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lape ant molberto“, – kalbėjo
renginio vedėja Meno mokyklos mokytoja Daiva Radzevičienė.
L. e. Prienų meno mokyklos direktorės pareigas Lina Bendoraitienė dėkojo visiems, kurie prisidėjo, kad
Meno mokyklos mokiniai
įžengė į jaukias ir šviesias
patalpas, kurie įsiklausė į
mokytojų ir mokinių pageidavimus ir dėjo visas pastangas, kad mokykloje būtų gera
muzikuoti, piešti, kurti. NuoNUKelta Į 3 p. 

Prienų rajone į Raudonąją knygą įrašytą
paukštį pagavę ir nužudę asmenys gavo
baudas, antradienį pranešė Aplinkos apsaugos departamentas.
Pranešimo apie nužudytą vištvanagį aplinkosaugininkai sulaukė rugpjūčio 19 dieną.
Departamento atlikto tyrimo duomenimis,
vienas iš asmenų pastatė metalinę gaudyklę,
o kitas paukštį nudūrė geležiniu virbu.
Gaudyklę pastačiusiam asmeniui skirta
30 eurų bauda kartu su pažeidimo padarymo įrankio konfiskavimu, o paukštį nužudęs
asmuo įpareigotas atlyginti Lietuvos saugomoms rūšims padarytą žalą, ji siekia kiek
daugiau nei 500 eurų.
Vištvanagis – vanagų genties plėšrus
paukštis. Tai negausi rūšis, manoma, kad visoje šalyje peri 500—800 jų porų. BNS

S. Skvernelis apie ekonominę
situaciją: turime matyti realybę

Aptarė nuveiktus darbus ir ateities
planus
Laima

DUOBLIENĖ
Rugsėjo pirmomis dienomis vykusiame žiniasklaiREKLAMA

„Nuo šiol šiame gražiame
gamtos kampelyje įsikūrusiame pastate gyvens muzika, spalvos, patys gražiausi
įspūdžiai ir svajonės. Tai kelia pačius geriausius jausmus ne tik meno mėgėjams
ir puoselėtojams, bet ir visiems, kurie myli savo kraštą. Gera, kad šioje vietoje klegės vaikų balsai, automobilių
triukšmą gatvėje nugalės pro
atvirus langus sklindanti muzika, o dailininkai turės puikią gamtos oazę pamąstyti,
kas turi atsirasti popieriaus

dos atstovų susitikime su
Prienų rajono savivaldybės administracijos direktore Jūrate Zailskiene
buvo aptarti šiek tiek daugiau nei per šimtą dieną
nuo pirmojo susitikimo
nuveikti darbai ir supažindinta su ateities planais.

Pokyčiai administracijoje
Jau rugsėjį Statybos ir
ekonominės plėtros skyriaus vedėju pradės dirbti 35-erių Tomas Žvirblys.
Naujasis skyriaus vadovas
KTU yra baigęs technologiNUKelta Į 4 p. 

Premjeras Saulius Skvernelis, vertindamas
Lietuvos ekonomines perspektyvas, sako,
kad yra privalu matyti realybę ir kaupti
biudžeto rezervą. Anot jo, Vyriausybė išmoko 2008-2009 metų krizės pamokas ir
kaupia rezervus tam atvejui, jei situacija
pablogėtų.
„Turime matyti realybę, kaupti biudžeto rezervus, tą mes ir darysime atsakingai. Taip pat
negalime pasiduoti emocijoms bandyti didinti savo išlaidas, galbūt iškart pasiekti tikslų, ką
natūraliai kiekvienas žmogus nori – greitesnio,
spartesnio pajamų augimo“ – Žinių radijui sakė S. Skvernelis.
S. Skvernelis sakė, kad Vyriausybė išmoko
2008-2009 metų krizės pamokas, tačiau pabrėžė, kad Lietuvos ekonominė gerovė priklausys ir nuo to, kas vyks pasaulyje.
Ekonomikos augimas pirmąjį šių metų pusmetį pranoko lūkesčius ir siekė 4 proc.
Finansų ministerija trečiadienį padidino šių
metų ūkio augimo prognozę iki 3,7 proc. (kovo
mėnesį vertinimas buvo 2,6 proc.). Pavasario
prognozės, kad kitąmet bendrasis vidaus produktas (BVP) augs 2,4 proc., o 2021 ir 2022
metais – po 2,3 proc., nesikeičia.
Ekonomikos augimo sulėtėjimą kitąmet prognozuoja ir didieji šalies bankai.
Ministerijos ekspertų teigimu, tarp neigiamų
veiksnių ekonomikai yra „Brexit“, protekcionizmo apraiškų plėtra, monetarinės politikos pokyčiai, geopolitinė įtampa, svyravimai pasaulio
finansų rinkose. Pozityvūs veiksniai yra geresnės migracijos tendencijos, spartesnė tiesioginių užsienio investicijų plėtra, stipresnė vidaus
ir užsienio paklausa, Europos Centrinio Banko
(ECB) skatinančios priemonės. BNS
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penki žiogai

R. Karbauskis mato kliūčių bendradarbiauti
su naująja Seimo frakcija

Vilniuje atidaroma nauja rinktinės
„Aras“ šaudykla

Bendradarbiauti su nauja frakcija Seime gali būti
problematiška, jeigu joje bus žmonės, turintys asmeninių
ambicijų, sako valdančiųjų „valstiečių“ lyderis. Naują
politinę grupę Seime kuria Vytautas Kamblevičius, Ona
Valiukevičiūtė, Juozas Imbrasas ir Algimantas Dumbrava.

Vilniuje atidaroma nauja Lietuvos policijos
antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ šaudykla ir
treniruočių bazė. Naujos šaudyklos ir treniruočių bazės
senosios vietoje statybos truko maždaug pusantrų
metų. Joje treniruosis tik „Aro“ rinktinės pareigūnai.

Penki žiogai. Mačiūnų piliakalnis
Mantvydas

PREKEVIČIUS
Rudenėjant visada norisi
pabūti gamtoje, kol dar neužgriuvo dargana, šalčiai ir
pūgos. Pats nuostabiausias
laikas – ko gero, ruduo.

mūsų redakcijos – pačiuose
Prienuose. Tačiau retas prienietis, kiek teko klausinėti,
apie šį piliakalnį ką nors yra
girdėjęs. Jau daug dešimtmečių Mačiūnų piliakalnis
yra vadinamojo Nuotakų
kalno, įvažiavimo į Prienus
nuo Kauno, dalis. Dar senais
laikais, kai niekas neskubėjo

kelio! Tačiau keliaudami pro
piliakalnį nuo Prienų centro
– piliakalnio iš karto nepastebėsime, jį paslepia sodyba
ir medžiai. O leidžiantis nuo
Nuotakų kalno, keliasdešimt
metrų prieš piliakalnį yra
įrengta balta Prienų miesto ribą žyminti lenta, todėl
daugelis linksmai riedėdami

VIETA

Pasibaigus vasaros karščiams, ilgoms atostogoms
ir kelionėms, be to, artėjant
darbų daržuose pabaigai,
galima ir pakeliauti po savo kraštą, ir pasirinkti rudeniškų gamtos gėrybių. O
kur dar neišsenkantis noras
domėtis savo krašto istorija! Tiesa, kuo labiau į rudenį,
tuo sudėtingiau bus domėtis istorija.
Kelionės po piliakalnius
parodė, kad svarbu ne tik
pamatyti piliakalnį, bet ir į jį
užkopti, o kuo statesnis piliakalnio šlaitas, tuo labiau reikia, kad kojos tvirtai stovėtų
ant šlaito grunto. Krentantys
ir šlapi medžių lapai šias mūsų pastangas pavers ne itin
malonia atrakcija. Vienas kojos slystelėjimas ir... tapsime
istorinio piliakalnio funikulieriumi. Gaila, važiuojančiu
tik žemyn.
Tiesa, šįkart papasakosime ir žiogais įvertinsime piliakalnį, į kurį įkopti bus lengva. Na, nebent patys norėsime pasunkinti sau dalią.
Taigi, seniai seniai Prienų
krašte buvo toks Mačiūnų
piliakalnis. Buvo, buvo ir vieną dieną paaiškėjo, kad jo senosios gyvenvietės teritoriją
užėmė prieniečiai, negana to,
papėdėje dar ir kelią nutiesė.
Nutiesus kelią, piliakalnis ir
buvo pamirštas.
Taigi vieną dieną nusprendėme aplankyti beveik „po
ranka“ esantį Mačiūnų piliakalnį. Jis yra arčiausiai nuo
Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt

www.naujasisgelupis.lt
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PATOGUMAS

VAIZDAS		

puoselėti istorijos, Mačiūnų
piliakalnis buvo tik didelio
šlaito tęsinys. Jo atskyrimą
nuo įvažos į Prienus nuolat
dengė medžių ir krūmų lapija. Tačiau paskutinį dešimtmetį ši vieta buvo išskirta.
Apvalius gamtą, įrengus laiptus bei nedidelę automobilių
stovėjimo aikštelę, išryškėjo
paties piliakalnio vieta. Dabar jį žymi ir pavadinimo
lentelė bei visų Prienų krašto
lankytinų objektų žemėlapis.
Tačiau net ir dabar daugelis
vietinių į tai nekreipia dėmesio ir visą šlaito masyvą vadina Nuotakų kalno vardu.
Pradedame kelionę!
Taigi Mačiūnų piliakalnį
rasti tikrai nėra sudėtinga,
jeigu žinai, kur jis turėtų būti. Keliaujant automobiliu visada sunkiausia yra sukoncentruoti dėmesį į šonus,
juk reikia žiūrėti į priekį! Čia
ir pirmoji bėda – priekyje

nuo kalno ir net nebandydami stabdyti automobilio (juk
nuo kalno čiuožiančių rogučių irgi niekas nestabdo)

vedantys į pačią piliakalnio
viršūnę. Turbūt lengviau ir
negali būti! Ir vėl žalias žiogas! Panašu, jog šis piliakal-

kalnį supančių medžių lapija užgožia dalį vaizdo, tačiau
žiemos metu atsiveria gan
platesnis vaizdas. Žinoma,

iš karto įbeda žvilgsnį į tolį
– ar nematyti baltų mašinų
su žaliais lipdukais ir įvairiaspalvėmis lemputėmis. Taigi
nereikia pamiršti, kad atvažiuodami nuo Kauno pusės
ir sulėtinę greitį iki leistino,
akimirksniu dešinėje pamatysime piliakalnį. Uf! Žalias
žiogas.
Pereiname prie antros kovinės užduoties – užsiropšti į piliakalnio viršūnę. Šioje vietoje mums įteikiamas
saldainis su karamele, šoko-

žiemos pilkuma nėra tokia
graži kaip vasaros spalvinga
žaluma, tačiau net ir žiemą
pasaulis, kuriame gyvename,
yra įspūdingas.
Ką gi, liko įvertinti, ką čia
gali veikti turistas. Reikia
pripažinti, kad automobilių
stovėjimo aikštelė ir laiptai į
piliakalnį yra reveransas turistams, tačiau užkąsti teks
arba automobilyje, arba pasitiesus pledą ant piliakalnio
viršūnės. Patogiausia vieta
atsisėsti – automobilių aikštelės asfaltą ribojantis gana
aukštas kelio bortelis. Labai
norėtųsi šį piliakalnį pareklamuoti kaip Birštono apžvalgos bokštą ir pasakyti, kad
pavalgyti, atsigerti ar papra-

ženklo su nuoroda nepamatysite. Na, žinoma, nereikia
kaip karvei užsimanyti banano, juk piliakalnis prie pat

ladu ir viskuo, kas yra skanu!
Sustojame prie piliakalnio
esančioje aikštelėje – tiesiai
iš jos prasideda laipteliai,

nis pradeda patikti! Tiesa,
jeigu šį vertinimą skaitysite
po penkerių metų, nenustebkite, kad laiptai į šį piliakalnį
bus naujut naujutėliai... arba
jų nebus išvis. Lipant akivaizdžiai gamtos veikiamais laiptais susidarė įspūdis, kad jų
atsparumas atmosferos reiškiniams vis mažėja.
Užlipę laiptais, kaip ir daug
kur, radome dviejų viršūnių
kompleksą, kurį jau galima
apeiti pačiu piliakalnio paviršiumi. Tiesa, paviršius nėra
labai didelis. Pamąsčius apie
piliakalnio praeitį, kuri pagal
viešai pateikiamus šaltinius
irgi yra skurdi, galima spėti,
jog prieš tūkstantį metų čia
buvo buferinis, tarpinis žvalgybos postas, iš dalies atlikęs
gyvenvietės apsaugos funkciją, iš dalies buvęs žvalgybos
bei perspėjimo ir pasiuntinių
aptarnavimo postu. Nors piliakalnis yra nedidelis ir jame
pagal dabartinius gabaritus
galėjo tilpti vos kelių asmenų įgula, tačiau nuo jo atsiveria įspūdingas apylinkių
vaizdas. Tiesa, vasarą pilia-
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TURIZMAS

mogauti galite už kilometro
esančioje miesto infrastruktūroje arba už 500 metrų
esančiame kebabų kioske,
tačiau reikia pripažinti, jog
kalbame apie patį piliakalnį
ir jo teritoriją, kurioje apsilankiusi užsienio ar lietuvių
turistų šeima gaus viso labo
galimybę palaipioti aukštyn
žemyn laiptais ir pasigrožėti
vaizdais. Beje, čia radę išsamų lankytinų vietų žemėlapį,
jo analizei sugaišome dvigubai daugiau laiko negu paties
piliakalnio apžiūrai. Žiogas,
bet ne žalias.
Reziumė. Radome lengvai,
užkopėme lengvai, pasigrožėjome, nusivylėme neradę Vytauto Didžiojo kardo
(atvirai šnekant, net archeologai nieko vertingo šiame
piliakalnyje nerado) ir grįžome pavalgyti į redakciją,
nes pasitaikė daržovių salotų iškrovos diena, todėl kebabai nesuviliojo. Trys žali,
raudonas ir geltonas žiogai.
Beje, geltoną suteikiame tik
už automobilių aikštelę bei
šalia einantį dviračių ir pėsčiųjų taką.
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atgarsiai
Be sutarties išstojusiai Britanijai gali pradėti
trūkti vaistų ir maisto

Jungtinės Karalystės pasirengimas išstojimui iš Europos
Sąjungos be sutarties tebėra „žemo lygio“ ir eilės Lamanšo
sąsiaurio uostuose gali paveikti vaistų bei maisto tiekimą,
rodo vertinimas „Operation Yellowhammer“, kurį
vyriausybę privertė paskelbti britų parlamentarai.

Čia gyvens muzika, spalvos ir svajonės!
ATKelta IŠ 1 p.
širdžiai buvo padėkota Prienų rajono savivaldybės vadovams ir specialistams, UAB
„Rūdupis“, UAB „Fasida“, įmonei „ESD baldai“ vadovams ir
darbuotojams bei visai mokyklos bendruomenei.
Simbolinę įkurtuvių juostelę perkirpo Prienų rajono
savivaldybės administracijos
direktorė Jūratė Zailskienė ir
l. e. mokyklos direktorės pareigas L. Bendoraitienė.
Gražios šventės proga Prie-

REKLAMA



Perspėja Iraną, bet neatmeta galimybės
panaikinti sankcijas

Mintimis dalijasi
praeiviai

JAV prezidentas perspėjo Iraną dėl tolesnio urano
sodrinimo, bet neatmetė galimybės Amerikai panaikinti
sankcijas, kad būtų sudarytos sąlygos susitikimui su
iraniečių prezidentu. Prieš kelias dienas Iranas paskelbė
paleidęs urano sodrinimo centrifugas.

Kalbina ir fotografuoja
Laima Duoblienė

nų meno mokyklos bendruomenę sveikino Prienų rajono
savivaldybės vadovai, kultūros ir kaimyninių įstaigų at-

stovai. Meno mokyklos mokiniai ir mokytojai šventės
proga surengė trumpą, bet
įspūdingą koncertą.

Ar daug maisto išmetate?

Rugsėjo 1-oji – Žinių ir mokslo diena

Rudenėli, rudenėli!
Būk gerutis, neskubėki,
Leiski mums pasidžiaugti
vasarėle.
Rugsėjo 1-oji – didelė
šventė visiems. Jos laukiame visi: tėveliai, močiutės,
seneliai, sesės, broliukai. Tas
visą šeimą apimtas jaudulys
suburia visus šeimos narius.
Vieni vaikai išskuba į mokyklą, į darželį, pirmuosius
žingsnelius žengti pradėjusių mažylių laukia lopšelis,
didesniais žingsneliais žengti ruošiasi ir ikimokyklinio
amžiaus vaikučiai, kurie jau
po metų keliaus į priešmokyklinę grupę. Toje moksliukų, žingeidukų šalyje laukia
daug nuostabių nuotykių,
pramogų, noro pažinti tai,
kas nepažįstama (skaičiai,
raidės, kas mus supa mūsų aplinkoje). Jums, mažieji, nuoširdžiai padės geros,
nuoširdžios jūsų draugės
– mylinčios mokytojos, jų
asistentės.
Prieš bėgdami į savo naujas grupes, į priešmokyklinę
grupę, prisiminkime nuostabią vasarą, vasarėlę, kuri
nuostabiais saulės bučiniais

ŠEŠTAdienis,
2019 m. rugSĖJO 14 d.,
naujasis gĖlupis

žadino mūsų šalelę ir mus
visus: tėvelius, senelius, seses ir brolius. Prisiminkime,
kaip buvo smagu bendrauti
visiems – sesėms, broliams
vasaros metu, juk mes buvome vienoje grupėje, tarsi
viena šeima: kartu žaidėme,
išdykavome, pykomės, taikėmės, sportavome. Ypač smagu buvo visiems atlikti įvairius pratimus su sportiniu
inventoriumi: lankais, lazdelėmis, kamuoliais, įvairiaspalve pralindimo gyvatėle.
Mokytojos noriai bendravo
su įvairaus amžiaus vaiku-

čiais, jų tėveliais. Labai malonu, kad įvairaus amžiaus
vaikai visą mėnesį gerai sutarė, tapo labai artimi.
Manome, kad tėveliams,
kurie vasaros metu dirbo,
buvo malonu ir ramu, nes
jų vaikučiais rūpinasi Jiezno
gimnazijos ikimokyklinio
ugdymo skyriaus administracija, mokytojos, kiti darbuotojai.
Vaikučiai smagiai praleido vasarą – mokytojos jiems
buvo parengusios įvairių
pramogų.
– Vasara, vasarėle, greitai
prabėgai!
– Nieko tokio.
– Rudenėli, mes tavęs taip
pat labai laukiame: su visomis gėrybėmis, taip pat pramogomis.
Gerų ir sėkmingų naujų
mokslo metų!
Jiezno gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokytoja Biruta Šalčiuvienė 

Rasa

Margarita Narakienė

Nemažai. Nesuvalgom – ir
tenka išmesti. Išmetam ir
sriubų, ir troškinių, ir kitų
patiekalų, ir sudžiūvusios ar
supelijusios duonos. Mūsų
šeimyna nemaža, tai gaminu kasdien, nes norisi šviežio maisto, o vakarykščio
nesinori valgyti, tad tenka išmesti. Kartais net širdį skauda. Dabar, kai jau atsiranda
maisto atliekų konteineriai,
gal nors kokia nauda bus iš
mūsų nesuvalgyto maisto.

Nedaug. Stengiuosi iš viso
nieko neišmesti. Perku po
nedaug, gaminu tiek, kad per
dvi dienas suvalgytume. Ypač
sriubas visada verdu dviem
dienoms. Žinoma, kartais būna, kad iš parduotuvės parsineši jau sugedusio maisto ar
supelijusios duonos. Tuomet
jau tenka išmesti.

Mantas Matulionis

Janina Bredelienė

Nijolė Kančelskienė

Nieko neišmetu. Gyvename kaime, jei kas ir lieka, šuniukas suėda ar vištos sulesa. Net ir bulvių lupenas vištoms išverdu. Nors gaminu
kasdien, bet stengiuosi per
daug neprigaminti, kad viską
suvalgytume. Jei ir lieka, ne
bėda – ko nesuvalgom pirmą
dieną, pasišildę suvalgom kitądien. Nuo mažų dienų esu
įpratusi, kad negalima mėtyti
maisto, nuodėmė. Gaila, kad
dabartinis jaunimas tokio
įpročio neturi.

smulkintus kiaušinių lukštus
ar obuolių graužtus nešdavau į sodą ir kompostuodavau. Dabar, kai sodo neturiu,
šiuos dalykus tenka išmesti.
Neišpilu net ir pieno, jei jo likutis sugyžta, bet sunaudoju
kepdama blynus. Gaila, kad
mūsų kieme dar nėra naujųjų rūšiavimo konteinerių,
bet, tikiuosi, greitai bus. Juk
kitose šalyse žmonės viską
tvarkingai išrūšiuoja. Gal ir
mes tapsime sąmoningesni
ir išmoksime?

Nieko neišmetu. Viena gyvenu, perku po nedaug ir gaminu tik tiek, kiek galiu suvalgyti per dvi ar tris dienas.
Seniau net bulvių lupenas,

Nedaug. Žmona dažniausiai gamina kasdien, nes turime nedidelę dukrytę. Jei
kas ir lieka, kitą dieną suvalgome, o ko neįveikiame, tą
šuniukui atiduodame. Niekada nebuvo, kad tektų išmesti maistą, nes jis sugedo. Žinoma, lieka lupenų, žievių ir
panašių atliekų, tai jas kompostuojame.
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veidai
Uragano nusiaubtose Bahamose dingusiais
laikoma 2,5 tūkst. žmonių

Gyventi tinkamos egzoplanetos
atmosferoje pirmąkart aptikta vandens

Bahamose po uragano „Dorian“ dingusiais yra laikoma
maždaug 2,5 tūkst. žmonių, trečiadienį pranešė Bahamų
Nacionalinė nepaprastųjų situacijų valdymo agentūra
(NEMA).

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

2019-09-05 apie 11.01 val.
gautas pranešimas, kad progimnazijoje Prienuose, Kęstučio g., širšės lenda į klasę.
Atvykus PGP, paaiškėjo, kad
širšės susisukusios lizdą po
lauko palange, 21 vaikas ir
mokytoja evakuoti iš klasės 3iame aukšte. Lizdas supurkštas
nuodais, nuimtas, skylė užtaisyta montažinėmis putomis.
2019-09-05 20:59 val. gautas
pranešimas, kad Naujosios
Ūtos sen. Naujosios Ūtos k. Mokyklos g. dega namas. Atvykus
PGP, paaiškėjo, kad prie krosnies buvo užsidegęs medinis
suoliukas ir pintinė, bet šeimininkė jau buvo užgesinusi.

2019-09-06 Alytaus apskr.
VPK Prienų r. PK gautas vyro
(g. 1972 m.) pareiškimas, kad
2019-07-30, apie 14.00 val., iš
jam priklausančio neužrakinto
namo Prienuose pavogtas
mobiliojo ryšio telefonas „Samsung A750“. Padaryta 300 eurų
turtinė žala.

2019-09-06 apie 18.10 val.
Prienų r. sav., kiemo pavėsinėje,
išgertuvių metu vyras (g. 1962
m.) panaudojo fizinį smurtą
prieš savo sutuoktinę (g. 1958
m.). Vadovaujantis LR BPK
140 str., vyras sulaikytas ir
uždarytas į Alytaus apskr. VPK
areštinę.
2019-09-07 apie 9.15 val.
vyras (g. 1955 m.) pastebėjo,
kad iš daugiabučio gyvenamojo namo Prienuose kiemo,
kuriame gyvena, pagrobtas jo
500 eurų vertės automobilis.
Nusikalstamą veiką padaręs
asmuo (-ys) nustatinėjamas.
2019-09-07 apie 9.45 val. moteris (g. 1969 m., gyv. Birštone),
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būdama Prienų turgavietėje,
pastebėjo, kad atsegta jos rankinė ir iš jos pagrobta rudos
spalvos odinė, 40 eurų vertės
piniginė, kurioje buvo 80 eurų
grynaisiais, elektroninė „Swedbank“ banko mokėjimo kortelė
ir įvairios nuolaidų kortelės. Iš
viso nukentėjusiajai padaryta
120 eurų turtinė žala. Nusikalstamą veiką padaręs asmuo (-ys)
nustatinėjamas.

2019-09-08 po pietų, 16.30 val.,
gautas pranešimas iš Klebiškio
kaimo, kad gali būti, jog dega
sodyba Juodaraisčio kaime.
Atvykus PGP, paaiškėjo, kad Šilavoto sen., Ingavangio k. Pašilės
g. gyventojai degino sukrautas
gamtines atliekas, aplink 2 arų
plote degė žolė.

2019-09-08 vakare, 20.04 val.,
gautas pranešimas, kad Balbieriškio sen., Balbieriškio mstl.,
Alytaus pl. mato didelę liepsną.
10 m² plote degė sukrautos
šakos ir žolė.
2019-09-08 apie 19.10 val.
Birštono sav., Būdų k., gyvenamojo namo prieškambaryje,
per išgertuves kilusio konflikto
metu neblaivus (2,14 prom.
alkoholio) vyras (g. 1994 m.)
smurtavo prieš savo neblaivų
(2,71 prom. alkoholio) tėvą (g.
1963 m.). Įtariamasis sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.

2019-09-08 apie 12.15 val.
Prienuose, Vytauto g., išėjęs iš
užkandinės vyras (g. 1999 m.)
pasigedo savo piniginės, kurioje
buvo 160 eurų, asmens tapatybės kortelė, nuolaidų kortelės.
Nuostolis – 170 eurų.
2019-09-09 apie 13.30 val.
Prienų r., Ingavangio k., į moters
(g. 1927 m.) namus užėjusi
nepažįstama moteris pavogė
600 eurų.

2019-09-09 apie 14.40 val.
Prienuose, Birutės ir J. Lukšos
nelygiareikšmių g. sankryžoje,
susidūrė automobilis „Toyota
RAV4“, vairuojamas vyro, ir
„VW Golf“, vairuojamas vyro (g.
1970 m.). Eismo įvykio metu
nukentėjo „VW Golf“ mažametis
keleivis (g. 2012 m.), jam nustatyta kairės kojos nubrozdinimas,
lūpos sumušimas. Suteikus
medicinos pagalbą, jis išleistas
gydytis į namus.

Gyventi tinkamos egzoplanetos atmosferoje pirmąkart
aptikta vandens. Aštuonis kartus už Žemę sunkesnė ir
dukart didesnė K2-18b skrieja tokiu atstumu nuo savo
žvaigždės, kad patenka į „tinkamą gyventi zoną“. Tai
reiškia, kad ten gali egzistuoti skystos formos vanduo.

Aptarė nuveiktus darbus ir ateities planus
ATKelta IŠ 1 p.
jų srities bakalauro ir magistro studijas, dirbęs UAB
„Tetas“ vadybininku, šios
įmonės Pietų regiono inžinieriumi, vadovo pavaduotoju ir vadovu.
J. Zailskienės teigimu, tikimasi, kad naujasis vadovas
pagyvins bei koordinuos šio
skyriaus darbą.
T. Žvirblio žmona Birutė
yra Savivaldybės tarybos
sekretorė, tad, kol nepasklido gandai apie „šeiminę
rangą“, administracijos direktorė patikino, kad jokio
privataus interesų konflikto kilti negali – tai išaiškino
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, į kurią buvo
kreiptasi.
Susitikus su darbuotojais
ir įvertinus jų atliekamus
darbus, perskirstytos Socialinės ir sveikatos, Bendrojo, Statybos ir ekonominės
plėtros skyrių funkcijos. Jei
prireiks, bus ir daugiau pokyčių, nes tariantis su specialistais ir skyrių vadovais
siekiama, kad skyriai dirbtų
kuo efektyviau – įvertinus
darbuotojų kompetencijas
keičiasi kai kurių darbuotojų darbo funkcijos.
Jau paskelbtas konkursas
į Prienų seniūnijos seniūno
pareigas. To prireikė pensinio amžiaus sulaukus ilgamečiam seniūnui Algimantui Matulevičiui, nes pagal
dabartinius įstatymus valstybės tarnyboje galima dirbti tik iki 65-erių. A. Matulevičius seniūnijoje iki metų
pabaigos dar dirbs mentoriumi, kad užbaigtų pradėtus darbus.
Pasibaigus Išlaužo ir Balbieriškio pagrindinių mokyklų vadovų penkerių metų
kadencijoms, gruodžio mėnesį turi įvykti nauji konkursai.
Daugiau nei metus (nuo
2018 m. rugpjūčio 1 d.) vadovo neturi Prienų meno
mokykla. Vasaros viduryje buvo paskelbtas naujas,
jau trečiasis konkursas, kurio atranka numatyta gruodžio 11 d.

Administracijos direktorė apgailestavo, kad neįvyko ankstesni konkursai, nes
pretendentai neatitiko kompetencijų vertinimo reikalavimų. Jos teigimu, gaila, kad
į mokyklos vadovo pareigas
nepretenduoja šioje mokykloje dirbantys mokytojai, ir
tai greičiausiai yra ne dėl to,
kad jie bijotų prisiimti atsakomybę, bet nenori apleisti
mėgstamo kūrybinio ir pedagoginio darbo.
Vieni projektai užbaigiami, kiti – tęsiami, dar kiti
– rengiami
Jau lapkričio pabaigoje
bus baigta Prienų miesto
Stadiono mikrorajono rytinės dalies viešųjų erdvių sutvarkymo projekto pirmoji
dalis. Vyksta ir antrosios dalies (Nemuno link) darbai,
kurie tęsis ir kitąmet.
Gyventojai nepatenkinti statybų metu sugadinta
Stadiono gatvės danga ir
šaligatviais. J. Zailskienė patikino, kad tai, ką sugadino
rangovai, jie turės ir atstatyti, o gatvės asfalto dangą
planuojama atnaujinti kitais metais.
Savivaldybės biudžeto lėšomis bus atnaujinta automobilių stovėjimo aikštelė
lopšelio- darželio „Pasaka“
teritorijoje. Taip pat planuojama, kad ateityje daugiau
parkavimo vietų atsiras ir
šalia darželio – kitoje F. Vaitkaus gatvės pusėje.
Tikimasi suspėti laiku parengti dokumentus ir gauti
finansavimą žvyrkelių tvarkymui. Vienam projektui finansuoti gali būti skiriama
iki 200 tūkst. eurų ES paramos. Didžiausia problema,
dėl kurios iki rugsėjo pabaigos gali būti nesuspėta pateikti paraiškos – tik mažai
daliai vietinių kelių atlikti
kadastriniai matavimai.
Tikimasi, kad jau kitų
metų pradžioje bus pradėtas įgyvendinti ir projektas
„Jiezno viešųjų erdvių sutvarkymas“, kuris buvo „užstrigęs“ dėl projektuotojų,
kurie, anot direktorės, pasinaudoję visais įmanomais

pratęsimo terminais, labai
užvilkino darbus.
Juda ir projekto „Nemuno
upės pakrantės ir Revuonos
parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“ įgyvendinimas. Jau
beveik baigtas restauruoti
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio paminklas,
baigiama tvarkyti aplinka
aplink paminklą, tvarkomas
parkas ir krantinė.
Per ateinančius dvejus
metus bus rekonstruotas ir
„Ąžuolo“ progimnazijos stadionas. Viso projekto vertė
– beveik 300 tūkst. eurų. Didžiąją dalį lėšų skyrė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 20-čia procentų prisidėjo Savivaldybė. Įgyvendinus projektą, stadionas bus
padengtas dirbtine danga,
atnaujinti bėgimo takai,
šuolių ir metimo sektoriai.
Darbai bus pradėti dar šiais
metais, o šią savaitę turėjo
paaiškėti rangovo konkurso laimėtojas.
Juda ir baseino statybos.
Kada švęsime įkurtuves, priklausys nuo gaunamo finansavimo iš Valstybės.
Kitais metais planuojamas ir ilgai lauktas Revuonos gatvės Prienuose remontas, prasidės ir kraštovaizdžio projekto Paprienėje įgyvendinimas.
Kol kas iš Vyriausybės nesulaukiama žadėtos paramos Jiezno PSPC remonto
užbaigimui, todėl manoma,
kad kitais metais trūkstamų maždaug 200 tūkst. eurų teks ieškoti savivaldybės
biudžete.
Vyksta ir dviračių takų
plėtra. Šiuo metu prioritetinis yra takas per Dvariuką,
vedantis Vazgaikiemio link.
Apleisti pastatai jau turi
naujus šeimininkus
Administracijos direktorė J. Zailskienė pasidžiaugė,
kad naujus šeimininkus turi du galvos sopulį kėlę pastatai – buvusi internatinė
mokykla ir buvęs DOSAAF-o
pastatas. Naujieji internatinės mokyklos savininkai –

UAB „Windowsa“ iš Kauno,
pastatą įsigiję už 132 tūkst.
eurų, kol kas neapsisprendę dėl pastato paskirties. J.
Zailskienės teigimu, pastate planuojama įrengti arba
butus, arba viešbutį, arba
butus ir viešbutį, arba globos namus. Kokį sprendimą
priims, savininkai pažadėjo
pranešti iki metų pabaigos.
Pinigai už šį pastatą – jau
savivaldybės biudžete. Tikimasi, kad savivaldybė šiais
metais surinks planuotą
biudžetą, tuomet šiuos pinigus bus galima panaudoti
investiciniams projektams
finansuoti.
Kol kas nežinoma, kokia
bus buvusio DOSAAF-o pastato paskirtis, nes naujieji
šeimininkai nenoriai dalinasi planais.
J. Zailskienės teigimu,
prieš keletą dienų aukcione
parduota dar keletas pastatų: Alšininkuose, Kęstučio
18C (Prienuose), dalis pastato Trakų g. 6 (Jiezne).
Į parduodamų pastatų
sąrašą ketinama įtraukti ir
miesto centre (šalia „Ritos
gėlių“) esančius garažus. Tikimasi, kad šis objektas bus
patrauklus verslininkams ir
papuoš Prienų centrą.
Tikėtina, kad prieniškius
vežios ne „Kautra“
Prienų rajono savivaldybės keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo
maršrutais (13 maršrutų)
paslaugų pirkimo konkursą laimėjo mažiausią kainą
už vieną kilometrą pasiūliusi UAB „Transrevis“ iš
Vilniaus. Tačiau nuo rugsėjo, kaip buvo numatyta, paslaugų ji neteikia. Tik trečiąją
vietą laimėjusi UAB „Kautra“
teismui apskundė pirkimo
sąlygas. Kol paaiškės teismo
sprendimas, prieniškius dar
kurį laiką vežios „Kautra“.
Populiarus ir komerciškai
naudingas maršrutas „Kaunas–Prienai–Birštonas“ eina per keturias savivaldybes, dėl to prireikia ir tam
tikrų derinimų. Tačiau gyventojai gali nesibaiminti,
maršrutas tikrai išliks.

Policija: Barselonoje per kasmetinį mitingą į
gatves išėjo daug mažiau žmonių

prezidentas

G. Nausėda: nerimauju dėl visuomenės susipriešinimo

Interviu
PABAIGA. PRADŽIA NR. 70
– Esate vyriausiasis Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadas – pora klausimų ta tema.
Šiemet Lietuva sulaukė JAV
prašymo atsiųsti, berods, 40
karių į Siriją. Ar patenkinsite
šį prašymą?
– Tai pernelyg ankstyvas
klausimas, turime įvertinti visus aspektus, įvertinti tarptautinės teisės situaciją ir tik tada
priimti pasvertą sprendimą.
– O kada yra tas terminas, kada manote, kad apsispręsite?
– Šiuo metu tokio spaudimo
nėra ir tokio reikalavimo apsispręsti nėra, juo labiau, niekas
turbūt ir negali reikalauti iš
Lietuvos, gali paprašyti, ir mes
apsvarstysime.
– Kalbant apie Lietuvos
kariuomenės struktūrą,
šiuo metu svarstomas siūlymas mažinti šauktinių amžių, kad iš karto mokyklas
baigę moksleiviai galėtų eiti į kariuomenę. Kai kas tai
vadina įžanga, pasiruošimu
į visuotinę privalomą karinę
tarnybą. Ar jūsų kadencijos
metu per artimiausius penkerius metus numatote priimti sprendimus dėl visuotinio šaukimo? Kaip vertinate
siūlymą mažinti šauktinių
amžių?
– Visuotinis šaukimas šiuo
metu vargu, ar pasiteisintų,
kadangi neturime tinkamos
infrastruktūros, finansų, kad
galėtume efektyviai tuo visuotiniu šaukimu pasinaudoti.
Nežinau, ar tai, ką jūs minėjote – amžiaus mažinimas,
– yra jau tokia tiesioginė įžanga
į visuotinį šaukimą. Tai sudarytų prielaidas galbūt geriau
planuoti savo gyvenimą. Šiuo
metu vaikinams iškyla tam
tikrų problemų, kuomet jie
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vyresniame amžiuje pradeda
mokytis, pradeda kurti šeimas.
Galbūt iš tikrųjų tas ankstesnis
amžius būtų sprendimas, o po
to jau žmonės galėtų užsiimti
savo gyvenimu ir karjeros planavimu. Tai svarstytina, negaliu pasakyti, ar tai tikrai jau
šiandien reikėtų nuspręsti, bet
idėja yra verta dėmesio.
– Ar teisingai supratau
– jūsų pirmosios kadencijos metu artimiausius penkerius metus privalomo
visuotinio šaukimo turbūt
nebus?
– Gal bus antrosios...
– Santykiuose su Amerika
žmogaus teisių srityje turite
palikimą, seną istoriją dėl
galbūt šalyje veikusio slapto CŽV kalėjimo. Šiuo metu
Vyriausybė ruošia poziciją antroje byloje Europos
Žmogaus Teisių Teisme. Iki
šiol valstybės pozicija būdavo tokia, kad jokio kalėjimo Lietuvoje nebuvo. Jūsų
nuomone, ar ir toliau reikia
laikytis tokios pat pozicijos,
ar ją kaip nors koreguoti ir
bandyti kitaip išspręsti šį
klausimą?
– Esu žmogus, kuris gerbia
teisinės valstybės principą, teisinės institucijos turi išsiaiškinti. Aš tikrai nelįsiu su savo
patarimais arba reikalavimais,
mėgindamas daryti įtaką šitam
procesui.
– Antrojoje interviu dalyje
norėčiau pereiti prie asmeniškesnių, vertybinių klausimų. Inauguracijos dieną,
saulėtą rytą Vilniuje, kai
nulenkėte galvą prieš Joną
Basanavičių, pasakėte, kad
globalizmo pagundos kelia
grėsmę tautinei tapatybei.
Kokį, prezidente, įžvelgiate
pavojų tautinei tapatybei?
– Tokį patį, kokį įžvelgia, pa-



Rusija nusprendė nebenaudoti roboto
FEDOR per būsimas kosmoso misijas

Barselonoje per Katalonijos nepriklausomybės šalininkų
mitingą į gatves išėjo apie 600 tūkst. demonstrantų, o tai
yra daug mažiau nei maždaug 1 mln. žmonių, dalyvavusių
pernai surengtoje akcijoje, pranešė vietos policija.

vyzdžiui, ir Vokietijos kultūrininkai, kurie mato, kad Vokietijos jaunimas globalizmo
patrauklumui pasiduoda ir
galbūt šiek tiek pamiršta tas
šaknis, kuriomis Vokietija didžiuojasi net ir giedodama savo himną. „Tautišką giesmę“
mes turbūt giedame pirmiausia pagerbdami savo praeitį
ir aiškiai suvokdami turinį tų
žodžių, kurie yra „Tautiškoje
giesmėje“. Ten yra nuostabūs
žodžiai – iš praeities semti
stiprybę. Mes semiame savo
stiprybę iš praeities. Vadinasi,
mes klojame savo kelius į ateitį semdamiesi jėgos ir pasididžiavimo iš praeities. Man tai
nėra tušti žodžiai.
Aš manau, kad šiandien mūsų istoriniame diskurse, šiaip
visuomenės gyvenime istorinė
praeitis, kaip jūs puikiai matote, įgyja kartais ir labai aštrias
formas. Ir tai tik dar kartą parodo, kad didelė visuomenės dalis norėtų jėgos semtis iš savo
praeities, matyti ten didvyrius,
ne vien nusikaltėlius, ir kad tai
mums padėtų tvirtesniu žingsniu eiti į ateitį.
Visa tai aš ir turėjau omenyje, kalbėdamas apie tai, kad
mums reikia atsispirti globalizmo pagundoms, kad mes
privalome pirmiausia išlikti lietuviais, o jau tada europiečiais
ir visu kitu.
Taip pat labai atkreipčiau
dėmesį į mūsų lietuvių kalbos
puoselėjimą. Tai irgi yra vertybė, kurią mums perdavė mūsų
protėviai, kuria mes didžiuojamės, ir pagrįstai didžiuojamės, ir kurią taip pat turime
puoselėti. Šiandien man tai
taip pat nėra tušti žodžiai, kuomet prieš kurį laiką matėme
pastangas šiek tiek nususinti
Lituanistikos mokslų centrą,
išskaidyti jį, sumažinti. Nemanau, kad tai yra teisingas kelias
ir aš manau, kad savo kultūrai,
kalbai ir istorijai puoselėti turime skirti daugiau dėmesio.
– Dar gerokai prieš rinkimų kampaniją kartu su
grupe kitų intelektualų pasirašėte kreipimąsi prieš
siūlymus įteisinti originalią
nelietuviškų pavardžių rašybą, paprastai tariant, raidę
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w. Ar ir šiandien laikotės tos
pačios pozicijos?
– Aš laikausi tokios pozicijos,
kad mes turėtume pirmiausia
gerbti savo Valstybinės kalbos
įstatymą. Ten yra ir kitų aspektų, apie kuriuos kalbėjome per
rinkimų kampaniją, kad tai nėra taip paprasta padaryti, kad
valdininkas galėtų užrašyti
pagal sąskambį, kad registrų
sistemoje yra pavardės vienokia rašyba, o pirmo puslapio
įteisinimas galėtų reikšti kitokią rašybą, tam tikrus nesusipratimus šitoje srityje. Aišku,
tai turbūt nėra kažkokie fundamentalūs ar esminiai dalykai, dėl kurių turėtume priimti
vieną ar kitą sprendimą. Bet tas
pirmasis mano paminėtas dalykas, tai yra Valstybinės kalbos
įstatymas, ir pagaliau visa tai,
ką aš jums kalbėjau prieš minutę-dvi, yra pagrindas, kodėl
aš laikausi tokios pozicijos.
– Užsiminėte apie aštrias
formas įgaunančias diskusijas dėl istorinės atminties.
Matėme vaizdus, kai buvo
vėl pakabinta lentelė ant
Vrubleskių bibliotekos Jonui Noreikai. Lietuvos žydai
sako, kad iš valstybės vadovų tikisi vertinimų ir principingos pozicijos. Tai, ką matėme, jūsų akimis, tai buvo
– ar minios savivalės aktas,
ar sveikintina patriotizmo
išraiška?
– Pirmiausia aš matau susipriešinusią visuomenę ir tai
tikrai mane neramina kaip šalies vadovą.
Dabar pamėginkime paanalizuoti, o kodėl taip atsitiko. O
atsitiko turbūt tuomet, kai, pirmiausia, buvo nukabinta lenta,
neįvertinus visų aplinkybių, supriešinus visuomenę. Ir man
dabar truputį keista, kad autoriai tos lentos nuėmimo kažkur
nutolo ir pasislėpė krūmuose,
laukdami valstybės vadovo
įvertinimo. Mano įvertinimas
buvo iš karto, kai šitas veiksmas buvo padarytas. Tai nėra
išmintingassprendimas,taiyra
sprendimas, poliarizuojantis
mūsų visuomenę ir turbūt būtų prasminga grįžti į status quo
ir pasinaudoti mūsų idėja kurti istorinės atminties formatą,

Iš Tarptautinės kosminės stoties (TKS) į Žemę sugrįžęs
Rusijos androidas FEDOR nebebus naudojamas per
būsimas misijas, trečiadienį informavo jo kūrėjai,
pripažindami, kad ši mašina negali pakeisti į atvirą
kosmosą išeinančių kosmonautų.

puoselėjimo formatą, kultūros
forumas netrukus įvyks.
Aš suprantu, kad tikrai ne
per vieną, ne per antrą ir ne per
penktąjį posėdį bus įmanoma
išspręsti visus klausimus, bet
ko aš iš tikrųjų, kaip valstybės
vadovas, baiminuosi, kad dabar atsiras šešiasdešimt politikų Lietuvoje, nes skirtingos
savivaldybės gali pradėti traktuoti istorinę atmintį taip, kaip
joms patinka. Ir čia vis dėlto
tam tikra tvarka turi būti. Turbūt šiandien niekas per daug
nediskutuoja, ar Vincas Kudirka yra geras herojus, ar blogas
herojus. Yra tam tikrų aspektų,
dėl kurių mes visi turime bendrąjį vardiklį. Mano kvietimas
ir būtų ieškoti to bendrojo vardiklio, ieškoti tai, kas mus jungia, o ne tai, kas mus skiria.
– Kritikai sako, kad jūsų
pasiūlymai, jog savivaldybės
privalėtų atsižvelgti į centrinės valdžios nustatytus kriterijus, varžo savivaldos laisves. Matote problemą, kad,
tarkime, Vilniuje nebelieka
K. Škirpos alėjos, o Kaune
K. Škirpos gatvė yra? Nebėra
savivaldos teisės pasirinkti,
kaip elgtis?
– Nenusileiskime į tokius
konkrečius dalykus, nes mes
ir išspręsime šiandien interviu
metu su jumis visus klausimus,
ir tiems kultūros forumams nebebus ką veikti.
– Kalbėdamas apie seksualinių mažumų teises
rinkimų kampanijos metu,
akcentavote, kad šiais klausimais reikia diskusijų, dialogo, panašiai kalbėjote ir
Santaros – Šviesos suvažiavime. Ar jūs pats skatinsite šitą
dialogą, diskusijas, ar labiau
stebėsite jas iš šalies ir žiūrėsite, kaip jos vystosi?
– Vieną dalyką, kurį aš stebėsiu, tai visuomenės poziciją, visuomenės nuomonių kaitą, aš
manau, kad Lietuvos visuomenė pamažu europėja, atsiranda
daug žmonių, kurie susipažįsta ir su padėtimi kitose pasaulio valstybėse, ir mes negalime
nematyti tos kaitos.
Štai šitą klausimą man uždavė ir Švedijos Riksdago pirmininkas savo neseno vizito į
Lietuvą metu, ir mes sakėme,
kad spręsime šitą klausimą
žmogaus teisių įtvirtinimo

kryptimi, atsižvelgdami vis
dėlto į tam tikrą visuomenės
poziciją, kuri šiuo metu yra
susiklosčiusi, kuri nėra vienalytė, kuri ženkliai skiriasi didžiuosiuose miestuose ir provincijoje. Ir tik tada darysime
sprendimus, nes šioje vietoje
taip pat labai lengva pasiekti didelį susipriešinimą. Susipriešinimo atmosfera, tuo aš
esu įsitikinęs 105 procentais,
neįmanoma siekti nei gerovės
valstybės, nei apskritai jokių
konstruktyvių tikslų.
– Kiek jums svarbi Katalikų bažnyčios pozicija tokiais vertybiniais, šeimos
klausimais, LGBT asmenų
klausimais? Ar tarsitės su
Bažnyčia?
– Ji man buvo, ji man yra ir
man bus svarbi, ar ji bus vienintelė - ne, bet be jokios abejonės, kad ir į Katalikų bažnyčios
nuomonę atsižvelgti yra būtina, turint omenyje, kad labai
didelė dalis Lietuvos žmonių
yra tikintys ir tikintys būtent
kaip katalikai.
– Ponas prezidente, pabaigti norėčiau apie sportą. Šiomis dienomis, šiomis
savaitėmis visų akys krypsta į Lietuvos vyrų krepšinio
rinktinę. Krepšinio federacijos prezidentas Arvydas
Sabonis turi viltį, kad ateities Lietuvos rinktinė galėtų
būti sustiprinta dar vienu talentingu, jaunu žaidėju Ignu
Brazdeikiu, Kaune gimusiu
Kanados krepšininku, bet
tam reikėtų jūsų sprendimo suteikti jam pilietybę. Ar
jūs suteiksite pilietybę Ignui
Brazdeikiui?
– Šiuo metu aš neturiu nei
Igno Brazdeikio, nei Lietuvos
krepšinio federacijos prašymo
tai padaryti. Jeigu toks prašymas bus pateiktas, mes tikrai
labai rimtai svarstysime, įvertindami abu aspektus, kurie
yra būtini pilietybei išimties
tvarka suteikti – tai yra žmogaus nuopelnai, pasiekimai ir
žmogaus integravimasis arba,
sakykime, sąsajos, šaknys, susijusios su Lietuva. Jeigu šios abi
dedamosios bus užtikrintos,
manau, kad sprendimas gali
būti ir teigiamas. Tačiau šiandien apie tai dar negalėčiau
tvirtai teigti.
– Ačiū už interviu. BNS
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verta žinoti
„Svetofor“ planuoja žengti į Lietuvą

Kosovas nedalyvaus susitikime po
Čekijos prezidento komentarų

Rusijos kapitalo prekybos tinklas „Svetofor“ planuoja žengti
į Lietuvą, remdamasis dienraščiu „Kommersant“, rašo
naujienų portalas 15min.lt. „Svetofor“, kaip skelbiama, yra
išparduotuvių tinklas, siūlantis 30-40 proc. pigesnes prekes
nei konkurentai. Jis veikia Rusijoje, Baltarusijoje, Vokietijoje
ir Rumunijoje. Lietuvoje jos greičiausiai vadinsis „Mere“.

Kosovas atšaukė savo dalyvavimą Prahos viršūnių
susitikime, kai Čekijos prezidentas Milošas Zemanas
lankydamasis Belgrade, kuris atsisako pripažinti
buvusios savo provincijos Kosovo nepriklausomybę,
pareiškė, kad jam patinka Serbija, bet nepatinka
Kosovas., o lyderius pavadino „karo nusikaltėliais“.

Netrukus prasidės 2019-2020 metų gripo sezonas

Branduolinių ginklų
teikiamas saugumas yra apgaulė

Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro Kauno departamentas primena, kad
pernai nuo gripo komplikacijų Kauno apskrityje mirė
7 asmenys (amžiaus intervalas 49 – 95 m.). Nei vienas nebuvo pasiskiepijęs
nuo gripo. 5 iš jų priklausė
gripo rizikos grupėms ir turėjo galimybę pasiskiepyti
nemokamai.
Rizikos grupėms priskiriami 65 m. ir vyresni asmenys;
nėščiosios; asmenys, gyvenantys socialinės globos ir
slaugos įstaigose; asmenys,
sergantys lėtinėmis širdies
ir kraujagyslių, kvėpavimo
takų, inkstų ligomis, lėtinėmis ligomis susijusiomis su
imuniniais mechanizmais,
piktybiniais navikais (taip
pat ir vaikams); sveikatos
priežiūros įstaigų darbuotojai, odontologai.
Praėjusio 2018-2019 m.
gripo sezono metu Kauno
apskrityje buvo užregistruoti
12 222 gripo atvejai. Epidemiją buvo paskelbusios 7 iš
8 Kauno apskrities savivaldybių, tik Birštone sergamumo gripu rodikliai nesiekė
epideminio lygio (sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis rodiklis ne mažesnis
kaip 100 atvejų 10 tūkst. gyventojų per savaitę). Kauno
mieste gripo epidemija tęsėsi daugiau nei du mėnesius.
Pirmoji gripo epidemiją paskelbė Prienų rajono savivalREKLAMA

dybė (2019-01-21), vėliausiai gripo epidemiją paskelbė
ir pirmiausiai atšaukė Kauno
rajono savivaldybė (201902-05 – 2019-02-19). Paskutinė gripo epidemija buvo atšaukta Kauno miesto savivaldybėje (2019-03-05).
Kauno apskrityje 20182019 m. gripo sezono metu
daugiausia gripo atvejų buvo
užregistruota 5-ąją metų savaitę (2492 atvejai). Tuo metu labiausiai susirgo kauniečiai (1626 atvejai), mažiausiai Raseinių gyventojai (68
atvejai). Birštone 7-ąją metų
savaitę užregistruoti 2 gripo
atvejai. Didžiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis 5ąją savaitę Kauno apskrityje
siekė 197,7 atvejus 10 tūkst.
gyventojų.
Nacionalinės visuomenės
sveikatos priežiūros laboratorijos duomenimis, per
2018–2019 m. gripo sezoną,
iš Kaune paimtų 335 virusologinių ėminių nustatyti 165
A tipo gripo virusai (41 proc.
sudarė A(H1)v ir 37 proc.
A(H3N2) tipo virusai). B tipo viruso neišskirta. A tipo
gripo virusai yra labiausiai
patogeniški žmogui ir sukelia sunkiausius susirgimus.
2018–2019 metams iš valstybės biudžeto kompensuojamą sezoninio gripo vakciną
sudarantys trijų gripo virusų
štamai atitiko gripo sezono
metu cirkuliuojančius gripo
viruso tipus.
Sezoninio gripo vakcinos

efektyvumas priklauso nuo
vakcinoje esančio ir aplinkoje cirkuliuojančio gripo viruso antigenų atitikimo, nuo
skiepijamų asmenų imuniteto būklės ir amžiaus. Jei vakcinos antigenų sudėtis atitinka cirkuliuojančias padermes, asmenims iki 65 metų
vakcinos efektyvumas siekia
70–90 %. Vakcinos efektyvumas asmenims virš 65 m. yra
30–40 %, tačiau veiksmingas
siekiant išvengti sunkios ligos formos, komplikacijų ir
mirties. Vakcina nuo gripo
gaminama pagal Pasaulio
sveikatos organizacijos rekomenduojamą antigeninę sudėtį kiekvieniems metams,
jos efektyvumas ir saugumas
yra patvirtintas registracijos
procedūrų metu.
Neilgai trukus sulauksime
ir naujo 2019 – 2020 m. gripo sezono pradžios. Pasiskiepyti sezoninio gripo vakcina
rekomenduojama kasmet
prieš prasidedant gripo sezonui, nes reikia maždaug
dviejų savaičių, kad žmogaus
organizme susidarytų antikūnai kovai su gripo virusu.
Kaip informuoja Valstybinė
ligonių kasa 2019-2020 m.
gripo sezonui valstybės lėšomis rizikos grupių asmenų skiepijimui bus įsigyta
kiek daugiau nei 144 tūkst.
keturvalentės sezoninio gripo vakcinos.
Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro
Kauno departamentas 

Jungtinių Tautų Organizacijos asamblėjoje buvo paminėta Tarptautinė veiksmų prieš branduolinius
bandymus diena. Ši diena
buvo įsteigta 2009 metais
ir jos minėjimas sutampa
su Semipalatinsko branduolinių bandymų poligono uždarymu Kazachstane
1991 metais. Manoma, kad
Semipalatinsko poligone atlikta apie 450 bandomųjų
sprogimų. Pirmasis bandymas įvykdytas JAV
1945 metų liepos
16-ąją.
Iš viso Jungtinės Valstijos įvykdė 1030 bandymų ore ir žemėje.
Į šį skaičių nepatenka Nagasakyje
ir Hirošimoje numestos branduolinės bombos. Sovietų Sąjunga ir jos įpėdinė
Rusija įvykdė 715 bandymų. Trečia vieta atitenka
Prancūzijai – ji atliko 210
bandymų. Jungtinė Karalystė ir Kinija įvykdė po 45
bandymus. Indija surengė
tris bandymus, Pakistanas
du, o Šiaurės Korėja šešis.
Šios valstybės bandymai
chronologiškai yra vėliausi:
2016 metais užfiksuoti du
bandymai, o 2017 metais
dar vienas.
Tarptautinė veiksmų
prieš branduolinius bandymus diena yra viena iš
priemonių kovoti ir žadinti sąžines dėl branduolinių
ginklų pavojaus žmonijai.
Tai rugsėjo 9 dienos diskusijoje pabrėžė ir arkivyskupas Bernardino Auza, nuo-

latinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų Organizacijoje Niujorke.
Pasak jo, tokios dienos
minėjimas yra svarbus „viešojo sąmoningumo stiprinimui ir informavimui apie
branduolinių ginklų bandymų humanitarines pasekmes“. Reikia sukurti sąlygas tokio testavimo uždraudimui, jei norime žengti
žingsnį link nuo branduolinių ginklų laisvo pasaulio.
„Pirmasis branduolinio
ginklo, deja, pavadinto „Trejybė“, bandymas surengtas
prieš 74 metus Naujosios
Meksikos dykumoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Po jo buvo daugiau nei du
tūkstančiai kitų branduolinių bandymų, kuriuos keturiuose kontinentuose ir Ramiojo vandenyno regione
atliko aštuonios valstybės.
Dar prieš šiuos bandymus
Šventasis Sostas išreiškė
didelį nerimą dėl branduolinės energijos panaudojimo prievartai ir nuo to

trofiškas humanitarines ir
ekologines pasekmes, kurias sukelia bet koks branduolinių sprogmenų panaudojimas. Todėl reikia tvirtai
pasmerkti, taip pat atsižvelgiant į atsitiktinio detonavimo dėl kokios nors klaidos riziką, jų panaudojimo
grėsmę ir patį jų turėjimą,
ne vien konfliktuojančias
puses, bet ir visą žmoniją
liečiantį patį jų buvimą, kuris priklauso baimės logikai. Tarptautiniai santykiai
neturi būti tvarkomi bauginimu, karinės jėgos, karinių
arsenalų demonstravimu.
Masinio naikinimo ginklai,
ypač branduoliniai, nekuria nieko kito, kaip tik apgaulingą saugumo jausmą
ir negali tapti taikaus žmonių šeimos narių sugyvenimo pamatu, kuris, priešingai, turi remtis solidarumo
etika. (...) Be to, ginkluotė,
kuri gali sunaikinti žmonių
giminę, yra neprasminga
net ir kariniame plane. Tikras mokslas visada tarnau-

laiko nenustojamai kviečia
uždrausti branduolinių ginklų testus“, – sakė Šventojo
Sosto diplomatas, kuris dar
kartą paragino tas valstybes, kurių dalyvavimas yra
būtinas, ratifikuoti tarptautinį susitarimą dėl branduolinių ginklų bandymų draudimų. Jį ratifikuoti delsiama
jau du dešimtmečius.
Šiame kontekste galima
priminti vieną iš daugelio popiežiaus Pranciškaus
pareiškimų šiuo klausimu.
2017 metų lapkričio pradžioje popiežius kreipėsi į
tarptautinės konferencijos
„Nuo branduolinio ginklo
laisvo pasaulio perspektyvos“ dalyvius.
„Negalima nejausti nerimo, kai svarstome katas-

ja žmogui, tuo tarpu šiandieninė visuomenė atrodo
nejautri joje galbūt su gera
pradine intencija kuriamų
projektų nukrypimams“, –
sakė popiežius.
VATICANNEWS

Ir katalikai juokiasi...

Kartą tėvas Personcijus
gavo gerą pamoką. Jam besimeldžiant atėjo praeivis,
pasibeldė į jo celės duris ir
paprašė:
– Atleisk, gal gali parodyti
man kelią į Aleppo.
– Ne, – atsakė tėvas, – aš
nežinau kelio į Aleppo, bet
žinau kelią į dangų.
– Kaip galiu patikėti tuo,
kuris sakosi žinąs kelią taip
toli, jei nežino kelio savo
apylinkėse.

PRIE VYTAUTO KALNO
Vengrija žada išsiųsti diplomatą į Siriją šylant
abiejų šalių santykiams



Minint rugsėjo 11-osios atakų metines,
D. Trumpas žada smogti Talibanui

Vengrija trečiadienį pranešė apie planus paskirti diplomatą,
kuris nuo kitų metų vykdys „konsulines pareigas“ Damaske.
Tai būtų pirmas atvejis, kai kuri nors Europos Sąjungos
valstybė narė suaktyvina diplomatinę veiklą Sirijoje nuo
pilietinio karo pradžios.
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JAV prezidentas Donaldas Trampas trečiadienį perspėjo,
kad tai, ką jis vadina beprecedenčiu Jungtinių Valstijų
kariuomenės puolimu prieš Talibaną Afganistane, tęsis.
Tai jis pareiškė praėjus penkioms dienoms po to, kai
nutraukė taikos derybas su talibais.
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„Būtent“ festivalis – visuomenės
brandai ir demokratijai

Merės taryboje – tik pritarimai
Mantvydas

PREKEVIČIUS
Rugpjūčio 30 d. vykusiame
Birštono savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomas iš esmės vienas svarbus klausimas, pristatytos
dviejų kompleksų projektinės vizualizacijos bei išklausytas Ivoniškių ir Škėvonių
kaimų gyventojų skundas.
Prie kapinių gyvenanti moteris skundėsi, kad šiuo metu
vandentiekis atvestas į naujai
suprojektuotą kapinių plėtrai
skirtą lauką ir gyventojai negali suprasti, kam geriamojo vandens trasa reikalinga
dirvonuojančiam 8 ha žemės
plotui, kai geriamasis vanduo pagal Europos Sąjungos
direktyvas turi būti įvestas
kiekvienai sodybai, esančiai prie kapinių. Dėl galimo
REKLAMA

gruntinio vandens užteršimo šie gyventojai negali naudotis šuliniais. O gyventojai,
vandentiekio prašantys jau
nuo 2013 metų, dabar turi
galimybę patys savo lėšomis
atsivesti vandentiekį iki savo
sodybos nuo laukuose esančio vandentiekio, kuris siekia
tik moters dirbamos žemės
ribas. Tačiau jos sodyba dar
yra už 100 metrų nuo šios ribos, taigi visiškai neįmanoma
naudotis vandentiekiu, nors
pagelbėti prašyta ne kartą.
Taip pat moteriai kilo klausimas dėl pievoje, kurioje ganomi gyvuliai ir šienaujama,
padarytos laikinos automobilių stovėjimo aikštelės, nors ją
būtų galima padaryti ir kitoje
vietoje. Dabar automobiliai
statomi ant pievos, kurioje
nušienauta žolė naudojama
gyvulių pašarui.
Pasak moters, nors esame
Europos Sąjungoje, tačiau

prioritetas skiriamas kapinėms ir jų lankytojams. Jos
plečiamos ir užima dar daugiau vietos. Beje, jas planuojama įrengti vandeningoje
raisto vietoje, taigi gali būti,
kad karstus teks laidoti į vandens pilnas duobes, padidės
gruntinių vandenų užterštumas (analogiška situacija
yra Kauno miesto kapinėse
Lapių seniūnijoje. Čia prieš
laidotuves vanduo iš duobės išsiurbiamas vandens
siurbliu, o nuleistas į duobę
karstas neretai apsemiamas
dar nebaigus religinių apeigų, – red. past.). Moteris kėlė
klausimą, gal laikas būtų statyti kolumbariumą ir taupyti
dirbamą žemę?
Dar viena Škėvonių kaimo
gyventoja skundėsi, kad pusei kaimo yra atvesta infrastruktūra, o jų pusė, esanti už
kelio, net neįtraukta į detalųjį
planą. Jos mamai savo žemės

teisėtumą jau anksčiau teko
įrodinėti teisme.
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė sakė,
kad moters žemė yra Regioninio parko zonoje, todėl ne
viską galima daryti, be to, ji
peržvelgė ir konstatavo, jog į
iš 6 moters prašymų savivaldybė atsižvelgė į tris, į kitus
tris – ne. Dėl posėdžiui skirto laiko stokos merė paprašė
nutraukti moters prašymus ir
nusiskundimus.
Žmonėms, ko gero, teks susitaikyti, kad Birštono kurortas yra išskirtinai tik Birštono
urbanistinė (miesto) teritorija, o ne apylinkėse esantys
apendiksai, todėl ir dėmesio
daugiau skiriama didesnį turistų skaičių pritraukiančiam
regionui. Tiesa, Ivoniškių
kaimas taip pat yra gausiai
turistų lankoma vieta, jame
kasmet net keliomis dešimtimis padidėja reziduojančiųjų skaičius. Visgi atgulusieji
Ivoniškių kapinėse nemoka
NUKelta Į 8 p. 

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Praėjusį penktadienį ir šeštadienį Birštone šurmuliavo diskusijų festivalis „Būtent“, kuris čia vyksta jau
trečius metus. Ne tik puikus oras ir nuostabus mūsų apylinkių kraštovaizdis
sukvietė į kurortą svečius
iš įvairiausių Lietuvos vietovių.
Ir šiais metais į festivalį
susirinko labai daug jaunimo, jaunų šeimų su vaikais,
taip pat vyresnio amžiaus
žmonių, panorusių dalyvauti diskusijose ir užduoti rūpimus klausimus pranešėjams. Sutikime, festivalių būna nemažai, bet kai kurių jų
tikslas – tik valdžios kritika,
o naudos nedaug. Tačiau yra
ir kitų gyvenimo sferų, kurios
mums įdomios, tik nežinome, kur tas žinias pagilinti,
ko paklausti, kaip nugalėti
baimes ar stereotipus. Kai
pasiklausai pranešėjų ir diskusijų dalyvių pasisakymų,
pasirodo, mes savo mąstymu
dar labai atsiliekame nuo kitų Europos valstybių.
Pasak diskusijų festivalio
organizatorių, vienas iš svarbiausių „Būtent!“ tikslų – pa-

rodyti, kad svarbūs sprendimai neatsiejami nuo požiūrių įvairovės ir skirtingų visuomenės grupių įtraukimo
juos svarstant. Šis festivalis
– tai Lietuvoje puoselėjama
atvira diskusijų erdvė, kuri
padeda kurti demokratišką, vieningą bei pažangią
visuomenę, ugdo diskusijų,
įsiklausymo kultūrą ir toleranciją kitai nuomonei bei
požiūriui.
Šiemet festivalis siūlė daugiau nei 100 diskusijų su daugiau kaip 300
pranešėjų bei moderatorių.
Tiek penktadienį, tiek šeštadienį visose diskusijų erdvėse, visose palapinėse buvo
pilna žmonių. Daugelis vyresnio amžiaus žmonių, norėjusių dalyvauti diskusijose,
ėjo iš anksto užsiimti vietas.
Šeimoms ir patiems mažiausiems dalyviams buvo
parengta speciali programa,
tad reikia pasidžiaugti, kad
festivalio organizatoriai viską labai puikiai apgalvojo ir
suderino. Kol tėvai dalyvavo diskusijose, vyresni vaikai puikiai leido laiką „Vaikų erdvėje“. Jie galėjo pūsti
muilo burbulus, žaisti stalo
ir kitokius žaidimus, dalyvauti dronų pilotavimo, robotikos užsiėmimuose, moNUKelta Į 9 p. 
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PRIE VYTAUTO KALNO
Jungtinėse Valstijose sudužus krovininiam
lėktuvui žuvo du žmonės

Jungtinių klasių būtų įmanoma
atsisakyti per 3–5 metus

Du žmonės žuvo trečiadienį, kai viename Ohajo oro uoste
besileidžiantis krovininis lėktuvas „Convair 440“. rėžėsi į
kelis tuščius ant žemės stovinčius automobilius ir užsidegė.
Kol kas pareigūnai negali pasakyti, ar prieš avariją lėktuvas
davė kokį nors nelaimės signalą.

Merės taryboje – tik pritarimai

ATKelta IŠ 7 p.
gyventojų pajamų mokesčio,
juolab sanatorijose neužsakinėja brangių SPA procedūrų ir
apskritai yra išlaikytiniai, nes
už jų naujųjų namų apšvietimą, vandenį bei atliekų išvežimą tenka sumokėti Prienų
rajono ir Birštono savivaldybėms bei jų gyventojams.
Po Ivoniškių ir Škėvonių
kaimų gyventojų pareiškimo
merė prieš prasidedant posėdžiui pasveikino savivaldybės
darbuotojus su praėjusiais
gimtadieniais. O mero pavaduotojas Vytas Kederys pasveikino merę, tapusią Kauno regiono plėtros tarybos
pirmininke.
Posėdyje dalyvavo visi 15
Tarybos narių.
Pats pirmasis ir svarbiausias posėdyje svarstytas klausimas buvo dėl Birštono savivaldybės administracijos
2016 m. balandžio 21 d. sutarties su UAB „Vytauto sanatorija“ dėl žemės sklypų nuomos nutraukimo. Tai jau bu-

REKLAMA

vo svarstyta anksčiau, o UAB
„Vytauto sanatorija“ žadėjo
įvykdyti numatytus reikalavimus, tačiau nustačius keletą pažeidimų ir neįvykdžius
įsipareigojimo iki rugpjūčio
21 d. sumokėti 44 657 eurus
vėl buvo pasiūlyta šią sutartį
nutraukti. Iki rugpjūčio 21 d.
UAB „Vytauto sanatorija“ sumokėjo tik 22 tūkst. eurų. O
sanatorija paprašė pratęsti
terminus bei netaikyti baudų
ir delspinigių už praėjusius
pradelsimus. Birštono savivaldybės tarybos komitetuose buvo siūlyta nutraukti sutartį, tačiau jos nutraukimo
atveju netaikyti baudos ir
delspinigių.
Į Tarybos posėdį atvyko
UAB „Vytauto sanatorija“ direktorius Norbertas Pranckus
bei sanatorijai atstovaujanti
teisininkė. Ir merė, ir teisininkė apgailestavo, kad sanatorijos atstovai negalėjo dalyvauti komitetų posėdžiuose
ir aiškiau išdėstyti iškilusią
problemą.

Teisininkė pabrėžė, kad dalis pinigų nebuvo sumokėta
dėl infrastruktūros sanatorijos teritorijoje trūkumo, o
įrengti infrastruktūrą plyname lauke nėra lengva. Teisininkė pabrėžė, jog nėra rašytinio garanto, kad savivaldybė
tikrai pratęs sutartį, todėl nėra teisinio pagrindo įmokėti
garantines išmokas. Teisininkė vėl prašė pratęsti terminus
penkeriems metams ir sudaryti tolimesnės veiklos garantijas, t. y. pasirašyti garantinį
raštą dėl sutarties pratęsimo.
Pasak jos, jau yra numatyta
tolimesnė veiklos plėtra bei
naujo, daugiau nei 3000 kv.
m komplekso statyba. Teisininkė žadėjo, kad garantinės
išmokos bus išmokėtos per
10 darbo dienų nuo garantinio rašto pasirašymo.
Norbertas Pranckus minėjo, kad tikisi galimybės tęsti
savo veiklą ir per artimiausius
metus toliau plėstis bei gerinti sanatorijos veiklą, sukurti
300 papildomų darbo vietų.
Tuo tarpu „Vytautas Mineral SPA“ generalinis direktorius Robertas Lukošius pristatė projektą ir sanatorijos
viziją. Sanatorijos vizija siekia ne tik vieną iš Birštono
ežerėlių, bet ir priėjimą prie
Nemuno. Vadovų vizijose yra
grožio, poilsio, turizmo kompleksai bei Nemuno prieplauka su amfiteatru. Nors gražios
vizualizacijos posėdžių salėje
sukėlė šypsenas, pasigirdo
pritarimo kupini šūksniai, ne
vienas posėdžio dalyvis pripažino, kad po daugybės neišpildytų pažadų visa ši prezentacija panaši į Ostapo Benderio Naujųjų Vasiukų viziją.
Merė po prezentacijos pabrėžė, kad nepasitikėjimas
atsirado dėl daugelio klausimų. Kiekvienos statybos kėlė įvairių problemų, o kurorto
valdžia pasigedo sanatorijos
bendravimo sprendžiant tas
problemas.
Tarybos nariui Audriui Šer-

Mažas mokyklas gelbėjančių jungtinių klasių, kurios
mokosi skirtingo amžiaus mokiniai, galėtų pavykti
atsisakyti per 3–5 metus, sako švietimo ministras. Tokio
mokymo kartais sunku išvengti dėl bendruomenės
noro išlaikyti mokyklą, nors joje ir trūksta vaikų.

žentui kilo klausimas, kodėl
sanatorijos savininkai savo
projektams įgyvendinti nori
penkerių metų, o ne mažiau.
Sanatorijos atstovai paaiškino, kad labai sunku įvertinti
žmonių srautą, todėl jie apmąsto, kaip reikės paviešinti
savo veiklą ir pritraukti žmones – tam reikės nemažai
laiko. Vengdami per didelės
apyvartos ir galimo bankroto dėl plėtros išlaidų, sanatorijos vadovai nori apsidrausti nuosaikumu ir ne itin greita plėtra.
Tarybos narė Valė Petkevičienė informavo, kad beveik
visi sanatorijos projektai vienaip ar kitaip patyrė fiasko,
terminai buvo neįvykdyti,
trūko ir bendravimo, todėl
jos nuomonė apie bendradarbiavimą su sanatorija nėra labai gera. Sanatorijos teisininkė sakė, kad pradedant
įvairias statybas pasirašomos
ilgalaikės sutartys, kurios per
keletą metų gali kardinaliai
pasikeisti, todėl sanatorijai
tenka ir laviruoti, ir bandyti
tęsti darbus net ir sunkiomis
sąlygomis.
Tarybos narė Jurgita Šeržentienė klausė dėl finansavimo partnerių, nes artėjant
ekonominiam sąstingiui bankų pasiūlymai nebus tokie palankūs. N. Pranckus teigė, jog
sanatorija jau turi gerą vardą tarp bankų, be to, bankai
supranta, kad turint didelį
objektą galima realiau išpildyti ateities vizijas. Tolimesnėje plėtroje numatytas ir Europos fondų finansavimas.
Juozas Aleksandravičius
abejojo, ar savivaldybė neįsivels į sudėtingus teisinius
ginčus pasirašydama papildomas garantijas.
Merės pavaduotojas V. Kederys patvirtino, kad jis, nors
ir turėjo abejonių, dabar yra
įsitikinęs gerais sanatorijos
norais ir kvietė visus balsuoti
už sutarties pratęsimą.
Tuo tarpu merė staiga išsakė ne itin protu suvokiamą,
bet jau Birštono politikoje nebestebinantį pasiūlymą. Anot

Tarybos narių, dar išvakarėse
merė buvo už sutarties nutraukimą ir posėdžiui buvo
parengtas sprendimo projektas dėl nuomos sutarties
nutraukimo, tačiau posėdžio
metu ji pasiūlė Tarybai balsuoti už nuomos pratęsimą
ir neįpareigoti sanatorijos sumokėti delspinigius ir baudas.
Negana to, merė skubino kuo
greičiau, Tarybos posėdžio
metu parengti kitą sprendimą – dėl sutarties pratęsimo
ir dar šiame posėdyje balsuoti už tai, nekreipiant dėmesio
į jau paruoštą sprendimą dėl
sutarties nutraukimo, į Tarybos narių bei specialistų abejones, ar protinga taip greit
apversti sprendimo projektą
aukštyn kojomis ir, neturint
pakankamai laiko su juo susipažinti, už jį balsuoti.
Ir nors kilo abejonių dėl
tokios skubos, merė vis tiek
siūlė kuo greičiau išnagrinėti šį klausimą tuoj pat, tą pačią dieną.
Vėliau iš neformalių merės
replikų sanatorijos atstovams
paaiškėjo, kad sanatorijos atstovai jau numatę paramos
gavimo procesą, todėl palankaus sprendimo jiems reikia
kuo skubiau. Merė galiausiai
išreiškė nusivylimą, kad tiek
laiko yra vilkinamas sutarties
pratęsimas ir jo negalima priimti tą pačią dieną, nors toks
klausimas ir projektas nebuvo apsvarstytas, jam nebuvo
pasirengta ir jis nebuvo planuojamas.
Nors buvo tartasi balsuoti
prieš sutarties nutraukimą, o
kitam posėdžiui paruošti sutarties pratęsimo projektą,
tuoj pat buvo sudaryta specialistų komanda, kuri posėdžio metu parengė kitą sprendimo projektą.
Tarybos posėdyje aptarus
kelis kitus klausimus, naujasis projektas buvo įteiktas
merei bei visai Tarybai. Pristatydama naują projektą
merė džiaugėsi ir vis pritardavo naujajam sprendimo projektui, kuriuo iki 36 mėnesių
pailgintas sanatorijos veiklos

pradžios terminas.
Tarybos nariui Dariui Šeškevičiui kilo klausimas, ar
konkurso sąlygose buvo numatytas sutarties projektas,
nes paaiškėjo, kad kai kurie
projekto punktai nėra aiškūs
(arba žinomi) Tarybos nariams. Tarybos narė Jurgita
Šeržentienė pasiūlė išdėstyti įsipareigojimus pamečiui,
pvz., 2020 m. sanatorija privalėtų gauti leidimą statyboms, 2012 m. pradėti statybas. Tačiau teisininkė abejojo,
ar verta taip nustatinėti, nes
sanatorija tikrai yra įsipareigojusi atlikti savo darbus ir
tikrai dirbs.
Galiausiai 11 Tarybos narių balsavo prieš nuomos
nutraukimo sprendimo projektą, 4 susilaikė ir 10 tarybos
narių balsavo už staiga atsiradusį sutarties pratęsimo projektą. 5 susilaikė.
Vėliau pereita prie paprastesnių, administracinių klausimų sprendimo.
Tarybos posėdyje nustatyti fiksuoti pajamų dydžiai
už vertimąsi veiklomis pagal
verslo liudijimus bei lengvatos jiems. Taip pat numatyta,
kad Birštone 2019 metais nebūtų renkama vietinė rinkliava už prekiavimą skvere prie
Jaunimo ir Kęstučio gatvių.
Tarybos narys Juozas Aleksandravičius akcentavo, jog
gal reikėtų į skvero teritoriją įleisti transportą tik prekėms iškrauti arba pakrauti
ir neužimti aikštelės visą laiką. Sprendimas dėl rinkliavos
priimtas vienbalsiai.
Vienbalsiai priimtas ir
sprendimas dėl vietinei įstaigai Birštono miesto tvarkymo tarnybai Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Birštono
savivaldybės administracijos buhalterinėje apskaitoje
apskaityto biologinio turto,
kurio bendra įsigijimo vertė – 506 250 Eur, perdavimo
valdyti, naudoti ir disponuoti
juo patikėjimo teise.
(Tęsinys kitame
numeryje)

PRIE VYTAUTO KALNO
JAV mini rugsėjo 11-osios atakų metines

ŠEŠTAdienis,
2019 m. rugSĖJO 14 d.,
naujasis gĖlupis

R. Janutienės bylą dėl šmeižto
nagrinėjantis teismas prašo VRK
naikinti jos neliečiamybę

Amerikiečiai trečiadienį minėjo rugsėjo 11-osios atakų
Jungtinėse Valstijoje metines, dalyvaudami atminimo
ceremonijose ir savanorių akcijose, ragindami „niekada
nepamiršti“ prieš 18 metų šalį sukrėtusių išpuolių. 2001
m. rugsėjo 11-ąją atakų Niujorke metu žuvo beveik 3 tūkst.
žmonių.

Vilniaus miesto apylinkės teismas antradienį kreipėsi
į Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK), prašydamas
panaikinti kandidatės į Seimą Rūtos Janutienės
neliečiamybę. Buvusi laidų vedėja kaltinama šmeižtu.

„Būtent“ festivalis – visuomenės brandai ir demokratijai



HOROSKOPAS
Rugsėjo 16-22 d.

PEDAGOGAS

REKLAMA

„Romų kilmės juodaodis gėjus arba kokiais stereotipais
vadovaujamės?“ buvo aptarta ir diskriminacijos bei
stereotipų tema. Ši diskusija sulaukė daug dėmesio ir
susidomėjimo, nes visi dalyviai buvo įdomūs, atviri, nestokojantys sveiko humoro
jausmo.
Diskusijoje dalyvavo Lietuvos žydas Daniel Lupshitz,
lygių galimybių ekspertas,
LGBT teisių gynėjas, Vilniaus
savivaldybės tarybos narys
Tomas Vytautas Raskevičius
bei Tautinio mažumų departamento Tautinių mažumų
politikos analizės ir informacijos skyriaus vedėja Vaiva
Vėželytė-Pokladova.
Savo pastebėjimais labai šmaikščiai dalijosi T. V.
Raskevičius. Jis sakė jaučiąs
didesnį nei įprasta žmonių
bei kolegų taryboje dėmesį, nes Lietuvoje dar vyrauja nepagrįsti stereotipai, kai
žmonės, kažko nežinodami
ir bijodami paklausti, prisikuria savo „pasakėlių“. Tai labai vaizdžiai patvirtino ir D.
Lupshitz, papasakojęs, kaip
buvo sukurtas mitas, esą žydai mylisi per paklodę. Taip
pat buvo kalbėta ir apie negalią turinčių žmonių vietą
paprastame kasdieniame gyvenime, ir požiūrį į juos. Juk
neįgalieji yra tokie pat žmonės kaip ir mes, o ne ateiviai
iš kitos planetos...
Festivalyje buvo diskutuojama įvairiausiomis temomis: apie nacionalinio
aukštojo mokslo identitetą,
naujas technologijas, ateinančias ir jau esančias, apie
verslo plėtojimo galimybes,
„startuolius“, robotizavimo ir
dirbtinio intelekto kuriamus
iššūkius, politiką keičiančias

technologijas.
Festivalyje buvo galima
sutikti daug žymių mūsų šalies ir iš užsienio atvykusių
svečių. Daugelis birštoniečių stebėjo ir džiaugėsi, kad
„gyvai“ pamatė LTOK prezidentę Dainą Gudzinevičiūtę,
žurnalistus ir laidų vedėjus
Ritą Miliūtę, Edmundą Jakilaitį, atlikėjus Algirdą Kaušpėdą, Jurgį Didžiulį, Vasario
16-osios Akto atradėją profesorių Liudą Mažylį, VU istorikus Alfredą Bumblauską,
Norbertą Černiauską, Bernardą Gailių, prof. psichologą E. Laurinaitį, kai kuriuos
vyriausybės ir Seimo narius,
žymius finansininkus bei
mokslininkus, verslininkus
ir kitus dažnai TV ekrane matomus žmones.
Šis festivalis – unikali galimybė paklausti, sužinoti,
padiskutuoti. Šis diskusijų
festivalis yra puiki galimybė
sukurti naujas tradicijas mūsų šalyje. Daugelis kalbintų
žmonių mano, kad tai turėtų
būti kasmetinis, tradicinis visuomeniškų piliečių, verslo,
mokslo, nevyriausybinių organizacijų ir politikos atstovų susitikimas. Toks tiesioginis bendravimas padeda
stiprinti Lietuvos visuomenę,
puoselėti diskusijų kultūrą.
Kai šis diskusijų festivalis
buvo rengiamas pirmą kartą, patys birštoniečiai labai
baiminosi. Kas žino, kokie

suvažiuos žmonės, kaip jie
elgsis? Juk festivaliuose visko būna... Tačiau dabar visi
žino, kad į diskusijų festivalį susirenka visuomeniški,
bendraujantys, kultūringi ir
išsilavinę žmonės.
Teko kalbėtis su pažįstamais, atvykusiais iš Kupiškio, Kaišiadorių, Vilniaus
bei Kauno. Jie visi džiaugėsi, kad festivalis nuostabus,
kad tokio renginio nesitikėjo pamatyti.
Festivalį inicijuoja viešoji
įstaiga „Visos idėjos“, organizuoja Atviros Lietuvos fondas, Britų tarybos ir Šiaurės
ministrų tarybos biurai Lietuvoje, bankas „Swedbank“.
Partneriai – Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių
ir politikos mokslų institutas,
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba. Temas festivaliui
ruošė daugiau nei 20 skirtingų organizacijų, padėjo
ir žmonės, pateikdami temų
pavadinimus, pasiūlymus.
Tad reikia tikėtis, kad šios
geros iniciatyvos Lietuvoje
prigis ir mes mokysimės kovoti su stereotipais, mokysimės tolerancijos, domėsimės politika ir politikais, vis
labiau į mūsų gyvenimą ateinančiomis naujomis technologijomis, priimsime ateities
keliamus iššūkius. Jeigu ko
nesuprantame, nebijosime
paklausti, o ne kursime savus
mitus ir paaiškinimus.

Algirdas Seniūnas



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)

Savaitės pradžioje galite kiek ir patinginiauti, nesistenkite nudirbti visų
darbų iš karto. Ketvirtadienį ir penktadienį kuo daugiau laiko praleiskite
vienas. Savaitgalį laukite nemažų pokyčių namuose. Jie nebus labai džiuginantys, bet ir ne tokie blogi, kaip jums
gali pasirodyti.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Šią savaitę būkite pasiruošęs daugkartiniams jūsų kantrybės išbandymams. Drąsius planus lydės audringos emocijos. Nesivaržykite garsiai
reikšti savo nuomonę. Tiesa, savaitės viduryje dėl to galimi nesutarimai šeimoje.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Savaitės pradžioje pasirūpinkite savo
paties finansiniais reikalais, o savaitės
viduryje veikiausiai teks padėti draugui. Protingas patarimas bus vertesnis ir už pinigus. Savaitgalį laukia
svarbūs darbai ir sprendimai.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Tai, ką suplanuosite pirmomis savaitės dienomis, pasiseks ir įgyvendinti.
Vėlesni ketinimai veikiausiai taip ir
liks tuščios fantazijos. Dalykinė komandiruotė bus sėkminga, ypač jei
važiuoti tektų toli. Šeštadieninė išvyka su šeima padės sutvirtinti asmeninius ryšius ir tarpusavio supratimą.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Pirmadienį visame kame ieškokite slaptų motyvų. Savaitės viduryje
sunkiai seksis tramdyti emocijas. Nepatartina vesti derybų ar priiminėti
svarbius sprendimus. Pasitikėkite
profesionalų patarimais, perleiskite iniciatyvą artimam ir patikimam
žmogui.

MERGELĖ
(08.22-09.23)

Jei įsivelsite į intrigas ar kišite nosį ne į
savo reikalus, pirmomis savaitės dienomis galite susipykti su bendradarbiais.
Jausitės kur kas geriau ir elgsitės protingiau, jei būsite pakankamai užsiėmęs,
ypač antroje savaitės pusėje. Antraip galite būti perdėm emocingas ir irzlus.



ATKelta IŠ 7 p.
kytis atrasti gamtoje įvairių
stebuklų. Taigi vaikai buvo
atitraukti nuo kompiuterių
ar mobiliųjų telefonų, bendravo, susipažino su bendraamžiais iš kitų Lietuvos vietų.
Labai įdomu buvo patiems
pasigaminti iš medžio kokį
nors daiktą. Daugelis vaikų
su pasididžiavimu nešėsi
mažas kėdutes ar suoliukus,
kuriuos pasigamino patys,
padedami tėvelių.
Dėmesio sulaukė ir „Birštoniečių stotelė“, kur buvo
galima pažinti Birštoną per
pojūčius: kvapą, garsą, lytėjimą...
Penktadienio vakarą daugelis birštoniečių bei svečių
dalyvavo diskusijoje apie
Birštono netolimą ateitį –
2050-uosius metus. Diskusijoje dalyvavo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, sanatorijos „Versmė“
direktorė Rasa Noreikienė
bei svečiai R. Baranauskas ir
A. Gučas.
Įdomu, koks bus Birštonas po daugiau nei 30 metų? Žmogaus gyvenime tai
didelis gyvenimo tarpsnis, o
miesto – daug mažesnis. Pasak merės, didžiausia siekiamybė, kad Birštonas būtų žalias ir ramus, jaukus karališkas kurortas su puikiai išvystyta infrastruktūra, nedideliu
ir tvarkingu senamiesčiu bei
karališkos kokybės paslaugomis. Pats miestas neturi didelių galimybių plėstis,
tad esamas erdves reikia
išnaudoti racionaliai. Kaip
daugelis birštoniečių ir tikisi, kurorto ateitis siejama su
sveikatinimu, sanatorijomis,
SPA centrais. Birštonas – vieta, kurioje gera gyventi.
Penktadienį diskusijoje



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje tikriausiai ne vieną
žmogų nemaloniai nustebinsite savo
nepaprastu užsispyrimu. Nepervertinkite savo asmeninio žavesio ir sugebėjimų. Penktadienį neplepėkite apie
savo asmeninius planus ar svajones
net su geru pažįstamu. Savaitgalį galimi nesutarimai ar net rimtas konfliktas
su artimaisiais.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Jau pirmadienį jūsų kelyje iškils nemaža kliūčių, ir tik griežta drausmė padės
jas sėkmingai įveikti. Pirmiausia ir daugiausia reikalaukite iš savęs. Savaitės
viduryje galite jaustis kiek nesavas, visų atstumtas ir pamirštas. Nepasiduokite depresijai, padėtis kur kas geresnė,
nei jums atrodo.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Savaitės pradžioje gali pasitaikyti galimybė pelningai investuoti ar kaip kitaip
gauti netikėtą pelną. Nuo antradienio iki
ketvirtadienio nieku būdu nesikiškite į
asmeninius artimų bičiulių ar šeimos
narių reikalus, kita vertus, neišsisukinėkite nuo atsakomybės. Savaitgalį
kažkas labai tikėsis jūsų pagalbos ar
paslaugos.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Pirmadienį galite susirasti naują ištikimą bičiulį, jei tik rasite laiko jį pastebėti
ir tinkamai įvertinti. Savaitės viduryje
jūsų paramos ar bent dėmesio labai
lauks vyresnieji šeimos nariai. Tik nenusileiskite visiškai niekuo nepagrįstiems reikalavimams ar užgaidoms.
Trumpa savaitgalio išvyka bus visokeriopai sėkminga.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Imkitės tik tų darbų, kurių prasme ir
sėkme nuoširdžiai tikite ir nedalykite
neapgalvotų pažadų. Savaitgalį saugokitės įžeisti sutuoktinį ar kitą labai artimą žmogų. Stenkitės neprimesti kitam
savo nuomonės.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Pats laikas sukaupti visą savo valią ir
vėl grįžti į įprastas vėžes. Nauji takai
nebūtinai yra geresni, o jūsų atveju jie
veikiausiai veda tiesiog aklavietėn. Antroje savaitės pusėje vargu ar išsipildys
tiek jūsų paties, tiek kitų žmonių jums
duoti pažadai.
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Teismas išteisino gydytoją, atlikusią
eutanaziją demencija sergančiai pacientei

Nyderlandų teismas trečiadienį išteisino gydytoją, atlikusią
eutanaziją demencija sergančiai pacientei, o tai buvo pirmoji
tokio pobūdžio byla šalyje, kuri pirmoji pasaulyje įteisino
eutanaziją. Šis sprendimas yra laikomas svarbiu šalyje, kuri
2002 metais pirmoji pasaulyje įteisino eutanaziją.

Aptarė siūlymą drausti parduotuvėse
eksponuoti tabako gaminius

Vyriausybė pasitarime aptarė idėją drausti parduotuvėse
demonstruoti tabako gaminius ir su jais susijusius
įrenginius, įskaitant elektronines cigaretes ir IQOS įrenginius.
Sveikatos apsaugos ir Ekonomikos ministerijoms
nesutariant dėl siūlymo, diskusija vyks toliau.

Atmintis – metai ir likimas

RENGINIAI BIRŠTONE
Rugsėjo 14 d. 20:00 val. Koncertas “Duo
Colore”. Vieta: Eglės sanatorija
Rugsėjo 15 d. 20:00 val. Kino filmų vakaras. Vieta: Eglės sanatorija
Rugsėjo 16 d. 17:00 val. Draugiškos šachmatų varžybos. Vieta: Eglės sanatorija
Rugsėjo 16 d. 15:00 val. Turas „Grožėkitės

Birštonu, važiuojant elektromobiliu“.
Vieta: Eglės sanatorija
Rugsėjo 16 d. 16:00 val. Kineziterapija

nėščiosioms. Vieta: Eglės sanatorija

Rugsėjo 16 d. 16:00 val. TRX funkcinė treni-

ruotė su diržais. Vieta: Eglės sanatorija

Rugsėjo 17 d. Įvadas į relaksaciją, kon-

centraciją ir meditaciją. Vieta: Eglės
sanatorija

Rugsėjo 17 d. 15:00 val. Turas „Grožėkitės

Čia buvo Saša
Žanras: Drama
Sukurta: Lietuva
Platintojas: Dansu films, VŠĮ
Režisierius: Ernestas Jankauskas
Vaidina: Gabija Siurbytė, Valentin Novopolskij, Markas Eimontas
Trukmė: 1h 36 min
Tai nuoširdus ir linksmas filmas apie porą, kuri nusprendžia
įsivaikinti išvajotą mažą mergaitę, tačiau vietoj jos jiems pasiūlomas paauglys Saša.
Direktorė potencialius įtė-

vius įkalba su berniuku drauge
praleisti dieną. Kai Jurga pasiduoda jos spaudimui, prasideda trijulės gyvenimą pakeisiantys įvykiai. Įtemptai dienai
baigiantis, kiekvienas privalės
atsakyti į klausimą – kas gi yra
tikroji šeima?
Filmas lietuvių kalba, be
subtitrų.
Režisierius: Ernestas Jankauskas
Vaidina: Gabija Siurbytė, Valentin Novopolskij, Markas Eimontas
Anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=FmZ_q5cuzEM 

Birštonu, važiuojant elektromobiliu“.
Vieta: Eglės sanatorija

Rugsėjo 17 d. 17:00 val. „Gymstick treni-

ruotė“. Vieta: Eglės sanatorija

Rugsėjo 17 d. 19:00 val. „Auksinis pro-

tas“ Birštone! Vieta: Birštono kultūros
centras

Rugsėjo 17 d. 20:00 val. Muzikinis va-

karas „Rudens rapsodija“. Vieta: Eglės
sanatorija
Rugsėjo 17 d. 14:00 val. Šiaurietiškas

ėjimas kartu su treneriu. Vieta: Eglės
sanatorija

Rugsėjo 18 d. 17:30 val. Zumbos treni-

ruotė su Sonata Visockiene. Vieta: Eglės
sanatorija
Rugsėjo 18 d. 15:00 val. Turas „Grožėkitės

Birštonu, važiuojant elektromobiliu“.
Vieta: Eglės sanatorija
Rugsėjo 18 d. 16:00 val. Kineziterapija

nėščiosioms. Vieta: Eglės sanatorija

Rugsėjo 18 d. 16:00 val. TRX funkcinė treni-

ruotė su diržais. Vieta: Eglės sanatorija

Rugsėjo 18 d. 20:00 val. Magijos šou. Vieta:

Eglės sanatorija

Rugsėjo 19 d. Įvadas į relaksaciją, kon-

centraciją ir meditaciją. Vieta: Eglės
sanatorija

Atrodo, kad visai neseniai
būdami vaikais lakstėme
judriomis dulkėtomis Birštono gatvėmis, žaidėme basi futbolą – gainiojome guminį kamuolį po bekraštę
aikštę ir pradedant 1964aisiais – prieš 55 metus auklėtojos Marytės Jokimienės mokomi – taisyklingai
dailyraščiu bandėme rašyti žodį MAMA...
Rugpjūčio mėnesį žemė
priglaudė ir pasiglemžė amžiams birštoniečio š. a. Viktoro Ragovskio kūną.
Netekties valandą suvoki,
kad mus palikusi asmenybė
– mūsų sudėtinė bendruomenės dalis, kuri užėmė savo vietą visatoje ir gimė su
tikslu bei misija, o jai mirus,
lieka tuštuma – neužbaigti
darbai...
Su metais pradedame
daug ką kitaip suprasti ir
esmę matome kitomis akimis, tik gaila, kad laiko nepasuksi atgalios – nesugrąžinsi

vaikystės ir jaunystės...
Nuotraukos, kaip tų dienų
nebylūs liudininkai, mums
primena praeitį, nueitą mūsų gyvenimo kelią ir priverčia prisiminti tuos, kurie
mūsų egzistavimo atkarpoje įsiliejo į visos visuomenės gyvenimą, ir be jų (nors
bandome gyvenime susiieškoti naujų veiklos formų
ir draugystės objektų) mes
jaučiame savotišką vienatvę.
Girdėtas posakis, kad laikas
gydo žaizdas, tėra bandymas
save apgauti, nes laikus „užgydo“ tik buvusią tuo metu
įtampą, sumažina stresą ir
užslopina jausmus.
Š. a. Viktoras Ragovskis
– savas bičiulis, kaip ir dauguma, po mokslų mokykloje pabirusių iš Birštono po
svietą... Įstojo, baigė Alytaus
politechnikumą ir įgijo pramonės įmonių montavimo
ir remonto specialybę (sutrumpintai PĮMR). Pašauktas tarnauti buvusioje tary-

binėje kariuomenėje ir 1979
metais sugrįžęs į Birštoną po
tarnybos įsiamžino unikalioje vienintelėje išlikusioje
istorinėje nuotraukoje kartu su beveik bendraamžiais
birštoniečiais: iš kairės stovi Romas Kručkas, šalimais
– pats Viktoras tarnybos
uniforma. Sėdi iš kairės: Albinas Stapčinskas (geranoriškai pramintas „stopke“)
ir šalimais Algis Jaruševičius
(„goša“). Prieš 40-metį užfiksuotoje nuotraukoje matome keturis jaunus Birštone
gimusius vyrus, jų veiduose
įamžintas optimizmas – noras gyventi, kaip ir žaisti kurorte futbolą...
Po armijos Viktoras pagal
specialybę ilgus metus dirbo mechaniku Prienų rajkoopsąjungoje. Sukūręs šeimą
su dzūkute Romute Miškinyte, kilusia nuo Ponkiškių už
Simno, apsigyveno Birštone.
Viktoro žmona š. a. Romutė
dirbo Birštone prekybos sferoje (nuotraukoje Romutė ir
Viktoras Ragovskiai). Šeima
išaugino dukrą Irmą ir susilaukė anūkės Simonos. Paskutiniais gyvenimo metais
Viktoras labai norėjo susitikti su buvusiais bendraklasiais, pabendrauti ir prisiminti prabėgusią vaikystę
ir jaunystę...
Nešiokime savo širdy išėjusį Amžinybėn Viktorą,
birštoniečius, o ir visus sutiktus mūsų kelyje žmones,
nes gyvenimas – tai šventė,
kaip ir šventė mums buvo
juos pažinoti bei tobulėti su
jais - pažinti gyvenimą.
Mirus birštoniečiui š. a.
Viktorui Ragovskiui, nuoširdžiai užjaučiame dukrą
Irmą, anūkę Simoną, brolį
Algį su šeima.
Birštono vidurinės mokyklos buvę bendraklasiai nuo
1964 metų 

Rugsėjo 19 d. 19:00 val. Šokių terapija.

Vieta: Eglės sanatorija

Rugsėjo 19 d. 15:00 val. Turas „Grožėkitės

Birštonu, važiuojant elektromobiliu“.
Vieta: Eglės sanatorija
Rugsėjo 19 d. 17:00 val. „Gymstick treni-

ruotė“. Vieta: Eglės sanatorija

Rugsėjo 9 d. 20:00 val. Edukacinė pro-

grama “Kaip tapti laimingu”. Vieta: Eglės
sanatorija
Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt
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TV PROGRAMA
S. Skvernelis: nacionalinį stadioną turėsime
ne sostinėje, o Kaune

RUGSĖJO
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Daiktų
istorijos 07:00 Klausimėlis 07:15 Bebė ir Tina. Beviltiškai užkerėti
09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Didžiųjų kačių
žaidynės 12:55 Pasaulio
dokumentika. Neatrasti Kolumbijos kampeliai.Makarenos kalnynas.
Gamtos lobynas... 13:50
Džesika Flečer 8 15:28 Loterija „Keno Loto“.” 15:30
Žinios. Orai 15:45 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
Muzikinis pokalbių šou
„Vakarėja“ su Martynu
Starkumi. 19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.” 20:30 Panorama 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 dokumentika. Neatrasti Kolumbijos
kampeliai.Makarenos kalnynas. Gamtos lobynas...
04:00 Klausimėlis 04:25
Džesika Flečer 8
07:05 Tomas ir Džeris
(136,137,138) 07:35 Broliai meškinai. Nuotykių
ieškotojai (17,18) 08:05
“Nickelodeon” valanda.
Monstrai prieš ateivius
(17) 08:30 Riterių princesė Nela (23) 09:00 Tomo ir Džerio nuotykiai (1)
09:30 Ogis ir tarakonai
(19,20,21) 10:00 KINO
PUSRYČIAI Monstrų biuras 11:55 Padangių gimnazija 13:55 Keistuolis
Deivas 15:45 Išleistuvės
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 SUPERKINAS. PREMJERA Dagas iš akmens amžiaus
21:10 Naujokas 23:35
Mano kaimynė - pornožvaigždė 01:35 Žudikų
brolija

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 Gardu 8/2s. 10:00 Būk sveikas! 2/2s. 10:30 Penkių
žvaigždučių būstas 7/2s.
11:00 Laimingas nelaimėlis 13:10 Spąstai tėvams 15:45 Ekstrasensų
mūšis 15 17:25 Aplink Lietuvą. 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 Universalus karys. Atpildo diena
03:25 Vizijos 05:45 Televitrina 3

BTV

06:05 Kvailiai šėlsta
(7,8,9) 07:30 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (27) 08:30 Kvailiai
šėlsta (10) 09:00 Varom!
(10) 09:30 Varom! (3)
10:00 Lietuvos Hipokratas 10:30 Didžioji žydrynė
(3) 11:50 Ekstremalūs išbandymai (15) 12:20 Būk
ekstremalas (23) 12:50
Džeimis gamina Italijoje
(5) 14:00 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (3) 14:55 Ekstrasensų
mūšis (11) 17:25 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (28) 18:25 Pavojingi
kaimynai (7) 19:30 Muzikinė kaukė 22:05 MANO
HEROJUS Degantis žmogus 01:00 AŠTRUS KINAS
Juodasis lietus

07:03 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „Lietuvos mokslininkai. Vladas
Zulkus“ 07:55 „Pasaulio turgūs“ (7,8) 09:00
„Nuostabūs pojūčiai“
(6) 09:30 Vantos lapas
10:00 Grilio skanėstai
10:30 „Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte“. Artūras Zuokas 11:00 Laikykitės ten
12:00 „Inspektorius Luisas“ (6/4) 14:00 „Ragana“ (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 tiesiogiai su D. Žeimyte. Erikas
Pavlovičius“ (advokatas)
19:00 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu 20:00
Žinios 20:28 Orai 20:30
TV3
„Šviesoforas” (1/57) 21:00
06:15 Televitrina 3 06:30 „Šviesoforas” (2/1) 21:30
Elena iš Avaloro 1/15s. „Pamiršk mane” (2/34,35)
07:00 Bakuganas. Ko- 22:30 Žinios 22:58 Orai
REKLAMA
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Estija svarsto galimybę vienašališkai
panaikinti bevizį režimą ukrainiečiams

Lietuvos nacionalinis stadionas bus ne sostinėje, o Kaune,
įsitikinęs premjeras. Jo teigimu, jei projektą Vilniuje būtų
įgyvendinusi ne savivaldybė, o Vyriausybė, stadionas jau
stovėtų. Vilniaus meras tvirtina, kad jei Vyriausybė įvykdys
savo įsipareigojimus, stadionas Vilniuje bus.
ŠEŠTADIENIS

ŠEŠTAdienis,
2019 m. rugSĖJO 14 d.,
naujasis gĖlupis

Estijos radikalių pažiūrų vidaus reikalų ministras
nurodė atlikti teisinį tyrimą, ar jo šalis galėtų
vienašališkai panaikinti Europos Sąjungos suteiktą
bevizį režimą Ukrainai, sakydamas, kad ji „patiria
migracijos spaudimą iš Rytų“.

SEKMADIENIS
vyrų krepšinio čempiona- 20:30 „Šviesoforas” (2/2,3)
23:00 Laikykitės ten. PoRUGSĖJO
to apžvalga 1/37s. 11:00 21:30 „24/7“ 22:30 Žinios
kalbiai. J 00:05 „Karo
merginos“ (1/11,12) 02:15
Pasaulio vyrų krepšinio 22:58 Orai 23:00 LaikykiLaikykitės ten su Andriučempionatas 2019. Rung- tės ten. Pokalbiai. A 00:05
mi Tapinu. N-7. 03:45 Detynės dėl 3 vietos. Rungty- „Inspektorius Luisas“ (6/4)
nių pertraukoje – “Krepšinio 02:15 „Rojus“ (16,17) 03:40
konstrukcijos su Edmundu
Jakilaičiu 04:30 „Žmogus 06:00 Lietuvos Respubli- namai” 92 12:55 Krepšinio „Pagrindinis įtariamasis“
kos himnas 06:05 Ypa- namai. Pasaulio vyrų krep- (2/1) 05:10 „24/7“ 05:50
be praeities“ (13,14)
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ŠEŠTAdienis,
2019 m. rugSĖJO 14 d.,
naujasis gĖlupis

TV PROGRAMA
Dėl Kauno rajono prisijungimo Vyriausybei
svarbiausia bus gyventojų nuomonė

Ispanija: negalima daryti daugiau jokių
nuolaidų dėl „Brexit“

Sprendžiant dėl Kauno miesto savivaldybės planų
prisijungti dalį rajono Vyriausybei svarbiausiu argumentu
bus rajono gyventojų nuomonė, sako premjeras. Kauno
miesto savivaldybės taryba nusprendė siūlyti Vyriausybei
dalies Kauno rajono seniūnijų prijungimą prie miesto.
PIRMADIENIS
RUGSĖJO
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Lietuva 06:30 Žinios. Orai.
09:20 Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė policija
1 11:10 Komisaras Reksas
12:00 Beatos virtuvė 13:00
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02:25 Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė 3/27s.

06:40 Mentalistas (13)
07:25 Pragaro virtuvė (21)
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je 3146 10:00 Meilės sim- genas” 23:30 Delfi dėme- metai. Malonė 00:00 DW
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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 Loterija „Keno Loto“.”
20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija
„Jėga“.” 21:30 Nacionalinė
ekspedicija 22:30 Dviračio
žinios 23:00 Premjera. Užverbuotas 23:45 Komisaras
Reksas 00:30 Tėčio reikalai
01:00 LRT radijo žinios

Ispanijos vyriausybės vadovas Pedro Sanchezas (Pedras
Sančesas) trečiadienį pareiškė, kad Europos Sąjunga
daugiau neturėtų daryti jokių nuolaidų Jungtinei
Karalystei, kuriai, panašu, gali tekti palikti Bendriją
nesudarius susitarimo.

TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai
260 19:30 Prieš srovę 19/3s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/4s. 21:00 TV3 vakaro
žinios 148 21:52 TV3 sportas
1 21:57 TV3 orai 148 22:00
Rytoj viskas prasideda iš
naujo 00:25 Įrodytas nekaltumas 1/12s. 01:20 X
mutantai 1/2s. 02:10 Rouzvudas 1/15s. 03:00 Imperija 2/10s. 03:50 Įrodytas
nekaltumas 1/12s. 04:45
Naujakuriai 4/8s. 05:10
Svotai 4/14s.

BTV

06:40 Pragaro virtuvė (22)
07:35 Kijevo operatyvinė
grupė (13) 08:35 Teisingumo agentai (16) 09:35
Kobra 11 (12) 10:35 Ekstrasensų mūšis (12) 13:05
Mano virtuvė geriausia (1)
14:50 Kijevo operatyvinė
grupė (14) 15:55 Teisingumo agentai (17) 17:00
Info diena 17:30 Kobra 11
(13) 18:30 Mentalistas (15)
19:30 Mirtinas ginklas (6)
20:30 Kvailiai šėlsta (12)
21:00 Smūgio banga. Akimirka iki katastrofos 22:50
06:05 Mano gyvenimo Patriotų diena 01:20 Mirtišviesa (1069,1070,1071) nas ginklas (6)
07:30 Tomas ir Džeris
(145,146,147) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 06:13 Programa 06:14 TV
(186,187) 09:55 Mirtinas parduotuvė 06:30 Kaimo
ginklas (16) 10:55 Super- akademija 07:00 „Mentamamos (3) 11:30 Rimti listas“ (10) 08:00 Reporreikalai 2 (3) 12:00 Bjauru- teris 08:50 Sportas 08:58
sis ančiukas Niujorke (36) Orai 09:00 Laikykitės ten
13:00 Paskolinta meilė (43) su Andriumi Tapinu. N-7.
14:00 Našlaitės (75) 15:00 10:00 „Rojus“ (56) 11:05
Svajoklė (75) 16:00 La- Laikykitės ten 12:10 „Brubas vakaras, Lietuva 17:30 to ir Neto” (3/20) 12:40
Baudžiauninkė (12) 18:30 „Šviesoforas” (1/57) 13:10
Žinios 19:20 Sportas 19:27 „Šviesoforas” (2/1) 13:40
Orai 19:30 KK2 20:00 Galiu TV parduotuvė 13:55 „Menrytoj (5,6) 21:00 Rimti reika- tų karai. Odesa“ (2/5) 15:00
lai 2 (10) 21:30 Žinios 22:20 Laikykitės ten su Andriumi
Sportas 22:27 Orai 22:30 Tapinu. N-7. 16:00 ReporVAKARO SEANSAS Sam- teris 16:23 Sportas 16:30
domas žudikas. Nuodėmių Lietuva tiesiogiai 16:58
atleidimas 00:30 Antrinin- Orai 17:00 „Beveik negykas (8) 01:30 Priešnuodis vas“ (4) 18:00 Reporteris
18:45 Sportas 18:55 Orai
gyvenimui
19:00 „Šviesoforas” (1/10)
TV3
19:30 Delfi dėmesio cen06:10 Televitrina 3 06:25 tre 20:00 Reporteris 20:23
Keršytojų komanda 1/13s. Sportas 20:30 Lietuva tie06:55 Čipas ir Deilas sku- siogiai 20:58 Orai 21:00
ba į pagalbą 1/112s. 07:25 „Bruto ir Neto” (3/22) 21:30
Kempiniukas Plačiakel- „Pamiršk mane” (2/38,39)
nis 1/125s. 07:55 Namas 22:30 Reporteris 23:20
2/3s. 08:55 Meilės sūkury- Sportas 23:28 Orai 23:30
je 3147 10:00 Meilės sim- Delfi dėmesio centre. Akfonija 1/10,11s. 12:00 Svo- tualių pokalbių laida. 2019
tai 4/14s. 13:00 Pažadėtoji m. 00:00 Laikykitės ten su
7/2053,2054s. 15:00 Simp- Andriumi Tapinu. N-7. 01:00
sonai 25/7,8s. 16:00 TV3 ži- „Beveik negyvas“ (4) 02:05
nios 185 16:25 TV3 orai 185 „Šviesoforas” (1/9) 02:35
16:30 TV Pagalba 14/12s. „Bruto ir Neto”(3/22) 03:00
18:30 TV3 žinios 260 19:22 „Pamiršk mane” (2/38,39)

03:40 Reporteris 04:20
Sportas 04:28 Orai 04:30
Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. N-7. 05:20 „Rojus“ (45)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
CSI kriminalistai 10/1022s.
07:30 Skorpionas 3/17s.
08:30 Rezidentai 4/69s.
09:00 Praeities žvalgas
5/2s. 09:30 Topmodeliai
22/10s. 10:30 Simpsonai 21/23s. 11:00 Simpsonai 22/1s. 11:30 Univeras. Naujas bendrikas
2/188,189s. 12:30 Moderni
šeima 6/14,15s. 13:30 Gelbėtojai 3/14s. 14:30 Televitrina 13 15:00 Skorpionas
3/18s. 16:00 CSI kriminalistai 10/1023s. 17:00 Univeras. Naujas bendrikas
2/190,191s. 18:00 Moderni
šeima 6/16,17s. 19:00 Gelbėtojai 3/15s. 20:00 Rezidentai 4/70s. 20:30 Žinios
182 20:58 Orai 57 21:00
Naša Raša 2/31,32s. 21:45
UEFA CHL 2019/20 13 23:55
Tironas 2/3s. 01:00 Pėdsakai 1/142s. 01:50 Svieto
lygintojai 4/2s. 02:40 Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir
meilė 3/28s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Gyvos
dainos festivalis „Aš toks
vienas“ 06:55 Gamtosaugos idėjos 07:30 Šervudo
padauža Robinas Hudas
2 07:40 Kaimynai piratai
07:55 Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 08:20
Atspindžiai 08:45 Nežinoma Čekijos Lietuva. Praha
ir Jonas Basanavičius 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba.
12:15 Legendos 13:05 „Eurovizija 2019“ 15:40 Premjera. Šervudo padauža Robinas Hudas 2 15:50 Kaimynai piratai 16:05 Šecherazada. Nepapasakotos istorijos
16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Mokslo ekspresas
18:15 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 4. 19:00 Klausimėlis. 19:15 Septintasis dešimtmetis. Prezidento Kennedy
nužudymas 19:55 Saros
muzika. Šiuolaikinė klasika
20:10 Kultūros diena. 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Kalnų istorijos. Kelią
parodė širdis 23:00 Premjera. Kortų magas 00:30 DW
naujienos rusų kalba. 00:45
Dabar pasaulyje 01:15 Gyvos dainos

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios. Orai.
09:20 Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė policija
1 11:10 Komisaras Reksas
12:00 Vartotojų kontrolė
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
Gyvenimo spalvos 20:25
Loterija „Keno Loto“.” 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30
Ypatingas būrys 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. Dingę be žinios 1 23:45
Komisaras Reksas 00:30
Bloga mergaitė. 7 s. 01:00
LRT radijo žinios
06:05 Mano gyvenimo
šviesa (1072,1073,1074)
07:30 Tomas ir Džeris
(148,149,150) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
(188,189) 09:55 Mirtinas
ginklas (17) 10:55 Supermamos (4) 11:30 Rimti
reikalai 2 (4) 12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (37)
13:00 Paskolinta meilė (44)
14:00 Našlaitės (76) 15:00
Svajoklė (76) 16:00 Labas vakaras, Lietuva 17:30
Baudžiauninkė (13) 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 KK2 20:00 Šiandien. Po metų 21:00 Rimti
reikalai 2 (11) 21:30 Žinios
22:20 Sportas 22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS
Ateities pasaulis 00:15 Antrininkas (9) 01:15 Samdomas žudikas. Nuodėmių
atleidimas

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Transformeriai. Maskuotės
meistrai 2/1s. 06:55 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą
1/113s. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/126s.
07:55 Prieš srovę 19/3s.
08:55 Meilės sūkuryje
3148 10:00 Meilės simfonija 1/12,13s. 12:00 Svotai
4/15s. 13:00 Pažadėtoji
7/2055,2056,2057,2058s.
15:00 Simpsonai 25/9,10s.
16:00 TV3 žinios 186 16:25

TV3 orai 186 16:30 TV Pagalba 14/13s. 18:30 TV3
žinios 261 19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai 261
19:30 Gero vakaro šou
6/3s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/5s. 21:00
TV3 vakaro žinios 149 21:52
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai
149 22:00 Kryžminė ugnis
22:25 Vikinglotto 38 23:55
Įrodytas nekaltumas 1/13s.
00:55 X mutantai 1/3s.
01:50 Rouzvudas 1/16s.
02:40 Imperija 2/11s. 03:30
Įrodytas nekaltumas 1/13s.
04:20 Naujakuriai 4/9,10s.
05:10 Svotai 4/15s.

BTV

06:40 Mano virtuvė geriausia (1) 08:10 Kijevo
operatyvinė grupė (14)
09:10 Teisingumo agentai (17) 10:10 Kobra 11 (13)
11:10 Ekstrasensų mūšis
(13) 13:30 Mano virtuvė
geriausia (2) 14:50 Kijevo operatyvinė grupė (15)
15:55 Teisingumo agentai
(18) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (14) 18:30 Mentalistas (16) 19:30 Mirtinas
ginklas (7) 20:30 Kvailiai
šėlsta (13) 21:00 Beverli
Hilso policininkas 2 23:05
Smūgio banga. Akimirka iki
katastrofos 00:50 Pavojingi
kaimynai (7)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Grilio
skanėstai 07:00 „Mentalistas“ (11) 08:00 Reporteris 08:50 Sportas 08:58
Orai 09:00 Laikykitės ten
su Andriumi Tapinu. N-7.
10:00 „Rojus“ (57) 11:05
„Šeimininkė“ (1/17) 12:10
„Bruto ir Neto” (3/21) 13:40
TV parduotuvė 13:55 „Mentų karai. Odesa“ (2/6) 15:00
Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. N-7. 16:00 Reporteris 16:23 Sportas 16:30
Lietuva tiesiogiai 16:58
Orai 17:00 „Beveik negyvas“ (5) 18:00 Reporteris
18:45 Sportas 18:55 Orai
19:00 „Šviesoforas” (1/11)
19:30 Delfi dėmesio centre 20:00 Reporteris 20:23
Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00
„Bruto ir Neto” (3/23) 21:30
„Pamiršk mane” (2/40,41)
22:30 Reporteris 23:20
Sportas 23:28 Orai 23:30
Delfi dėmesio centre. Aktualių pokalbių laida. 2019
m. 00:00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu. N-7. 01:00
„Beveik negyvas“ (5) 02:05
„Šviesoforas” (1/10) 02:35
„Bruto ir Neto” (3/23)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
CSI kriminalistai 10/1023s.
07:30 Skorpionas 3/18s.
08:30 Rezidentai 4/70s.
09:00 Statybų gidas 6/2s.
09:30 Topmodeliai 22/11s.
10:30 Simpsonai 22/2,3s.
11:30 Univeras. Naujas bendrikas 2/190,191s. 12:30
Moderni šeima 6/16,17s.
13:30 Gelbėtojai 3/15s.
14:30 Televitrina 13 15:00
Skorpionas 3/19s. 16:00 CSI
kriminalistai 11/1101s. 17:00
Univeras. Naujas bendrikas
2/192,193s. 18:00 Moderni
šeima 6/18,19s. 19:00 Gelbėtojai 3/16s. 20:00 Rezidentai 4/71s. 20:30 Žinios
183 20:58 Orai 58 21:00
Naša Raša 2/33,34s. 21:45
UEFA CHL 2019/20 16 23:55
Tironas 2/4s. 01:00 Pėdsakai 1/143s. 01:50 Svieto
lygintojai 4/3s. 02:40 Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir
meilė 3/29s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Gyvos
dainos festivalis „Aš toks
vienas“ 07:05 Nežinoma
Čekijos Lietuva. Spaudos
draudimas 07:30 Šervudo
padauža Robinas Hudas
2 07:40 Kaimynai piratai
07:55 Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 08:20
Pradėk nuo savęs 08:50
Nežinoma Čekijos Lietuva.
Prahos lituanistų pasiekimai 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:15 Aš
– laidos vedėjas 13:10 Kultūringai su Nomeda 14:00
Pradėk nuo savęs 14:30
Stop juosta (kart.) 14:55
Septintasis dešimtmetis.
Prezidento Kennedy nužudymas 15:40 Premjera.
Šervudo padauža Robinas
Hudas 2 15:50 Kaimynai
piratai 16:05 Šecherazada. Nepapasakotos istorijos
16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Mokslo ekspresas
18:15 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 4. 19:00 Klausimėlis 19:15 Premjera. Po milijono metų 1.Homo Sapien
2.0. 20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 Elito kinas.
Užšalusių fontanų vasara
23:10 Ronaldas 00:40 DW
naujienos rusų kalba. 00:55
Dabar pasaulyje 01:25 Nacionalinis bardų festivalis
„Purpurinis vakaras“ 02:15
Kalnų istorijos.Kelią parodė širdis

tv programa
S. Skvernelis: ministerija kelsis į Kauną,
užsimenama apie padalinius Panevėžyje
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios. Orai.
09:20 Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė policija
1 11:10 Komisaras Reksas 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 rojus 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 Dviračio žinios 23:00 Premjera.
Bankas 00:00 Mūsų gyvūnai 00:30 Bloga mergaitė.
8 s 01:00 LRT radijo žinios

TV3 orai 187 16:30 TV Pagalba 14/14s. 18:30 TV3 žinios 262 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 262 19:30
Farai 13/3s. 20:30 Moterys
meluoja geriau 12/6s. 21:00
TV3 vakaro žinios 150 21:52
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai
150 22:00 Horizontas 23:50
Rezidentas 1/1s. 00:50 X
mutantai 1/4s. 01:40 Rouzvudas 1/17s. 02:30 Imperija 2/12s. 03:20 Rezidentas 1/1s. 04:10 Naujakuriai 4/11,12s. 05:00 Svotai
4/16s.

BTV

06:15 Mentalistas (16)
07:10 Mano virtuvė geriausia (2) 08:25 Kijevo operatyvinė grupė (15) 09:30 Teisingumo agentai (18) 10:30
Kobra 11 (14) 11:30 Mirtinas
ginklas (7) 12:30 Visa menanti (1) 13:30 Mano virtuvė geriausia (3) 14:50 Kijevo operatyvinė grupė (16)
15:55 Teisingumo agentai
(19) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (15) 18:30 Mentalistas (17) 19:30 Mirtinas
ginklas (8) 20:30 Kvailiai
šėlsta (14) 21:00 Įsakymo
06:05 Mano gyvenimo vykdymas 22:55 Beverli
šviesa (1075,1076,1077) Hilso policininkas 2 00:50
07:30 Tomas ir Džeris Pavojingi kaimynai (8)
(151,152,153) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
(190,191) 09:55 Mirtinas 06:13 Programa 06:14 TV
ginklas (18) 10:55 Super- parduotuvė 06:30 Vanmamos (5) 11:30 Rimti tos lapas 07:00 „Mentareikalai 2 (5) 12:00 Bjauru- listas“ (12) 08:00 Reporsis ančiukas Niujorke (38) teris 08:50 Sportas 08:58
13:00 Paskolinta meilė (45) Orai 09:00 Laikykitės ten
14:00 Našlaitės (77) 15:00 su Andriumi Tapinu. N-7.
Svajoklė (77) 16:00 Labas 10:00 „Rojus“ (58) 11:05
vakaras, Lietuva 17:30 Bau- „Šeimininkė“ (1/18) 12:10
džiauninkė (14) 18:30 Žinios „Bruto ir Neto” (3/22) 12:40
19:20 Sportas 19:27 Orai „Pamiršk mane” (2/11,12)
19:30 KK2 20:00 Valanda 13:40 TV parduotuvė 13:55
su Rūta 21:00 Rimti reika- „Mentų karai. Odesa“ (2/7)
lai 2 (12) 21:30 Žinios 22:20 15:00 Laikykitės ten su AnSportas 22:27 Orai 22:30 driumi Tapinu. N-7. 16:00
VAKARO SEANSAS Ameri- Reporteris 16:23 Sportas
kos gangsteris 01:30 Antri- 16:30 Lietuva tiesiogiai
ninkas (10) 02:25 Ateities 16:58 Orai 17:00 „Beveik
pasaulis 03:50 Alchemija. negyvas“ (6) 18:00 ReporVDU karta 04:20 RETROS- teris 18:45 Sportas 18:55
Orai 19:00 Šviesoforas
PEKTYVA
(1/12) 19:30 Delfi dėmeTV3
sio centre 20:00 Repor06:10 Televitrina 3 06:25 teris 20:23 Sportas 20:30
Transformeriai. Maskuotės Lietuva tiesiogiai 20:58
meistrai 2/2s. 06:55 Čipas Orai 21:00 „Bruto ir Neto”
ir Deilas skuba į pagalbą (3/24) 21:30 „Pamiršk ma1/114s. 07:25 Kempiniu- ne” (2/42,43) 22:30 Reporkas Plačiakelnis 1/127s. teris 23:20 Sportas 23:28
07:55 Gero vakaro šou Orai 23:30 Delfi dėmesio
6/3s. 08:55 Meilės sūkury- centre. Aktualių pokalbių
je 3149 10:00 Meilės sim- laida. 2019 m. 00:00 Laifonija 1/14,15s. 12:00 Svo- kykitės ten su Andriumi
tai 4/16s. 13:00 Pažadėtoji Tapinu. N-7. 01:00 „Beveik
7/2059,2060,2061,2062s. negyvas“(6) 02:05„Švieso15:00 Simpsonai 25/11,12s. foras” (1/11) 02:35 „Bruto ir
16:00 TV3 žinios 187 16:25 Neto” (3/24)
REKLAMA

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
CSI kriminalistai 11/1101s.
07:30 Skorpionas 3/19s.
08:30 Rezidentai 4/71s.
09:00 Vienam gale kablys
20/37s. 09:30 Topmodeliai 22/12s. 10:30 Simpsonai 22/4,5s. 11:30 Univeras. Naujas bendrikas
2/192,193s. 12:30 Moderni
šeima 6/18,19s. 13:30 Gelbėtojai 3/16s. 14:30 Televitrina 13 15:00 Skorpionas
3/20s. 16:00 CSI kriminalistai 11/1102s. 17:00 Univeras. Naujas bendrikas
2/194,195s. 18:00 Moderni
šeima 6/20,21s. 19:00 Gelbėtojai 3/17s. 20:00 Rezidentai 4/72s. 20:30 Žinios
184 20:58 Orai 59 21:00
Ričardas Liūtaširdis. Maištas
23:05 Tironas 2/5s. 00:00
Pėdsakai 1/144s. 00:55
Svieto lygintojai 4/4s. 01:45
Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir
meilė 3/30s.
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Nacionalinis
bardų festivalis „Purpurinis
vakaras“. 2015 m. 07:00
Lietuva mūsų lūpose 07:30
Šervudo padauža Robinas
Hudas 2 07:40 Kaimynai
piratai 07:55 Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 08:20 Į sveikatą! 08:45
Nežinoma Čekijos Lietuva.
Žurnalistas ir vertėjas Pranas Dovalga 09:15 Labas
rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba. 12:15
Lietuvos tūkstantmečio vaikai 13:10 Stambiu planu
13:55 Pranciškonų metai.
Malonė 14:45 Po milijono
metų 1.Homo Sapien 2.0.
15:40 Premjera. Šervudo
padauža Robinas Hudas
2 15:50 Kaimynai piratai
16:05 Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 16:30
Laba diena, Lietuva 18:00
Mokslo ekspresas 18:15
Giminės. Gyvenimas tęsiasi
4. 19:00 Klausimėlis 19:15
„Rokis IV“. Amerikietiškas
smūgis 20:10 Kultūros diena. 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas.
Orai 21:30 Premjera. Trys
Claros Schumann gyvenimai 22:30 Vandenyno planeta 00:00 DW naujienos
rusų kalba. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Nacionalinis
bardų festivalis „Purpurinis
vakaras“. 2015“ 01:25 Elito
kinas. Užšalusių fontanų
vasara 03:05 Šv. Kristoforo
kamerinio orkestro 25-asis
gimtadienis!

PENKTADIENIS

nai 21:15 Kaip susigrąžinti ją
per 7 dienas 23:00 Vyras
už pinigus 00:50 Kryžminė ugnis 02:25 Ekstraordinarių džentelmenų lyga
04:20 Naujakuriai 4/11s.
06:00 Lietuvos Respublikos 04:45 Svotai 5/1s.
himnas 06:02 Labas rytas,
BTV
Lietuva 06:30 Žinios. Orai.
09:20 Senis 10:25 Štut- 06:15 Mentalistas (17)
garto kriminalinė policija 07:10 Mano virtuvė geriau1 11:10 Komisaras Rek- sia (3) 08:25 Kijevo operasas 12:00 Gyvenimo spal- tyvinė grupė (16) 09:30 Teivos 13:00 Ypatingas būrys singumo agentai (19) 10:30
13:58 Loterija „Keno Loto“.” Kobra 11 (15) 11:30 Mirtinas
14:00 Žinios. Sportas. Orai. ginklas (8) 12:30 Visa me14:20 Laba diena, Lietuva nanti (2) 13:30 Mano virtu16:40 Premjera. Ponių rojus vė geriausia (4) 14:50 Kije17:30 Žinios. Sportas. Orai vo operatyvinė grupė (17)
18:00 Kas ir kodėl? 18:30 15:55 Teisingumo agentai
Visi kalba 19:30 Beatos (20) 17:00 Info diena 17:30
virtuvė 20:25 Loterija „Ke- Kobra 11 (16) 18:30 Mentano Loto“.” 20:30 Panorama listas (18) 19:30 Amerikie21:00 Dienos tema 21:20 tiškos imtynės (36) 20:30
Sportas. Orai. 21:29 Lote- Amerikietiškos imtynės
rija „Jėga“.” 21:30 Auksinis (36) 21:30 Smagus pasivaprotas 22:55 Juros periodo žinėjimas 23:30 Įsakymo
parkas 3 00:30 Euromaxx vykdymas 01:20 Detektyvų istorijos (6)
01:00 LRT radijo žinios
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06:05 Mano gyvenimo
šviesa (1078,1079,1080)
07:30 Tomas ir Džeris
(154,155,156) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
(192,193) 09:55 Rozenheimo policija (1) 10:55 Supermamos (6) 11:30 Rimti
reikalai 2 (6) 12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (39)
13:00 Paskolinta meilė (46)
14:00 Našlaitės (78) 15:00
Svajoklė (78) 16:00 Labas
vakaras, Lietuva 17:30 Baudžiauninkė (15) 18:30 Žinios
19:20 Sportas 19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS San
Andreas 23:15 PREMJERA
Išvarymas 2 01:40 Blogas
senelis 03:10 Amerikos
gangsteris

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Transformeriai. Maskuotės
meistrai 2/3s. 06:55 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą
1/115s. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 10/207s.
07:55 Farai 13/3s. 08:55
Legendinės legendos
1/2s. 10:00 Meilės simfonija 1/16,17s. 12:00 Svotai 5/1s. 13:00 Pažadėtoji
7/2063,2064,2065,2066s.
15:00 Simpsonai 25/13,14s.
16:00 TV3 žinios 188 16:25
TV3 orai 188 16:30 TV Pagalba 14/15s. 17:55 Namų
idėja su IKEA 2/3s. 18:30
TV3 žinios 263 19:22 TV3
sportas 1 19:27 TV3 orai 263
19:30 Madagaskaro pingvi-

06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Baltijos
kelias 07:00 „Mentalistas“ (13) 08:00 Reporteris
08:50 Sportas 08:58 Orai
09:00 Šauliai 10:00 „Rojus“ (59) 11:05 „Šeimininkė“
(1/19) 12:10 „Bruto ir Neto” (3/23) 12:40 „Pamiršk
mane” (2/13,14) 13:40 TV
parduotuvė 13:55 „Mentų
karai. Odesa“ (2/8) 15:00
Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. N-7. 16:00 Reporteris 16:23 Sportas 16:30 „Kitoks pokalbis su D.Žeimyte“.
Artūras Zuokas 16:58 Orai
17:00 „Beveik negyvas“
(7) 18:00 Reporteris 18:45
Sportas 18:55 Orai 19:00
„Šeimininkė“ (1/24) 20:00
Reporteris 20:23 Sportas
20:30 „Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte“. Artūras Zuokas 20:58 Orai 21:00 „Bruto ir Neto” (3/25) 21:30
„Pamiršk mane” (2/44,45)
22:30 Reporteris 23:20
Sportas 23:28 Orai 23:30
Delfi dėmesio centre. Aktualių pokalbių laida. 2019
m. 00:00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu. N-7. 01:00
„Beveik negyvas“ (7) 01:35
„Šeimininkė“ (1/24) 02:35
„Bruto ir Neto” (3/25)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
CSI kriminalistai 11/1102s.
07:30 Skorpionas 3/20s.
08:30 Rezidentai 4/72s.
09:00 Gyvūnų manija 4/2s.
09:30 Topmodeliai 22/13s.
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Estijoje už šnipinėjimą penkerius metus
nuteistas kalėti Rusijos pilietis

Premjeras teigia, kad žemės ūkio ministro sudarytos darbo
grupės išvados dėl ministerijos perkėlimo į Kauną atitinka
pagrindinius tikslus. Jis kartoja, kad sprendimas perkelti
ministeriją nesikeičia, svarstoma ir kai kuriuos padalinius
palikti Vilniuje, o kai kuriuos perkelti į Panevėžį.
KetvirtADIENIS

ŠEŠTAdienis,
2019 m. rugSĖJO 14 d.,
naujasis gĖlupis

Estijos teismas už šnipinėjimą skyrė penkerių metų
laisvės atėmimo bausmę vienam Rusijos piliečiui.
Per pastaruosius kelerius metus šalyje buvo sulaikyti
mažiausiai 15 asmenų, kaip įtariama, užverbuotų
Rusijos specialiųjų tarnybų.
10:30 Simpsonai 22/6,7s.
11:30 Univeras. Naujas bendrikas 2/194,195s. 12:30
Moderni šeima 6/20,21s.
13:30 Gelbėtojai 3/17s.
14:30 Televitrina 13 15:00
Skorpionas 3/21s. 16:00 CSI
kriminalistai 11/1103s. 17:00
Univeras. Naujas bendrikas
2/196,197s. 18:00 Moderni šeima 6/22,23s. 19:00
Gelbėtojai 3/18s. 20:00
Rezidentai 4/73,74s. 21:00
Žinios 263 21:45 Sportas 1
21:50 Orai 263 22:00 Karibų piratai. “Juodojo perlo”
užkeikimas 00:55 Ričardas
Liūtaširdis. Maištas
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinis bardų festivalis
„Purpurinis vakaras“. 2015“
06:45 Linija, spalva, forma
07:05 Stop juosta 07:30
Šervudo padauža Robinas
Hudas 2 07:40 Kaimynai
piratai 07:55 Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 08:15 Euromaxx 08:45
Nežinoma Čekijos Lietuva.
Spaudos draudimas 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos perimetrai. 4
d. Jūros vartai 13:10 Daiktų istorijos 13:55 Pažinimo
džiaugsmas.Zoologijos sodas – laukinės... 14:25 „Rokis IV“. Amerikietiškas smūgis 15:20 ..formatas. Poetas Ernestas Noreika 15:40
Premjera. Šervudo padauža Robinas Hudas 2 15:50
Kaimynai piratai 16:05 Šecherazada. Nepapasakotos
istorijos 16:30 Laba diena,
Lietuva 18:00 Susitikimas
su Antanu Mockumi. Moderuoja Rytis Zemkauskas. Tiesioginė transliacija.
19:00 Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo
metinėms. Mano tėviškė.
Juozas Tumas-Vaižgantas.
19:15 Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo
metinėms. Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą. Juozas Tumas-Vaižgantas 20:10 Kultūros diena. 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai 21:30
Juozo Tumo-Vaižganto 150osioms gimimo metinėms.
Tumo kodeksas 23:00 Mano tėviškė. Juozas TumasVaižgantas 23:15 Kauno
„Hanza dienos 2019“00:00
DW naujienos rusų kalba. 00:15 Dabar pasaulyje
00:45 Nacionalinis bardų
festivalis

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

ŠEŠTADIENIS
RUGSĖJO
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Daiktų
istorijos 07:00 Klausimėlis
07:10 Bebė ir Tina. Mergaitės prieš berniukus 09:00
Labas rytas, Lietuva 09:30
Žinios. Orai. 12:00 Pasaulio
dokumentika. Premjera.
Jaguarai. Ypatingos katės
12:55 Pasaulio dokumentika. Neatrasti Kolumbijos
kampeliai.Kelionė į Amazonės širdį... 13:50 Džesika
Flečer 9 15:28 Loterija „Keno Loto“.” 15:30 Žinios. Orai
15:45 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 Muzikinis pokalbių šou „Vakarėja“ su Martynu Starkumi. 19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.” 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai. 21:00
Gražiausios poetų dainos
22:40 Supertėtis 00:05 Juros periodo parkas 3 01:35
Pasaulio dokumentika.
Jaguarai. Ypatingos katės
02:20 Pasaulio dokumentika. Neatrasti Kolumbijos
kampeliai.Kelionė į Amazonės širdį... 03:10 Stilius
04:05 Klausimėlis 04:25
Džesika Flečer 9
06:40 Tomas ir Džeris
(151,152,153) 07:10 Broliai
meškinai. Nuotykių ieškotojai (21,22) 07:45 “Nickelodeon” valanda. Monstrai
prieš ateivius (19) 08:15
Riterių princesė Nela (25)
08:40 KINO PUSRYČIAI
Avelės ir vilkai 10:15 Tomas
ir Džeris 12:00 PREMJERA
Klonuotas Adamas 14:00
Eisas Ventura. Naminių gyvūnėlių detektyvas 15:45
Laukiniai laukiniai vakarai 17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios 19:20 Sportas
19:27 Orai 19:30 SUPERKINAS Šrekas 2 21:20 Namai
- pragarai 23:15 PREMJERA
Tempk jį čia! 01:20 San
Andreas

TV3

06:15 Televitrina 3 06:30
Elena iš Avaloro 1/17s.
07:00 Bakuganas. Kovos
planeta 1/9s. 07:30 Aladinas 1/122s. 08:00 Elena iš Avaloro 1/18s. 08:30
Virtuvės istorijos 10/3s.
09:00 Gardu Gardu 8/3s.
10:00 Būk sveikas! 2/3s.
10:30 Penkių žvaigždučių

būstas 7/3s. 11:00 Misija:
dirbame sau 3/1s. 11:30
Svajonių ūkis 6/1s. 12:00
Daktaras Dolitlis 13:40 Užkerėtoji 15:45 Ekstrasensai.
Stipriausių mūšis 1 17:25
Aplink Lietuvą. Žmonės
1/3s. 18:30 TV3 žinios 264
19:17 TV3 sportas 1 19:22
TV3 orai 264 19:25 Eurojackpot 38 19:30 Turtuolis
vargšas 2/3s. 21:00 Mokinys 23:25 Universalioji
korta 01:15 Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas 02:45
Vyras už pinigus 04:15
Rouzvudas 1/16s. 05:45
Televitrina 3

BTV

06:05 Kvailiai šėlsta
(11,12,13) 07:30 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (29) 08:30 Kvailiai
šėlsta (14) 09:00 Sveikatos
kodas 09:30 Sveikatos kodas televitrina 10:00 Apvalioji planeta (2) 10:35 Bero
Grilso kelionės po Britaniją
(2) 11:40 Ekstremalūs išbandymai (17) 12:10 Būk
ekstremalas (25) 12:40
Džeimis gamina Italijoje (7) 13:50 Ekstrasensų
mūšis (13) 16:30 Raudona
linija 17:00 Betsafe–LKL
čempionatas. Neptūnas
- Juventus 19:30 Muzikinė kaukė 22:05 MANO
HEROJUS Taikdarys 00:35
AŠTRUS KINAS Laukinės
aistros
07:03 Programa 07:04
TV parduotuvė 07:20 „TV
Europa pristato. Baltijos
slapukė“ 07:55 „Pasaulio
turgūs“ (9,10) 09:00 „Nuostabūs pojūčiai“ (7) 09:30
Vantos lapas 10:00 Grilio
skanėstai 10:30 „Kitoks
pokalbis su D.Žeimyte“. Tomas Dapkus 11:00 Laikykitės ten 12:00 „Inspektorius
Luisas“ (7/1) 14:00 „Ragana“ (1/17,18) 16:00 Žinios
16:28 Orai 16:30 Lietuva
tiesiogiai 17:00 Laikykitės
ten 18:00 Žinios 18:28 Orai
18:30 „Vasara tiesiogiai su
D. Žeimyte“. Jancevičius
19:00 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu 20:00
Žinios 20:28 Orai 20:30
„Šviesoforas” (2/4,5) 21:30
„Pamiršk mane” (2/46,47)
22:30 Žinios 22:58 Orai
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai. L 00:05 „Karo merginos“ (1/13) 01:10 Grilio
skanėstai 01:45 „Kitoks
pokalbis su D.Žeimyte“.
Tomas Dapkus 02:15 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. N-7. 03:00 Laikyki-

tės ten su Andriumi Tapinu.
N-7. 03:45 Dekonstrukcijos su Edmundu Jakilaičiu
04:30 „Žmogus be praeities“ (15,16)

TV6

06:15 Jokių kliūčių! 1/111s.
07:30 Iš peties 8/3s.
08:30 Simpsonai 22/7s.
09:00 Vienam gale kablys
20/37s. 09:30 Statybų gidas 6/3s. 10:00 Autopilotas 3/3s. 10:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 28/2812s. 11:00 Didžioji
migracija 1/2s. 12:00 Jokių kliūčių! 2/201s. 13:00
Didžioji migracija 1/3s.
14:00 Išlikimas 26/10s.
15:00 Aliaskos geležinkeliai 1/106s. 16:00 Iš peties
8/4s. 17:00 Sandėlių karai
7/1,2s. 18:00 Krovinių karai
3/9,10s. 19:00 Amerikos
talentai 12/1s. 21:00 Žinios
264 21:45 Sportas 1 21:50
Orai 264 22:00 Karo žirgas
01:00 Karibų piratai. “Juodojo perlo” užkeikimas
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim
garo! 07:30 Kelias 07:45
Krikščionio žodis 08:00
ARTS21 08:30 Mažesnieji
broliai. Pranciškonų kelias
Lietuvoje 09:00 Mano mama gamina geriau! 10:00
Į sveikatą! 10:30 Gamtosaugos idėjos 11:00 Pradėk nuo savęs 11:30 Naktinis ekspresas. Leonidas
Donskis 12:00 Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms
gimimo metinėms. Juozas
Tumas-Vaižgantas. Dėdės
ir dėdienės. Vilniaus mažojo teatro spektaklis 13:30
Juozo Tumo-Vaižganto 150osioms gimimo metinėms.
Vaižgantas. Kosto Ostrausko monodrama. 14:20
VIII tarptautinis folkloro
festivalis „Saulės žiedas“.
Baigiamasis koncertas. 2
d.” 15:20 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė 15:50 Euromaxx 16:20 Klauskite daktaro
17:10 Stilius 18:05 Istorijos
detektyvai 18:55 Dauntono
abatija 5 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai 21:00
Kino žvaigždžių alėja. Aštuonkojė 23:10 Joseph
Calleja 00:30 Dabar pasaulyje 01:00 Tarptautinis
sportinių šokių festivalis
„Lithuanian open 2017“.
Pasaulio reitingo varžybos.”
02:30 Istorijos detektyvai
03:15 Gamtosaugos idėjos 03:45 ARTS21 04:15
Klauskite daktaro 05:05
Stilius
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SKELBIMAI

Nekilnojamas turtas

Žemės ūkis

Parduoda

Parduoda
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.

1 kambario butus
1 k. butą bendrabutyje Prienuose. 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.

Sodybas, sodus

Sodo sklypą (6 a žemės) SB
„Aronija” Prienų r. netoli Pažėrų
k. 14 km nuo Kauno. Tel. 8 658
27597.
Sodo sklypą su mūriniu nameliu
(6 a žemės, 10 000 Eur) SB „Kedras”, Papilvio k., Veiverių sen.,
Prienų r. arti Jūrės geležinkelio
stoties. Tel. 8 681 92805.

Kita

Fermą ir 3 ha žemės Paprūdžių
k., Balbieriškio sen. Prienų r. Tel.
8 636 55699.

Perka

Ieško pirkti namo šalia Prienų
arba sodybos Prienų rajone
(gali būti su dideliu žemės
sklypu). Tel. 8 671 61261.

Pirksiu sodybą ramioje vietoje.
Tel. 8 600 014850.
Ieško nebrangiai pirkti sklypą,
tinkantį namui statyti, arba
apleistą namą gražioje vietoje
Prienuose ar Birštone. Tel. 8
684 56620.

Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes,
sodybas. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 676 41155.
Brangiai mišką (gali turėti
bendrasavininkų, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.
Perkame mišką didžiausiomis kainomis Lietuvoje. Mokame avansus. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 605 44445.

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), naudotą kieto kuro katilą „Stropuva“ (geros būklės). Tel. 8 656
35185.

Išsinuomoja

Išsinuomoja arba perka dirbamos žemės Šilavoto, Leskavos,
Klebiškio, Jiestrakio apylinkėse.
Gali būti pieva, arimas, pūdymas ar apleista žemė. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 8 683
47763.

Automobiliai, dalys
Parduoda

„Opel Astra“ (2002 m., D, ekonomiškas, 730 Eur). Tel. 8 670
17942.

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

Perka

Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.
Superkame įvairius automobilius, 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.

REKLAMA

Pusės metų telyčią. Tel. 8 608
28622.

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

Maistines bulves. Tel. 8 630
05924.

Kviečius (8 Eur/50 kg). Tel. 8
689 58623.
Sėklinius kvietrugius. Tel. 8 604
11141.

Žieminius kviečius, kvietrugius,
avižų ir kviečių mišinį. Grūdai
išvalyti, gali atvežti. Tel. 8 676
90392.
Parduodami šiltnamiai su
polikarbonato danga. Polikarbonato danga, stogeliai.
Dabar taikomos akcijos. Garantija 10 metų. Tel.: 8 659
08776, 8 604 98184.
Savivartį „Gaz-53“. Tel. 8 601
04953.

Perka

Perku įvairių rūšių obuolius
perdirbimui. Padedu pakrauti,
aprūpinu maišais. Tel. 8 640
62224.
Brangiai perka įvairius veršelius nuo 2 sav. iki 8 sav.
amžiaus. Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš
karto. Tel. 8 612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.

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“).

G e ra i į m i t u s i u s ,
liesus ir traumuot u s ga l v i j u s ( A B
„Krekenavos agrofirma“ kainomis).
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
Įmonė tiesiogiai galvijus
aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ kainomis. Tel.
8 613 79515.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima patys. Tel.: 8 699 93682, (8
319) 69541.
Viena didžiausių įmonių
Lietuvoje tiesiogiai perka
karves, bulius, telyčias. Sveria
el. svarstyklėmis. Moka 6 ir
21 proc. PVM. Atsiskaito iš
karto. Tel. 8 635 07197 (Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.

Įvairios prekės
Parduoda

Uosio, skroblo, juodalksnio,
beržo malkas, supjautas kaladėmis, sukapotas ir 2 m ilgio.
Pristatymas nemokamas. Statybinę medieną pagal klientų pageidaujamą ilgį ir išmatavimus.
Išrašau sąskaitą. Pristatymas
nemokamas. Tel.: 8 614 98516,
8 639 48191.

M A L KO S

Pigiai lapuočių ir kietmedžio
malkas (skaldytas, kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel.
8 682 31133.
Sausas kapotas malkas laikomas po stogu (vežame ir mažais kiekiais), pušines atraižas,
supjautas po 30 cm, statybinę
medieną, malkines, voljerus
šunims, sandėliukus, lauko tualetus, sūpynes, šulinių apdailas,
mėsos rūkyklas. Atvežame. Tel.
8 648 61061.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus
ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44884.

Statybinę medieną. Pjauname
pagal klientų užsakymą. Taip
pat parduodu malkas. Pristatau savo transportu. Tel. 8 625
83061.
Padėvėtą svetainės minkštą
kampą su ištraukiama dalimi
(150 Eur), valgomąjį stalą (ištraukiamas, 40 Eur). Tel. 8 687
25507.
Naują kuro katilą „ATRAMA“
(medinės durys). Tel. 8 615
16120.

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 sultis. Buvę UAB „EKO SULTYS“.
Adresas: Piliakalnio g. 2, Prienai. Tel. 8 606 10196.

Perka

Perka malkų skaldyklę (reduktorinę kūginę arba hidraulinę).
Tel. 8 686 87161.

Paslaugos

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

Obuolių spaudykla spaudžia ir pasterizuoja sultis.
Mus rasite adresu: Juodaraisčio g. 18, netoli Klebiškio. Tel.: 8 682 59897, 8
618 65360.

Giedame
laidotuvėse

(1 vakaras ir
palydėjimas – 120 Eur,
keturnedėlis ir
metinės – 60 Eur).

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

Šiltnamių g. 8, 59118 Prienai
Mob. tel.: (8 638)77387, (8 650) 62733.
El. p. aaukuras@gmail.com

Atvažiuojame
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

Pripučiamų batutų, atrakcionų,
palapinių ir šventinės įrangos
nuoma. Tel.: 8 657 57395, 8 680
82272, www.7verslai.lt

SPAUDŽIA, PASTERIZUOJA
OBUOLIŲ SULTIS adresu: Pušų
g. 10, Birštono vnk., Birštono
sen. Tel. 8 612 32314.

Paskolos!!! Turimų
paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame

paskolas ir refinansuojame
turimas bei kt. skolas sumoje
nuo 100 iki 10 000 eurų sumai,
laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn.
Palūkanos konkurencingai mažiausios rinkoje. Konsultuojame
pensijų kaupimo II - III pakopoje klausimais. Tarpininkas Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr.
621263). Tel. 8 601 50935.
Paminklų, tvorelių, kapaviečių uždengimų gamyba.
Betonavimas, montavimas, užpylimas skalda, senų kapaviečių
restauravimas ir kiti akmens
gaminiai. Nemokama konsultacija. Tel. 8 686 96155.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

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

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

Profesionali stogdengių brigada
atlieka visus stogo remonto, įrengimo darbus. Sudarome sąmatas, pristatome medžiagas, suteikiame garantijas.
Tel. 8 677 68382.
Nebrangiai tinkuojame. Tel. 8
677 53659.

Gaminame betoną, kalkinį
skiedinį, šulinio žiedus (nuo
0,7 iki 3 m), įvairią gelžbetoninę produkciją. Vežame
žvyrą, smėlį. Atliekame metalo tekinimo ir suvirinimo
darbus. Tel. 8 687 95399.
Liejame pamatus, betonuojame. Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame
dailylentes, dedame visų tipų
grindis, klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros
instaliacijos ir griovimo darbus.
Klojame trinkeles. Lankstome
skardas. Tel. 8 600 96399.
REKLAMA

Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname, šiltiname ir dažome namų
fasadus. Statome karkasinius
namus. Kasame pamatus, mūrijame, tinkuojame, betonuojame,
montuojame tvoras, atliekame
langų apdailą, montuojame langus ir duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame
butus: dažome, glaistome, klojame laminatą, atliekame kitus
darbus. Tel. 8 606 46488.
Dengiame stogus ir kalame
karkasus. Tel. 8 646 06719.

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

Santechnikos darbai: vamzdžių keitimas, metalinių vamzdžių sriegimas, klozetų tvarkymas ir keitimas, nerūdijančių kriauklių skylių gręžimas.
Profesionalia įranga atkišu
kanalizacijas. Katilų prijungimas ir kiti santechnikos darbai.
Atvykstu ir savaitgaliais bei į
rajonus. Tel.: 8 684 55308 arba
8 619 54866.

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

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

Mini ekskavatoriumi atlieku žemės 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.

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

SKALBIMO
MAŠINAS

Pavojingų medžių
pjovimas, genėjimas.
Sklypų valymas.
Tel.: 8 683 99 233,

greblysirbebras@gmail.com

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

Remontuoju ir prijungiu
skalbykles, elektrines virykles, orkaites, džiovykles.
Atvykstu į namus. Suteikiu
garantiją. Tel. 8 647 55929.

Reikalingi mūrininkai. Darbas
Prienuose ir Kaune. Atlyginimas nuo 1200 Eur. Tel. 8 675
82622.

Darbo skelbimai
Reikalinga
Darbas namų tvarkytojoms
(-ams) Anglijoje, įdarbinimo
mokesčių nėra. Atlyginimas
1500-2000 Eur. Amžius neribojamas, kalba nebūtina. Tel.: 8
672 41083, www.superdarbas.
com
Reikalinga (-as) virėja (-as)
darbui Prienuose visu etatu.
Darbas pamaininis. Tel. 8 650
41148.

Mirus Onutei Klimavičienei, skaudžią netekties
valandą nuoširdžiai užjaučiame vyrą Stasį, dukras ir
artimuosius.
Buvę Vartotojų kooperacijos bendradarbiai

Metalo apdirbimo įmonei
reikalingas suvirintojas pusautomačiu. Gali būti be patirties, apmokome. Darbo
vieta: Ilgakiemio k., Kauno r.
Tel. (8 37) 536110.
Kelių statybos ir priežiūros
įmonė ieško: 1. Kelio darbininkų (bortų ir trinkelių
klojėjų); 2. Frontalinio krautuvo mašinisto; 3. Buldozerio mašinisto; 4. Ekskavatoriaus mašinisto; 5. Greiderio
mašinisto. Darbas Kauno
apskrityje. Įmonė įsikūrusi
Ilgakiemio k., Kauno rajone.
Tel. 8 691 44404.

Dėmesio! Prienų – Birštono diabeto klubas „Versmė“ rugsėjo
21 d. (šeštadienį), kviečia į klubo narių susirinkimą. Darbotvarkėje: paskaita; klubo įstatų
svarstymas; kiti klausimai. Birštono „Carito“ namuose, Birutės
g. 10A, Birštonas. Registracija
10.00 val. Klubo pirmininkė
Birutė Bartkevičiūtė, tel. 8 687
21261.

Kas yra Biblija? Kaip ji gali
paveikti mūsų gyvenimus?
Kodėl ji yra pati populiariausia knyga pasaulyje? Į šiuos ir
kitus klausimus atsakysime
studijų metu Prienų kultūros
ir laisvalaikio centro mažojoje salėje kiekvieną antradienį
19.00 val.
Jeigu turite problemų su alkoholizmu, Jums gali padėti Birštono anoniminių alkoholikų
draugija. Susirinkimai vyksta:
II, IV – 19 val., VII – 17 val.,
Birutės g. 10A („Carito“ bendruomenės namai), Birštone.
Tel. 8 689 36747.

Renginiai

Rugsėjo 14 d. 11 val. Pakuonio
laisvalaikio salėje-bibliotekoje
– Benjamino Kondrato knygos „Kūrėjų pėdsakais Prienų
krašte“ pristatymas. Dalyvaus
knygos autorius.
Rugsėjo 17 d. 15 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro

REIKALINGI
Gamybos technologinių įrengimų
aptarnavimo operatoriai

Darbo pobūdis: gamybos linijos technologinių įrengimų priežiūra bei valdymas; gaminamos produkcijos kokybės užtikrinimas; technologinės įrangos išrinkimas, valymas, plovimas, surinkimas; darbas
pamainomis po 12 val.
Reikalavimai: techninis išsilavinimas (aukštesnysis, aukštasis); laikantis maisto saugos ir kokybės reikalavimų atlikti gamybos procesų
valdymą; atsakingumas; kruopštumas; darbštumas; gebėjimas dirbti
komandinį darbą.
Mes jums siūlome: įdomų ir atsakingą darbą stabiliai veikiančioje įmonėje; tobulėjimo ir karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
laiku mokamą atlyginimą; socialines garantijas.
Atlyginimas: 800–1000 Eur, atskaičiavus mokesčius, po bandomojo laikotarpio. 700–800 Eur bandomuoju laikotarpiu. Priklauso nuo
rezultatų.
Kreiptis tel.
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...Kur surast žodžius paguodos,
Kai vilties liepsnelė jau užgęsta
Ir telieka skausmas netekimo...

Ieškome statybininko, kiemo
darbininko, sodybos prižiūrėtojo. Tel. 8 687 71665.

Kviečia

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

8 622 02208

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

Įmonei reikalingas sunkvežimio
vairuotojas ir pagalbiniai darbininkai. Tel. 8 698 46063.

Kokybiškai taisau
automatines

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

Reikalingas žmogus, galintis
prižiūrėti neįgalią moterį (po
insulto nevaikšto). Galime suteikti gyvenamąjį plotą. Tel. (8
319) 56407 (skambinti nuo 18
val. iki 20 val.).

skelbimai

ŠEŠTAdienis,
2019 m. rugSĖJO 14 d.,
naujasis gĖlupis

8 656 22104.

konferencijų salėje (2 aukšte)
– Prienų r. savivaldybės strateginio planavimo forumasdiskusija. 14.30–15.00 Dalyvių
registracija 15.00 Forumo-diskusijos atidarymas. Sveikinimo
žodis (Alvydas Vaicekauskas,
Prienų rajono savivaldybės meras) 15.10 Prienų rajono vystymosi tendencijos ir ateities
įžvalgos (Algimantas Venckus,
VšĮ Mokslinių ir taikomųjų
projektų centro direktorius)
15.20–16.20 Diskusijos pasirinktose darbo grupėse 16.20
Darbo grupių įžvalgos ir pasiūlymai 17.00 Forumo-diskusijos
apibendrinimas
Rugsėjo 17 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– animacinis filmas „Pūkuota
šnipė“. Bilieto kaina – 4 Eur. Bilietus galima įsigyti ir užsisakyti
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro bilietų kasoje.

Rugsėjo 20 d. kviečiame į pažintinę ekskursija – žygį, skirtą
Europos paveldo dienoms. Jūsų
laukia žygis į vienintelę Baltijos
šalyse sklandytuvų gamyklą
UAB „Sportinė aviacija ir Ko“
(Pociūnų k.). DATA IR LAIKAS
– 2019 m. rugsėjo 20 d. (penktadienis) 8.30 val. – ekskursijos
pradžia (Prienai, Laisvės aikštė)
13.30 val. – ekskursijos pabaiga.
ATSTUMAS ~ 12 km BŪTINA
IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA. Registracija vykdoma nuo
rugsėjo12 d. iki rugsėjo 18 d.
tel. (8 319) 61190. Pakeliui į
sklandytuvų gamyklą aplankysime Lietuvos partizanų
kapus, Prienų karinį miestelį,
žydų žudynių vietą ir kapą,
paukščių stebėjimo vietą bei
poeto Justino Marcinkevičiaus
tėviškę. Ekskursija nemokama.
Kiekvienas žygio dalyvis atsako už savo sveikatą ir daiktų
saugumą. Ekskursijos metu
bus fotografuojama. Į Prienus
parveš autobusas.
Rugsėjo 20 d. 18 val. Prienų
miesto Laisvės aikštėje – akcija
„Visa Lietuva šoka“.
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Rugsėjo 14 d.
ŠEŠTADIENIS
Šv. Kryžiaus išaukštinimas
Statybininkų diena
Saulė teka 06:47
leidžiasi 19:42
Dienos ilgumas 12.55
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas,
Eisvina, Krescencija, Krescencijus
Tinkamas laikas sėti:
salierus, burokus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, tręšti, netinkamas laikas kaupti vaisius.

PASKUTINIS PUSLAPIS

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Rugsėjo 16 d.
PIRMADIENIS
Tarptautinė ozono sluoksnio
apsaugos diena
Saulė teka 06:51
leidžiasi 19:37
Dienos ilgumas 12.46
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, Edita, Kipras
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius, naikinti piktžoles.
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TREČIADIENIS
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Šio kryžiažodžio atsakymas –
Marmeladas.

Lošimas
Nr. 1383
2019-09-11

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 07, 12, 22,
31, 32, 45
Vikingo skaičius: 05

Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
6+1

7099139.50€ 0

6

670768.00€ 0

5+1

27983.00€ 1

5

425.50€

6

4+1

117.50€

26

4

8.00€

246

3+1

5.00€

585

3

1.50€

4255

2+1

1.25€

4491

2

0.75€

31536

Kito tiražo prognozė:

8,4 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

Savaitė istorijos puslapiuose

2003
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1894
1916
1928

m. rugsėjo 15 d.: Japonija sumušė Kiniją Pin Jan (Ping Yang)

m. rugsėjo 15 d.: Somos mūšyje
pirmą kartą panaudoti tankai.

1926
1939
1502
1810
1915
1939
1923

m. rugsėjo 17 d.: „National Geographic“ padarėpirmąsias spalvotas povandenines nuotraukas.
m. rugsėjo 17 d.: antrojo Pasaulinio karo metu Sovietų Sąjunga
įsiveržė į Lenkiją.

m. rugsėjo 15 d.: Aleksandras
m. rugsėjo 14 d.: Napoleono
m. rugsėjo 18 d.: K. Kolumbas
Flemingas išskyrė antibakterivadovaujama Prancūzijos armija
atrado Kosta Riką.
nę medžiagą ir išrado peniciliną. Savo išraįžygiavo į Maskvą.
m. rugsėjo 18 d.: Čilė paskeldimą paskelbė tik po metų – 1929 m. rugm. rugsėjo 14 d.: įsteigta naf- sėjo 30 d.
bė apie savo nepriklausomybę
tą eksportuojančių šalių orgam. rugsėjo 15 d.: naciai Vokie- nuo Ispanijos.
nizacija OPEC.
m. rugsėjo 19 d.: vokiečių kariuotijoje priėmė Niurnbergo įstatym. rugsėjo 15 d.: paskelbta mus. Pagal juos iš visų žydų buvo atimta jų
menė užėmė Vilnių.
apie lenkų autonomijos Lietu- pilietybė, atidaryti getai, svastika tapo naciom. rugsėjo 19 d.: Raudonoji arvos SSR sudėtyje sukūrimą Vilniaus ir Šalči- naline vėliava.
mija užėmė Vilnių.
ninkų rajonuose.
m. rugsėjo 15 d.: Vokiečių kam. rugsėjo 19 d.: TSRS priimtas
m. rugsėjo 15 d.: Anglijos kariuoriuomenė pradėjo Stalingrado
nutarimas „Dėl varpų skambėmenė okupavo Niujorką.
puolimą.
jimo“, kuriuo liepta iš bažnyčių varpinių „dėl
m. rugsėjo 15 d.: geležinkelyje
m. rugsėjo 16 d.: Pasibaigė Kons- nereikalingumo“ pašalinti visus varpus.
įvyko pirmasis nelaimingas attantinopolio III susirinkimas. Jame
m. rugsėjo 19 d.: Pasirašytos Suositikimas – atidarant pirmąją pasaulyje ge- paskelbta doktrina, kad Jėzus Kristus turi dvi
mijos ir TSRS paliaubos.
ležinkelio stotį Mančesteryje mirtinai sužeis- prigimtis ir valias – dieviškąją ir žmogiškąją, kum. rugsėjo 20 d.: prasidėjo didytas žmogus.
rios yra neatskiriamos ir nesumaišytos.
sis prūsų sukilimas.
m. rugsėjo 15 d.: anglų laivas
m. rugsėjo 17 d.: Lietuva priimta į
m. rugsėjo 20 d.: Magelano eks„HMS Beagle“, kuriuo plaukė ir
Jungtinių Tautų Organizaciją.
pedicijos pradžia.
Čarlzas Darvinas, atrado Galapagų salas.

1776
1830
1835
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+8
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+9 +11

P E N K TA D I E N I S

+5
+12

KLAIPĖDA

VILNIUS

+4 +11

+9 +12

VANDENS TEMPERATŪRA

m. rugsėjo 14 d.: Lietuvos vyrų
krepšinio rinktinė tapo Europos mūšyje.
čempionais, pakartodama 1937 ir 1939 metų
sėkmę. Lietuviai finale 93-84 laimėjo prieš Ispanijos vyrų krepšinio rinktinę.

1812
1960
1989

KETVIRTADIENIS

VILNIUS

rugsėjo

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

+9 +12

+7 +11

Atsakymai

Sudoku

Rugsėjo 17 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 06:52
leidžiasi 19:34
Dienos ilgumas 12.42
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Robertas, Sintautas, Sintautė,
Pranciškus, Pranas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

Rugsėjo 19 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 06:56
leidžiasi 19:29
Dienos ilgumas 12.33
Pilnatis (20 mėnulio diena)
Arnulfas, Januarijus, Girvinas,
Vytė, Vilhelmina, Vilė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

14

+11 +16

Rugsėjo 15 d.
SEKMADIENIS
Pasaulinė kovos su prostatos
vėžiu diena
Tarptautinė demokratijos
diena
Saulė teka 06:49
leidžiasi 19:39
Dienos ilgumas 12.50
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Eugenija, Rolandas, Vismantas,
Rimgailė, Nikodemas
Tinkamas laikas sėti:
salierus, burokus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius, naikinti piktžoles.

Rugsėjo 18 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 06:54
leidžiasi 19:32
Dienos ilgumas 12.38
Pilnatis (19 mėnulio diena)
Juozapas, Stanislovas, Mingailas, Galmantė, Stefanija, Stefa, Elita
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

Š E ŠTA D I E N I S

rugsėjo

1935

1942
681
1991

1944
1260
1519

+18 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+19 KAUNO MARIOS
+18 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+17 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

41
41

KAUNE
nSv/val.

ALYTUJE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8255 nSv/val.
ČERNOBYLIO AE
8510 nSv/val.

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

