zita jį mums 
padovanojo

Ir pavadino Birštono var-
du.

Pro šalį eidamas sustoki,
Prisėskim ant suolelio. Pa-

sigrožėsime kartu.

Daug Birštone gėlių viso-
kiausių,

Bet toks jurginas tiktai 
vienas.

Linkėkim jam žiedų gra-
žiausių.

Te nepakanda šalnos jo, kai 
rudenį trumpėja dienos.

Padėkos jurginų augin-
tojoms

Merė įteikė padėkos raštus 
jurginų augintojoms Onai 
Valerijai Grybauskienei, Žy-
druolei Pivoriūnienei, Joa-
nai Šlaužienei, Birutei Lau-
kevičienei, Onai Laukaitie-
nei, Genovaitei Valaitienei, 
Marijonai Žiūkienei, Onai 
Adomaitienei, Irenai Mar-
čiulaitienei, Siponių krašto 
ir Birštono vienkiemio ben-
druomenėms ir paragino 
balsuoti už gražiausią jurgi-
nų kompoziciją.

Daug žmonių apžiūrinėjo 
jurginus, džiaugėsi jų grožiu, 
kalbino augintojus. Škėvonių 
bendruomenės narė Žydruo-
lė Pivoriūniene turi daugiau-
sia jurginų, sako – apie 1000 
gumbų pasodina. O kiek 
veislių, tiksliai pasakyti ne-
gali. Dauguma jos kolekcijo-
je esančių jurginų turi savo 
istorijas, tačiau yra ir tokių, 
kuriuos paprasčiausiai įsigi-
jo. Dabar pats jurginų žydė-
jimas, bet Žydruolė sako, kad 
jos darželyje (darže) dar yra 
nemažai veislių, kurios žydės 
vėliau. Į savo milžinišką ka-
rališką puokštę škėvoniškiai 
sudėjo apie 100 žiedų, tarp 
kurių vyrauja jurginai.

Paroda Birštono kultūros 
centre veikė 2 dienas, per jas 
lankytojai galėjo balsuoti už 
labiausiai patikusią jurginų 
kompoziciją.

turime R. Butkuvės sukurtą 
Angelų kelią, džiaugiamės 
puikia tarpusavio atmosfera 
ir darbščiais šio krašto žmo-
nėmis, kurie visada ateina į 
pagalbą“, – kalbėjo L. Lauke-
vičius.

Birštono savivaldybės me-
rė Nijolė Dirginčienė pasi-
džiaugė, kad bendruomenei 
vadovauja perspektyvus jau-
nas pirmininkas ir palinkėjo 
jam sėkmės tolimesniame 
darbe.

Merė iškėlė idėją, kad rei-
kėtų sujungti asfaltuotu keliu 
Siponių ir Puzonių kelią. „Įgy-
vendinti viską galima, jeigu la-
bai nori. Tad linkiu jums labai 
norėti ir ilgų gyvavimo metų“ 
– sakė merė.

Seniūnas J. Kederys paža-
dėjo: jeigu bus pinigų, viską 
padarysim, minčių ir idėjų 
turėsim.

Matiešionių krašto žmones 
gražios sukakties proga svei-
kino Škėvonių bendruome-
nės pirmininkė Rima Draski-
nienė. Ji padovanojo simboli-
nę pelėdą ir palinkėjo gražių 
darbų.

Nemajūnų bendruomenė 
„Santalka“ atvyko su nuotai-
kinga koncertine programa, 
kurią atliko Romualdo Žu-
kausko vadovaujamas voka-
linis ansamblis.

Muzikines dovanas įteikė ir 
Siponių bendruomenės atsto-
vai bei Birštono vienkiemio 
bendruomenės.

Nepamiršo Matiešionių 
bendruomenės jubiliejaus ir 
svečiai iš Vėžionių, su kuriais 
matiešioniškiai susitinka ir 
bendrauja per Nemajūnuo-
se vykstančius atlaidus, mat 
priklauso tai pačiai parapijai. 
Bendruomenės pirmininkė 
Irma Kereišienė įteikė linkė-
jimus ir pintinę, pilną vasa-
ros gėrybių.

LR Seimo narys A. Palionis 
įteikė simbolinę dovaną ben-
druomenės pirmininkui, taip 
pat sveikino aktyvią bendruo-
menę, kurios dėka buvo išsi-
kovota lėšų keliui asfaltuoti. 
„Prie to, kad turite asfaltuotą 
gerą kelią, daugiausia prisi-
dėjo žmonės, kurie kreipėsi 
prašydami lėšų. Noriu palin-
kėti ir ateityje burtis, dirbti ir 
stiprinti savo bendruomenę“, 
– sakė A. Palionis, priminda-
mas, kad jau renkamos pa-
raiškos dėl kelių tvarkymo. 
Tad yra galimybė prisidėti 
šiek tiek lėšų prie gautųjų iš 
Kelių direkcijos ir padaryti ge-
rų darbų savo žmonėms.

Matiešionių bendruomenės 
pirmininkas L.Laukevičius 
padėkojo ir įteikė Rimantės 
Butkuvės sukurtus angelus 
Birštono savivaldybės merei 
N. Dirginčienei, Seimo nariui 
A. Palioniui, seniūnui J. Kede-
riui ir sodybos šeimininkei 
Marytei Galinienei, kuri mie-
lai priima visus į savo kiemą.

Nuoširdžius padėkos žo-
džius L. Laukevičius tarė ir 
savo bendruomenės nariams, 
įvardijo juos kaip darbščiąsias 
bitutes ir įteikė simbolines 
dovanėles.

Buvo apdovanoti ir ben-
druomenių vadovai, taip pat 
ansamblių vadovai, kurie 
įdėjo daug širdies ruošiant 
programą.

Žmogus gyvena tol, kol yra 
kam nors reikalingas. Ir jei 
žmogus gražus vidumi, savo 
darbais, šeima – gražus ir mū-
sų kraštas.

Tokie tie Matiešionių kaimo 
žmonės – mieli, geri, darbš-
tūs ir nuoširdūs. Tad reikia 
tikėtis, kad ir kitas bendruo-
menės veiklos dešimtmetis 
bus sėkmingas, ypač kai ben-
druomenei vadovauja jaunas 
ir  energingas vadovas, gimęs 
ir augęs šiame krašte.

Matiešionių krašto bendruomenė 
paminėjo savo veiklos dešimtmetį



10 ŠEŠTADIENIs, 
�019 m. rUgsĖJO 7 D., 
NAUJAsIs gĖLUpIs

DISKuSIJŲ FESTIVALIo 
ProgrAMAI ŠEŠTADIENIuI

11.00 val. „Domino“ teatras. Lietuviškojo hu-
moro ypatybės: kas uždraudė kultūrai juoktis? 
Mod. g. Martirosian. Dalyviai: E. Kvoščiauskas, 
E. Latėnaitė-Beliauskienė, S. uždavinys. Erdvė: 
Kurianti Lietuva

11.00 - 12.00 val. „Nasdaq Vilnius“. Kodėl 
Lietuvai reikalingos „žaliosios” investicijos? 
Mod. J. Juknys. Dalyviai: V. Chošnau, K. Juščius, 
P. Kabelis, S. Malinauskas, V. Šapoka.Erdvė: 
Idėjų Lietuva

11.00 - 12.00 val. The Duke of Edinburgh‘s 
International Award Lietuva. Į ką investuoti, 
kai tau 18 metų? Mod. B. Jonuška. Dalyviai: A. 
Jefimov, L. Kaminskis, prof. dr. V. Leonavičius, 
I. Naujalė. Erdvė: Tvari Lietuva

11.00 - 12.00 val. Vidaus reikalų ministerija. 
Valstybės tarnyba: gėda ar prestižas? Mod. A. 
Perednis. Dalyviai: A. Barzdienė, V. Mitrofano-
vas, A. Pranckevičius, r. Tamašunienė.Erdvė: 
Jungtinė Lietuva

11.00 - 12.00 val. Asociacija „INFoBALT“. 
Skaitmeninė transformacija – iššūkis ar 
galimybė žmogaus teisėms ir demokratijai? 
Mod. r. Šatrovaitė. Dalyviai: E. Čivilis, dr. D. 
Murauskas, V. Jurkonis, E. Dapkienė.Erdvė: 
Ateities Lietuva

11.00 - 12.00 val. Aplinkos ministerija. Lietuvos 
ateitis 2050 m.: ar viskas virs miestu? Mod. V. 
Bachmetjevas. Dalyviai: V. genys, M. Narmon-
tas, V. Navickas, g. ratkutė, M. Šaraitė. Erdvė: 
Šiaurietiška Lietuva

11.00 - 12.00 val. Jungtinių Tautų Pabėgėlių 
agentūra (uNHCr). Ar vis dar bijome pabėgėlių 
Lietuvoje? Mod. M. Jackevičius. Dalyviai: L. 
Pernavas, r. Valatka, r. Kuleš, E. Maštavičienė. 
Erdvė: Europietiška Lietuva

11.00 - 12.00 val. „Sidabrinė linija“. Senatvės 
„baubo“ išvarymas arba kaip kurti draugišką 
senatvei Lietuvą. Mod. Ž. Kropaitė. Dalyviai: M. 
Čiuželis, N. Mačiulis, D. Buinickaitė-Struckienė, 
L. Kukuraitis.Erdvė: Inovacijų Lietuva

11.00 - 12.00 val. „Jaunimo linija“. Emocijos be 
hashtagų – kaip išlikti savimi socialinių tinklų 
apsuptyje. Mod. r. Stanelytė. Dalyviai: N. 
Buivydas, A. Jančiauskas, A. Juškėnaitė.Erdvė: 
Atvira Lietuva

11.00 - 12.00 val. Vilniaus gedimino technikos 
universiteto Kūrybinių industrijų fakultetas. 
Melagienos - kaip atpažinti, kaip nesidalinti? 
Mod. L. Keraitis. Dalyviai: M. Laurinavčius, dr. 
Ž. Sederavičiūtė-Pačiauskienė, dr. K. Stankevi-
čiūtė. Erdvė: Atspari Lietuva

12.30 val. Vyriausybės strateginės analizės 
centras. Ko reikia, kad mokslinės įžvalgos 
neliktų politikų stalčiuose? Mod. A. Balčytienė. 
Dalyviai: E. Čivilis, V. Čmilytė-Nielsen, dr. M. 
Jurgilas, dr. g. Viliūnas. Erdvė: Kurianti Lietuva

12.30 - 13.30 val. „Litgrid“. Kodėl verta būti 
smart? Energetinė Lietuvos nepriklausomybė 
ir lyderystė Europos mastu. Mod. Ž. Kropaitė. 
Dalyviai: prof. L. Mažylis, Ž. Vaičiūnas, D. 
Virbickas. Erdvė: Idėjų Lietuva

12.30 - 13.30 val. Iniciatyva „go Forward!”. 
Stereotipų spąstuose: tobulos moterys ir 
pasaulio užkariautojai vyrai? Mod. J. Varanavi-
čius. Dalyviai: A. grigorjevas, kpt. L. Jieznienė, 
dr. D. Misiūnas, dr. u. Neniškytė. Erdvė: Tvari 
Lietuva

12.30 - 13.30 val. Nacionalinė teismų admi-

nistracija. Ar teisingumas žmonių pusėje? 
Mod. D. radzevičius. Dalyviai: A. Cininas, V. 
gaidys, V. Nekrošius, r. urbonaitė. Erdvė: 
Jungtinė Lietuva

12.30 - 13.30 val. „Telia Lietuva“. Kompiuteri-
niai žaidimai – grėsmė ar galimybė savęs ir 
pasauliopažinimui? Mod B. Šaknys. Dalyviai: 
S. Dailidonytė, D. Kniukšta, Ž. Pūkas, A. ru-
miancevas.Erdvė: Ateities Lietuva

12.30 - 13.30 val. Šiaurės ministrų tarybos 
biuras, Danijos ambasada Lietuvoje, Suomijos 
ambasada Lietuvoje. Happy childhood in the 
Nordic countries. When in Lithuania? (ENg). 
Mod. r. Iržikevičius. Dalyviai: N. Buivydas, 
I. Hetemäki, dr. K. Šmigelskas, g. Zaburaitė. 
Erdvė: Šiaurietiška Lietuva

12.30 - 13.30 val. užsienio reikalų ministerija. 
Kodėl Lietuva turi padėti besivystančioms 
šalims? Mums patiems trūksta! Mod. D. 
Jursevičius. Dalyviai: g. Andriukaitis, dr. M. 
Jankauskaitė, M. Makauskaitė, L. Talat-Kelpša. 
Erdvė: Europietiška Lietuva

12.30 - 13.30 val. Lietuvos verslo paramos 
agentūra (LVPA). Ar mes pasiruošę EKo 
(r)evoliucijai? Mod. Ž. Baubonienė. Dalyviai: 
A. Bagočiutė, o. Kekienė, A. Pautienius, M. 
Vaščega, r. Vainienė. Erdvė: Inovacijų Lietuva

12.30 - 13.30 val. Atviros Lietuvos fondas. 
Kaip kursime gerovės Lietuvą, jei kas penktas 
šalyje skursta? Mod. M. Žilionis. Dalyviai: A. 
Adomavičienė, L. Kukuraitis, dr. N. Mačiulis, Ž. 
Simonaitytė, V. Šapoka. Erdvė: Atvira Lietuva

12.30 - 13.30 val. „Nanook“. Politika be vizijos? 
Kodėl Lietuva nekelia sau didžiųjų klausimų. 
Mod. K. Vyšniauskas. Dalyviai: E. Murauskaitė. 
Erdvė: Atspari Lietuva

14.30 val. Birštono savivaldybė. Darbostogos 
Birštone: darbas, poilsis ir sveikata – suderi-
nama? Mod. o. Mašalė. Dalyviai: A. Balčius, S. 
Černiauskas, r. J. Jusionytė, A. Kasparavičius. 
Erdvė: Kurianti Lietuva

14.30 - 15.30 val. „Swedbank“. Laurence 
Kemball-Cook: sustainability rocks! From 
sci-fi idea to global success (ENg). Mod. D. 
grigienė. Dalyviai: L. Kemball-Cook. Erdvė: 
Tvari Lietuva

14.30 - 15.30 val. „Delfi“. Sudie, televizija. 
Sveika, televizija. Mod. E. Jakilaitis. Dalyviai: 
V. Benokraitis, L. Lučiūnas, A. Siaurusevičius. 
Erdvė: Idėjų Lietuva

14.30 - 15.30 val. „Transcendent group Baltics“. 
Daiktų internetas: šaldytuvas vėl neužsakė pie-
no. Mod. L. Keraitis. Dalyviai: T. Beinaravičius, E. 
Kerza, M. Pareščius. Erdvė: Jungtinė Lietuva

14.30 - 15.30 val. „Arimex“. Investicija į darbuo-
tojų sveikatą: apgalvotas žingsnis, ar pinigų 
švaistymas? Mod. D. Joneliūnienė. Dalyviai: g. 
Jukna, E. Kajieta, A. Sujeta, o. Žvirzdinė. Erdvė: 
Ateities Lietuva

14.30 - 15.30 val. Asociacija „Licėjaus alumni“. y 
karta – technologijų vergai ar ateities pranašai. 
Mod. V. Jurkonis. Dalyviai: D. Bagdžiūnas, D. 
Česonytė, I. Songailienė, J. Vaicenavičius. Erdvė: 
Šiaurietiška Lietuva

14.30 - 15.30 val. Europos Parlamento biuras 
Lietuvoje. Dialogue with 200.000.000 was a 
success. But we want more (ENg). Mod. A. 
Puklevičius. Dalyviai: S. Clark, M. Katkus. Erdvė: 
Europietiška Lietuva

14.30 - 15.30 val. „Citus”, „EIKA”, „Inreal”. Naujos 
gyvenimo formos miestuose ir sutarimų paieš-
kos. Mod. A. Perednis. Dalyviai: D. Dargis, Ž. 
Diawara, g. T. gylytė, r. Šimašius M. Vanagas, 
g. Pruskus. Erdvė: Inovacijų Lietuva

14.30 - 15.30 val. „reach for change”. Socialinis 

Honkongo lyderė skelbia atšaukianti 
protestus išprovokavusį įstatymą
Honkongo ekstradicijos įstatymo projektas, išprovokavęs 
tris mėnesius trunkančias ir precedento neturinčias 
demonstracijas už demokratiją šiame pusiau 
autonominiame mieste, bus atšauktas, trečiadienį pranešė 
miesto lyderė, įvykdydama vieną iš kelių reikalavimų.

Siūlymas dvigubai didinti nemokamų 
bakalauro studijų vietų skaičių
Vyriausybė iš esmės pritarė sprendimui dvigubai 
padidinti nemokamų bakalauro studijų vietų skaičių. 
Tai įgyvendinus priimtųjų į valstybės finansuojamas ir 
nefinansuojamas studijų vietas santykis turėtų pasiekti 
80 ir 20 proc. Šiuo metu šis santykis siekia 40 ir 60 proc.
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Pūkuota šnipė (dubliuotas)
Žanras: Animacija, nuotykių, 

šeimos
Sukurta: Vokietija, Belgija
K i n o  t e a t r u o s e  n u o : 

2019.06.21
Trukmė: 1 h 32 min
Cenzas: Įvairaus amžiaus 

žiūrovams
Birželio 21 dieną Lietuvos 

kino teatruose „Oskaro“ lau-
reatų Christopho ir Wolffango 
Lauensteinų animacijos - „Pū-
kuota šnipė“ premjera. Katės, 
ąsilo, šuns ir gaidžio nuotykiai 
primins garsiuosius „Brėmeno 
muzikantus“, o papasakota is-
torija, jauniesiems žiūrovams, 
padės suprasti, kad tikra drau-
gystė ir drąsa gali nugalėti vi-
sas kliūtis.

Marnė – išlepusi, ugninės 
spalvos kailiuko katytė. Jos gy-
venimas katiniškai tingus, pa-
togus, iš visų pusių apsuptas 
šeimininkės Rozalindos dėme-
sio ir šiek tiek... nuobodokas. 
Namuose viskas šimtą kartų 
iššniukštinėta, apžiūrėta ir iš-
uostyta, o jos dienoraštyje įra-
šyti tik trys pagrindiniai darbai: 
valgyti, miegoti bei ...žiūrėti te-
levizorių... ir taip kasdien nuo 
pirmadienio iki sekmadienio be 
laisvadienių.

Marnė, daugybę valandų žiū-
rėdama savo mėgiamiausias de-
tektyvines istorijas, suprato, kad 
pasaulis už namų durų pilnas 
įdomybių, kurias būtinai reikia 
pamatyti. Tai šansas!, - pamanė 
ji, kai suktasis Rozalindos bro-
lis, apgaule įviliojo ugniakailę į 
dėžę, pažadėdamas išsiųsti ją 

„vykdyti labai slaptos misijos“. 
Bet atsitik tu man taip, siunti-
nys, su slapta agente Marne, iš-
krenta iš pašto mašinos tiesiai 
ant kaimo vieškelio. Ir štai tada... 
gyvenimas apsiverčia aukštyn 
letenom. Pasirodo, gyvenimas 
lauke, visai kitoks, nei per tele-
vizorių! Netikėtai sutikti kieti 
kaimo vaikiai: brutualus kiem-
sargis Elvis, streso negalintis 
pakęsti gaidys Albertas ir visą 
gyvenimą svajojantis apie ak-
toriaus karjerą asilas Antonas 
padeda pažinti išlepusiai Mar-
nei tikrąjį gyvenimą. 

Bičiulių kelyje pasitaikys 
daugybė nuotykių, tarp kurių 
ir patys tikriausi nusikaltėliai, 
ketinantys pavogti paveikslus, 
bet... ne veltui, Marnė turi de-
tektyvės gyslelę 

Smagi animacija visai šeimai 
„Pūkuota šnipė“ kinuose nuo 
birželio 21 dienos.

Ši filmo versija bus rodoma 
2D formatu, dubliuota lietuviš-
kai ir be subtitrų.

REŽISIERIUS: Kristofas Lau-
ensteinas, Wolfgangas Lauens-
teinas

VAIDMENIS ĮGARSINO: Cipi-
jauskas Ignas (Klausas), Daina-
vičius Algirdas (asilas Antonas), 
Damaševičius Jurgis (Polas), 
Ivanovas Sergėjus (gaidys Al-
bertas), Gaižauskas Juozas (šuo 
Elvis), Rudzienė Gabrielė (Ma-
tilda), Urnikytė Judita (Marnė), 
Varnelytė Neringa (Rosalinda). 

Filmo anonsas: https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=4ssASt3JvUs 

verslas ir inovacijos - kaip auginti ekosistemą? 
Mod. J. ribinskaitė-glatzer. Dalyviai: A. Bara-
nauskas, V. Butkus, D. Kleponė, S. Laiconaitė. 
Erdvė: Atvira Lietuva

14.30 - 15.30 val. Kultūros ministerija. Tarp 
eilučių: tiesa „deepfakes“ taikiklyje. Mod. K. P. 
Liutkevičius. Dalyviai: Mjr. T. Balkus, D. Barojan, 
A. Kairys, V. Valaitis. Erdvė: Atspari Lietuva

16.00 val. „Jungtinis techninis sekretoriatas”. 
geri kaimynai artimesni nei giminės? Ar 
Lietuvos kaimynai tapo artimesni? Mod. A. 
Pranckevičius. Dalyviai: A. Bartnikas, V. Liš-
kauskas, M. Milta, dr. r. ražukas, dr. J. Tirvienė. 
Erdvė: Kurianti Lietuva

16.00 - 17.00 val. „Telia Lietuva“. Mirusi planeta: 
kiek metų liko sustabdyti klimato katastrofą? 
Mod. A. Stasiulaitis. Dalyviai: g. Krušnienė, N. 
Šulija, L. Vaicenavičiūtė. Erdvė: Idėjų Lietuva

16.00 - 17.00 val. Lietuvos transporto saugos 
administracija. Žmogaus smegenys ir saugus 
eismas – kas bendro? Mod. A. Perednis. Daly-
viai: dr. D. Bagdžiūnaitė, V. grašys, T. Kolendo, 
V. Pumputis. Erdvė: Tvari Lietuva

16.00 - 17.00 val. Žinių ekonomikos forumas. 
Nuo fantazijos prie realybės: ką [aš turiu] 
padaryti, kad kiekviena diena mokykloje būtų 
prasminga. Mod. A. Varanauskas. Dalyviai: r. 
Baltušis, P. Kuisys, P. Virbašius, L. Zdanavičienė. 
Erdvė: Jungtinė Lietuva

16.00 - 17.00 val. Šiaurės ministrų tarybos biu-
ras, Norvegijos ambasada Lietuvoje Švedijos 
ambasada Lietuvoje. Vision of sustainable city 
in 2050 (ENg). Mod. M. Marozas. Dalyviai: H. 
Bjarnegård, D. Bardauskienė, M. Nordskag, A. 
Varpučanskis. Erdvė: Šiaurietiška Lietuva

16.00 - 17.00 val. „Klaipėdos nafta“. globaliai 
veikianti valstybės įmonė – misija įmanoma? 
Mod. o. Mašalė. Dalyviai: A. Butkevičius, 
V. Danielius, M. glodas, E. Maslauskaitė, r. 
Valūnas. Erdvė: Ateities Lietuva

16.00 - 17.00 val. „Lietuvos geležinkeliai”. Britų 
taryba, Lietuvos nacionalinis dramos teatras. 
Kaip pamatuoti socialinį teatro poveikį? Mod. 
A. Davidavičius. Dalyviai: K. gudmonaitė, 
r. ribačiauskas, P. Tamolė. Erdvė: Jungtinė 
Lietuva

17.30 - 18.30 val. Europos Komisijos atstovybė 
Lietuvoje. Europa 2019. Kokio žanro tai filmas? 
Dalyviai: A. Pranckevičius, r. Zemkauskas. 
Erdvė: Europietiška Lietuva

17.30 - 18.30 val. „70 Ventures“. griaunant sė-
kmingų startuolių stereotipus. Kaip lietuviams 
užauginti milijardo vertės technologinius vers-
lus? Mod. A. rastenis. Dalyviai: I. Beiliūnienė, 
S. Andrijauskaitė, A. Bložė, r. Sakus. Erdvė: 
Inovacijų Lietuva

17.30 - 18.30 val. Atviros Lietuvos fondas. 
Aktyvių piliečių (Kieno? Kieno?) sąskrydis. 
Mod. g. Duoblys, g. Liaudanskas-Svaras. Erdvė: 
Atvira Lietuva

17.30 - 18.30 val. Vilniaus politikos analizės 
institutas. Ar laisvam žodžiui gresia giljotina? 
Mod. D. Puslys. Dalyviai: V. Bachmetjevas, 
V. Būdienė, M. Jackevičius, D. Pancerovas, D. 
radzevičius. Erdvė: Atspari Lietuva

19.00 val. Britų taryba, „Socialinis sufleris”. 
Savanorystė Lietuvoje: kur einame? Mod. Ž. 
Mažeikis. Dalyviai: V. Ilgius, A. Kučikas. Erdvė: 
Kurianti Lietuva

19.00 - 20.00 val. „Swedbank“. Dr. Nerijus 
Mačiulis: Ar gali pinigų būti per daug? Mod. 
K. glušajevas. Dalyviai: dr. N. Mačiulis. Erdvė: 
Idėjų Lietuva

19.00 - 20.00 val. Lietuvos tautinis olimpinis 

komitetas. 50 olimpiečio Mindaugo griškonio 
atspalvių. Mod.: T. Augucevičius, g. Saročka. 
Dalyviai: M. griškonis. Erdvė: Tvari Lietuva

19.00 - 20.00 val. Interneto dienraštis „Bernardi-
nai.lt“. Ar Katalikų Bažnyčia nuvertina moteris? 
Mod. M. Vitkutė. Dalyviai: dr. I. gudauskienė, 
dr. S. Maslauskaitė-Mažylienė, dr. N. Vasiliaus-
kaitė. Erdvė: Jungtinė Lietuva

19.00 - 20.00 val. „Legali kultūra“. Pučiamės ar 
žiūrime legaliai? Mod. M. Žilionis. Dalyviai: r. 
Bilinskas, g. gudaitis, J. Krisiūnas, P. Pakutins-
kas, V. Simanavičius. Erdvė: Ateities Lietuva

19.00 - 20.00 val. Jaunimo reikalų departamen-
tas prie SADM, Lietuvos jaunimo organizacijų 
taryba (LiJoT). Per jaunas į politiką? Mod. T. Šku-
taitė. Dalyviai: A. Armonaitė, dr. A. Stasiukynas, 
E. Zarankaitė. Erdvė: Šiaurietiška Lietuva

19.00 - 20.00 val. Vilniaus universiteto Tarptauti-
nių santykių ir politikos mokslų institutas. Kodėl 
turime tai, ką turime: rinkimų metai Lietuvoje 
Mod. D. Kaminskas. Dalyviai: I. giedraitytė, dr. 
A. Lašas, dr. I. Petronytė-urbonavičienė, prof. A. 
ramonaitė. Erdvė: Europietiška Lietuva

19.00 - 20.00 val. Investicijų ir verslo garantijos 
(INVEgA). Verslo ir verslininko įvaizdžio trans-
formacija: ar sėkmingą verslininką apibūdina 
tik sukaupto kapitalo dydis? Mod. I. Janauskai-
tė. Dalyviai: prof. habil. dr. E. Aleksandravičius, 
J. Blažytė, K. Motiejūnas, g. Pekšys. Erdvė: 
Inovacijų Lietuva

19.00 - 20.00 val. Iniciatyva „Žinau, ką renku“. 
Senas vilkas ar naujokas: kam savivaldoje 
sekasi geriau? Mod.: r. Kupetytė, E. Kubilius. 
Dalyviai: N. Dirginčienė, V. Jareckas, V. Mace-
vičius, r. Malinauskas, Ž. Pinskuvienė. Erdvė: 
Atvira Lietuva

19.00 - 20.00 val. Vytauto Didžiojo univer-
sitetas. realybės manipuliacijos epochoje 
„po tiesos“ . Mod. r. Zemkauskas. Dalyviai: 
A. Balčytienė, L. Bielinis, I. Kalpokas. Erdvė: 
Atspari Lietuva

20.30 val. Atviros Lietuvos fondas. „Pašalpiniai“, 
„bobos“, senjorai, lenkai ir žydai: kaip kalbėti(s) 
kontroversiškomis temomis? Mod. P. Tamolė. 
Dalyviai: P. Adomaitis, V. gabrieliūtė, A. Pociūtė, 
o. Vygonovski. Erdvė: Atvira Lietuva

20.30 - 21.30 val. Vilniaus politikos analizės 
institutas. Kultūra kaip minkštoji galia ir 
minkštoji grėsmė. Mod. D. Puslys. Dalyviai: 
A. Imbrasas, M. Laurinavičius, V. rusinaitė, r. 
Savukynas. Erdvė: Atspari Lietuva

20.30 - 21.30 val. Britų taryba, “Kūrybinės 
jungtys”. Pašnekesių kavinė „Laisvos ausys”. 
Mod. V. gecevičius, M. Laužikaitė, J. Tertelis. 
Erdvė: Jungtinė Lietuva

20.30 val. „Telia Lietuva“. Filmo „Vagiliautojai“ 
(angl. What will people say) peržiūra (filmas 
rodomas „Telia kino erdvėje”, Japonija | 2018 | 
121 min. | N -13) Erdvė: Ateities Lietuva

20.30 val. Europos Komisijos atstovybė 
Lietuvoje. Protų mūšis „Europrotai“. Žaidimo 
vedėjai P. Ambrazevičius, A. Pranckevičius. 
Erdvė: Europietiška Lietuva

20.30 val. FAIL NIgHTS – istorijų vakaras apie 
verslo, projektų ir profesines nesėkmes. 
Mod. M. Žalkauskas. Dalyviai: u. Karalaitė, E. 
Kubilius, S. Muravjovas, M. Šerėnienė. Erdvė: 
Idėjų Lietuva

20.30 val. „Swedbank“. Teatro KITAS KAMPAS 
improvizacijų šou. Erdvė: Tvari Lietuva

21.00 val. Lietuvos verslo paramos agentūra 
(LVPA), „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVE-
gA). Tylioji diskoteka: „girių Dvasios“. Evaldas 
Azbukauskas. Erdvė: Inovacijų Lietuva
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V. Putinas pakvietė Indijos bendroves į SGD 
projektus Rusijoje
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pakvietė Indijos 
bendroves dalyvauti įgyvendinant suskystintų gamtinių 
dujų (SGD) gamyklų projektus Rusijos Tolimuosiuose 
Rytuose ir Gydano pusiasalyje prie Arkties.

Žada laikytis branduolinės sutarties 
mainais į 15 mlrd. kreditą už naftą
Iranas trečiadienį pareiškė, kad vėl visiškai laikytųsi 
2015 metų daugiašalio susitarimo dėl jo branduolinės 
programos, jei galėtų parduoti savo naftos arba gautų 
15 mlrd. dolerių (13,7 mlrd. eurų) kredito liniją, už kurią 
laiduotų būsimu naftos pardavimu.

REKLAMA

 
06:00 Lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Daiktų 
istorijos 07:00 Klausimėlis 
07:20 Bebė ir Tina. Sutrikę 
ir apkerėti 09:00 Labas ry-
tas, Lietuva 09:30 Žinios. 
orai. 12:00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Audros 
katės  12:55 Pasaulio doku-
mentika. Neatrasti Kolum-
bijos kampeliai.Kolumbijos 
laukinė pakrantė  13:50 
Džesika Flečer 8  15:28 Lo-
terija „Keno Loto“.” 15:30 
Žinios. orai 15:45 Sveiki-
nimų koncertas 17:30 Ži-
nios. Sportas. orai  18:00 
Daiktų istorijos 18:45 Eu-
ropos futbolo čempionato 
atrankos rungtynės. Lie-
tuva – ukraina. Tiesiogi-
nė transliacija iš Vilniaus. 
21:00 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.” 21:05 Panorama 
21:27 Sportas. orai. 21:35 
gražiausios poetų dainos 
23:10 Premjera. Madam 
(Madame) 00:40 Juros pe-
riodo parkas 02:45 Pasau-
lio dokumentika. Audros 
katės  03:30 Pasaulio do-
kumentika. Neatrasti Ko-
lumbijos kampeliai.Kolum-
bijos laukinė pakrantė  

06:55 Tomas ir Džeris 
(121,122,123) 07:25 Broliai 
meškinai. Nuotykių ieško-
tojai (13,14) 07:55 “Nicke-
lodeon” valanda. Monstrai 
prieš ateivius (15) 08:20 
riterių princesė Nela (21) 
08:45 Tomo ir Džerio pasa-
kos (12) 09:10 ogis ir tara-
konai (14,15,16) 09:40 KINo 
PuSryČIAI Kung Fu Triušis 
11:25 ratai 13:55 Herbis. 
Lenktynių asas 15:55 Ir vėl 
tu! 17:55 NAuJAS SEZoNAS 
gyvūnų pasaulis 18:30 Ži-
nios 19:20 Sportas 19:27 
orai 19:30 SuPErKINAS. 
PrEMJErA Piktieji paukš-
čiai. Filmas 21:25 Didžio-
sios motušės namai. obuo-
lys nuo obels 23:40 uošvio 
tvirtovė 01:35 Neįmanoma 
misija. Atpildo diena 

TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 
Elena iš Avaloro 1/13s. 
07:00 Bakuganas. Kovos 
planeta 1/5s. 07:30 Aladi-
nas 1/118s. 08:00 Elena iš 
Avaloro 1/14s. 08:30 Virtu-
vės istorijos 10/1s. 09:00 
gardu gardu 8/1s. 10:00 

Būk sveikas! 2/1s. 10:30 
Penkių žvaigždučių būstas 
7/1s. 10:55 Krepšinio na-
mai. Pasaulio vyrų krepši-
nio čempionato apžvalga 
11:00 Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 2019. 
rungtynių pertraukoje - 
“Krepšinio namai” 12:55 
Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato 
apžvalga 13:00 Karaliaus 
Saliamono kasyklos 101 
15:00 Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 2019 
17:00 Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionato apžval-
ga 17:25 Keliauk Lietuvoje 
1/1s. 18:30 TV3 žinios 250 
19:17 TV3 sportas 1 19:22 
TV3 orai 250 19:25 Euro-
jackpot 36 19:30 Turtuolis 
vargšas 2/1s. 21:00 Mar-
sietis 23:55 Visi nori Niko-
lės 02:00 Keleiviai  03:35 
Juodas vanduo  

BTV
06:05 Kvailiai šėlsta (3,4,5) 
07:30 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas 
(25) 08:30 Kvailiai šėlsta 
(6) 09:00 Baltijos galiūnų 
komandinis čempionatas 
10:00 Augintinių talentų 
šou (6) 10:30 Didžioji žy-
drynė (1) 11:50 Ekstrema-
lūs išbandymai (13) 12:20 
Būk ekstremalas (21) 12:50 
Džeimis gamina Italijoje (3) 
14:00 Anthonis Bourdai-
nas. Nepažįstami kraštai 
(1) 14:55 Ekstrasensų mū-
šis (9) 17:25 Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsakas 
(26) 18:25 Pavojingi kai-
mynai (5) 19:30 Muzikinė 
kaukė 22:05 MANo HEro-
JuS Pagrobtieji 23:55 AŠ-
TruS KINAS Skambutis 3

07:03 Programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „Lietu-
vos mokslininkai. Vincas 
Būda“  07:55 „Pasaulio 
turgūs“ (5,6) 09:00 „Nuos-
tabūs pojūčiai“ (5) 09:30 
Vantos lapas 10:00 grilio 
skanėstai 10:30 „Kitoks po-
kalbis su D.Žeimyte“. Dona-
tas Montvydas 11:00 Lai-
kykitės ten 12:00 „Inspek-
torius Luisas“ (6/3) 14:00 
„ragana“ (1/9) 15:00 „ra-
gana“ (1/10) 16:00 Žinios 
16:28 orai 16:30 Lietuva 
tiesiogiai 17:00 Laikykitės 
ten 18:00 Žinios 18:28 
orai 18:30 „Vasara tiesio-
giai su D. Žeimyte“. ušac-
kienė 19:00 Dekonstruk-
cijos su Edmundu Jakilai-
čiu 20:00 Žinios 20:28 
orai 20:30 „Šviesoforas” 
(1/53,54) 21:30 „Pamiršk redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

ŠEŠTADIENIS 
rugSĖJo

7
mane” (2/22,23) 22:30 
Žinios 22:58 orai 23:00 
Laikykitės ten. Pokalbiai. 
M 00:05 „Karo merginos“ 
(1/9,10) 02:15 Laikykitės 
ten su Andriumi Tapinu.  
03:45 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu 04:30 
„Žmogus be praeities“ 
(11,12)

TV6
06:15 Televitrina 14 06:30 
Amerikos dievaitis 16/14s.  
08:30 Simpsonai 21/9s.  
09:00 Vienam gale kablys 
20/35s.  09:30 Statybų gi-
das 6/1s. 10:00 Autopilotas 
3/1s. 10:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizde-
liai 28/2808,2809s. 11:30 
Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019 13:30 
univeras. Naujas bendrikas 
2/183s.  14:00 Išlikimas 
26/7s. 15:00 Sandėlių karai 
6/17s. 15:30 gatvės šokiai 
17:30 Sandėlių karai 6/18s. 
18:00 Krovinių karai 3/1,2s. 
19:00 Amerikos dievaitis 
16/16s. 21:00 Žinios 250 
21:45 Sportas 1 21:50 orai 
250 22:00 Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinės rungty-
nės pasaulio čempionate 
00:00 Insurgentė 

 
06:00 Lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Šlagerių 
festivalis „Palanga 2019“ 
07:30 Kelias 07:45 Krikš-
čionio žodis 08:00 ArTS21 
08:30 Mažesnieji broliai. 
Pranciškonų kelias Lietuvo-
je 09:00 Mano mama ga-
mina geriau!  10:00 Į svei-
katą! 10:30 gamtosaugos 
idėjos  11:00 Pradėk nuo 
savęs 11:30 Mokslo sriuba 
12:00 Bado meistras. Tea-
tro „Meno fortas“ spekta-
klis 13:30 Laumės juosta 
2019 15:00 Dainuoju Lietu-
vą 15:20 Kultūrų kryžkelė. 
rusų gatvė  15:50 Euroma-
xx 16:20 Klauskite daktaro  
17:10 Stilius 18:05 Atrankos 
į „uEFA Euro 2020“ apž-
valga. 18:35 Klausimėlis 
19:00 Pasaulio šiuolaiki-
nės penkiakovės čempi-
onatas. Vyrai. Tiesioginė 
transliacija iš Budapešto 
20:00 Mokslo ekspresas  
20:15 Algimantas Šalna: 
norėjau būti geriausias 
21:05 Panorama  21:27 
Sportas. orai  21:35 Kino 
žvaigždžių alėja. Munreike-
ris  23:40 Koncertas „open 
to the World“. 01:30 Dabar 
pasaulyje 02:00 Europos 
kinas. Tyrėja  03:25 ...for-
matas. Poetė giedrė Ma-
ybe 03:45 ArTS21 

 
06:00 Lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Nacio-
nalinė ekspedicija 07:00 
Šventadienio mintys 07:30 
Klausimėlis 08:00 Tėčio 
reikalai 08:30 ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite 09:00 
Brolių grimų pasakos. Prin-
cesė Malėnė  10:00 gusta-
vo enciklopedija. 10:30 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai 
11:30 Mūsų gyvūnai 12:00 
Šiluvos atlaidai 13:50 Mis 
Marpl 5. Čimnizo pilies pa-
slaptis  15:28 Loterija „Ke-
no Loto“.” 15:30 Žinios. orai  
15:45 Istorijos detektyvai 
16:30 gyvenk be skolų 
17:30 Žinios. Sportas. orai  
18:00 Duokim garo!  19:30 
Savaitė 20:25 Loterijos „Ke-
no Loto“ ir „Jėga“.” 20:30 
Panorama 20:52 Sportas. 
orai. 21:00 Savaitė su „Dvi-
račio žiniomis“ 21:30 Blo-
ga mergaitė. 5, 6 s.  22:30 
Premjera. Dėl visko kalta 
meilė 00:20 Manhatanas  
01:55 Šlagerių festivalis 
„Palanga 2019“ 03:15 Klau-
simėlis 03:30 Šventadienio 
mintys 04:00 Tėčio reikalai 
04:25 Mis Marpl 5. Čimnizo 
pilies paslaptis   

06:55 Tomas ir Džeris 
(124,125,126) 07:25 Broliai 
meškinai. Nuotykių ieško-
tojai (15,16) 07:55 “Nicke-
lodeon” valanda. Monstrai 
prieš ateivius (16) 08:20 
riterių princesė Nela (22) 
08:45 Tomo ir Džerio pa-
sakos (13) 09:15 ogis ir 
tarakonai (17) 09:25 KINo 
PuSryČIAI Burbuliai. Deža-
vu 11:10 Netikšunis 12:50 
Žiedų valdovas. Žiedo bro-
lija 16:20 PrEMJErA Svei-
katos namai 17:20 Teleloto 
18:30 Žinios 19:20 Sportas 
19:27 orai 19:30 Šokio re-
voliucija 21:35 PrEMJErA 
Šaunioji septyniukė 00:20 
Skiriamoji juosta 02:10 Di-
džiosios motušės namai. 
obuolys nuo obels 

TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 
Elena iš Avaloro 1/14s. 
07:00 Bakuganas. Kovos 
planeta 1/6s. 07:30 Ala-
dinas 1/119s. 08:00 Elena 
iš Avaloro 1/15s. 08:30 
Kempiniukas Plačiakelnis 
1/118s. 09:00 La Maistas 
1/1s. 10:00 Pasaulis pa-

gal moteris 8/1s. 10:55 
Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempiona-
to apžvalga 11:00 Pasau-
lio vyrų krepšinio čempi-
onatas 2019. rungtynių 
pertraukoje - “Krepšinio 
namai” 12:55 Krepšinio 
namai. Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionato apžvalga 
13:00 Karaliaus Saliamono 
kasyklos 102 15:00 Pasau-
lio vyrų krepšinio čempio-
natas 2019 17:00 Pasaulio 
vyrų krepšinio čempiona-
to apžvalga 17:25 Visi mes 
žmonės 3/1s. 18:30 TV3 ži-
nios 251 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 251 19:30 
X Faktorius 7/1s. 22:00 
Tramdantys ugnį 00:50 
Marsietis 

BTV
06:30 Baltijos galiūnų ko-
mandinis čempionatas 
07:30 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas (26) 
08:30 Tauro ragas 09:00 
Varom! (8,9) 10:00 Augin-
tinių talentų šou (7) 10:30 
Didžioji žydrynė (2) 11:45 
Ekstremalūs išbandymai 
(14) 12:15 Būk ekstremalas 
(22) 12:45 Džeimis gamina 
Italijoje (4) 13:55 Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai (2) 14:50 Ekstrasen-
sų mūšis (10) 17:25 Much-
taro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (27) 18:25 Pa-
vojingi kaimynai (6) 19:30 
Šuo (23,24) 21:40 Juodasis 
sąrašas (13) 22:40 Sostų 
karai (2) 23:50 Kikboksi-
ninkas 5. Atpildas 01:25 
Skambutis 3  

07:03 Programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „glu-
chariovas“ (2/42) 08:30 
Kaimo akademija 09:00 
„Neprijaukinti“ (5) 09:30 
grilio skanėstai 10:00 Šian-
dien kimba 11:00 Laikyki-
tės ten 12:00 „Pagrindinis 
įtariamasis“ (1/2) 14:00 
„ragana“ (1/11,12) 16:00 
Žinios 16:28 orai 16:30 
Krepšinio pasaulyje su V 
17:00 Laikykitės ten 18:00 
Žinios 18:28 orai 18:30 „Va-
sara tiesiogiai su D. Žei-
myte“. A. Nikitinas 19:00 
Šauliai 20:00 Žinios 20:28 
orai 20:30 „Šviesoforas” 
(1/55,56) 21:30 „24/7“ 
22:30 Žinios 22:58 orai 
23:00 Laikykitės ten su An-
driumi Tapinu. N-7. 00:05 
„Inspektorius Luisas“ (6/3) 
02:15 „rojus“ (14,15) 03:40 
„Pagrindinis įtariamasis“ 
(1/2) 05:10 „24/7“ 05:50 

„Pasaulio turgūs“ (2)  

TV6
06:15 Televitrina 14 06:30 
Amerikos dievaitis 16/15s.  
08:30 Sandėlių karai 6/17s.  
09:00 gyvūnų manija 4/1s. 
09:30 Vienam gale kablys 
20/36s. 10:00 Praeities 
žvalgas 5/1s. 10:30 Juo-
kingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 28/2810s. 11:00 
Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019 13:00 
Didieji senovės statiniai 
2/206s. 14:00 Išlikimas 
26/8s. 15:00 Pasaulio vy-
rų krepšinio čempionatas 
2019 17:00 Sandėlių karai 
6/19,20s. 18:00 Krovinių 
karai 3/3,4s. 19:00 Ameri-
kos dievaitis 16/17s. 21:00 
Žinios 251 21:45 Sportas 1 
21:50 orai 251 22:00 Aukš-
čiausia pavara 22/2s. 23:30 
Lemiamas tyrimas  01:40 
Dainų dvikova 3/16,1s. 

 
06:00 Lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Subti-
lu-Z. Naujo albumo „Play 
Life“ pristatymo koncer-
tas.  07:15 Dainuoju Lie-
tuvą  07:30 Kultūrų kryž-
kelė. Vilniaus sąsiuvinis 
07:45 Kultūrų kryžkelė. 
Menora  08:00 Kultūrų 
kryžkelė. Trembita 08:15 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas 08:30 Mažes-
nieji broliai. Pranciškonų 
kelias Lietuvoje 09:00 Vil-
niečiai. Augis gucas 09:30 
Euromaxx 10:00 Nežinoma 
Čekijos Lietuva. Žurnalistas 
ir vertėjas Pranas Dovalga 
10:30 Atspindžiai 11:00 7 
Kauno dienos 11:30 Linija, 
spalva, forma 12:00 Lietu-
va mūsų lūpose 12:30 Paži-
nimo džiaugsmas. Merapis 
– liepsnojantis... 13:00 Kė-
dainių miesto šventės 2019 
Didysis koncertas 15:30 
Šventadienio mintys 16:00 
Atspindžiai 16:30 Saros 
muzika. Šiuolaikinė klasika 
16:40 Mokslo sriuba 17:05 
Vartotojų kontrolė  18:00 
Istorijos perimetrai. 3 d. 
Nepriklausomybės kovos 
19:00 Pasaulio šiuolaiki-
nės penkiakovės čempio-
natas. Mišri estafetė 20:00 
Mokslo ekspresas 20:30 
Panorama  20:52 Spor-
tas. orai  21:00 Legendos 
22:00 Pažaislio muzikos 
festivalis 2019. L. van Beet-
hoven „odė džiaugsmui“.” 
23:30 Kino žvaigždžių alė-
ja. Munreikeris  01:30 Ma-
dam  03:00 Istorijos peri-
metrai. 3 d. 
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Kiekviename „Tele2“ salo-
ne galima ne tik įsigyti nau-
ją įrenginį ar paslaugą, bet ir 
palikti sugedusį telefoną re-
montui „Smart Master“ ser-
viso punkte. Taisymas trun-
ka vos kelias dienas, jo metu 
klientai gali naudotis pakaiti-
niu telefonu, o atliktiems dar-
bams yra suteikiama 3 mėne-
sių garantija.

„Smart Master“ – tai naujasis 
„Tele2“ telefonų priežiūros cen-
tro, daugelį metų teikusio auto-
rizuotas išmaniųjų įrenginių re-
monto paslaugas, pavadinimas.

„Džiaugiamės galėdami pri-
statyti naują savo vardą – kur-
dami jį, norėjome pabrėžti tai, 
kas mums svarbiausia: drau-
giškumas ir ypatingas dėmesys 
kliento patirčiai, mūsų meistrų 
ekspertiškumas bei paslaugų 
kokybė“, – sakė Evaldas Viselga, 
„Smart Master“ vadovas.

Nuo kitų servisų, „Smart Mas-
ter“ skiriasi savo tinklo dydžiu – 
visoje šalyje yra net 70 įrenginių 
priėmimo punktų. Beje, nors jie 
įkurti tik „Tele2“ salonuose, šio 
serviso paslaugomis naudotis 
gali visų operatorių klientai.
Kaip neprarasti įrenginio ga-

rantijos?
Serviso „Smart Master“ dar-

buotojai primena, kad šiuolai-
kiniai įrenginiai reikalauja ir 
inovatyvios profesionalų prie-
žiūros: originalių detalių, pačių 
naujausių technologijų ir savo 
sritį išmanančių ekspertų. Viso 
to tikėtis galima tik iš telefonų ga-
mintojų sertifikuotų servisų.

„Svarbu atminti, kad po re-
monto neautorizuotoje taisyklo-
je, telefonui yra panaikinama ga-
rantija. Be to, niekas neprisiims 
atsakomybės, jei įrenginys kitą 
dieną ir vėl pradės neveikti. Net 
jei atrodo, kad telefonas sugedo 
nepataisomai, užsukite į jums 
artimiausiame „Tele2“ salone 
esantį „Smart Master“ priėmi-
mo punktą – darbuotojai patars 
ir pasiūlys pačią geriausią išeitį“, 
– sakė E. Viselga.

Anot vadovo, jei prieš gedimą 

įrenginiui galiojo garantija – ji 
išliks ir po šiame servise atlikto 
remonto. Jei tokios nebuvo, vi-
siems čia atliktiems darbams bus 
suteikta 90 dienų garantija.

„Savo darbams garantiją su-
teikiame atsakingai. Nepaisant 
gedimo, dėl kurio įrenginys pa-
tenka į mūsų meistrų rankas, jie 
visuomet papildomai patikrina 
ryšį, kitus telefono jutiklius, ekra-
no jautrumą lietimui, kamerą. 
Visa tai yra daroma dėl klientų 
– kad jie atgautų tobulai veikiantį 
telefoną“, – pasakojo „Smart Mas-
ter“ vadovas.

Pasak jo, dėl papildomų pa-
tikrinimų remontas netrunka 
ilgiau. Standartiniu atveju įren-
ginys savininkui yra grąžinamas 
per 2–5 darbo dienas nuo atida-
vimo taisymui, nesvarbu kokioje 
vietovėje jis begyventų.
Svarbiausia – padėti klientui

Telefonų ar kitų išmaniųjų 
įrenginių gedimas jų savinin-
kams visuomet yra nemalonus 
įvykis, todėl „Smart Master“ ser-
viso darbuotojai stengiasi, kad 
bent remonto procesas jiems ne-
sukeltų papildomų rūpesčių.

„Taisomų įrenginių savinin-
kams visuomet pasiūlome pakai-
tinį telefoną, kad remonto metu 
jie neliktų be ryšio. O jei taisymo 
išlaidų nepadengia garantija ar 
draudimas – mūsų servise „Te-
le2“ klientams yra suteikiama 
galimybė atsiskaityti dalimis“, 
– pasakojo E. Viselga.

Klientams sukurta ir itin pa-
togi internetinė svetainė www.
smartmaster.lt. Sugedus įrengi-
niui, joje galima patikrinti preli-
minarią remonto kainą, sužino-
ti artimiausio priėmimo punkto 
adresą, o vėliau ir sekti atliekamų 
darbų statusą. Be to, svetainėje 
galima rasti ir naudingos infor-
macijos, kaip prižiūrėti bei ap-
saugoti savo įrenginius.

„Smart Master“ servise galima 
taisyti visus „Samsung“, „Hua-
wei“ „LG“, „Getnord“, „Coolpad“, 
„Meizu“, „Sony“ ir „Xiaomi“ įren-
ginius bei mygtukinius „Nokia“ 
telefonus. 

Sugedo telefonas? „Tele2“ salonuose 
ieškokite „Smart Master“



1� ŠEŠTADIENIs, 
�019 m. rUgsĖJO 7 D., 
NAUJAsIs gĖLUpIs Tv prOgrAmA

Eurostatas: metinis prekybos augimas 
Lietuvoje – didžiausias Baltijos šalyse
Metinis prekybos augimas Lietuvoje buvo didžiausias 
Baltijos šalyse, skelbia Eurostatas. Per metus – liepą, 
palyginti su pernai liepa, mažmeninė prekyba Lietuvoje 
augo 4,8 proc. Latvijoje per metus prekyba augo 1,3 proc., 
Estijoje – 3,9 procento.

Į profesines mokyklas priimta 18 tūkst. 
moksleivių – daugiau nei pernai
 Į profesines mokyklas šiemet priimta 18 tūkst. 
moksleivių – aštuoniais šimtais daugiau nei pernai. 
Tarp įstojusiųjų – 6,4 tūkst. moksleivių, dar neturinčių 
vidurinio išsilavinimo, bei beveik 11,6 tūkst. jau 
baigusiųjų dvylika klasių.

REKLAMA

 
06:00 Lietuvos respubli-
kos himnas 06:02 Labas 
rytas, Lietuva 06:30 Žinios. 
orai. 09:20 Senis  10:25 
Štutgarto kriminalinė po-
licija 1  11:10 Komisaras 
reksas  12:00 Beatos virtu-
vė 13:00 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva 
16:40 Premjera. Ponių ro-
jus  17:30 Žinios. Sportas. 
orai  18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Vartotojų kontrolė 
20:25 Loterija „Keno Loto“.” 
20:30 Panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas. 
orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 
21:30 LrT forumas 22:30 
Dviračio žinios 23:00 Prem-
jera. Vokietija 86  23:45 
Komisaras reksas  00:30 
Klausimėlis 01:00 LrT ra-
dijo žinios 01:05 Savaitė 
02:00 LrT radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LrT radijo žinios 

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa (1051,1052,1053) 
07:30 Tomas ir Džeris 
(127,128,129) 08:00 Vol-
keris, Teksaso reindžeris 
(174,175) 09:50 Mirtinas 
ginklas (10) 10:50 Kandisė 
renuar (7) 12:00 Bjauru-
sis ančiukas Niujorke (30) 
13:00 Paskolinta meilė (37) 
14:00 Našlaitės (69) 15:00 
Svajoklė (69) 16:00 Labas 
vakaras, Lietuva 17:30 Bau-
džiauninkė (6) 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 orai 
19:30 KK2 20:00 Nuo... 
Iki... 21:00 rimti reikalai 
2 (5) 21:30 Žinios 22:20 
Sportas 22:27 orai 22:28 
Telefoninė loterija 1634 
22:30 VAKAro SEANSAS 
Auksas 00:55 Antrininkas 
(3) 02:00 Šaunioji sep-
tyniukė 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Keršytojų komanda 1/7s. 
06:55 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1/106s. 07:25 
Kempiniukas Plačiakelnis 
1/119s. 07:55 La Maistas 
1/1s.  08:55 Meilės sūku-
ryje 3142 10:00 Nuo mei-
lės nepabėgsi 1/24s. 10:55 
Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempiona-
to apžvalga 11:00 Pasaulio 

vyrų krepšinio čempionatas 
2019. rungtynių pertrauko-
je – “Krepšinio namai” 12:55 
Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato 
apžvalga 13:00 Pažadėto-
ji 7/2035,2036,2037,2038s. 
15:00 Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 2019 
17:00 TV Pagalba 14/6s. 
18:30 TV3 žinios 252 19:22 
TV3 sportas 1 19:27 TV3 
orai 252 19:30 Namas 
2/2s. 20:30 Kam ta mei-
lė? 2/39s. 21:00 TV3 va-
karo žinios 143 21:52 TV3 
sportas 1 21:57 TV3 orai 
143 22:00 Kobra 11 23/2s. 
23:00 universalus karys. 
Atpildo diena 01:15 Vai-
duoklių ieškotojai 1/9,10s. 
02:05 rouzvudas 1/10s. 
02:55 Imperija 2/5s. 03:50 
Kobra 11 23/2s. 04:40 Nau-
jakuriai 4/2s. 05:05 rouz-
vudas 1/10s.  

BTV
06:30 Mentalistas (8) 07:25 
Pragaro virtuvė (16) 08:20 
Kijevo operatyvinė gru-
pė (7) 09:20 Teisingumo 
agentai (10) 10:20 Kobra 11 
(6) 11:20 Ekstrasensų mūšis 
(9) 13:50 Pragaro virtuvė 
(17) 14:50 Kijevo opera-
tyvinė grupė (8) 15:55 Tei-
singumo agentai (11) 17:00 
Info diena 17:30 Kobra 11 
(7) 18:30 Mentalistas (9) 
19:30 PrEMJErA Mirtinas 
ginklas (1) 20:30 Kvailiai 
šėlsta (7) 21:00 Išlikimo 
žaidimas 22:50 Pagrobtieji 
00:35 Juodasis sąrašas (13) 
01:20 Sostų karai (2) 02:20 
Mirtinas ginklas (1) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Krepši-
nio pasaulyje su V 07:00 
Šiandien kimba 08:00 „Ant 
bangos“ 09:00 Laikyki-
tės ten su Andriumi Tapi-
nu 2/23. N-7. 10:00 „ro-
jus“ (50) 11:05 Laikykitės 
ten su Andriumi Tapinu. 
N-7. 12:10 „Bruto ir Neto” 
(3/14) 12:40 „Šviesoforas” 
(1/51,52) 13:40 TV parduo-
tuvė 13:55 „Mentų karai. 
odesa“ (1/11) 15:00 Laiky-
kitės ten su Andriumi Tapi-
nu. N-7. 16:00 reporteris 
16:48 Sportas 16:58 orai 
17:00 . 2019m. „Formulės-
1“ čempionato Italijos gP 
apžvalga 18:00 reporteris 
18:45 Sportas 18:55 orai 
18:57 rubrika “Verslo ge-
nas” 19:00 „Šviesoforas” 
(1/5) 19:30 20:00 repor-
teris 20:48 Sportas 20:58 
orai 21:00 „Bruto ir Neto” 
(3/16) 21:30 „Pamiršk ma- redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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ne” (2/24,25) 22:30 repor-
teris 23:20 Sportas 23:25 
orai 23:27 rubrika “Verslo 
genas” 23:30 Delfi dėme-
sio centre 00:00 Laikykitės 
ten su Andriumi Tapinu. N-7. 
01:00 2019m. „Formulės-
1“ čempionato Italijos gP 
apžvalga 

TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 
Topmodeliai 22/3s.  07:30 
Išlikimas 26/8s.  08:30 re-
zidentai 4/63s.  09:00 Auto-
pilotas 3/1s.  09:30 Topmo-
deliai 22/4s.  10:30 Simpso-
nai 21/10,11s. 11:30 Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionatas 
2019 13:30 gelbėtojai 3/9s.  
14:30 Televitrina 13 15:00 
univeras. Naujas bendrikas 
2/184s. 15:30 Taksi 17:30 
univeras. Naujas bendri-
kas 2/185s. 18:00 Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato 
apžvalga 1/6s. 18:30 Lietu-
vos vyrų krepšinio rinktinės 
rungtynės pasaulio čempio-
nate 20:30 Žinios 177 20:58 
orai 52 21:00 Farai 12/23s. 
22:00 Naša raša 2/27,28s. 
23:00 Pjūklas 6 00:50 Pėd-
sakai 1/137s. 

 
06:00 Lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Džiazo muzi-
kos vakaras. Džiazo dienos 
Tauragėje. 2 d.  06:50 Į svei-
katą!  07:15 Saros muzika. 
Šiuolaikinė klasika  07:30 
Detektyvė Miretė  07:55 
Šecherazada. Nepapasa-
kotos istorijos  08:20 Pa-
žinimo džiaugsmas. Mera-
pis – liepsnojantis... 08:45 
Lietuvos mokslininkai. Ar-
cheologas Vladas Žulkus 
09:15 Labas rytas, Lietuva  
12:00 DW naujienos rusų 
kalba 12:15 Savaitė 13:10 
Istorijos detektyvai 13:55 
Jūratė Statkutė de rosales. 
Pasišventusi senajai protė-
vių istorijai ir Lietuvai 14:50 
Klauskite daktaro  15:40 
Premjera. Šervudo padau-
ža robinas Hudas 2  15:50 
Kaimynai piratai  16:05 Še-
cherazada. Nepapasakotos 
istorijos  16:30 Laba diena, 
Lietuva  18:00 Daiktų isto-
rijos 18:40 Kultūros diena. 
19:00 Lengvoji atletika. 
Europos rinktinė – JAV rink-
tinė. Tiesioginė transliacija 
iš Minsko. Dalyvauja D. Za-
gainova. 22:05 Bitkoinas: 
įprastų pinigų eros pabaiga  
23:05 Pranciškonų metai. 
Misija 00:15 DW naujienos 
rusų kalba. 00:30 Dabar pa-
saulyje 01:00 Tarptautinis 
estivalis „Big Band festival 
Šiauliai 2015“ 

 
06:00 Lietuvos respu-
blikos himnas 06:02 La-
bas rytas, Lietuva 06:30 
Žinios. orai. 09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminali-
nė policija 1  11:10 Komi-
saras reksas  12:00 Stilius 
13:00 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva 
16:40 Premjera. Ponių rojus  
17:30 Žinios. Sportas. orai  
18:00 Kas ir kodėl? 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 
(Ne)emigrantai 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“.” 20:30 
Panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. orai. 
21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 
Europos futbolo čempiona-
to atrankos rungtynės. Lie-
tuva – Portugalija. Tiesiogi-
nė transliacija iš Vilniaus. 
23:45 Komisaras reksas  
00:30 Tėčio reikalai. Pro-
grama tėvams 01:00 LrT 
radijo žinios 01:05 Istorijos 
detektyvai 

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa (1054,1055,1056) 
07:30 Tomas ir Džeris 
(130,131,132) 08:00 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (176,177) 
09:50 Mirtinas ginklas (11) 
10:50 Kandisė renuar (8) 
12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (31) 13:00 Pasko-
linta meilė (38) 14:00 Naš-
laitės (70) 15:00 Svajoklė 
(70) 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva 17:30 Baudžiaunin-
kė (7) 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 orai 19:30 
KK2 20:00 galiu rytoj (3,4) 
21:00 rimti reikalai 2 (6) 
21:30 Žinios 22:20 Sportas 
22:27 orai 22:30 VAKAro 
SEANSAS operacija “Sala-
zaras” 00:35 Antrininkas 
(4) 01:40 Auksas 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Keršytojų komanda 1/8s. 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 1/107s. 07:25 Kem-
piniukas Plačiakelnis 1/120s. 
07:55 Namas 2/2s.  08:55 
Meilės sūkuryje 3143 10:00 
Meilės simfonija 1/1,2s. 
12:00 Svotai 10 13:00 Paža-
dėtoji 7/2039,2040s. 13:55 
Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempiona-
to apžvalga 14:00 Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionatas 

2019. rungtynių pertrauko-
je – “Krepšinio namai” 15:55 
Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempiona-
to apžvalga 16:00 TV3 ži-
nios 180 16:25 TV3 orai 180 
16:30 TV Pagalba 14/7s. 
18:30 TV3 žinios 253 19:22 
TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai 
253 19:30 Prieš srovę 19/2s. 
20:30 Kam ta meilė? 2/40s. 
21:00 TV3 vakaro žinios 144 
21:52 TV3 sportas 1 21:57 
TV3 orai 144 22:00 Įtaria-
masis 00:10 Įrodytas nekal-
tumas 1/9s. 01:10 Vaiduo-
klių ieškotojai 1/11,12s. 

BTV
06:20 Mentalistas (9) 07:15 
Pragaro virtuvė (17) 08:10 
Kijevo operatyvinė gru-
pė (8) 09:10 Teisingumo 
agentai (11) 10:10 Kobra 11 
(7) 11:10 Ekstrasensų mūšis 
(10) 13:50 Pragaro virtuvė 
(18) 14:50 Kijevo operaty-
vinė grupė (9) 15:55 Teisin-
gumo agentai (12) 17:00 
Info diena 17:30 Kobra 11 
(8) 18:30 Mentalistas (10) 
19:30 PrEMJErA Mirtinas 
ginklas (2) 20:30 Kvailiai 
šėlsta (8) 21:00 Nakties 
klajūnai 23:15 Išlikimo žai-
dimas 01:00 Mirtinas gin-
klas (2)  

06:14 TV parduotuvė 06:30 
Kaimo akademija 07:00 
„Mentalistas“ (6) 08:00 
reporteris 08:50 Spor-
tas 08:58 orai 09:00 Lai-
kykitės ten su Andriumi 
Tapinu. N-7. 10:00 „ro-
jus“ (51) 11:05 Laikykitės 
ten 12:10 „Bruto ir Neto” 
(3/15) 12:40 „Šviesoforas” 
(1/53,54) 13:40 TV parduo-
tuvė 13:55 „Mentų karai. 
odesa“ (1/12) 15:00 Laiky-
kitės ten su Andriumi Tapi-
nu. N-7. 16:00 reporteris 
16:23 Sportas 16:30 Lietuva 
tiesiogiai 16:58 orai 17:00 
„Mentalistas“ (15) 18:00 
reporteris 18:45 Sportas 
18:55 orai 19:00 „Švieso-
foras” (1/6) 19:30 Delfi dė-
mesio centre 20:00 repor-
teris 20:23 Sportas 20:30 
Lietuva tiesiogiai 20:58 
orai 21:00 „Bruto ir Neto” 
(3/17) 21:30 „Pamiršk ma-
ne” (2/26,27) 22:30 repor-
teris 23:20 Sportas 23:28 
orai 23:30 Delfi dėmesio 
centre 00:00 Laikykitės 
ten su Andriumi Tapinu. N-
7. 01:00 „Mentalistas“ (15) 
02:05 „Šviesoforas” (1/6) 
02:35 „Bruto ir Neto” (3/17) 
03:00 „Pamiršk mane” 
(2/26,27) 03:40 Laikykitės 

ten su Andriumi Tapinu. N-
7. 05:20 „rojus“ (40) 

TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 
Topmodeliai 22/4s.  07:30 
Simpsonai 21/10,11s.   
08:30 Sandėlių karai 6/18s.  
09:00 Praeities žvalgas 
5/1s.  09:30 Topmode-
liai 22/5s.  10:30 Simpso-
nai 21/12,13s. 11:30 uni-
veras. Naujas bendrikas 
2/184,185s.  12:30 Moderni 
šeima 6/4,5s.  13:30 San-
dėlių karai 6/19,20s.  14:30 
Televitrina 13 15:00 Skorpi-
onas 3/13s. 16:00 Pasau-
lio vyrų krepšinio čempi-
onatas 2019 18:00 Mo-
derni šeima 6/6,7s. 19:00 
gelbėtojai 3/10s. 20:00 
rezidentai 4/64s. 20:30 
Žinios 178 20:58 orai 53 
21:00 Mechanikas: sugrį-
žimas 23:00 Transporteris 
2/212s. 00:00 Pėdsakai 
1/138s. 00:45 Svieto ly-
gintojai 3/14s. 01:30 Mo-
terų lyga. Vyrai, pinigai ir 
meilė 3/24s. 

 
06:00 Lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Tarp-
tautinis bigbendų festivalis 
„Big Band festival Šiauliai 
2015“  07:05 Linija, spal-
va, forma 07:30 Šervudo 
padauža robinas Hudas 
2  07:40 Kaimynai piratai  
07:55 Šecherazada. Nepa-
pasakotos istorijos  08:20 
Nežinoma Čekijos Lietuva 
08:45 Lietuvos mokslinin-
kai. Chemikas rimantas 
Petras Venskutonis 09:15 
Labas rytas, Lietuva  12:00 
DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Legendos 13:10 Be-
bė ir Tina. Sutrikę ir ap-
kerėti  14:50 Klausimėlis 
15:15 Saros muzika. Šiuo-
laikinė klasika  15:25 ..for-
matas. Poetas Jonas Kali-
nauskas 15:40 Premjera. 
Šervudo padauža robinas 
Hudas 2  15:50 Kaimynai 
piratai  16:05 Šecheraza-
da. Nepapasakotos isto-
rijos  16:30 Laba diena, 
Lietuva  18:00 Daiktų isto-
rijos 18:40 Kultūros diena. 
19:00 Lengvoji atletika. 
Europos rinktinė – JAV rink-
tinė. Tiesioginė transliacija 
iš Minsko. Dalyvauja E. Ma-
tusevičius. 22:05 Palaukit 
mūsų!  23:35 Klausimėlis 
00:00 DW naujienos rusų 
kalba. 00:15 Dabar pasau-
lyje 00:45 Tarptautinis big-
bendų festivalis „Big Band 
festival Šiauliai 2015“ 01:40 
Bado meistras
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06:00 Lietuvos respublikos 
himnas 06:02 Labas rytas, 
Lietuva 06:30 Žinios. orai. 
09:20 Senis  10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 
1  11:10 Komisaras reksas  
12:00 Vartotojų kontrolė 
13:00 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Lo-
to“.” 14:00 Žinios. Sportas. 
orai. 14:20 Laba diena, 
Lietuva 16:40 Premjera. 
Ponių rojus  17:30 Žinios. 
Sportas. orai  18:00 Kas 
ir kodėl? 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 gyvenimo 
spalvos 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“.” 20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“.” 21:30 ypatingas 
būrys 22:30 Dviračio žinios 
23:00 Premjera. Dingę be 
žinios 1  23:45 Komisaras 
reksas  00:30 Bloga mer-
gaitė. 5 s 01:00 LrT radijo 
žinios 01:05 Stilius 

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa (1057,1058,1059) 
07:30 Tomas ir Džeris 
(133,134,135) 08:00 Vol-
keris, Teksaso reindžeris 
(178,179) 09:50 Mirtinas 
ginklas (12) 10:50 Kandisė 
renuar (9) 12:00 Bjauru-
sis ančiukas Niujorke (32) 
13:00 Paskolinta meilė (39) 
14:00 Našlaitės (71) 15:00 
Svajoklė (71) 16:00 Labas 
vakaras, Lietuva 17:30 Bau-
džiauninkė (8) 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 orai 
19:30 KK2 20:00 Šiandien. 
Po metų 21:00 rimti reika-
lai 2 (7) 21:30 Žinios 22:20 
Sportas 22:27 orai 22:30 
VAKAro SEANSAS Juodo-
sios mišios 00:55 Antri-
ninkas (5) 01:55 operacija 
“Salazaras” 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Keršytojų komanda 1/9s. 
06:55 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1/108s. 07:25 
Kempiniukas Plačiakelnis 
1/121s. 07:55 Prieš srovę 
19/2s. 08:55 Meilės sū-
kuryje 3144 10:00 Meilės 
simfonija 1/3,4s. 12:00 
Svotai 11 13:00 Pažadėtoji 
7/2041s. 13:30 Pažadėto-
ji 7/2042s. 13:55 Krepši-
nio namai. Pasaulio vyrų 
krepšinio čempionato apž-
valga 14:00 Pasaulio vy-

rų krepšinio čempionatas 
2019. rungtynių pertrau-
koje – “Krepšinio namai” 
15:55 Krepšinio namai. Pa-
saulio vyrų krepšinio čem-
pionato apžvalga 16:00 
TV3 žinios 181 16:25 TV3 
orai 181 16:30 TV Pagalba 
14/8s. 18:30 TV3 žinios 254 
19:22 TV3 sportas 1 19:27 
TV3 orai 254 19:30 gero 
vakaro šou 6/2s. 20:30 
Moterys meluoja geriau 
12/1s. 21:00 TV3 vakaro ži-
nios 145 21:52 TV3 sportas 
1 21:57 TV3 orai 145 22:00 
Paskutiniai riteriai 22:25 
Vikinglotto 37 00:25 Įro-
dytas nekaltumas 1/10s. 
01:20 Vaiduoklių ieškotojai 
1/13,14s. 02:10 rouzvudas 
1/12s. 03:00 Imperija 2/7s. 
03:50 Įrodytas nekaltumas 
1/10s. 04:45 Naujakuriai 
4/4s. 05:05 Svotai 11  

BTV
06:40 Mentalistas (10) 
07:35 Pragaro virtuvė (18) 
08:30 Kijevo operatyvinė 
grupė (9) 09:30 Teisin-
gumo agentai (12) 10:30 
Kobra 11 (8) 11:30 Ekstra-
sensų mūšis (10) 13:50 
Pragaro virtuvė (19) 14:50 
Kijevo operatyvinė gru-
pė (10) 15:55 Teisingu-
mo agentai (13) 17:00 In-
fo diena 17:30 Kobra 11 
(9) 18:30 Mentalistas (11) 
19:30 PrEMJErA Mirtinas 
ginklas (3) 20:30 Kvailiai 
šėlsta (9) 21:00 Beverli Hil-
so policininkas 23:10 Nak-
ties klajūnai 01:15 Mirtinas 
ginklas (3)

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 grilio 
skanėstai 07:00 „Menta-
listas“ (7) 08:00 reporte-
ris 08:50 Sportas 08:58 
orai 09:00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu. N-7. 
10:00 „rojus“ (52) 11:05 
„Šeimininkė“ (1/14) 12:10 
„Bruto ir Neto” (3/16) 12:40 
„Pamiršk mane” (2/3,4) 
13:40 TV parduotuvė 13:55 
„Mentų karai. odesa“ (2/1) 
15:00 Laikykitės ten su An-
driumi Tapinu. N-7. 16:00 
reporteris 16:23 Sportas 
16:30 Lietuva tiesiogiai 
16:58 orai 17:00 „Menta-
listas“ (16) 18:00 reporte-
ris 18:45 Sportas 18:55 orai 
19:00 „Šviesoforas” (1/7) 
19:30 Delfi dėmesio cen-
tre 20:00 reporteris 20:23 
Sportas 20:30 Lietuva tie-
siogiai 20:58 orai 21:00 
„Bruto ir Neto” (3/18) 21:30 
„Pamiršk mane” (2/28,29) 
22:30 reporteris 23:20 
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Sportas 23:28 orai 23:30 
Delfi dėmesio centre 00:00 
Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu. N-7. 01:00 „Menta-
listas“ (16)  

TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 
Topmodeliai 22/5s.  07:30 
Skorpionas 3/13s.  08:30 
rezidentai 4/64s.  09:00 
Statybų gidas 6/1s.  09:30 
Topmodeliai 22/6s.  10:30 
Simpsonai 21/14,15s. 11:30 
Skorpionas 3/13s.  12:30 
Moderni šeima 6/6,7s.  
13:30 gelbėtojai 3/10s.  
14:30 Televitrina 13 15:00 
Skorpionas 3/14s. 16:00 Pa-
saulio vyrų krepšinio čem-
pionatas 2019 18:00 Mo-
derni šeima 6/8,9s. 19:00 
gelbėtojai 3/11s. 20:00 re-
zidentai 4/65s. 20:30 Žinios 
179 20:58 orai 54 21:00 
Nuotykių ieškotojas 22:55 
Tironas 2/1s. 23:55 Pėd-
sakai 1/139s. 00:50 Svie-
to lygintojai 3/15s. 01:40 
Moterų lyga. Vyrai, pinigai 
ir meilė 3/25s. 

 
06:00 Lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Tarptautinis 
bigbendų festivalis „Big 
Band festival Šiauliai 2015“ 
07:00 Lietuva mūsų lūpo-
se 07:30 Šervudo padau-
ža robinas Hudas 2  07:40 
Kaimynai piratai  07:55 Še-
cherazada. Nepapasakotos 
istorijos  08:20 Pradėk nuo 
savęs 08:50 Nežinoma 
Čekijos Lietuva. Adalbertas 
Vaitiekus ir Kryžiaus žygiai 
09:15 Labas rytas, Lietuva  
12:00 DW naujienos ru-
sų kalba 12:15 Aš – laidos 
vedėjas 13:10 Kultūringai 
su Nomeda 14:00 Pradėk 
nuo savęs 14:30 Pranciš-
konų metai. Misija 15:40 
Premjera. Šervudo padau-
ža robinas Hudas 2  15:50 
Kaimynai piratai  16:05 Še-
cherazada. Nepapasakotos 
istorijos  16:30 Laba diena, 
Lietuva  18:00 Mokslo eks-
presas 18:15 giminės. gy-
venimas tęsiasi 4 19:00 
Klausimėlis 19:15 Ar gali-
ma sustabdyti alcheimerį?  
20:10 Kultūros diena 20:30 
Panorama  21:00 Dienos 
tema  21:20 Sportas. orai  
21:30 Elito kinas. Moterų 
dalia  23:25 Pranešimai iš 
Meksikos įlankos  00:25 
DW naujienos rusų kalba 
00:40 Dabar pasaulyje 
01:10 Tarptautinis bigbendų 
festivalis „Big Band festival 
Šiauliai 2015“. NATo džiazo 
orkestras.” 02:00 Palau-
kit mūsų!  



1�ŠEŠTADIENIs, 
�019 m. rUgsĖJO 7 D., 

NAUJAsIs gĖLUpIsTv prOgrAmA

REKLAMA

JT: per keturis mėnesius Sirijoje žuvo 
daugiau kaip tūkstantis civilių
Sirijoje per keturis pastaruosius mėnesius žuvo 1089 
civiliai, tarp jų 304 vaikai, dauguma jų – per prezidento 
Basharo al Assado (Bašaro Asado) pajėgų bei Damasko 
sąjungininkų antskrydžius ir antžemines atakas, pranešė 
Jungtinių Tautų žmogaus teisių komisarė. 

Skubiosios pagalbos pertvarka
Nuo lapkričio keičiama skubiosios medicinos pagalbos 
teikimo tvarka – ji galės būti teikiama ne tik skubiosios 
pagalbos skyriuose, bet ir specialiuose kabinetuose, 
teritoriniuose padaliniuose. Į didžiųjų ligoninių 
skubiosios pagalbos skyrius būtų vežami tik pacientai 
su sudėtingais atvejais. 

 
06:00 Lietuvos respublikos 
himnas 06:02 Labas rytas, 
Lietuva 06:30 Žinios. orai. 
09:20 Senis 10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 
1  11:10 Komisaras rek-
sas  12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva 
16:40 Premjera. Ponių ro-
jus  17:30 Žinios. Sportas. 
orai  18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Daiktų istorijos 20:25 
Loterija „Keno Loto“.” 20:30 
Panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. orai. 
21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 
gyvenk be skolų 22:30 Dvi-
račio žinios 23:00 Premje-
ra. Bankas  00:00 Mūsų 
gyvūnai 00:30 Bloga mer-
gaitė. 6 s.  01:00 LrT radi-
jo žinios 01:05 gyvenimo 
spalvos 02:00 LrT radijo 
žinios 02:05 Klauskite dak-
taro 03:00 LrT radijo žinios 
03:05 Kas ir kodėl?    

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa (1060,1061,1062) 
07:30 Tomas ir Džeris 
(136,137,138) 08:00 Vol-
keris, Teksaso reindžeris 
(180,181) 09:50 Mirtinas 
ginklas (13) 10:50 Kandisė 
renuar (10) 12:00 Bjauru-
sis ančiukas Niujorke (33) 
13:00 Paskolinta meilė (40) 
14:00 Našlaitės (72) 15:00 
Svajoklė (72) 16:00 Labas 
vakaras, Lietuva 17:30 Bau-
džiauninkė (9) 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 orai 
19:30 KK2 20:00 Valanda 
su rūta 21:00 rimti reika-
lai 2 (8) 21:30 Žinios 22:20 
Sportas 22:27 orai 22:30 
VAKAro SEANSAS Apgau-
lės meistrai 2 01:05 Antri-
ninkas (6) 02:05 Juodosios 
mišios 04:00 Alchemija. 
VDu karta 04:30 rETroS-
PEKTyVA 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Keršytojų komanda 1/10s. 
06:55 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1/109s. 07:25 
Kempiniukas Plačiakelnis 
1/122s. 07:55 gero vakaro 
šou 6/2s.  08:55 Meilės 
sūkuryje 3145 10:00 Mei-
lės simfonija 1/5,6s. 12:00 
Svotai 12 13:00 Pažadėtoji 

7/2043,2044s. 14:00 Pa-
saulio vyrų krepšinio čem-
pionatas 2019 16:00 TV3 
žinios 182 16:25 TV3 orai 
182 16:30 TV Pagalba 14/9s. 
18:30 TV3 žinios 255 19:22 
TV3 sportas 1 19:27 TV3 
orai 255 19:30 Farai 13/2s. 
20:30 Moterys meluoja 
geriau 12/2s. 21:00 TV3 
vakaro žinios 146 21:52 TV3 
sportas 1 21:57 TV3 orai 146 
22:00 Pavojingasis 23:55 
Įrodytas nekaltumas 1/11s. 
00:55 Vaiduoklių ieškotojai 
1/15,16s. 01:45 rouzvudas 
1/13s. 02:35 Imperija 2/8s. 
03:25 Įrodytas nekaltumas 
1/11s. 04:20 Naujakuriai 
4/5,6s. 05:10 Svotai 12 

BTV
06:40 Mentalistas (11) 
07:35 Pragaro virtuvė (19) 
08:30 Kijevo operatyvinė 
grupė (10) 09:30 Teisin-
gumo agentai (13) 10:30 
Kobra 11 (9) 11:30 Ekstra-
sensų mūšis (11) 13:50 Pra-
garo virtuvė (20) 14:50 Ki-
jevo operatyvinė grupė (11) 
15:55 Teisingumo agentai 
(14) 17:00 Info diena 17:30 
Kobra 11 (10) 18:30 Menta-
listas (12) 19:30 PrEMJErA 
Mirtinas ginklas (4) 20:30 
Kvailiai šėlsta (10) 21:00 
grėsmė po vandeniu 22:55 
Beverli Hilso policininkas 
01:00 Mirtinas ginklas (4) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Vantos 
lapas 07:00 „Mentalistas“ 
(8) 08:00 reporteris 08:50 
Sportas 08:58 orai 09:00 
Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu. N-7. 10:00 „rojus“ 
(53) 11:05 „Šeimininkė“ 
(1/15) 12:10 „Bruto ir Ne-
to” (3/17) 12:40 „Pamiršk 
mane” (2/5,6) 13:40 TV 
parduotuvė 13:55 „Mentų 
karai. odesa“ (2/2) 15:00 
Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu. N-7. 16:00 repor-
teris 16:23 Sportas 16:30 
Lietuva tiesiogiai 16:58 
orai 17:00 „Beveik negy-
vas“ (1) 18:00 reporteris 
18:45 Sportas 18:55 orai 
19:00 „Šviesoforas” (1/8) 
19:30 Delfi dėmesio cen-
tre 20:00 reporteris 20:23 
Sportas 20:30 Lietuva tie-
siogiai 20:58 orai 21:00 
„Bruto ir Neto” (3/19) 21:30 
„Pamiršk mane” (2/30,31) 
22:30 reporteris 23:20 
Sportas 23:28 orai 23:30 
Delfi dėmesio centre 00:00 
Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu. N-7. 01:00 „Beveik 
negyvas“ (1) 02:05 „Švie-
soforas” (1/8) 02:35 „Bru- redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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to ir Neto” (3/19) 03:00 
„Pamiršk mane” (2/30,31) 
03:40 „Karo merginos“ 
(1/12) 04:30 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu. N-7. 
05:20 „rojus“ (42)  

TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 
Topmodeliai 22/6s.  07:30 
Skorpionas 3/14s.  08:30 
rezidentai 4/65s.  09:00 
Vienam gale kablys 20/36s.  
09:30 Topmodeliai 22/7s.  
10:30 Simpsonai 21/16,17s. 
11:30 Skorpionas 3/14s.  
12:30 Moderni šeima 
6/8,9s.   13:30 gelbėto-
jai 3/11s.  14:30 Televitri-
na 13 15:00 Skorpionas 
3/15s. 16:00 Pasaulio vy-
rų krepšinio čempionatas 
2019 18:00 Moderni šeima 
6/10,11s. 19:00 gelbėtojai 
3/12s. 20:00 rezidentai 
4/66s. 20:30 Žinios 180 
20:58 orai 55 21:00 ričar-
das Liūtaširdis 23:10 Tiro-
nas 2/2s. 00:05 Pėdsakai 
1/140s. 01:00 Svieto lygin-
tojai 3/16s. 01:50 Moterų 
lyga. Vyrai, pinigai ir mei-
lė 3/26s. 

 
06:00 Lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Tarptautinis 
bigbendų festivalis „Big 
Band festival Šiauliai 2015“ 
07:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija  07:30 Šervudo 
padauža robinas Hudas 
2  07:40 Kaimynai piratai  
07:55 Šecherazada. Nepa-
pasakotos istorijos 08:20 Į 
sveikatą!  08:45 Nežinoma 
Čekijos Lietuva. Kunigaikštis 
Butautas – pirmieji gedimi-
naičių pėdsakai Čekų žemė-
se.  09:15 Labas rytas, Lie-
tuva  12:00 DW naujienos 
rusų kalba 12:15 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai 13:05 
Stambiu planu 13:50 Algi-
mantas Šalna: norėjau būti 
geriausias  14:45 Ar gali-
ma sustabdyti alcheimerį?  
15:40 Premjera. Šervudo 
padauža robinas Hudas 
2  15:50 Kaimynai piratai  
16:05 Šecherazada. Nepa-
pasakotos istorijos  16:30 
Laba diena, Lietuva  18:00 
Mokslo ekspresas 18:15 gi-
minės. gyvenimas tęsiasi 
4.  19:00 Klausimėlis 19:15 
Warrenas Beatty. Holivudo 
ambicijos  20:10 Kultūros 
diena. 20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  21:20 
Sportas. orai  21:30 Savi 
keliai 22:45 Lūžio taškas  
00:15 DW naujienos rusų 
kalba. 00:30 Dabar pasau-
lyje 01:00 Tarptautinis big-
bendų festivalis

 
06:00 Lietuvos respublikos 
himnas 06:02 Labas rytas, 
Lietuva 06:30 Žinios. orai. 
09:20 Senis  10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 
1  11:10 Komisaras rek-
sas  12:00 gyvenimo spal-
vos 13:00 ypatingas būrys 
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva 
16:40 Premjera. Ponių ro-
jus  17:30 Žinios. Sportas. 
orai  18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Visi kalba 19:30 Be-
atos virtuvė 20:25 Loterija 
„Keno Loto“.” 20:30 Pano-
rama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. orai. 21:29 
Loterija „Jėga“.” 21:30 Auk-
sinis protas 22:55 Dingęs 
pasaulis. Juros periodo par-
kas  01:00 LrT radijo ži-
nios 01:05 (Ne)emigrantai 
02:00 LrT radijo žinios 

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa (1063,1064,1065) 
07:30 Tomas ir Džeris 
(139,140,141) 08:00 Vol-
keris, Teksaso reindžeris 
(182,183) 09:50 Mirtinas 
ginklas (14) 10:50 Super-
mamos (1) 11:25 rimti 
reikalai 2 (1) 12:00 Bjauru-
sis ančiukas Niujorke (34) 
13:00 Paskolinta meilė (41) 
14:00 Našlaitės (73) 15:00 
Svajoklė (73) 16:00 La-
bas vakaras, Lietuva 17:30 
Baudžiauninkė (10) 18:30 
Žinios 19:20 Sportas 19:27 
orai 19:30 KK2 penktadie-
nis 21:00 SAVAITĖS HITAS. 
PrEMJErA Žudikų brolija 
23:10 operacija “Baltosios 
pupytės” 01:15 57 keleivis 
02:40 Apgaulės meistrai 2 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Keršytojų komanda 1/11s. 
06:55 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1/110s. 07:25 
Kempiniukas Plačiakelnis 
1/123s. 07:55 Farai 13/2s.  
08:55 Aš matau tave 1/15s. 
10:00 Meilės simfonija 
1/7s. 10:55 Krepšinio na-
mai. Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato apžvalga 11:00 
Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Pusfina-
lis. rungtynių pertraukoje 
– “Krepšinio namai” 12:55 
Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato 
apžvalga 13:00 Pažadėtoji 

7/2045,2046,2047,2048s. 
14:55 Krepšinio namai. Pa-
saulio vyrų krepšinio čem-
pionato apžvalga 15:00 
Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Pusfina-
lis. rungtynių pertraukoje 
– “Krepšinio namai” 16:55 
Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato 
apžvalga 17:00 TV Pagalba 
14/10s. 17:55 Namų idėja 
su IKEA 2/2s. 18:30 TV3 ži-
nios 256 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 256 19:30 
Ledynmetis. Susidūrimas 
21:15 Kingsman. Aukso 
ratas 00:10 Vizijos 01:45 
Pavojingasis  03:20 Pasku-
tiniai riteriai  

BTV
06:40 Mentalistas (12) 
07:35 Pragaro virtuvė (20) 
08:30 Kijevo operatyvinė 
grupė (11) 09:30 Teisin-
gumo agentai (14) 10:30 
Kobra 11 (10) 11:30 Ekstra-
sensų mūšis (12) 13:50 Pra-
garo virtuvė (21) 14:50 Ki-
jevo operatyvinė grupė (12) 
15:55 Teisingumo agentai 
(15) 17:00 Info diena 17:30 
Kobra 11 (11) 18:30 Menta-
listas (13) 19:30 Amerikie-
tiškos imtynės (35) 21:30 
Absoliutus blogis. Išny-
kimas 23:30 grėsmė po 
vandeniu  

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Baltijos 
kelias 07:00 „Mentalis-
tas“ (9) 08:00 reporteris 
08:50 Sportas 08:58 orai 
09:00 Šauliai 10:00 „ro-
jus“ (54) 11:05 „Šeimininkė“ 
(1/16) 12:10 „Bruto ir Ne-
to” (3/18) 12:40 „Pamiršk 
mane” (2/7,8) 13:40 TV 
parduotuvė 13:55 „Mentų 
karai. odesa“ (2/3) 15:00 
Laikykitės ten su Andriu-
mi Tapinu 3/30. N-7. 16:00 
reporteris 16:23 Sportas 
16:30 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“. Donatas Mon-
tvydas 16:58 orai 17:00 
„Beveik negyvas“ (2) 18:00 
reporteris 18:45 Sportas 
18:55 orai 19:00 „Šeiminin-
kė“ (1/23) 20:00 reporteris 
20:23 Sportas 20:30 „Ki-
toks pokalbis su D.Žeimyte“. 
Donatas Montvydas 20:58 
orai 21:00 „Bruto ir Neto” 
(3/20) 21:30 „Pamiršk ma-
ne” (2/32,33) 22:30 repor-
teris 23:20 Sportas 23:28 
orai 23:30 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu. N-7. 
00:30 „Beveik negyvas“ (2) 
01:35 „Šeimininkė“ (1/23) 
02:35 „Bruto ir Neto” (3/20) 

03:00 „Pamiršk mane” 
(2/32,33)) 

TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 
Topmodeliai 22/7s.  07:30 
Skorpionas 3/15s.  08:30 
rezidentai 4/66s.  09:00 
gyvūnų manija 4/1s.  09:30 
Topmodeliai 22/8s.  10:30 
Simpsonai 21/18,19s. 11:30 
Skorpionas 3/15s.  12:30 
Moderni šeima 6/10,11s.  
13:30 gelbėtojai 3/12s.  
14:30 Televitrina 13 15:00 
Skorpionas 3/16s. 16:00 
CSI kriminalistai 10/1021s. 
17:00 univeras. Naujas 
bendrikas 2/186,187s. 
18:00 Moderni šeima 
6/12,13s. 19:00 gelbėtojai 
3/13s. 20:00 rezidentai 
4/67,68s. 21:00 Žinios 256 
21:45 Sportas 1 21:50 orai 
256 22:00 Lojalioji 00:15 
Nuotykių ieškotojas  02:00 
ričardas Liūtaširdis 

 
06:00 Lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Tarp-
tautinis bigbendų festivalis 
„Big Band festival Šiauliai 
2015“  07:00 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija  07:30 
Šervudo padauža robinas 
Hudas 2  07:40 Kaimynai 
piratai  07:55 Šechera-
zada. Nepapasakotos is-
torijos  08:20 Euromaxx 
08:50 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Ar Vytautas buvo 
Čekijos karalius?  09:15 La-
bas rytas, Lietuva  12:00 
DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Istorijos perimetrai. 3 
d. Nepriklausomybės kovos 
13:10 Daiktų istorijos 14:00 
Pažinimo džiaugsmas. Me-
rapis – liepsnojantis... 14:30 
Warrenas Beatty. Holivudo 
ambicijos  15:25 ..formatas. 
Poetas Henrikas Čigriejus 
15:40 Premjera. Šervudo 
padauža robinas Hudas 
2  15:50 Kaimynai piratai  
16:05 Šecherazada. Nepa-
pasakotos istorijos  16:30 
Laba diena, Lietuva  18:00 
Mokslo ekspresas 18:15 gi-
minės. gyvenimas tęsiasi 4. 
19:00 Klausimėlis 19:15 Alė 
rūta. Ilgesys 20:10 Kultūros 
diena. 20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. orai  21:30 Europos 
kinas. Slogus ruduo  23:00 
Franko Sinatros istorija. gro-
ja valstybinis pučiamųjų or-
kestras „Trimitas“, solistas 
Jens Sorensen (Vokietija) 
00:30 DW naujienos rusų 
kalba. 00:45 Dabar pasau-
lyje 01:15 gyvos dainos fes-
tivalis „Aš toks vienas“. 
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06:00 Lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Daiktų 
istorijos 07:00 Klausi-
mėlis 07:15 Bebė ir Ti-
na. Beviltiškai užkerėti  
09:00 Labas rytas, Lie-
tuva 09:30 Žinios. orai. 
12:00 Pasaulio doku-
mentika. Didžiųjų kačių 
žaidynės 12:55 Pasaulio 
dokumentika. Neatras-
ti Kolumbijos kampe-
liai.Makarenos kalnynas. 
gamtos lobynas... 13:50 
Džesika Flečer 8  15:28 Lo-
terija „Keno Loto“.” 15:30 
Žinios. orai  15:45 Sveiki-
nimų koncertas 17:30 Ži-
nios. Sportas. orai  18:00 
Muzikinis pokalbių šou 
„Vakarėja“ su Martynu 
Starkumi. 19:30 Stilius 
20:25 Loterijos „Keno Lo-
to“ ir „Jėga“.” 20:30 Pa-
norama 20:52 Sportas. 
orai. 21:00 gražiausios 
poetų dainos  22:40 gana 
juokinga istorija  00:20 
Dingęs pasaulis. Juros 
periodo parkas 02:25 
Pasaulio dokumentika. 
Didžiųjų kačių žaidynės 
03:10 Pasaulio dokumen-
tika. Neatrasti Kolumbijos 
kampeliai.Makarenos kal-
nynas. gamtos lobynas... 
04:00 Klausimėlis 04:25 
Džesika Flečer 8   

07:05 Tomas ir Džeris 
(136,137,138) 07:35 Bro-
liai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai (17,18) 08:05 
“Nickelodeon” valanda. 
Monstrai prieš ateivius 
(17) 08:30 riterių prin-
cesė Nela (23) 09:00 To-
mo ir Džerio nuotykiai (1) 
09:30 ogis ir tarakonai 
(19,20,21) 10:00 KINo 
PuSryČIAI Monstrų biu-
ras 11:55 Padangių gim-
nazija 13:55 Keistuolis 
Deivas 15:45 Išleistuvės 
17:55 gyvūnų pasaulis 
18:30 Žinios 19:20 Spor-
tas 19:27 orai 19:30 Su-
PErKINAS. PrEMJErA Da-
gas iš akmens amžiaus 
21:10 Naujokas 23:35 
Mano kaimynė - porno-
žvaigždė 01:35 Žudikų 
brolija

TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 
Elena iš Avaloro 1/15s.  
07:00 Bakuganas. Ko-

vos planeta 1/7s. 07:30 
Aladinas 1/120s. 08:00 
Elena iš Avaloro 1/16s. 
08:30 Virtuvės istorijos 
10/2s. 09:00 gardu gar-
du 8/2s. 10:00 Būk svei-
kas! 2/2s. 10:30 Penkių 
žvaigždučių būstas 7/2s. 
11:00 Laimingas nelai-
mėlis 13:10 Spąstai tė-
vams 15:45 Ekstrasensų 
mūšis 15 17:25 Aplink Lie-
tuvą. Žmonės 1/2s. 18:30 
TV3 žinios 257 19:17 TV3 
sportas 1 19:22 TV3 orai 
257 19:25 Eurojackpot 37 
19:30 Turtuolis vargšas 
2/2s. 21:00 Širdys 23:20 
Stounas 01:30 universa-
lus karys. Atpildo diena  
03:25 Vizijos  05:45 Te-
levitrina 3  

BTV
06:05 Kvailiai šėlsta 
(7,8,9) 07:30 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas (27) 08:30 Kvailiai 
šėlsta (10) 09:00 Varom! 
(10) 09:30 Varom! (3) 
10:00 Lietuvos Hipokra-
tas 10:30 Didžioji žydrynė 
(3) 11:50 Ekstremalūs iš-
bandymai (15) 12:20 Būk 
ekstremalas (23) 12:50 
Džeimis gamina Italijoje 
(5) 14:00 Anthonis Bour-
dainas. Nepažįstami kraš-
tai (3) 14:55 Ekstrasensų 
mūšis (11) 17:25 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsa-
kas (28) 18:25 Pavojingi 
kaimynai (7) 19:30 Muzi-
kinė kaukė 22:05 MANo 
HEroJuS Degantis žmo-
gus 01:00 AŠTruS KINAS 
Juodasis lietus 

07:03 Programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „Lietu-
vos mokslininkai. Vladas 
Zulkus“  07:55 „Pasau-
lio turgūs“ (7,8) 09:00 
„Nuostabūs pojūčiai“ 
(6) 09:30 Vantos lapas 
10:00 grilio skanėstai 
10:30 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“. Artūras Zuo-
kas 11:00 Laikykitės ten 
12:00 „Inspektorius Lui-
sas“ (6/4) 14:00 „raga-
na“ (1/13,14) 16:00 Žinios 
16:28 orai 16:30 Lietuva 
tiesiogiai 17:00 Laikykitės 
ten 18:00 Žinios 18:28 
orai 18:30 „Vasara tiesio-
giai su D. Žeimyte. Erikas 
Pavlovičius“ (advokatas) 
19:00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu 20:00 
Žinios 20:28 orai 20:30 
„Šviesoforas” (1/57) 21:00 
„Šviesoforas” (2/1) 21:30 
„Pamiršk mane” (2/34,35) 
22:30 Žinios 22:58 orai 
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23:00 Laikykitės ten. Po-
kalbiai. J 00:05 „Karo 
merginos“ (1/11,12) 02:15 
Laikykitės ten su Andriu-
mi Tapinu. N-7. 03:45 De-
konstrukcijos su Edmundu 
Jakilaičiu 04:30 „Žmogus 
be praeities“ (13,14) 

TV6
06:15 Televitrina 14 06:30 
Amerikos dievaitis 16/17s.  
08:30 Simpsonai 21/19s.  
09:00 Vienam gale ka-
blys 20/36s.  09:30 Sta-
tybų gidas 6/2s. 10:00 
Autopilotas 3/2s. 10:30 
Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 28/2811s. 
11:00 Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 2019 
13:00 Didžioji migraci-
ja 1/1s. 14:00 Išlikimas 
26/9s. 15:00 Pasaulio vy-
rų krepšinio čempionatas 
2019 17:00 Sandėlių karai 
6/21,22s. 18:00 Krovinių 
karai 3/5,6s. 19:00 Ame-
rikos dievaitis 16/18s. 
21:00 Žinios 257 21:45 
Sportas 1 21:50 orai 257 
22:00 rytoj, kai prasidėjo 
karas 00:05 Lojalioji  

 
06:00 Lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Duo-
kim garo!  07:30 Kelias 
07:45 Krikščionio žodis 
08:00 ArTS21 08:30 Ma-
žesnieji broliai. Pranciško-
nų kelias Lietuvoje 09:00 
Mano mama gamina ge-
riau!  10:00 Į sveikatą!  
10:30 gamtosaugos idė-
jos 11:00 Pradėk nuo sa-
vęs 11:30 Mokslo sriuba 
12:00 Kazachstano vals-
tybinio operos ir baleto 
teatro „ostana opera“ 
baleto trupės koncertas 
14:00 VIII tarptautinis 
folkloro festivalis „Saulės 
žiedas“. Baigiamasis kon-
certas. 1 d.” 15:00 Moks-
lo ekspresas 15:20 Kultū-
rų kryžkelė. rusų gatvė 
15:50 Euromaxx 16:20 
Klauskite daktaro  17:10 
Stilius  18:05 Istorijos 
detektyvai 18:55 Daiktų 
istorijos 19:40 Dauntono 
abatija 5  20:30 Panora-
ma 20:52 Sportas. orai 
21:00 Kino žvaigždžių alė-
ja. Tik tavo akims  23:05 
Tarptautinis M. K. Čiurlio-
nio festivalis 2019. Eloisa 
Cascio ir styginių kvarte-
tas. 00:15 Dabar pasau-
lyje 00:45 Europos kinas. 
Slogus ruduo  02:15 Alė 
rūta. Ilgesys 03:15 gam-
tosaugos idėjos  03:45 
ArTS21 04:15 Klauskite 
daktaro  05:05 Stilius



1� ŠEŠTADIENIs, 
�019 m. rUgsĖJO 7 D., 
NAUJAsIs gĖLUpIs sKELBImAI

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Tel. 8 672 51171

Sausas kapotas malkas, statybi-
nę medieną, malkines, voljerus 
šunims, sandėliukus, lauko tua-
letus, sūpynes, šulinių apdailas, 
mėsos rūkyklas. Atvežame. Tel. 
8 648 61061.

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

Statybinę medieną. Pjauname 
pagal klientų užsakymą. Taip 
pat parduodu malkas. Prista-
tau savo transportu. Tel. 8 625 
83061.

Pigiai naują miegamojo kampą 
su išleidžiama lova. Tel. (8 319) 
51660.

Pigiai naudotą „Bosch“ skalby-
klę (įdėjimas per viršų), taip pat 
vonią ir vonios spinteles. Tel. 8 
600 39709.

Naują kuro katilą „ATRAMA“ 
(medinės durys). Tel. 8 615 
16120.

Paslaugos
Muzikantai visoms progoms! 
Grupė „VASARA”. Dainuojame, 
grojame, filmuojame, vedame 
įvairias šventes. Tegul Jūsų 
šventės pražysta gražiausiais 
žiedais. Tel. 8 698 32925.

Šiltnamių g. �, �911� prienai
mob. tel.: (� ���)77��7, (� ��0) ��7��.

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,  
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

Naujai, moderniai įrengtoje 
spaudykloje spaudžiame ir 
pasterizuojame obuolių sul-
tis. Buvę UAB „EKO SULTYS“. 
Adresas: Piliakalnio g. 2, Prie-
nai. Tel. 8 606 10196.   

REKLAMA

 
Nemuno kilpų regioniniame parke

(Tylioji g. 1, Birštonas) rugsėjo 10, 13, 17, 20, 24 dienomis nuo 9.00 val. 
Rengiami nemokami kursai ūkininkams apie medelynų įstei-

gimą, dekoratyvinių augalų išauginimą, priežiūrą, realizaciją pa-
gal mokymo programą: „Dekoratyvinių augalų auginimas“ ko-
das 296162204, trukmė 40 akad. val. Mokymus vykdys Kauno 
miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytojai. 

Kursų klausytojai bus nemokamai maitinami.
Kursai ypač aktualūs ūkininkams gavusiems paramą pagal Lie-

tuvos KPP, nes įtraukti į pasirenkamųjų išklausyti kursų sąrašą. 
Į kursus registruojama telefonais: (8-610)25047, (8-685)84542 

arba el. paštu: k.javaitiene@kmaik.lm.lt; s.cernuliene@kmaik.
lm.lt 

Brangiai perka įvairius ver-
šelius nuo 2 sav. iki 8 sav. 
amžiaus. Sveria el. svarsty-
klėmis. Atsiskaito 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.

G e ra i  į m i t u s i u s , 
liesus ir traumuo-
tus  ga lv i jus  (AB 
„Krekenavos agro-
firma“ kainomis). 

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

Įmonė tiesiogiai galvijus 
aukščiausiomis ŽŪKB „Kre-
kenavos mėsa“ kainomis. Tel. 
8 613 79515.

A. Bagdono PĮ – brangiai ver-
šelius auginti. Moka 6–21 proc. 
Sveria el. svarstyklėmis. Pasii-
ma patys. Tel.: 8 699 93682, (8 
319) 69541.

Viena didžiausių įmonių 
Lietuvoje tiesiogiai perka 
karves, bulius, telyčias. Sveria 
el. svarstyklėmis. Moka 6 ir 
21 proc. PVM. Atsiskaito iš 
karto. Tel. 8 635 07197 (Ri-
čardas Lukauskas). 

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

Įvairios prekės

Parduoda
Uosio, skroblo, juodalksnio, 
beržo malkas, supjautas kala-
dėmis, sukapotas ir 2 m ilgio. 
Pristatymas nemokamas. Staty-
binę medieną pagal klientų pa-
geidaujamą ilgį ir išmatavimus. 
Išrašau sąskaitą. Pristatymas 
nemokamas. Tel.: 8 614 98516, 
8 639 48191.

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

Pigiai lapuočių ir kietmedžio 
malkas (skaldytas, kaladė-
mis, rąsteliais). Prienuose 
atvežimas nemokamas. Tel. 
8 682 31133.

Žemės ūkis

Parduoda

Prekiaujame naminiu 
šviežiu medumi.  

Pusės litro kaina – 
3,50 euro.

Tel. 8 606 01638.
Ūkininkas parduoda svilintą 
kiaulių skerdieną, perkant 2 
puseles (visą kiaulę) kaina 
– 2,50 Eur/kg. Motininių 
kiaulių skerdiena – 1,99 Eur/
kg. Tel. 8 607 12690.

Apie 160 kg kiaulę. Tel. 8 646 
44918.

Pusės metų telyčią. Tel. 8 608 
28622.

Antraveršę karvę. Tel.: (8 319) 
42981, 8 698 55476.

4 m. Lietuvos juodmargę pieni-
nę karvę ir skudų veislės avį bei 
baroną. Tel. 8 677 29001.

4 m. šėmųjų veislės (apsėklintą) 
karvę. Tel. 8 607 01962.

Žieminius kviečius, kvietrugius, 
avižų ir kviečių mišinį. Grūdai 
išvalyti, gali atvežti. Tel. 8 676 
90392.

Šiaudus. Tel. 8 601 04953.

Traktoriaus priekabą, dvi van-
dens talpyklas, du metalinius 
narvus ir senovinę akselinę. Tel. 
8 610 90656.

Savivartį „Gaz-53“. Tel. 8 601 
04953.

Perka
Perku įvairių rūšių obuolius 
perdirbimui. Padedu pakrauti, 
aprūpinu maišais. Tel. 8 640 
62224.

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

Tel. 8 682 61641.

Išnuomoja
Garažą Revuonos g., Prienų 
centre. Tel. 8 698 32086.

Vieną didelį garažą komercinei 
veiklai Prienuose. Parduoda 
motobloką (kultivatorius), nau-
dotą kieto kuro katilą „Stropu-
va“ (geros būklės). Tel. 8 656 
35185.

Išsinuomoja
Išsinuomoja arba perka dirba-
mos žemės Šilavoto, Leskavos, 
Klebiškio, Jiestrakio apylinkėse. 
Gali būti pieva, arimas, pūdy-
mas ar apleista žemė. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 8 683 
47763.

Automobiliai, dalys

Parduoda
Pigiai „Renault Megane“ visą 
arba dalimis (1997 m.). Tel. 8 
602 25796.

„Renault Megane Scenic“ (B/D, 
TA iki 2021 m., dujų baliono 
galiojimas iki 2022 m., 500 
Eur). Tel. 8 602 10648.

„Toyota Avensis“ (1999 m., 2 
l, TDI, TA iki 2021 m. 07 mėn., 
hečbekas, naujos padangos, dir-
žai pakeisti, vyšninės spalvos, 
1100 Eur). Tel. 8 605 49903.

Perka

Brangiai perkame 
automobilius,  

mokame nuo 50 
Eur iki 5000 Eur.  
Tel. 8 627 32407.

Superkame įvairius automobi-
lius, tinka ir nevažiuojantys. Tel. 
8 604 38726.

AUTOMOBILIŲ 
SUPIRKIMAS 
Audi 100, A6, 80; 

Opel Vectra, Astra; 
Volkswagen Golf, Passat, 

Vento, Sharan;  
Mercedes Benz; 

Tik benzininiais varikliais. 
Tel. 8 607 35434.

Nekilnojamas turtas
Vietiniai sertifikuoti nekilnoja-
mojo turto agentūros „21Am-
žius“ brokeriai parduos Jūsų 
butą, namą, žemę už aukš-
čiausią rinkos kainą! Išsa-
mios nemokamos konsultacijos 
telefonu, įvertinimas atvykus 
į vietą, dokumentų sutvarky-
mas. Dalyvaujame patvirtinant 
sandorius pas notarą. Tel. Prie-
nuose 8 683 91121.

Parduoda

1 kambario butus
1 k. butą bendrabutyje Prienuo-
se. Tel. 8 682 31217.

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
Namą (4 kambariai, 1978 m. 
statybos, 106,29 kv. m,16 a 
žemės) Prienų r., Balbieriškio 
mst., Gerulių g. Kaina 21 000 
Eur. Tel. 8 684 98569.

Žemės sklypus
2,2 ha ūkio paskirties žemės 
sklypą, esantį Birštono sav. 
teritorijoje 5 km nuo Birštono 
miesto, link Vilniaus. Prie pat 
sklypo yra asfaltuotas kelias. 
Tel. 8 678 20343.

Perka
Perka 2 kambarių butą Prie-
nuose arba šalia miesto. Tel. 8 
607 49133.

Ieško pirkti sodybos Prienų ra-
jone. Gali būti su dideliu žemės 
sklypu. Tel. 8 671 61261.   

Ieško nebrangiai pirkti sklypą, 
tinkantį namui statyti, arba 
apleistą namą gražioje vietoje 
Prienuose ar Birštone. Tel. 8 
684 56620.

Brangiausiai Lietuvoje miš-
kus (brandžius, jaunus, mal-
kinius, iškirstus), žemes, 
sodybas. Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 676 41155.

Brangiai mišką (gali turėti 
bendrasavininkų, būti nea-
tidalintas, su skolomis, areš-
tuotas). Sutvarkau dokumen-
tus. Tel. 8 644 55355.

Perkame mišką didžiausio-
mis kainomis Lietuvoje. Mo-
kame avansus. Atsiskaitome 
iš karto. Tel. 8 605 44445.

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“).



1�ŠEŠTADIENIs, 
�019 m. rUgsĖJO 7 D., 

NAUJAsIs gĖLUpIssKELBImAI

Obuolių spaudykla spau-
džia ir pasterizuoja sultis. 
Mus rasite adresu: Juoda-
raisčio g. 18, netoli Klebiš-
kio. Tel.: 8 682 59897, 8 
618 65360.    

Paskolos!!! Turimų 
paskolų ir skolų refi-
nansavimas. Suteikiame 
paskolas ir refinansuojame 
turimas bei kt. skolas sumoje 
nuo 100 iki 10 000 eurų sumai, 
laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn. 
Palūkanos konkurencingai ma-
žiausios rinkoje. Konsultuojame 
pensijų kaupimo II - III pakopo-
je klausimais. Tarpininkas Ri-
čiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 
621263). Tel. 8 601 50935.

Paminklų, tvorelių, kapa-
viečių uždengimų gamyba. 
Betonavimas, montavimas, už-
pylimas skalda, senų kapaviečių 
restauravimas ir kiti akmens 
gaminiai. Nemokama konsul-
tacija. 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. 

Matininko-geodezininko pa-
slaugos visoje Lietuvoje! 
Darbams taikome nuolai-
das! Žemės sklypų ir stati-
nių kadastriniai matavimai, 
namų pridavimas. Tel. 8 630 
66633.

Kaminų įdėklai, gaminimas, 
montavimas, kaminų valy-
mas. Tel. 8 645 87304 (Vy-
tautas).

Profesionali stogdengių brigada 
atlieka visus stogo remonto, įren-
gimo darbus. Sudarome sąma-

tas, pristatome medžiagas, sutei-
kiame garantijas.  
Tel. 8 677 68382.

HoroSKoPAS
rugsėjo 9-15 d.

DAINININKAS, POLITIKAS 
LINAS KARALIUS-EzOPAS

 MErgELĖ 
(08.22-09.23)

stichija: žemė
planeta: merkurijus

savaitės diena: trečiadienis
Akmuo: karneolis ir nefritas
spalvos: mėlyna ir geltona

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Darbai, kurių imsitės savaitės pra-
džioje, bus perspektyvūs ir pelnin-
gi. Netikėkite pažadais, kuriuos iš-
girsite ketvirtadienį ir penktadienį 
- tai tik tuščios kalbos. Konfliktų 
šią savaitę veikiausiai nepavyks iš-
vengti nei darbe, nei namuose.

 JAuTIS 
(04.21-05.21)

Šią savaitę savo darbus verčiau 
dirbkite pats, nesidairydamas 
pagalbos iš šalies. Atidžiai susi-
skaičiuokite pajamas ir išlaidas. 
Apskritai ši savaitė tinkama dide-
liems pirkiniams, gal tik išskyrus 
penktadienį ir šeštadienį - būsite 
itin išlaidus ir nekritiškas.

 DVyNIAI 
(05.22-06.21)

Savaitės pradžioje užmegsite la-
bai naudingus dalykinius santy-
kius. Trečiadienį ir ketvirtadienį 
būsite linkęs flirtuoti, o gal net 
užmegzti naują meilės romaną. 
Savaitgalį visą savo dėmesį ir jė-
gas skirkite namų ūkiui. Laukia 
generalinė ruoša.

 VĖŽyS 
(06.22-07.22)

Pirmomis savaitės dienomis 
kruopščiau skirkite asmeninius 
ir dalykinius reikalus. Savaitės 
viduryje būdamas didelėje kom-
panijoje galite patirti romantiš-
kų nuotykių. Savaitgalį verčiau 
praleiskite vienas svajodamas ir 
planuodamas. Sekmadienį galite 
susipykti su artimu bičiuliu.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Šią savaitę susipažinsite su įdo-
miais žmonėmis ir gausite iš jų 
labai vertingos informacijos. Tik 
turėtumėte pats būti kiek aktyves-
nis - kepti karveliai į burną neskris. 
Savaitgalis veikiausiai bus gana 
audringas. Laukia susitikimai su 
seniai nematytais draugais ir šiaip 
įvairios linksmybės.

 MErgELĖ 
(08.22-09.23)

Šią savaitę atidžiai kontroliuo-

kite savo išlaidas, antraip susi-
pyksite su sutuoktiniu ar tėvais. 
Pirmomis savaitės dienomis pa-
sistenkite užbaigti darbus, kurių 
nespėjote atlikti praėjusią sa-
vaitę. Verčiau neatidėliokite iki 
paskutinės minutės. Apskritai 
būsite gan dalykiškas, energin-
gas ir kūrybiškas, ypač pirmoje 
savaitės pusėje.

 SVArSTyKLĖS 
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje stenkitės ma-
žiau kalbėti ir daugiau klausytis. 
Artimas draugas ar bendradar-
bis duos jums labai gerą patari-
mą, tik mokėkite jį išgirsti ir su-
prasti. Kelionė antroje savaitės 
pusėje, ypač pažintinė, bus labai 
maloni ir sėkminga.

 SKorPIoNAS 
(10.24-11.22)

Labai geros dienos naujoms pa-
žintims megzti. Pirmomis savai-
tės dienomis stenkitės kuo dau-
giau laiko praleisti tarp žmonių, 
ypač dar nepažįstamų. Būkite 
aktyvus, bet ne įkyrus. Reikalingi 
žmonės jus susiras patys, turite 
tik nežiopsoti ir nepraleisti pasi-
taikiusios progos.

 ŠAuLyS 
(11.23-12.22)

Savaitės pradžioje kažkas iš ben-
dradarbių gali pamėginti pasi-
naudoti jūsų darbo vaisiais. Ne-
nuolaidžiaukite ir neleiskite lipti 
sau ant sprando. Jei turite progą 
išvažiuoti į seminarą ar kokius 
nors mokymo kursus, būtinai ja 
pasinaudokite. Visą savaitę teks 
skaičiuoti pinigus, nes išlaidos 
bus nemažos.

 oŽIArAgIS 
(12.23-01.20)

Pirmadienį jus kamuojančios 
problemos neišspręsite, jei skir-
site jai tik pusę savo laiko ir jėgų. 
Savaitės viduryje palypėsite kar-
jeros laiptais ar šiaip sulauksite 
profesinės sėkmės. Nebijokite in-
vestuoti remdamasis patyrusio 
ir patikimo žmogaus patarimu.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Prašomas galite duoti patarimą, 
bet niekaip kitaip šią savaitę į 
kitų žmonių reikalus stenkitės 
nesikišti, antraip ilgam prisida-
rysite rūpesčių. Savaitės vidury-
je nevenkite varžybų ar ko nors 
panašaus, bet atminkite, kad per-
galė - ne visada pats svarbiausias 
dalykas.

 ŽuVyS 
(02.19-03.20)

Šią savaitę kalnus nuversite, 
jei dirbdamas rečiau dirsčiosi-
te į laikrodį. Nieko nedarykite 
tik todėl, kad “visi taip daro”. 
Klausykite savo širdies ir būsite 
pirmas. Asmeninis gyvenimas, 
deja, bus ganėtinai komplikuo-
tas ir nervingas. Visus svarbius 
sprendimus pasistenkite atidėti 
kitai savaitei.

Nebrangiai tinkuojame. Tel. 8 
677 53659.

Gaminame betoną, kalkinį 
skiedinį, šulinio žiedus (nuo 
0,7 iki 3 m), įvairią gelžbe-
toninę produkciją. Vežame 
žvyrą, smėlį. Atliekame me-
talo tekinimo ir suvirinimo 
darbus. Tel. 8 687 95399.

Liejame pamatus, betonuoja-
me. Montuojame gipso kartoną, 
glaistome, dažome, kalame 
dailylentes, dedame visų tipų 
grindis, klojame plyteles, atlie-
kame santechnikos, elektros 
instaliacijos ir griovimo darbus. 
Klojame trinkeles. Lankstome 
skardas. Tel. 8 600 96399. 

Šlifuojame, dedame ir lakuoja-
me parketą, dengiame stogus, 
lankstome skardas, skardina-
me, šiltiname ir dažome namų 
fasadus. Statome karkasinius 
namus. Kasame pamatus, mūri-
jame, tinkuojame, betonuojame, 
montuojame tvoras, atliekame 
langų apdailą, montuojame lan-
gus ir duris. Tel. 8 620 85350.

Kokybiškai remontuojame 
butus: dažome, glaistome, klo-
jame laminatą, atliekame kitus 
darbus. Tel. 8 606 46488.

Dengiame stogus ir kalame 
karkasus. Tel. 8 646 06719.

Visi santechnikos darbai: 
šildymo, vandentiekio, kanali-
zacijos. Komplektuojame me-
džiagas su nuolaidomis. Tel. 8 
640 39204.

Santechnikos darbai: vamz-
džių keitimas, metalinių vamz-
džių sriegimas, klozetų tvar-
kymas ir keitimas, nerūdijan-
čių kriauklių skylių gręžimas. 
Profesionalia įranga atkišu 
kanalizacijas. Katilų prijungi-
mas ir kiti santechnikos darbai. 
Atvykstu ir savaitgaliais bei į 
rajonus. Tel.: 8 684 55308 arba 
8 619 54866.

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.

 

8 622 02208 
šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

Gaminame duris namams ir 
ūkiniams pastatams. 37 m. 
gamybos patirtis. Tel. 8 682 
62195.

Krovinių pervežimas iki 2,5 t. 
Tel. 8 625 830612.

Atliekame įvairius žemės 
kasimo, lyginimo darbus: 
kasame, valome tvenkinius, 
darome pylimus, šlaitus, ly-
giname, tvarkome teritorijas. 
Konsultuojame. Turime patirtį. 
Dirbame kokybiškai. Tel. 8 640 
50090.

Mini ekskavatoriumi atlieku že-
mės gręžimo ir kasimo darbus. 
Grąžtai ir kaušai įvairūs. Tel. 8 
653 66987.

Apleistų sklypų tvarkymas, 
medžių ir krūmų kirtimas. 
Kertamo sklypo plotas nuo 
1 ha. Tel. 8 640 23000.

Pjaunu žolę trimeriu. Tel. 8 601 
95611.

Greitai ir kokybiškai MOBILIUO-
JU GATERIU PJAUNAME medie-
ną (iki 11 m ilgio) jums pato-
gioje vietoje. Elektra nebūtina. 
Dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 
657 57395, www.7verslai.lt

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai

reikalinga
UAB „Vita Simplex“ šeimos kli-
nikai reikalinga valytoja dirbti 
visu etatu. Tel.: 8 699 28907 
arba 8 655 13887.

Darbas namų tvarkytojoms 
(-ams) Anglijoje, įdarbinimo 
mokesčių nėra. Atlyginimas 
1500-2000 Eur. Amžius neri-
bojamas, kalba nebūtina. Tel.: 8 
672 41083, www.superdarbas.
com 

Reikalinga (-as) virėja (-as) 
darbui Prienuose visu etatu. 
Darbas pamaininis. Tel. 8 650 
41148.

Dėvėtų drabužių parduotuvė-
je – pardavėja. Reikalavimai: 
greita orientacija, atsakingu-
mas, kruopštumas. Tel. 8 687 
50387.

UAB „EKOFRISA“ reikalingas 
elektrikas, pageidaujama 
patirtis. Atlyginimas nuo 600 
Eur. Tel. 8 604 98747.

Ieškome statybininko, kiemo 
darbininko, sodybos prižiūrė-
tojo. Tel. 8 687 71665.

Ieškome plataus profilio staty-
bininko. Lauko gerbūvio tvarky-
mas, trinkelių ir bortų dėjimas, 
vidaus ir išorės paruošimas, 
apdaila ir kiti įvairūs darbai. 
Atlyginimas 1000-1200 Eur. Tel. 
8 620 26502.

Metalo apdirbimo įmonei 
reikalingas suvirintojas pu-
sautomačiu. Gali būti be pa-
tirties, apmokome. Darbo 
vieta: Ilgakiemio k., Kauno r. 
Tel. (8 37) 536110.

Kelių statybos ir priežiūros 
įmonė ieško: 1. Kelio dar-
bininkų (bortų ir trinkelių 
klojėjų); 2. Frontalinio krau-
tuvo mašinisto; 3. Buldoze-
rio mašinisto; 4. Ekskavato-
riaus mašinisto; 5. Greiderio 
mašinisto. Darbas Kauno 
apskrityje. Įmonė įsikūrusi 
Ilgakiemio k., Kauno rajone. 
Tel. 8 691 44404.

Įmonei reikalingas sunkvežimio 
vairuotojas ir pagalbiniai darbi-
ninkai. Tel. 8 698 46063.

Reikalingas meistras, galintis 
suvirinti vartus Prienų rajone. 
Tel. 8 675 62639.

Pamesta
Rugsėjo 4 d. pamesta auksinė 
grandinėlė su kryžiuku. Gali 
būti Prienų turgelio automobi-
lių aikštelėje arba PC „Maxima“ 
Kauno g. automobilių aikštelėje. 
Radusiam atsilyginsiu. Tel. 8 
606 35781.

Nori susipažinti
63 m. vyras, be žalingų įpročių, 
susipažintų su vieniša rimtai 
žiūrinčia į gyvenimą moterimi. 
Tel. 8 601 06057.

Kviečia
Jeigu turite problemų su alko-
holizmu, Jums gali padėti Birš-
tono anoniminių alkoholikų 
draugija. Susirinkimai vyksta: 
II, IV – 19 val., VII – 17 val., 
Birutės g. 10A („Carito“ ben-
druomenės namai), Birštone. 
Tel. 8 689 36747.

REKLAMA



1� ŠEŠTADIENIs, 
�019 m. rUgsĖJO 7 D., 
NAUJAsIs gĖLUpIs pAsKUTINIs pUsLApIs

Rugsėjo 7 d.
ŠEŠTADIENIS

Panevėžio diena
Buriuotojų diena 

Baltijos jūros diena 
Saulė teka 06:34
leidžiasi 20:00

Dienos ilgumas 13.26
Priešpilnis (8 mėnulio diena)

Klodoaldas, Pulcherija, regina, 
Bartas, Bartė, Palmira, Klodas, 

Palmyra, Falmira
Tinkamas laikas sėti: 

česnakus, ridikus, ridikėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius 
ir konservuoti šakniavaisius.

Rugsėjo 8 d.
SEKMADIENIS

Šilinė (Švč. Mergelės Marijos 
gimimo diena)

Vytauto Didžiojo karūnavimo 
ir Padėkos už Lietuvos nepri-
klausomybės ir laisvės apgy-

nimą diena 
Tarptautinė raštingumo diena

Tarptautinė kineziterapeu-
to diena 

Saulė teka 06:36
leidžiasi 19:57

Dienos ilgumas 13.21
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Adrijonas, Marija, Liaugaudas, 

Daumantė, Klementina
Tinkamas laikas sėti: 

česnakus, ridikus, ridikėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius 
ir konservuoti šakniavaisius.

Rugsėjo 9 d.
PIRMADIENIS

Tarptautinė grožio diena
Testuotojų diena
Saulė teka 06:38

leidžiasi 19:55
Dienos ilgumas 13.17

Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Serapina, Sergijus, Argintas, 

ramutė, Sonata
Tinkamas laikas sėti: 

šaknines petražoles, morkas, 
pastarnokus, ropinius svogū-
nus, ridikus, ridikėlius, ropes, 
grieščius, burokus, bulves, to-
pinambus, svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius 
ir konservuoti šakniavaisius.

Rugsėjo 10 d.
ANTRADIENIS

Pasaulinė savižudybių pre-
vencijos diena

Saulė teka 06:40
leidžiasi 19:52

Dienos ilgumas 13.12
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Dionyzas, Konstancija, Mika-
lojus, Salvijus, Tautgirdas, gir-

mintė, Kostė
Tinkamas laikas sėti: 

šaknines petražoles, morkas, 
pastarnokus, ropinius svogū-
nus, ridikus, ridikėlius, ropes, 
grieščius, burokus, bulves, to-
pinambus, svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 
naikinti piktžoles, netinkamas 

laikas laistyti.

Rugsėjo 11 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 06:41
leidžiasi 19:49

Dienos ilgumas 13.08
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Hiacintas, Jacintas, Augantas, 
gytautė, Helga, Jackus, gytė

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 
naikinti piktžoles, netinkamas 

laikas laistyti.

VANDENS TEMPERATŪRA

+19 NEMuNAS PrIE NEMAJŪNŲ
+21 KAuNo MArIoS 
+18 BALTIJoS JŪrA (ŠVENToJI)
+18 KurŠIŲ MArIoS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

g0geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

r0radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

40KAuNE 
nSv/val. 

40ALyTuJE 
nSv/val.

FuKuŠIMoS AE 
8154 nSv/val. 
ČErNoByLIo AE 
8510 nSv/val. 

Žmogui žalinga dozė - 50 mln. nSv/val.
1986 m. Černobylio AE jų fiksuota 300 mlrd. 
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9 
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 – 
TEŠLAINIS.

Savaitė istorijos puslapiuose

1�1�m. rugsėjo 7 d.: Borodino mū-
šis, kuriame Napoleono vado-

vaujama prancūzų armija laimėjo prieš ru-
sų pajėgas.

19�� m. rugsėjo 7 d.: Nikita Chruščio-
vas tapo ssKp Centro Komiteto 

pirmininku.

1�1� m. rugsėjo 8 d.: Oršos mūšyje 
Lietuvos kariuomenė, vadovauja-

ma Konstantino Ostrogiškio, pasiekė pergalę 
prieš maskvos kariuomenę.

1��0m. rugsėjo 8 d.: prie Nepriavdos 
ir Dono santakos įvyko Kulikovo 

mūšis, kuriame rusų armija, vadovaujama 
Dmitrijaus Ivanovičiaus (vėliau tapusio Do-
niečiu), sutriuškino mongolus-totorius, vado-
vaujamus emyro mamajaus (faktiškai – Aukso 
ordos valdovo).

1��0m. rugsėjo 9 d.: Kalifornija ofici-
aliai paskelbta �1-ąja JAv valstija. 

Kalifornija dar vadinama „Auksine valstija“, šis 
pavadinimas kilo 1��� metais valstijoje atra-
dus aukso ir po šio atradimo kilus ne vienai 
aukso karštligei.

1�9�m. rugsėjo 9 d.: Edward Bar-
nard atrado Jupiterio palydovą 

Amaltėją.

19�� m. rugsėjo 9 d.: baigėsi Antrasis 
Kinijos - Japonijos karas. Tai bu-

vo didžiausias Azijos karas XX amžiuje. Kinija 
šį karą laimėjo, kadangi Japonija pralaimėjo 
Antrąjį pasaulinį karą. žuvo 17 000 000–�� 
000 000 civilių.

197�m. rugsėjo 9 d.: NAsA paleido 
tarpplanetinį zondą viking �. po 

��� dienų kelionės į marsą, viking � pradėjo 
siųsti marso nuotraukas. 197� m. rugsėjo � d. 
nusileido ant marso.

1���m. rugsėjo 10 d.: Drezdene (vo-
kietija) prasidėjo pirmoji pasauli-

nė antisemitų konferencija – Nežydų interesų 
apsaugos kongresas;

1���m. rugsėjo 10 d.: rusija ir Anglija 
pasirašė susitarimą, kuriuo nu-

statyta rusijos ir Afganistano siena;

19�0m. rugsėjo 10 d.: konferencijos 
Bagdade metu rugsėjo 10-1� 

d.d. įkurta naftą eksportuojančių šalių orga-
nizacija OpEC.

1�97 m. rugsėjo 11 d.: William Wallace 
stirlingo tilto mūšyje nugalėjo an-

glų kariuomenę ir išvijo ją iš Škotijos.

�001m. rugsėjo 11 d.: rugsėjo 11 
atakos: JAv dviem užgrobtiems 

lėktuvams įsirėžus į du iš pasaulio prekybos 
centro dangoraižių Niujorke bei dar vienam į 
pentagono pastatą vašingtone, žuvo beveik 
�000 žmonių.

1���m. rugsėjo 12 d.: Lenkijos ka-
raliaus ir Lietuvos didžiojo ku-

nigaikščio Jono sobieskio vadovaujama ka-
riuomenė prie vienos sumušė turkų kariuo-
menę.

10�7m. rugsėjo 13 d.: minsko mies-
to – dabartinės Baltarusijos sos-

tinės įkūrimas.

19��m. rugsėjo 13 d.: Azizijoje (Libija) 
užfiksuota aukščiausia tempera-

tūra žemėje: �7,7 °C.

1999m. rugsėjo 13 d.: maskvoje spro-
gus bombai žuvo 119 žmonių. 

Bomba maskvoje sugriovė aštuonių aukštų 
namą. rugsėjo � diena - rusijos Dagestano 
provincijos Buinaksko mieste sprogo auto-
mobilyje padėta bomba. sprogimas įvyko 
prie kariuomenės gyvenamojo komplekso. 
žuvo �� žmonės, daugiausiai karininkų žmo-
nos ir vaikai.

Lošimas 
Nr. 1382

2019-09-04

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 03, 05, 11, 
18, 30, 40

Vikingo skaičius: 05

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 5725424.50€  0
6 445978.50€ 0
5+1 14012.00€ 0
5 854.00€ 3
4+1 66.50€ 46
4 7.50€ 272
3+1 4.00€ 688
3 1.50€ 4492
2+1 1.25€ 4520
2 0.75€ 31855

KITo TIrAŽo ProgNoZĖ: 7,1 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Atsakymai


