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R. Karbauskis: atstatyta
dauguma

Diskutuota apie strateginį planą
Laima

DUOBLIENĖ
Rugsėjo 17 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko forumas-diskusija, kurioje dalyvavo ir savo
nuomonę apie rengiamą
Prienų rajono savivaldybės

plėtros strateginį planą išsakė verslininkai, kultūros,
švietimo, sporto ir kitų įstaigų, bendruomenių ir visuomenės atstovai.
Kiekvienas gyventojas turi prisidėti prie strateginio plano rengimo
Apie strateginio plano
svarbą kalbėjo Prienų rajono

savivaldybės meras Alvydas
Vaicekauskas. Jo teigimu, šis
planavimo dokumentas turi
būti rengiamas labai atsakingai, jame numatyti svarbiausi prioritetai, idėjos turi
būti priimtinos gyventojams,
atitikti jų lūkesčius. Dokumentas bus sėkmingas tada,
kai kiekvienas savivaldybės
NUKelta Į 3 p. 

Parama jaunus ūkininkus
skatina kurti savo ūkius

Kaune nuo erkinio encefalito mirė
moteris
Motinos pienas – ne
dovana, o būtinybė

Tyrimas: norime
kokybiško maisto,
daugiau gaminti namie ir
ilgiau miegoti

REKLAMA

Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas
informuoja apie pirmąjį
šiais metais registruotą
mirties nuo erkinio encefalito atvejį Kauno apskrityje. Lietuvoje tai trečioji
auka, kurios pareikalavo
ši skiepais valdoma infekcija. Mirusioji 56 m. moteris nuo erkinio encefalito
skiepyta nebuvo.

Erkinis encefalitas –
sunki liga
Erkinis encefalitas – virusų
sukeliama užkrečiamoji liga,
pažeidžianti centrinę nervų
sistemą. Virusu galima užsikrėsti įsisiurbus užkrėstai
erkei arba vartojant termiškai neapdorotą pieną ar jo
produktus.
Ligai būdingos dvi simptomų bangos. Pirmoji banga
pasireiškia į gripą ar peršalimą panašiais simptomais:
karščiavimu, nuovargiu, galvos ir raumenų skausmu,
pykinimu. Pasveikstama per
5 d., tačiau po savaitės ga-

li pasireikšti antroji banga,
kuriai būdinga smegenų ar
jų dangalų uždegimo požymiai. Sunkūs neurologiniai
liekamieji reiškiniai pasireiškia vos 10 proc. susirgusiųjų,
tačiau pacientams nuo 40 m.
dažnesnė sunkesnė ligos eiga ir encefalitas (galvos smegenų uždegimas), mirštamumas didesnis susirgus nuo
60 m. amžiaus.
Gyventojams, poilsiaujantiems gamtoje, patariama pasirūpinti skiepais nuo
erkinio encefalito ir kitomis
apsaugos nuo erkių priemonėmis. 

Teisingumo ministerija jau tryliktus metus
organizuoja visuotinę teisinių žinių įvertinimo akciją – Konstitucijos egzaminą. Tūkstančius pilietiškų dalyvių kasmet pritraukiantį
konkursą globoja Jo Ekscelencija Lietuvos
Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.
Prienų rajono savivaldybė visus bendruomenės narius kviečia tęsti tradiciją – dalyvauti
Konstitucijos egzamine.
Konstitucijos egzamino etapai:
I etapas
2019 m. spalio 3 d. (ketvirtadienį) 12 val. Prienų rajono savivaldybėje (Savivaldybės mažojoje
salėje, Laisvės a. 12 (I a.)).
Pirmajame etape bus pateikta 30 uždarų
klausimų. Į antrąjį etapą pateks tie, kurie atsakys į mažiausiai 25 klausimus. Egzamino trukmė 45 min.
II etapas
2019 m. spalio 17 d. (ketvirtadienį) Prienų
rajono savivaldybėje (Savivaldybės mažojoje
salėje, Laisvės a. 12 (I a.)).
Antrajame etape dalyvaus geriausias žinias
pademonstravę pirmojo etapo dalyviai. Antrajame etape bus pateikta 19 uždarų ir vienas
atviras klausimas.
Antrojo etapo dalyviai apie tikslų egzamino
laikymo laiką bus informuoti individualiai.
Spalio 3 d. 12.00 val. egzaminą visi norintys
galės laikyti ne tik tam numatytose vietose, bet
ir internetu – portale DELFI. Egzaminas pritaikytas jį laikyti išmaniuosiuose įrenginiuose, todėl pasivaržyti dėl geriausiai Konstituciją išmanančio vardo bus galima kad ir prie pietų stalo.
Trys geriausiai ir per trumpiausią laiką internete testą išsprendę dalyviai išsyk pateks tarp
egzamino laureatų, jiems dalyvauti antrajame
etape nebereikės.
Po tris geriausius Konstitucijos žinovus bus
atrinkta atskirose grupėse: teisinį išsilavinimą
turintys arba jo siekiantys bei teisinio išsilavinimo neturintys asmenys, egzaminą laikę internetu, nuteistieji, aklieji. Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklų ir gimnazijų mokiniai „Konstitucijos
pamokoje“ rungsis keturiose amžiaus grupėse.
Mažiausieji – 1–4 klasių – egzamino dalyviai pilietiškumo mokysis atlikdami kūrybinę užduotį
tema „Mano namai – Laisva Lietuva!“
Nugalėtojai spalio 28 d. bus pakviesti į iškilmingus Konstitucijos egzamino apdovanojimus, kurie vyks Lietuvos Respublikos Prezidentūroje.
Daugiau informacijos suteiks Prienų rajono
savivaldybės
administracijos Teisės,
personalo
ir civilinės
metrikacijos skyriaus
specialistai
tel.: (8 319)
61107; (8
319) 61181.
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Vilniaus savivaldybė guminiais borteliais
drausmins važiuojančius „A“ juosta

„Valstiečiai“ sako, kad R. Masiulis
atsakingas dėl korupcijos rizikų

Vilniaus savivaldybė guminiais borteliais drausmins „A“
juosta važiuojančius vairuotojus. Šiuo metu vairuotojams,
važiuojantiems viešajam transportui skirta juosta ir
neturintiems tam teisės, gresia piniginės baudos nuo 30 iki
90 eurų.

R. Karbauskis: atstatyta dauguma

Naujai frakcijai „Lietuvos
gerovei“ su valdančiaisiais
pasirašius susitarimą dėl
bendro darbo, Seime nuo
ketvirtadienio atstatyta
dauguma, pareiškė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Ramūnas Karbauskis.
„Galime konstatuoti, kad
nuo šios dienos atstatyta
dauguma Seime, ir (valdantieji – BNS) jau nebėra mažuma“, – po keturių frakcijų
seniūnų sutarties pasirašymo žurnalistams sakė R.
Karbauskis.
Susitarimą dėl bendro
darbo pasirašė LVŽS, Socialdemokratų darbo partijos,
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos ir „Lietuvos gerovei“
frakcijų seniūnai.
Dokumente keturios parlamentinės frakcijos susitarė
konsultuotis visais aktualiais
Seimo veiklos klausimais
ir ieškoti bendrų sprendimų, rengti ir remti bendrus
įstatymų bei kitų teisės aktų
projektus.
Frakcijos taip pat deklaravo remiančios premjero Sauliaus Skvernelio Vyriausybės
programą ir „pozityvias permainas įvairiose visuomenės
gyvenimo srityse“.
Kaip priedas prie šio susitarimo pridėtas dokumentas
„Dėl konkrečių veiksmų“, pakartojantis anksčiau keturių
partijų sutartų konkrečių
darbų sąrašą.
Pasak R. Karbauskio, naujoji frakcija į jokius papildomus postus nepretenduoja.
„Sutartyje nėra apie tai
šnekama, Seimo frakcijos
dirba pagal jų dydį, proporcijas, ir šiuo metu jokio aptarimo sutartyje tų klausimų nėra“, – sakė LVŽS vadovas.
„Mes ir anksčiau buvomj
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www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai

koalicijos dalyviai, ir programą kartu rengėme, ir sutartį pasirašėme. Praktiškai, ką
mes frakcija turime, tie postai mums tenkina“, – teigė
„Lietuvos gerovei“ seniūnas
Vytautas Kamblevičius.
Keturios frakcijos parlamente turi 75 balsus. Valdančiąją daugumą dar remia
jokiai frakcijai pagal Seimo
statutą nepriklausantis Seimo pirmininkas, keli parlamentarai iš Mišrios Seimo
narių grupės.
Frakcijai „Lietuvos gerovei“ priklauso septyni nariai, ji susikūrė vietoj buvusios „Tvarkos ir teisingumo“
frakcijos. Jai nepriklauso tik
„tvarkiečių“ lyderis Seimo
vicepirmininkas Remigijus
Žemaitaitis.
Kaip teigė R. Karbauskis,
be frakcijos likęs R. Žemaitaitis nėra valdančiosios koalicijos atstovas: „Pagal Seimo statutą, turi priklausyti
kuriai nors frakcijai, kuri yra
valdančiojoj daugumoj“.
Anot jo, R. Žemaitaitis nebeatstovauja partijai, todėl
kils klausimas dėl jo galimybės toliau eiti Seimo vicepirmininko pareigas, į kurias jį
delegavo „Tvarka ir teisingumas“.
„Kolegos turi ginčą partijoj,
mes nesikišam, aišku, kyla
klausimas, kad vienas žmogus partijos neatstovauja, nėra frakcijoj naujoj, ir kils problema dėl jo pareigų Seime“,
– sakė R. Karbauskis.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją pagal liepą pasirašytą sutartį sudaro Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjunga,
Lietuvos socialdemokratų
darbo partija, „Tvarka ir teisingumas“ bei Lietuvos lenkų
rinkimų akcija-Krikščioniškų
šeimų sąjunga.
Milena Andrukaitytė-BNS
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Specialiųjų tyrimų tarnybai nustačius, kad valstybės
valdomos įmonės „Kelių priežiūra“ veikloje 2016-2018
metais trūko skaidrumo, Seimo Biudžeto ir finansų
komiteto pirmininkas teigia, kad atsakomybė dėl to
tenka buvusiam susisiekimo ministrui Rokui Masiuliui.

Savivaldybės meras A. Vaicekauskas kartu su kitų
Lietuvos savivaldybių merais dalyvavo stažuotėje
Jungtinėse Amerikos valstijose

JAV ambasados ir Valstybės departamento kvietimu rugsėjo 4–14 dienomis
Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas kartu su dar septynių
Lietuvos savivaldybių merais ir 2 savivaldybių tarnautojais dalyvavo stažuotėje Jungtinėse Amerikos
Valstijose.
JAV valstybės departamentas organizavo tokią stažuotę pirmą kartą, siekiant
supažindinti su geriausia JAV
savivaldybių ir viešojo administravimo institucijų praktika, taip pat pasirūpino visomis kelionės išlaidomis bei
turininga programa.
Prienų rajono savivaldybės meras pabrėžė, kad programa buvo suplanuota labai intensyvi: organizuotos
išvykos į Vašingtoną, Detroitą (Mičiganas), Džeksonvilį
(Florida), surengta susitikimai Lietuvos ambasadoje,
DC Transporto departamente, Džordžtauno universitete
ir kitur, dalyvauta paskaitose,
diskusijose, aplankytos bibliotekos, mokslo institucijos ir pan.
Vašingtone Lietuvos delegaciją oficialiai priėmė JAV
valstybės departamento
darbuotojai. Susitikime buvo išklausytas pranešimas
apie federalizmą, apžvelgta JAV vyriausybės sistema,
jos decentralizuotas pobūdis ir sprendimų priėmimo
procesas, kuris kyla iš šios
sistemos. „Įdomu tai, kad
kiekviena valstija turi savo
įstatymus, ir jie gerokai skiriasi. Taip pat įspūdį daro gilios konstitucinės tradicijos:
Konstitucijai yra daugiau
kaip 200 metų, tačiau tik 27
kartus atlikti pakeitimai. Akcentuojama, kad įstatymai
turi būti patys palankiausi
žmogui, kad viena valdžia
neuzurpuotų kitos. Teigiama, kad iniciatyva turi kilti iš
žmonių, o ne iš valdininkų.

Nors diskusijų, ginčų vyksta
ir ten: dominuoja 2 partinės
sistemos, tačiau žmonių vertinimai labai skiriasi“, – pabrėžė meras.
Vašingtonas tai pat nustebino dėmesiu vietos ūkininkams. Pasak mero, šeštadieniais viena gatve eismas būna
uždarytas, joje vyksta ūkininkų prekyba savo išauginta, pagaminta produkcija. Žmonės
bendrauja, pramogauja.
Savivaldybės vadovo teigimu, trys dienos, praleistos
Detroite, paliko daug įspūdžių. Atrasta daug sąsajų ir su
mūsų šalimi. Šis Amerikos didmiestis kažkada buvo vienas
turtingiausių ir turėjo 2 mln.
gyventojų – šiandien Detroite gyvena apie 700 tūkst. gyventojų. Miesto variklis buvo
automobilių pramonė. Kilus
finansinei krizei, bankrutavo,
gyventojai liko be darbo, dauguma išvažiavo kitur. Nors
miestas vėl atgyja, kyla pramonė, pasekmės tebelikę – daug
tuščių pramoninių pastatų,
privačių namų.
Taip pat vyko naudinga diskusija su Mičigano viešosios
politikos lygos darbuotojais
kovos su skurdu klausimais,
kaip skatinti naujos ekonomikos įgūdžius mažas pajamas
gaunančių gyventojų tarpe,
kurti darbo ir ekonomines
galimybes visiems, savivaldybės būsto strategijos plėtros
klausimais. Detroite įvyko susitikimas su Lietuvos garbės
konsulu Džefu Nelsonu, daug
prisidėjusio prie Lietuvos ir
ypač Vilniaus žinomumo di-
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dinimo, rengusio tarptautinius
mokymus. Lietuvos delegaciją
nudžiugino gausa lietuviškos
atributikos. Amerikietišką kultūrą galima buvo pajausti apsilankius beisbolo varžybose 40
tūkst. vietų turinčioje arenoje.
Džeksonvilyje Lietuvos savivaldybių merai lankėsi Neįgaliųjų paslaugų skyriuje, susipažino su parama neįgaliųjų teisėms, vietos lygmens parama
ekonomikos ir verslo plėtrai,
aplinkos pritaikymu neįgaliesiems. Kliūtys, su kuriomis
susiduriama aplankytoje šalyje (diskriminacija, užimtumas,
neįgaliųjų transportavimas,
paslaugų prieinamumas), panašios ir mūsų savivaldybėje
bei visoje Lietuvoje, stengiamasi jas mažinti.
Mero A. Vaicekausko pastebėjimu, JAV daug žmonių savanoriauja: padeda neįgaliems,
senyviems žmonėms, kad jie
galėtų gyventi pilnavertį gyvenimą.
Džeksonvilyje taip pat vyko susitikimai su antikorupcijos tarnybos, etikos tarnybos,
žmogaus teisių gynimo tarnybos vadovais, Prekybos rūmų,
Ekonominės plėtros agentūros vadovais, išklausyti įdomūs pranešimai, pasidalinta
patirtimi. Anot mero, teko palyginti ir viešųjų pirkimų, lygių
galimybių, korupcijos veikimo
sistemas. Liko įspūdis, kad kai
kurios Lietuvoje gal ir pranašesnės, dažnai dėl to, kad naujai sukurtos, integravus sėkmingus kitų šalių pavyzdžius.
„Kalbant apie korupciją, įstrigo viena sąvoka apie piliečių
Redakcija pasilieka teisę
rankraščius trumpinti ir redaguoti.

Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako.
Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su
laiškų autorių nuomone.
Kopijuoti, perspausdinti, skelbti laikraštyje
paskelbtą informaciją bei nuotraukas be
redakcijos sutikimo - draudžiama.

korupciją: piliečių korupcija
– tokia būsena, kai išsilavinę,
mąstantys, turintys įvairių
kompetencijų žmonės, yra
neaktyvūs, nedalyvauja rinkimuose, nesirūpina ir nesidomi procesais, kurie vyksta
jų krašte. Mėgstamas vietos
atstovų, su kuriais bendravome, posakis: „Ir maža grupė
atkaklių, mąstančių piliečių
gali pakeisti pasaulį“, – prisiminimais pasidalijo meras.
Apibendrindamas kelionę
į JAV A. Vaicekauskas pabrėžė, kad išvyka buvo naudinga – pasisemti patirties, pasidalinti savąja. Buvo galimybė papasakoti, kuo išskirtinis
Prienų kraštas. Nudžiugino
Lietuvos ambasados Vašingtone rūpestis, kad Lietuvos
verslininkai rastų partnerius
Amerikoje. Sužavėjo amerikiečių nuoširdumas: jie parodo ne tik tai, kas gražu ir
pažangu jų krašte, bet ir problemas, skaudulius.
Įsimintinas liko susitikimas
su Džeksonvilio JAX rūmų aljanso nariais. JAX aljansą sudaro visų sektorių (smulkus,
vidutinio ir stambaus verslo)
lyderiai, kurie komitetuose
rengia diskusijas, teikia pasiūlymus, bendradarbiauja
su sprendimus priimančiomis institucijomis dėl verslui
palankios politikos, kuri paskatina ir palaiko atsakingą
ekonomikos augimą. „Svajoju, kad ir pas mus būtų tokia
aktyvi organizacija“, – sakė
meras.
Prienų rajono
savivaldybės informacija 
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atgarsiai
Džordžijoje per ginčą kieme vyras nušovė
tris paauglius

.Saudo Arabijos kariškiai trečiadienį žurnalistams
pademonstravo, anot jų, iranietišką sparnuotąją
raketą ir bepilotes skraidykles, panaudotus per praeitą
savaitgalį surengtą ataką prieš svarbius karalystės naftos
pramonės objektus.

Diskutuota apie strateginį planą

REKLAMA

žėjo kultūros įstaigų, meno
kolektyvų bei dalyvių skaičius, tačiau padidėjo muziejų
lankytojų skaičius. Yra pastebėta, kad Prienų rajono gyventojai sveikesni, daugiau
sportuojantys, mažiau rūkantys nei kitose savivaldybėse. Tačiau pašalpų gavėjų
ir socialinės rizikos šeimų
skaičius – didelis (atitinkamai 899 ir 168).
Analizuodamas aplinkos,
transporto ir inžinerinės infrastruktūros tendencijas, A.
Venckus pabrėžė, kad Prienų
rajono savivaldybė išsiskiria
švaria aplinka ir yra viena iš
mažiausiai teršiančių savivaldybių Lietuvoje. Tačiau
vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo kaina – labai didelė. Didelė ir centralizuotai tiekiamos šilumos kaina.
Šios dvi sritys balansuoja ant
nuostolingumo ribos. Bet galime pasidžiaugti, kad turime
geras jungtis su šalies didmiesčiais bei užsieniu. Problema – daug vietinės reikšmės kelių – žvyrkeliai.
Šias tris pagrindines temas nagrinėjo darbo grupės.
Po diskusijų buvo pateiktos
darbo grupių įžvalgos ir pasiūlymai.
Svarbiausia – turizmo
kryptis
Gausiausia pirmoji darbo
grupė analizavo patrauklios
verslui ir turizmui aplinkos
gerinimo idėjas. Grupė moderatorės – Prienų rajono
savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė ir AB „Ekofrisa“ projektų
vadovė Vaida Jančiauskienė.
Diskusijose sutarta, kad savivaldybei svarbiausia – turizmo kryptis, nes stambioms
įmonėms kurtis nėra laisvų
žemių. Darbo grupė pateikė
kelias svarbiausias idėjas:
turizmo ir verslo informacinio centro steigimas; Prienų, Jiezno ir Šilavoto rekreacinių zonų plėtra, pritaikant
jas turistams su kemperiais,
poilsiautojams, gamtos mylėtojams, buriuotojams; dviračių takų ir pėsčiųjų trasų
plėtra (prioritetinė kryptis
– Giraitiškės, Harmonizavi-

mo parkas, vėliau – Pociūnai,
Turistinė bazė ir Kaunas); savivaldybei būtina maksimaliai išnaudoti investicinius
projektus ir biudžetą, kad
kryptingai būtų plėtojama
infrastruktūra, sudarytos palankios sąlygos verslui vystytis, plėtojamas aviaturizmas;
Nemuno „atgaivinimas“: pakrantės tvarkymas, pliažo
įrengimas, laivybos skatinimas, kelto per Nemuną įrengimas; edukacinių programų
skatinimas.
Orientuotis ne tik į Prienų, bet ir atokesnių vietovių gyventojus
Antroji darbo grupė (moderatoriai Prienų rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjas
Rimvydas Zailskas ir Prienų
rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė) diskutavo
apie išsilavinusios, sveikos
ir pažangios bendruomenės
plėtrą. Darbo grupės manymu, pradedant rengti naują planą, pirmiausia reikia
įvertinti tai, ką turim – kas
įgyvendinta, ko trūksta, ko
atsisakyti.
Darbo grupė akcentavo,
kad būtina didinti kultūrinių
renginių prieinamumą ir kokybę įtraukiant bendruomenes, t. y. kultūra turi būti kuriama kartu. Sveikatos srityje
būtinas politinis sprendimas
dėl sveikatos sistemos infrastruktūros ir gydytojų išlaikymo bei pritraukimo. Atkreiptas dėmesys ir į sveikatinimo
prevencijos plėtojimą, pradedant ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir atokesnių vietovių gyventojų įtraukimu.
Pastebėta, kad Prienų krašte trūksta paslaugų psichikos
negalią turintiems žmonėms,
daugiau socialinių paslaugų
turėtų gauti atokesnėse vietovėse gyvenantys žmonės,
reikalingi Nakvynės namai,
aktyviau turi būti skleidžiama vaikų globos idėja, o globėjai turėtų gauti daugiau
paramos.
Svarbu išlaikyti ikimokyklinio ugdymo plėtros ten-



Per išpuolį prieš naftos objektus
naudotos Irano raketos ir dronai

JAV pietinėje Džordžijos valstijoje vienas vyras savo namų
priekiniame kieme nušovė tris paauglius, kaip įtariama,
mėginusius jį apiplėšti. Visi trys įtariamieji buvo nušauti per
susišaudymą ir mirė nuo žaizdų: vienas įvykio vietoje, likę
du – vietos ligoninėje, kur jie buvo nugabenti“.

ATKelta IŠ 1 p.
gyventojas prisidės prie jo
rengimo, įdės dalelę širdies,
pasiūlys idėją, diskutuos.
Pasak mero, pradėtame
rengti dokumente jau yra ir
daug naudingų pasiūlymų,
ir tęstinių darbų, tačiau pasigendama verslo idėjų.
„Ko mūsų krašte žmogui
reikia labiausiai? Kad turėtų
gerai apmokamą darbą, būtų
kokybiškos švietimo paslaugos, ikimokyklinis ugdymas,
patogi infrastruktūra“, – kalbėjo meras, diskusijos dalyviams linkėdamas pasiūlyti
daug naujų idėjų.
Prienų rajono plėtros
tendencijos ir ateities
įžvalgos
Trumpai Prienų rajono
plėtros tendencijas ir ateities
įžvalgas pristatė VšĮ Mokslinių ir taikomųjų projektų
centro direktoriusAlgimantas Venckus.
Kalbėdamas apie ekonomiką, verslą ir turizmą, jis
pastebėjo, kad verslo įmonių savivaldybėje nedaug
– tik 535, nėra įstaigos, atsakingos už paramą verslui, o
paramos priemonės – smulkaus poveikio. Tiesioginių
užsienio investicijų – taip
pat nedaug, jos nesiekia 4
mln. eurų. Patrauklių turistinių objektų savivaldybėje
yra daug, tačiau jie nepanaudojami – turistai dažniausiai
pravažiuoja pro šalį, nesustoja nakvynei.
Pasak A. Venckaus, pravažiuojantis turistas nori
ramaus poilsio gamtoje, aplankyti gamtos ir kultūros
objektus bei pavalgyti. Atostogaujančiam turistui reikia
daugiau – aktyvaus poilsio,
maitinimo ir nakvynės. Ir,
anot pranešėjo, visa tai Prienų rajonas turi, tik reikia tinkamai pateikti ir pritraukti
turistus.
Kalbėdamas apie švietimą,
socialinę apsaugą, kultūrą
ir sportą, A. Venckus sakė,
kad yra paskaičiuota, jog po
15 metų mokinių skaičius
Lietuvoje ženkliai sumažės
– tai iššūkis. Statistika skelbia, jog Prienų rajone suma-
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denciją, o su švietimu būtina
sieti kiekvieną veiklos sritį.
Darbo grupės manymu, būtina plėsti sporto paslaugų
teikimą seniūnijose.
Pastebėta, kad diskusijoje
dalyvavo tik paslaugų teikėjai, bet ne gavėjai. Tikimasi,
kad tai, ko nori paslaugų gavėjai, bus sužinota apie strateginio planavimo dokumentą diskutuojant seniūnijose.
Ateitis – patogi ir švari
aplinka
Trečioji darbo grupė diskutavo patogios ir švarios
aplinkos užtikrinimo tema.
Grupės moderatoriai – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Algis Marcinkevičius ir Prienų rajono savivaldybės mero patarėja Agnė
Dargužienė,
Jų manymu, reikia dar didesnių investicijų gerinant
gyventojų švietimą atliekų
rūšiavimo klausimais, o nerūšiuojantiems, teršiantiems
turėtų būti taikoma atsakomybė. Atsižvelgiant į tai, kad
ateitis priklauso elektromobiliams, reikia pradėti nuo
elektromobilių įkrovimo
stotelės. Norint, kad miestas
ir toliau išliktų švarus, reikia
miesto pakraščiuose įrengti
automobilių stovėjimo aikšteles ir sudaryti sąlygas mieste laiką leisti atkeliavus dviračiais ar paspirtukais.
Būtina skatinti gyventojus jungtis prie centralizuotų
nuotekų tinklų, ieškoti galimybių pastatyti savo valymo įrenginius ir atpiginti šią
paslaugą. Daugiabučių modernizavimas, alternatyvių
energijos šaltinių naudojimas – taip pat prioritetinės
veiklos kryptys. Turi būti
daugiau lėšų skiriama žvyrkelių asfaltavimui, nepamirštama aktuali problema – kelio Kaunas–Prienai–Alytus
remontas.
„Ši diskusija – gera pradžia
gimti geram planui ir geriems sprendimams“, – apibendrindamas renginį sakė
VšĮ Mokslinių ir taikomųjų
projektų centro direktorius
A. Venckus.

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja
Laima Duoblienė

Ar dalyvausite seniūnaičių
rinkimuose? Ar seniūnaičiai
gali daug prisidėti
gerinant
bendruomenės
gyvenimą?
Romualdas Ruseckas

Algimantas Sinkevičius

Dalyvausiu, nes man patinka dabartinė mūsų seniūnaitė. Galėtume ir vėl ją
išrinkti. Nors aš nesikreipiau jokiu reikalu, bet žinau,
kad kai kuriems žmonėms ji
padeda, organizuoja įvairias
veiklas – taigi yra žinoma ir
matoma.

Rinkimuose dalyvausiu,
tačiau nemanau, kad seniūnaičiai gali daug. Jie neatlieka ir jokios matomos veiklos.
Antai, mūsų seniūnaitė žadėjo seniūnui perduoti, kad
reikia šaligatvį remontuoti,
informavo, kada kunigas kalėdos, ir pranešė apie vieno
kaimyno mirtį. Gal kaime,
kur atstumai didesni, seniūnaičiai labiau reikalingi, o
mieste tai galėtume ir be jų
apseiti.

Marija
Gintarė Mozūrienė

Mažai žinau apie seniūnaičių veiklą. Kai man ko nors
prireikia, aš pati į seniūniją
nueinu, o seniūnaičių jokios
veiklos nesu pastebėjusi ir
net nežinau, ką jie turėtų
daryti. Gal kaime jie labiau
reikalingi, ten ne visi žmonės
prireikus pajėgia į seniūnijos
darbuotojus kreiptis, o seniūnijos darbuotojai nespėja
visko sužiūrėti.

Nedalyvausiu, nes nematau tinkamų kandidatų. Tie,
kuriuos palaikyčiau, nenori,
nes gal bijo papildomo darbo, o tie, kurie kandidatuoja, – nepatikimi. Seniūnaitis
turėtų būti tarpininku tarp
žmonių ir seniūnijos darbuotojų. O ką jie daro? Skundžia, kieno šuo naktį pabėgo
ar dar dėl ko nors. Dauguma
žmonių net nežino, kad tokie
seniūnaičiai yra. Nesijaučia
jų darbo ar rūpesčio, galima
apsieiti ir be seniūnaičių.
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M. Pompeo: atakos prieš Saudo Arabijos
naftos infrastruktūrą yra „karo aktas“

FRS sumažino bazinę palūkanų normą
ketvirčiu punkto

JAV valstybės sekretorius Mike’as Pompeo (Maikas
Pompėjas) trečiadienį pavadino išpuolius prieš svarbius
Saudo Arabijos naftos infrastruktūros objektus „karo aktu“.
„Tai buvo iraniečių įvykdyta ataka“, – pareiškė jis. Pasak jo,
nėra jokių įrodymų, kad atakos buvo surengtos iš Irako.

JAV federalinio rezervo sistema (FRS) trečiadienį antrą
kartą šiais metais sumažino bazinę palūkanų normą.
„Nors namų ūkių išlaidos auga sparčiu tempu, verslo
fiksuotos investicijos ir eksportas susilpnėjo“, – sakoma
FOMC pranešime.

Parama jaunus ūkininkus skatina kurti savo ūkius
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-09-14 apie 20.00 val.
Prienų r., išgertuvių metu kilo
konfliktas tarp sugyventinių:
moters, gim. 2000 m., gyv. Prienuose, nustatytas 1,28 prom.
girtumas ir vyro, gim. 1999
m., gyv. Prienuose. Konflikto
metu vyras sumušė moterį.
Po įvykio vyras iš įvykio vietos
pabėgo.
2019-09-14 12:50 val. Į Prienų
PGT atėjusi moteris pranešė,
kad Prienuose, J. Lukšos g.
dega kelmai. Degė 3 kelmai,
užgesinta.

2019-09-14 23:48 val. gautas
pranešimas iš PK, kad Prienuose, Vytauto g. po eismo
įvykio reikia atjungti automobilio akumuliatorių. Sutvarkyta kelio važiuojamoji dalis.
Akumuliatoriai buvo atjungti
iki PGP atvykimo.
2019-09-15 apie 22 val. 20
min. Prienų r., Balbieriškio sen.,
Gerulių k., vyrą (g. 1992 m.)
sumušė iš matymo pažįstamas asmuo. Įvykio aplinkybes
aiškinasi policija.

2019-09-15 19:58 val. gautas
pranešimas, kad Pakuonio
sen., Antakalnio k., Ilgoji g. dega
medis. 2 m² plote degė laužas,
nuo jo užsidegė medis.
2019-09-15 Gautas pranešimas, kad Prienų sen., Strielčių
k. nuo kelio nuvažiavo automobilis, gali būti prispaustų
žmonių. Atvykus PGP jaunuoliai automobilį jau buvo
ištraukę iš griovio, pamatę
atvykstančias autocisternas
nuvažiavo.

Baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos
priemonės „Ūkio ir
verslo plėtra“ veiklos
sritį „Parama jaunųjų
ūkininkų įsikūrimui“.
Šiam KPP veiklos srities paraiškų priėmimo etapui skirta 13
011 880 Eur paramos
lėšų, gautos 345 paraiškos, kuriose prašoma 11 914 200 Eur
paramos.
Kelią tiesėsi
nuo vaikystės
23-ejų Adomas Lekavičius,
baigęs Aleksandro Stulginskio universitetą ir šiais metais pradėjęs magistrantūros studijas Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio
akademijoje, ūkininkauja
Šakių rajone, Slavikų kaime,
– augina grynaveislius Šarolė veislės mėsinius galvijus.
Jų šiuo metu turi 250.
Plėtoti mėsinių galvijų ūkį
vaikinui padėjo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos(KPP)priemonės
„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos
sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Už gautą
paramą nusipirko šienapjovę, taip pat savikrovę pašarų
rinkimo priekabą. Pasirinkti
ūkininko kelią A. Lekavičių
paskatino gyvenimo būdas
ir aplinka: nuo mažų dienų
augo kaime, sakė, jog jam patikdavę žemės ūkio darbuose talkinti seneliams.
„O kai pradėjau su gyvulininkyste susijusias studijas, šeimoje ėmėme galvoti
apie ūkio veiklos keitimą ir
kad jau laikas būtų man pačiam įsikurti kaip ūkininkui.
Taip ir padariau“, – sakė A.

Karališkas obuolių pyragas

Reikalinga: 4 vienetai kiaušinių (didesnių), 250 gramų
sviesto, 250 gramų miltų, 200 gramų cukraus, 6 vienetai
obuolių (vidutinio dydžio, rūgštesnių), 2 šaukšteliai kepimo miltelių, 2 šaukšteliai vanilinio cukraus.
Gaminimas: Kiaušinius labai gerai išplakite su cukrumi
ir vaniliniu cukrumi iki masė bus puri ir jos tūris padidės
daugmaž 2-3 kartus. Tada supilkite ištirpintą ir atvėsintą
sviestą bei dar truputį paplakite.
Į masę pamažu, lengvai maišydami šaukštu, įsijokite mil-

Prancūzijoje išvesti gerai prie aplinkos sąlygų prisitaikantys Šarolė veislės galvijai puikiai jaučiasi ir Lietuvoje,
Šakių rajone ūkininkaujančio Adomo Lekavičiaus laukuose. (Nuotrauka iš asmeninio archyvo)

Lekavičius.

Įgyja vis daugiau patirties
Vaikinas atviravo šeimoje
esąs trečiąja ūkininkaujančia karta.
„Mūsų ūkis yra šeimos ūkis,
darbus dalijamės, bet pagrindinius atliekame mudu su tėčiu“, – pasakojo Adomas. Dalį
žemės ir technikos jis gavo iš
artimųjų. Pradžioje, sakė, ūkininkauti nebuvę lengva. Nors
šiek tiek patirties jautėsi perėmęs iš senelių, taip pat auginusių galvijus, pačiam jų įsigijus atsirasdavę vis daugiau
ir daugiau klausimų, kaip ką
reikia teisingai daryti.
„Dabar sulig kiekviena diena įgyju daugiau ir daugiau
žinių, kaip teisingai prižiūrėti
galvijus, norint turėti juos sveikus ir gauti kuo didesnę naudą“, – teigė pašnekovas.
Žemės jis valdo apie 110
hektarų, pašarų galvijams užsiaugina pats.
Sąlygos gauti paramą
Į ES paramą gali pretenduoti ne vyresni kaip 40 metų amžiaus ūkininkai, pirmą kartą
besikuriantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, turi arba per trejus metus
įsipareigoja įgyti profesinių
įgūdžių bei kompetencijos, pateikia verslo planą. Žemės ūkio

valda ir ūkis turi būti registruoti jaunojo ūkininko vardu
ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, be to, jaunasis
ūkininkas negali būti pateikęs
paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti.
ES parama jauniesiems ūkininkams gali būti skiriama,
jeigu planuojamas įkurti ūkis,
kurio potencialus ekonominis
dydis, išreikštas standartine
produkcija, yra ne mažesnis
kaip 8 tūkst. Eur, tačiau ne didesnis kaip 70 000 Eur per
metus. Siekiant, kad projektas
surinktų kuo daugiau balų ir
užtikrintų daugiau galimybių
gauti ES paramą, jaunajam
ūkininkui naudingiau įkurti
didesnį ūkį.
Valdos padalijimas – žemės
ūkio valdos sudarymo būdas,
kai jaunasis ūkininkas, pretenduojantis gauti paramą pagal
veiklos sritį „Parama jaunųjų
ūkininkų įsikūrimui“, iš artimojo giminaičio – tėvų, senelių, brolio, sesers, sūnaus, dukros – žemės ūkio valdos išregistruotus artimojo giminaičio
nuosavybės teise valdomus
žemės sklypus įsigyja nuosavybės teise ir įregistruoja juos
savo valdoje. Jeigu keli pareiškėjai kuriasi valdose, kurios
buvo padalytos iš vienos valdos, jiems bendrai negali būti

tus, sumaišytus su kepimo milteliais. Tešla turi būti daugmaž tirštos grietinės konsistencijos. Jeigu gautųsi skystesnė, įdėkite dar šiek tiek miltų.
Į tešlą sudėkite skiltelėmis supjaustytus obuolius ir atsargiai išmaišykite, stengdamiesi per daug tešlos nepermaišyti, nes tada pyragas gali prasčiau kilti.
Tešlą supilkite į kepimo popieriumi išklotą kepimo formą (aš kepiau 24 cm skersmens apvalioje formoje) ir
šaukite į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę. Kepkite apie
35-45 minutes, iki viršus bus gražiai auksinės spalvos. Ar

skirta didesnė kaip 40 tūkst.
Eur parama.
Parama neteikiama, jei besikuriančio jaunojo ūkininko
valda sudaryta iš sklypų, kurie buvo sutuoktinio valdoje,
ir šiems sklypams jau buvo
skirta parama pagal veiklos
sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, taip pat – kai
besikuriančio jaunojo ūkininko valda perregistruota iš jo
sutuoktinio.
Didžiausia parama jaunajam ūkininkui – 40 tūkst. Eur,
nepriklausomai nuo to, kokios
specializacijos ūkis kuriamas.
Parama išmokama dviem
etapais – pirmoji išmokos dalis sudaro 50 proc. prašomos
sumos, antroji, dalinė, išmoka
išmokama, kai sėkmingai įgyvendinamas jaunojo ūkininko
įsikūrimo verslo planas. Parama gali sudaryti 100 proc.
tinkamų finansuoti projekto
išlaidų. Projektai įgyvendinami Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto
lėšomis.

Apie projektų atranką ir
įsipareigojimus
Tinkamos finansuoti visos

jaunojo ūkininko ūkio įkūrimo išlaidos, būtinos verslo
planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama
veikla. Projektai pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų
ūkininkų įsikūrimui“ bus
atrenkami pagal kriterijus,
privalomas mažiausias balų
skaičius – 50. Verslo planas
turi būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo, o per 18 mėn. nuo
įsikūrimo dienos jaunasis
ūkininkas turi pateikti paraišką tiesioginėms išmokoms gauti.
Įkuriamo ūkio žemės ūkio
naudmenų plotas paramos
paraiškos pateikimo dieną ir
jaunojo ūkininko verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu
bei kontrolės laikotarpiu (3
metai nuo paskutinio paramos išmokėjimo) turi priklausyti jaunajam ūkininkui
nuosavybės teise arba turi
būti kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis (nuoma,
panauda ir kt.).
Siekdamas gauti finansavimą pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ jaunasis ūkininkas
įsipareigoja po įvykio, kurio
metu buvo sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis
įsigytas ar sukurtas turtas,
atstatyti turtą ne mažesne
negu atkuriamąja verte ir
ne mažesnių techninių parametrų.
Jaunieji ūkininkai, norintys gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų
ūkininkų įsikūrimui“, privalo tvarkyti ūkio buhalterinę
apskaitą.
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pyragas iškepė galite patikrinti įkišę medinį pagaliuką į
pyrago centrą - jeigu ištrauktas jis bus neapsivėlęs tešla,
pyragas iškepęs.

Italija išardė „didžiausią pasaulyje“ piratinį
internetinės televizijos tinklą

verta žinoti

Vertingesnio maisto kūdikiui nėra ir niekuomet
nebus
Nesuskaičiuojamas kiekis medicinos tyrimų įvairiose pasaulio šalyse įrodė,
kad žindymas – vienintelis
teisingas kūdikių maitinimo
būdas, nuo kurio priklauso
normalus jų augimas bei
vystymasis.
Motinos pienas ne tik patenkina visus kūdikio maisto medžiagų ir vandens poreikius pirmuosius pusę
metų, bet ir skatina fizinį
augimą bei protinę brandą,
aprūpina organizmą imuninėmis medžiagomis, mažina staigios mirties riziką,
ypač aktualią pirmaisiais
naujagimio mėnesiais.

Klaipėdos jūrų uostą trečiadienį prisišvartavo Vokietijos
karinių jūrų pajėgų povandeninis laivas. Povandeninį
karo laivą „U-31“ į uostą atlydėjo kitas vokiečių
jūrų pajėgų FGS „Oste“. Pastarąjį kartą Vokietijos
povandeninis laivas Klaipėdoje lankėsi 2001–aisiais.

Motinos pienas – ne dovana, o būtinybė
Taip pat žindymas reguliuoja kūdikio virškinimo
trakto bei žarnyno veiklą, daro didelę įtaką taisyklingam
žandikaulio ir burnos raumenų vystymuisi, kūno masės indeksui. Įrodyta, kad vyresniame amžiuje dažniau nutukę
būna tie vaikai, kurie anksčiau
buvo maitinami mišinėliais,
o ne žindomi. Taip pat pastariesiems dažniau nustatomos
alergijos ar tokios lėtinės ligos, kaip, pavyzdžiui, cukrinis
diabetas ar kraujotakos sistemos sutrikimai.
Žindymas yra itin reikšmingas sukuriant glaudesnius
mamos ir kūdikio tarpusavio
ryšius, jie greičiau ir sąmoningiau supranta vienas kitą.

Žindymas ypač svarbus ir
pačiai mamai
Tiesa, tiek fiziologinę, tiek
psichologinę naudą gauna
ne tik žindomas kūdikis, bet
ir mama.
Šis natūralus maitinimo
būdas skatina geresnį ir greitesnį mamos pogimdyvinio
periodo atsistatymą: greičiau
susitraukia gimda ir yra mažesnė kraujavimo rizika, reguliuoja kūno masę, mažina
tikimybę susirgti krūtų, kiaušidžių, gimdos ir skydliaukės
vėžiu, osteoporoze, reumatoidiniu artritu, geležies stokos
anemija ir kitomis ligomis.
Atsiradus naujai gyvybei
moteris patiria savotišką šoką ir emocijų nestabilumą,
o žindymo metu išsiskiriantys hormonai išlaiko kūno
bei dvasios balansą, tvirtesnį
mamos ryšį su kūdikiu. Mokslininkai įrodė, kad žindyvės
jaučia didesnį pasitenkinimą
ir pasitikėjimą savimi, o tai
padeda lengviau bei greičiau
susidoroti su pogimdyvine
depresija.

Greitas kefyro pyragas su obuoliais

Pyragui iškepti reikalinga: 3 vienetai obuolių (geriau
rūgštesnių), 2 stiklinės miltų, 1 stiklinė kefyro, 1 stiklinė
cukraus, 2 vienetai kiaušinių, 100 gramų sviesto, 2 šaukšteliai kepimo miltelių, 1 šaukštelis vanilinio cukraus, 1
šaukštelis cinamono.
Gaminimas. Kambario temperatūros sviestą išsukti su
cukrumi, vaniliniu cukrumi bei kiaušiniais iki purumo (aš
tą paprastai darau elektriniu plakikliu). Supilti kefyrą ir
dar truputį paplakti. Suberti persijotus miltus, sumaišytus
su kepimo milteliais bei cinamonu, ir viską išmaišyti jau
šaukštu. Turėtų būti daugmaž riebios grietinės konsisten-

Įvaldžius techniką jokių
problemų nelieka
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, tik ma-

čiusios įvairiausių pasakojimų
internete, visiškai neatitinkančių realybės.
„Moteris daugiausia kamuo-

I. Girdvainienė primena, kad nėra nieko sveikesnio
ir veiksmingesnio kūdikio organizmui už natūralų
motinos pieną. (Nuotrauka iš asmeninio archyvo)

žiau nei 3 proc. moterų neturi galimybės žindyti dėl tam
tikrų sveikatos sutrikimų, bet
pasaulio praktika rodo, kad
vis daugiau moterų kažkodėl
atsisako žindymo ir natūralų
pieną pakeičia dirbtiniais mišinukais.
Kaip bebūtų, akušerė bei
laktacijos konsultantė I. Girdvainienė apie situaciją Lietuvoje pasakoja kiek kitaip. Ji
džiaugiasi, kad mūsų šalyje
labai daugėja moterų, kurios
yra sąmoningai pasiruošusios ir nusiteikusios žindymui
ir puikiai supranta motinos
pieno svarbą, tačiau kita, nors
ir mažesnė, bet labai svarbi
dalis, į konsultacijas ar mokymus ateina kupinos neigiamų
draugių patirčių arba prisiskai-



Į Lietuvą atplaukė Vokietijos karinis
povandeninis laivas

Italijos pareigūnai trečiadienį pranešė padėję išardyti
„didžiausią pasaulyje“ piratinį internetinės televizijos tinklą,
vien Italijoje turėjusį 5 mln. abonentų. Italijos pietinio
Neapolio miesto finansinės policijos pareiškime sakoma,
kad per operaciją buvo suimti 23 žmonės.

Šiuolaikiniame pasaulyje įvairūs pasiekimai leidžia atrasti
alternatyvų kone bet
kam, tačiau mokslininkai vienu klausimu sutaria vieningai
– net ir pačiu sveikiausiu bei geriausiu laikomas kūdikio
dirbtinis mišinėlis
niekuomet neprilygs
natūraliam motinos
pienui.
Kodėl šis unikalus
maistas yra būtinas
kūdikiui, kokia yra
žindymo nauda pačiai
mamai ir kada palankiausias metas pradėti mokytis šios technikos, pasakoja „Vilniaus gimdymo namų“ akušerė, Lietuvos
laktacijos ir žindymo
konsultacijos asociacijos narė bei laktacijos konsultantė Ieva
Girdvainienė.
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ja įvairios emocinės dvejonės,
susijusios su žindymu, tačiau
vertėtų nepamiršti, kad tai ne
tik natūralus procesas, o ir nenutraukiamas ir nuolat besikeičiantis moters darbas, kuriame svarbiausia yra technika,
todėl visas įgytas žinias reikia
sukoncentruoti į ją“, – pasakoja ilgametę konsultacijos patirtį
turinti I. Girdvainienė.
Jeigu mama yra pasiruošusi ir naudoja teisingą žindymo
techniką, moka prižiūrėti krūtų spenelius, geba žindyti skirtingomis padėtimis ir užtikrinti gerą pridėjimą bei apžiojimą,
– tai negali kelti jokio skausmo.
Žinoma, pirmosiomis žindymo
dienomis gali jaustis nedidelis
diskomfortas, bet konsultantė pabrėžia, kad viskam reikia

cijos tešla. Jeigu būtų skystesnė, įdėkite dar truputį miltų,
o jeigu tirštesnė - įpilkite kefyro. Arba galite iškart nesudėti visų miltų, o pirma sudėti dalį viso kiekio ir žiūrėti,
ar jau pakanka. Nes kiaušiniai būna skirtingų dydžių, o ir
skirtingų rūšių miltų brinkimas skiriasi, tad ir tikslus miltų kiekis gali varijuoti. Tešlą supilti į sviestu pateptą arba
kepimo popieriumi išklotą apvalią formą (naudojau 24 cm
skersmens). Ant viršaus susmaigstyti nuluptus ir skiltelėmis supjaustytus obuolius. Kepti iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 40-50 minučių (arba ko įkištą pagaliuką
ištrauksite švarų). Patiekdami galite apibarstyti cukraus
pudra. Be galo skanu valgyti karštą su ledais!

patirties, o moters organizmui
– laiko adaptacijai.
Rekomenduojama pradėti
mokytis trečiame trimestre
Neretai konsultuojant moteris yra sutinkamos ir jų močiutės, kurios pabrėžia, kad jų
laikais dėl informacijos stokos
žindymas nebuvo toks malonus procesas. Netvarkingos
taisyklės ir rekomendacijos
nebuvo pagrįstos prigimtiniais dalykais ir nuo pat pirmų akimirkų buvo mokomasi
ne taip.
Kaip bebūtų keista, šiais laikais iškyla priešinga problema
– dėl didelio informacijos srauto moterys sutrinka, per anksti
pradeda lankyti mokymus ir
galų gale nebeatsimena to, ką
juose girdėjo ir išmoko.
„Visoms moterims rekomenduoju į žindymo kursus eiti tik nuo trečio trimestro – tuomet, kai jos jau išeina į dekretines atostogas ir turi daugiau
laisvo laiko pasiruošimui. Labai svarbu tinkamai susidėlioti pirmąjį žindymo laikotarpį,
nes metams to padaryti tiesiog
neįmanoma – žindymas nuolat
keičiasi, naujagimis tampa kūdikiu, atsiranda primaitinimo
problema ir vis naujų iššūkių.
Labai svarbu šalia turėti žindymo konsultantą ar kitą profesionalą ir, aišku, vaikelio gydytoją, nes jie teisingai sudėlios moterų žinomą informaciją ir tikslingai patars iškilus problemai“,
– teigia I. Girdvainienė.

Svarbiausia pasirinkti
kvalifikuotą pagalbą
Kai visko reikia čia ir dabar, galima lengvai pasitikėti nekvalifikuota pagalba, o
patarėjai žindymo klausimu
dažniausiai būna visi: mamos, močiutės, draugės ir
kolegės. Itin svarbu pasitikėti
tik IBLC tarptautinio žindymo konsultanto statusą įgijusiais asmenimis arba kitais
medikais – konsultuoti teisę
turi akušeris-ginekologas,
akušerė ir šeimos ar vaikų
gydytojas. Be to, yra stacionarų, teikiančių nemokamas
žindymo konsultacijas žindyvėms iki 3-jų mėn., o Vilniaus
gimdymo namai – viena iš
tokių vietų.
Nepaisant to, ne visada
moterims reikia konsultanto
gydytojo, kartais užtenka tik
pokalbio ir psichologinio palaikymo. Lietuvoje tokią pagalbą siūlo „Pradžių pradžia“
ar La Leche lyga – tai savanorių mamų, išlaikiusių atitinkamus kursus, savitarpio
pagalbos grupė, suteikianti
informaciją, įvairiapusę pagalbą ir paramą žindymo bei
motinystės klausimais.
„Pasirinkus kompetentingų specialistų pagalbą, moteris teisingai susidėlios pagrindinius taškus ir jokios
žindymo baimės neliks. Svarbiausia atminti, kad tai yra
pati natūraliausia, sveikiausia ir geriausia dovana, kurią moteris gali pasiūlyti savo kūdikiui, o jos įvairiapusė
nauda yra begalo svarbi bei
reikšminga ir pačiai mamai“,
– primena I. Girdvainienė.
UžsK. Nr. 033
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verta žinoti
Niujorko federalinio rezervo bankas
išpumpavo 75 mlrd. JAV dolerių į JAV rinką

Vilniaus ir Kauno kogeneracinės
jėgainės ruošiasi veiklos pradžiai

Kauno kogeneracinę jėgainę planuojama parengti
darbui jau šių metų pabaigoje, o atliekų deginimas
joje prasidės kitų metų sausį. Vilniaus kogeneracinė
jėgainė (VKJ) veiklą pradės 2020-ųjų vasarą.
Kauno kogeneracinėje jėgainėje bus deginamos ir
komunalinės, ir nepavojingos pramoninės atliekos.

Niujorko federalinio rezervo bankas antrą dieną iš eilės
pumpuoja pinigus į JAV finansų rinkas, kad trumpalaikės
skolinimosi palūkanos „neiškristų“ iš centrinio banko
tikslinio intervalo. Finansų sistemai ėmė trūkti grynųjų
pinigų dėl sutapusių veiksnių.

Tyrimas: norime kokybiško maisto, daugiau
Gydytoja dietologė E. Gagaminti namie ir ilgiau miegoti velienė
mano, kad didėjantį

Valgyti daugiau namie gaminto maisto, rinktis kokybiškus produktus, reguliariai tikrintis sveikatą ir
skirti daugiau laiko miegui
– tokius lietuvių prioritetus
siekiant gyventi sveikiau atskleidė Baltijos šalių mastu
atliktas tyrimas, kurį inicijavo prekybos tinklas „Rimi“.
Tyrimo duomenimis, daugiau nei pusė lietuvių nori
puoselėti sveiką gyvenimo
būdą – būti fiziškai aktyvesni,
rinktis sveikesnius bei vietinius produktus. Tyrime dalyvavo daugiau nei tūkstantis
respondentų, kurių amžius
svyravo nuo 18 iki 65 metų,
jis buvo atliktas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Pasak medicinos mokslų
daktarės, gydytojos dietologės Editos Gavelienės, padidėjusį visuomenės susidomėjimą sveika gyvensena
lemia gausesnis informacijos kiekis.
Mažiau naudotis automobiliais labiau linkę didmiesčių gyventojai
Tyrimas patvirtino, kad
sveika gyvensena yra labai
aktuali tema daugeliui gyventojų tiek Lietuvoje, tiek kitose
Baltijos šalyse: visose šalyse
gyventojai siekia maitintis
sveikiau, daugiau judėti, ieško parduotuvėse kokybiškų
maisto produktų ir teikia pirmenybę vietinių gamintojų
– Lietuvoje užaugintai ir pagamintai – produkcijai.
Pasak „Rimi“ kokybės vadovės Anos Čudinienės, daugiau nei pusė gyventojų (56
proc.) teigia, kad mitybos pakeitimas sveikesne bei dažnesnis maisto gaminimas namuose yra tiesiausias ir jiems
priimtiniausias kelias į sveikesnį gyvenimo būdą.
„Be to, daugiau nei du penktadaliai gyventojų mano, kad
rūpinantis savo sveikata svarbu daugiau judėti (44 proc.)
bei rinktis kokybiškus maisto
produktus (42 proc.)“, – tyrimo rezultatus komentavo A.
Čudinienė.
Siekdami gyventi sveikiau
16 proc. Lietuvos gyventojų
REKLAMA

yra pasiryžę mažiau naudotis
automobiliu ir daugiau vaikščioti, važinėti viešuoju transportu, dviračiais ar kt. transporto priemonėmis. „Įdomu
tai, kad Vilniuje ir Kaune šis
rodiklis yra kur kas aukštesnis ir siekia 25 proc.“, – pridūrė A. Čudinienė.
Didmiesčių gyventojai taip
pat labiau linkę manyti, kad
savijautai ir sveikatai pagerinti jiems padėtų ilgesnės miegui skirtos valandos: taip mano 40 proc. Vilniaus ir Kauno
gyventojų. Visoje Lietuvoje
ilgesnį miegą kaip vieną savo prioritetų siekiant gyventi
sveikiau nurodė kiek mažiau
– 36 proc. respondentų.
Ne mažiau svarbi sąlyga
sveikesnei gyvensenai, pasak respondentų, yra ir reguliarūs sveikatos patikrinimai
(38 proc.).

„Dar viena svarbi tendencija, kurią parodė tyrimas – net
83 proc. apklausoje dalyvavusių lietuvių yra svarbu, kad
parduotuvės didintų sveikų
produktų asortimentą“, – pažymėjo kokybės ekspertė A.
Čudinienė. Pasak jos, atsižvelgiant į šias tendencijas „Rimi“
ir toliau tęs veiklą sveikesnės
gyvensenos skatinimo srityje:
toliau bus tobulinamas sveikesnių produktų, pažymėtų „Rinkis sveikiau“ ženklu,
asortimentas, palaikomi vietinės produkcijos gamintojai,
bus siekiama įkvėpti pirkėjus
mėgautis sveiku ir aktyviu gyvenimo būdu.
Dietologė pataria pokyčių
imtis po truputį

žmonių rūpestį savo sveikata lemia augantis visuomenės
sąmoningumas bei informacijos sklaida.
„Nenorėčiau sveikos gyvensenos vadinti mada, manau, kad tai yra didėjantis
žmonių sąmoningumas ir atsiradusios galimybės – žinių,
įgyvendinimo. Žiniasklaidoje apie sveikatą kalbama vis
daugiau, nes žmonės ja vis
labiau domisi. Tokie tyrimo
rezultatai džiugina ir parodo, kad situacija šalyje šiuo
požiūriu po truputį gerėja“,
– svarsto E. Gavelienė.
Gydytoja dietologė įsitikinusi, kad vien noro pokyčiams neužtenka – reikia iš
tiesų pradėti juos įgyvendinti.
Tam, kad ryžtųsis pokyčiams
rankos nenusvirtų per anksti ir susiformuotų ilgalaikiai
įpročiai, ji pataria sveikatai
palankesnių sprendimų įgyvendinimo imtis po truputį.
„Žmonėms dažnai atrodo,
kad jie turi pulti skaičiuoti kalorijas, kiek baltymų ir riebalų
suvalgo per dieną, bet žingsniai turi būti ne tokie, – sako
ekspertė. – Valgymą reikia
įtraukti į savo dienotvarkę. Tai
turi būti svarbi dienotvarkės
dalis, nes valgymas – tai kūno aprūpinimas maistinėmis
medžiagomis, be kurių nebūtų sveikatos. Tai ir yra pirmasis rūpinimosi savo sveikata
žingsnis: žinoti, kada valgysiu.
Antrasis žingsnis, žinoma, yra
žiūrėti, ką dedu į savo lėkštę,
ir stengtis rinktis kuo įvairesnius maisto produktus,
kuo šviežiau gamintą maistą“,
– patarimais dalijasi gydytoja
dietologė.
Tiesa, priduria E. Gavelienė, vis dar turime nemenką
užduotį kovoti su sveiką mitybą supančiais stereotipais
ir patys savo patirtimi juos
paneigti.
„Didžiausias mitas, kurį vis
dar norisi paneigti, yra tas,
kad sveikatai palankus maistas yra neskanus ir brangus.
Tai yra didžiausia neteisybė. Reikia išmokti pasirinkti
maistą ir jį gaminti“, – tikina
dietologė.

Popiežiaus bendroji audiencija: kas iš
Dievo – ilgai tveria
Tęsdamas katechezę apie
Apaštalų darbų knygą, pasakojančią apie Evangelijos
skelbimo pradžią, pirmųjų
krikščionių užsidegimą ir
džiaugsmą, bet drauge ir
didelius sunkumus bei pasipriešinimą, šio trečiadienio bendrosios audiencijos
dalyviams popiežius kalbėjo apie teisų ir išmintingą
fariziejų Gamalielį.
Apaštalai skelbia Kristų
nebijodami žydų draudimų, nepaisydami tų, kurie
nori sustabdyti Evangelijos žinios plitimą pasaulyje.
Nuo Sekminių apaštalai jau
nėra vieni, bet apie viską, ką
daro, jie gali sakyti: „mes ir
Šventoji Dvasia“ (plg. Apd
5, 32). Niekas jų nebaugina.
Jie kupini nepaprastos drąsos. Atsiminkime, sakė popiežius, kad visai neseniai
jie buvo bailiai. Kai Jėzus
buvo suimtas, jie visi kaip
mat išsislapstė. Iš kur dabar
toks pasikeitimas? Dabar
jie drąsūs, nes kartu su jais
veikia Šventoji Dvasia.
Tas pat atsitinka ir su
mumis, sakė popiežius.
Jei turime savyje Šventąją
Dvasią, drąsiai žengiame
pirmyn, stojame į kovą. Geriausi Šventosios Dvasios
suteiktos drąsos liudytojai yra kankiniai – visų laikų, taip pat ir mūsų dienų
kankiniai. „Kankiniai aukoja gyvybę, neslepia, kad
jie krikščionys. Atsiminkime, kas įvyko prieš keletą metų. Turime kankinių
ir šiandien, tačiau dabar
prisiminkime tuos koptus
darbininkus, prieš ketverius metus nužudytus prie

jūros kranto Libijoje. Paskutiniai žodžiai, kuriuos
jie tarė prieš mirtį, buvo:
„Jėzau, Jėzau“. Jie neišdavė
savo tikėjimo, nes su jais
buvo Šventoji Dvasia“, – sakė popiežius.
Sekminių dieną apaštalai tapo Šventosios Dvasios „garsiakalbiais“, drąsiai skelbiančiais pasauliui Prisikėlusiojo atneštą
išganymo žinią. Apaštalų
drąsa sudrebino visą žydų
„religinę sistemą“, kuri, pajutusi pavojų, pradėjo gintis smurtu, mirties nuosprendžiais. Tačiau sinedrione, žydų taryboje, atsirado žmogus, kuris išdrįso
sušvelninti savųjų reakciją. Tas žmogus – Gamalielis, išmintingas vyras, visų
gerbiamas Įstatymo mokytojas. Vienas jo mokinių
buvo šv. Paulius.
Gamalielis kreipiasi į savo brolius fariziejus ir prašo juos ramiai, išmintingai,
su deramu įžvalgumu žiūrėti į Jėzaus skelbėjus. Pasak Gamalielio, jau ir prieš
Jėzų buvo mokytojų, kurie
skelbėsi esą mesijai; iš pradžių jie susilaukdavo sekėjų, bet greitai viskas sužlugdavo. Tad ir šiuo atveju
reikia palaukti, nes tai, kas
iš Dievo – ilgai tveria, o kas
ne iš Dievo – pasmerkta
žlugimui.
„Žmonių sumanymai
žlunga; jų trukmė ribota,
kaip ir žmogaus gyvenimas“, – sakė Pranciškus.
Pagalvokime apie politinius projektus, kokie jie netvarūs, kaip keičiasi. Pagalvokime apie didžiąsias
imperijas, apie praėjusio
šimtmečio diktatūras. Jos
atrodė galingos, pavergusios pasaulį, bet galiausiai
sužlugo. Pagalvokime ir
apie šių dienų galybes: jei
Dievas nebus su jomis, jos
sužlugs, nes galia, kuri glūdi pačiame žmoguje, anksčiau ar vėliau pasibaigia.
Tik Dievo galia nesibaigia.
Pagalvokime ir apie krikščionybės istoriją, apie Bažnyčios istoriją – tiek daug
nuodėmių, tiek daug skandalų, tiek daug negražių
dalykų. Kodėl ir ji nežlugo?

Nes Dievas yra su ja. Mes
esame nusidėjėliai, mes
savo elgesiu piktiname, tačiau Dievas yra su mumis.
Dievas išgelbsti. Vienus pirmiau, kitus vėliau, bet visada išgelbsti. Mūsų jėga yra
„Dievas su mumis“, – sakė
popiežius.
Gamalielis, primindamas
mesijais apsišaukusius veikėjus, sako, kad kiekvienas
tik žmogaus sugalvotas
projektas sulauks savo galo. Jei Jėzaus mokiniai yra
tik apsimetėlio suvilioti
naivuoliai – ir jų skelbimas
sužlugs. Tačiau jei jie seka
Dievo atsiųstąjį, tuomet nevalia jų persekioti. „Saugokitės, kad netaptumėte Dievo priešininkais!“ (Apd 5,
39), – įspėja Gamalielis.
Pasak popiežiaus, Gamalielis mus moko krikščioniškojo įžvalgumo. Jo
ramūs, toliaregiški žodžiai
nurodo atpažinimo ir vertinimo kriterijus, kurie labai panašūs į paties Jėzus
raginimą vertinti medį pagal vaisius (plg. Mt 7, 16).
Gamalielio žodžiai paliečia
kitų tarybos žmonių širdis; jie paklauso patarimo
ir atsisako smurto prieš
apaštalus.
„Prašykime Šventąją Dvasią, kad ji veiktų mumyse
– kiekviename iš mūsų asmeniškai ir bendruomenėje – kad išmoktume įžvalgumo, – sakė Pranciškus
baigdamas katechezę. „Prašykime sugebėjimo matyti
išganymo istorijos visumą
šiandien mums duodamuose Dievo buvimo ženkluose,
šalia mūsų esančių žmonių
veiduose, kad suprastume,
jog ir laikas, ir žmonių veidai skelbia gyvąjį Dievą.“
VATICANNEWS

Ir katalikai juokiasi...

Vienas Skitijos dykumos
tėvas, nors ir buvo giliai pasinėręs į maldą, vis dėl to
labai bijojo mirties. Prašydamas patarimo ir paguodos kreipėsi į išminčių, o
tas jam atsakė:
– Ar didelis skirtumas
tarp mirties ir tualeto? Jeigu jau reikia ten eiti, tai
ir eik.

PRIE VYTAUTO KALNO
Japonijos parduotuvėse atliekamos kratos
dėl susitarimo prekiaujant uniformomis



Rusijos antidopingo agentūros vadovas
užsipuolė savo šalies atletikos federaciją

Japonijoje, kur tėvams tenka mokėti didelius pinigus už
moksleivių uniformas, vietos tarnybos trečiadienį atliko
kratas vienoje didžiausių šalies universalinių parduotuvių,
kaip įtariama, susitarusioje su konkurentais dėl šių
drabužių kainų. Jų kainos siekia 250–270 eurų.

SKAITYKITE 8 p.

ŠEŠTAdienis,
2019 m. rugSĖJO 21 d.,
naujasis gĖlupis

Rusijos antidopingo agentūros (RUSADA) vadovas
trečiadienį griežtai sukritikavo rusų lengvąją
atletiką prižiūrinčius pareigūnus ir apkaltino juos
trukdant atlikti tyrimus, artėjant šį mėnesį Dohoje
prasidėsiančiam čempionatui.

SKAITYKITE 9 p.
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Birštono savivaldybės taryboje
Mantvydas

PREKEVIČIUS
Birštono tarybos posėdyje
svarstytas klausimas ir dėl
pavežėjimo maršrutais Birštono autobusų stotis–Nemajūnai–Siponys, Birštono autobusų stotis–Nemajūnai–Šilėnai–Siponys, Birštono autobusų stotis–Birštono viensėdis–Puzonys.
Prienų rajono savivaldybei
nutraukus sutartį su pavežėjais, analogišką sutartį turės
sudaryti Birštono savivaldybė.
Šie maršrutai Birštono savivaldybei sudarys papildomų
išlaidų. Pasak administracijos
direktorės pavaduotojo VincoValentino Revucko, atitinkamai
Siponių maršrutu autobusai
nuvažiavo 829 km, o tai kainavo 715 Eur, tačiau, įvertinus
lengvatas, surinkta tik 221 euras. Tuo tarpu kelionės Puzonių
kryptimi sudarė viso 893 kilometrų, kurie kainavo 802 eurų,
o iš keleivių, įvertinus lengvatas
surinkta tik 145 eurai.
Visi tarybos nariai sutiko,
jog šių maršrutų paslaugas keleiviams teiktų ir lengvatas bei
neužimtas kelionių vietas autobusuose finansuotų Birštono savivaldybė. Savivaldybės
išlaidos nuostolių dengimui,
taip pat negautų pajamų dėl
lengvatinių bilietų dengimui
sudarys apie 1,3 tūkst. Eur per
mėnesį.
Klausimas kilo ir dėl maršruto Birštonas-Kaunas. Šis maršrutas veda per keturias savivaldybes: Kauno miesto, Kauno
rajono, Prienų rajono bei BiršREKLAMA

tono. Kauno rajonas nusprendė nusišalinti nuo pavežėjimo
kompensavimo organizatoriaus pareigų. Todėl, Birštono
savivaldybės administracija
pasiūlė dalintis šią naštą trise
ir kompensacijas atlyginti 1/3
dalimi. Anot klausimą pristačiusio Vinco-Valentino Revucko, Prienų rajono savivaldybė
nepritaria atskiram maršruto
steigimui, nors maršrutas yra
itin populiarus. Kovo mėnesį
šiuo maršrutu važiavo 33 205
keleivių (1071 per dieną, 55
per reisą). Iš jų 31 proc. bilietų
parduota su nuolaida.
Tarybos narys Audrius Šeržentas iškėlė klausimą, kodėl
Birštono savivaldybės merė,
deklaruojanti, jog gerai sutaria
su Prienų rajono savivaldybę,
be to, priklauso tai pačiai politinei partijai, neranda kompromiso šiuo klausimu. Merė atsakė, jog pavėžėjimo klausimas
svarstytas, tačiau Prienų rajono
savivaldybės teisininkai neranda galimybės pasirašyti tokias
sutartis, kurios galiojo anksčiau. Merė pabrėžė, jog sprendimo vis dar bus ieškoma, nors
ji turėjo idėją ir griebtis radikalesnio sprendimo įgyvendinant
ekspreso Birštonas-Kaunas
idėją, tačiau, tai būtų neteisinga
gyventojų atžvilgiu. Visi tarybos nariai pritarė naujai kompensacijos tvarkai išsaugant
lengvatas keleiviams.
Tarybos posėdyje patvirtintos ir finansinės ataskaitos, kuriose nurodoma, jog savivaldybė disponuoja 66 milijonų eurų
biudžetu, kurį sudaro 6 mln.
eurų įsipareigojimų, 2 mln. eurų paskolų, 0,5 mln. eurų skolos tiekėjams. Tarybos narė V.

Petkevičienė prieš priimant
ataskaitą dėkojo kontrolierei už
atliktą išsamų auditą, už pastebėtus trūkumus ir sėkmingą jų
pašalinimą. Jai antrino ir A. Šeržentas. Tuo tarpu tarybos narys
Juozas Aleksandravičius klausė
ar buvo atsižvelgta į Lietuvos
laisvos rinkos instituto pastabas dėl didelio darbuotojų skaičiaus savivaldybės administracijoje. Savivaldybės vadovai
informavo, jog į šias pastabas
atsižvelgti neprivaloma.
Tarybos pritarimu patvirtinti
ir smulkūs biudžeto pakeitimai,
atsižvelgiant į kuriuos, Birštono
savivaldybės administracija turės papildomus 40 tūkst. eurų
savo veiklai. Tarybos narė Valė
Petkevičienė pabrėžė, jog lėšos
galėtų būti skiriamos Birštono
naumiesčiui - buvusiam Birštono vienkiemiui, kuris šiemet
buvo galutinai prijungtas prie
Birštono. Deja, šiandien juo nėra rūpinamasi taip, kaip žemutiniu Birštonu, Birštono miesto
tvarkymo tarnyba jo neprižiūri
pakankamai atidžiai, trūksta ir
informacinių, miesto teritorijos
lentų prie magistralinio kelio
Marijampolė-Vilnius. Merė pažadėjo, jog su administracijos
direktorės pagalba ir rūpesčių,
bus pasirūpinti ir ant kalno
esančiais naujaisiais Birštono
gyventojais. Deja, dėl informacinių lentų dar laukia ilga diskusija. Nors Birštono vienkiemis
yra jau miesto teritorija, baltų
informacinių miesto ribos lentų statyti prie magistralinio kelio negalima, nes taip būtų apribojamas šio kelio greitis. Šis
klausimas vis dar derinamas
su Lietuvos automobilių kelių
direkcija.

laikraščio „NAUJASIS GĖLUPIS“ priedas Birštono savivaldybės gyventojams
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Birštono stadione – tradicinė „Futbolo diena“

Rugsėjo 14-ąją Birštono
stadione vyko tradicinė
„Futbolo diena“. Šventės
dalyvius pasveikino Birštono savivaldybės merės pavaduotojas Vytas Kederys
ir palinkėjo sportinės sėkmės bei gerų rezultatų.
Futbolininkus ir sirgalius
linksmino klounas Bumsis,
kuris gera nuotaika užkrėtė tiek žiūrovus, tiek pačius
žaidėjus, ypač vaikus.
Stadiono veją visai dienai
užvaldė įvairaus amžiaus
futbolininkai: Birštono bei
Prienų savivaldybių tarybų
nariai ir administracijos darbuotojai bei į svečius atvykę
Vilkijos futbolininkai ir fut-

bolininkės.
Tarp abiejų kaimyninių
savivaldybių sportininkų
taip pat vyko arši kova. Visgi
birštoniečiai buvo stipresni
ir kaimynus iš Prienų įveikė 5:1.
Šventę vainikavo AAFF III
lygos rungtynės tarp PrienųBirštono ir „Simno“ komandų, kurias žiūrovų džiaugsmui net 7:0 laimėjo jungtinė Prienų-Birštono futbolo
komanda.
Pirmajame kėlinyje į varžovų vartus krito 3 įvarčiai
(Mantas Karčiauskas, Povilas Damynas). Antrajame kėlinyje vėl pasižymėjo
Mantas Karčiauskas (4:0),

Saulius Čepkauskas (5:0),
Darius Urbelionis (6:0),
Saulius Čepkauskas (7:0).
Po šios pergalės Prienų-Birštono komanda AAFF III lygoje pakilo į antrąją turnyrinės
lentelės vietą.
Šventės dalyvius apdovanojo visas būrys rėmėjų:
Birštono savivaldybė, LR Seimo narys Andrius Palionis,
UAB „Ernas“ (Ervinas Marčiulionis) ir UAB „Osmeda“
(Valdas Stravinskas), UAB
„Birštono šiluma“, UAB „Birštono vandentiekis“, viešbutis
„Audenis“, Royal SPA Residence“, „Sofijos rezidencija“,
„Prienų turgus“, Jūratė ir Rimas Baranauskai. NG

Birštono mero taurė – „Ferrum“ šeimyniniam duetui
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 14-ąją, Birštone vyko
tradicinis petankės dvejetų turnyras Birštono mero
taurei laimėti.
Šį kartą turnyre dalyvavo
tik 9 komandos (dvejetai).
Nebuvo stipriausių petankės meistrų iš Kauno, nė
vienos komandos iš Šiaulių,
vos viena komanda iš Vilniaus. Tačiau labai džiugu,
kad dėl Mero taurės varžėsi

trys Birštono dvejetai ir viena mišri (kaunietis ir birš-

tonietis) komanda. Ir jiems
neblogai sekėsi.
Birštonui atstovavo „Ferrum“ šeimyninis dvejetas
– Irma ir Paulius Bagdanavičiai, „Šilagėlė“ – Vytautas
Gedminas ir Vytautas Vaitkevičius, „Sklepas“ – Algimanta Gedminienė ir Robertas
Travkinas. Mišrioje B2 komandoje žaidė birštonietis
Kęstutis Pranculis ir kaunietis Ričardas Gaška.
Kaip įprastai dvejetų turnyre buvo žaidžiama 7 turai šveicariška sistema, 45
NUKelta Į 10 p. 



ŠEŠTAdienis,
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PRIE VYTAUTO KALNO
Lietuvoje auga erkinio encefalito ir Laimo
ligos atvejų

Latvija alkoholio gamybą šiemet
padidino 7,3 proc.

Per aštuonis šių metų mėnesius užfiksuota daugiau nei
pernai erkinio encefalito ir Laimo ligos atvejų. Šiemet jau
registruotas 1791 Laimo ligos atvejis – 405 daugiau nei
pernai tokiu pačiu metu , taip pat užfiksuoti 363 susirgimai
erkiniu encefalitu – 150 daugiau nei pernai.

Latvijoje per pirmus septynis šių metų mėnesius
pagaminta 31,387 mln. litrų alkoholinių gėrimų,
neskaitant alaus, – 7,3 proc. daugiau nei pernai sausįliepą, pranešė Latvijos valstybės pajamų tarnybos
Akcizinių prekių valdyba.

Pristatyta kilnojamoji paroda, skirta Juozui Tumui-Vaižgantui
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Rugsėjo 12 d. Birštono sakraliniame muziejuje buvo pristatyta kilnojamoji
paroda „Birštonais pasruvę Nemuno krantai“, skirta
kanauninko Juozo TumoVaižganto 150 gimtadieniui paminėti.
LR Seimas 2019 metus yra
paskelbęs J. Tumo-Vaižganto
metais. Birštonas ir J. TumasVaižgantas yra neatsiejami.
Ne veltui tarp kurorto bažnyčios ir sakralinio muziejaus stovi jo garbei pastatyta
skulptūra. Juk jis kvietė visus
žmones birštonuotis...
Birštono sakralinio muziejaus vedėja Roma Zajančkauskienė savo pranešime
sakė, kad J. Tumas-Vaižgantas yra viena ryškiausių XX
a. pirmosios pusės asmenybių Lietuvoje. J. Tumas-Vaižgantas – tautinio atgimimo ir
moderniosios kultūros reiškėjas, lietuvių prozos klasikas, kritikas ir literatūros is-

REKLAMA

torikas, kurio kūrybinis palikimas yra gausiausias tarp
to meto rašytojų. Pasak pranešėjos, Vaižganto kūrybos
stilius labai savitas, gyvas,
temperamentingas, nepaprastai žodingas, iš jo kūrinių sklinda didžiulė meilė ir
tikėjimas savo krašto ateitimi. Vaižganto kūryboje nuolatos svarstomas santykis
tarp žmogaus ir gamtos, tarp
gamtos ir tautos. Žmogaus
gyvenimą Vaižgantas vaizduoja gamtoje, žmogus suvokiamas kaipgamtos dalis.
„Šia paroda mes, muziejininkai, norime paskatinti kūrybiškai pažvelgti į J.TumoVaižganto meilę Birštono
gamtai, jos grožiui. Jis ragino
visuomenę pamilti mineralinį vandenį, gydomąjį purvą
ir kita. „Gražybė, mokėk tik
pastebėti“, – rašė laiške kunigas Juozas. Žodžiai, kiekvienam mūsų verti įsidėmėti“,
– sakė R. Zajančkauskienė.
Parodą aplankė nemažas
būrys gimnazistų su savo
mokytojomis. Jie skaitė ištraukas iš Vaižganto kūrinių apie Birštoną. Tikrai šis

žmogus buvo didelis Birštono gerbėjas ir mylėtojas,
negailėjęs gerų žodžių apie
Birštono gydomąjį purvą ir
mineralinius vandenis, kurie
grąžina žmogui sveikatą.
„Grįžimas prie gamtos ir
žmogaus vienovės, vietovės
dvasios, istorijos atskleidimas bei poetų, dailininkų,
rašytojų, fotografų ir kitų
menininkų įprasmintų vietų iškėlimas yra Lietuvos tapatybę padedantys suvokti
reiškiniai ir objektai, apie
kuriuos ypač aktualu kalbėti, kai susiduriame su didele
emigracijos problema“, – pastebėjo Sakralinio muziejaus
vedėja.
Štai kokius gražius ir gerus
žodžius Birštonui skyrė Vaižgantas: „Birštono kurortas
(…) guli panemunėje, greta
Birštono miestelio, gražioje
Nemuno įlankoje. (...) Parudimėje ties bažnyčia mažame liūne vėl verda verdenės,
jau tikrieji „birštonai“, dar
stipresnio sūrumo vandens

purvų, aukščiau už Odesos
limaną ir lygiai su Visbadeno
vandenimis. Gydomąja jėga
Birštonas toli yra prašokęs

vusiųjų Suvalkų ir Vilniaus
žemių, tekėdamas tiesiai iš
šiaurės į pietus. Bet tekėdamas pro Punią, Balbieriškį,

pas – nacionalinės kultūrinės tapatybės formavimo ir
puoselėjimo programa „Tėvynės ieškojimas“. Naujoji

savo kaimyną panemunietį
Druskininkus. (...)
Birštono mineraliniai vandenys turi 6 šaltinius vonioms, kurie kasdieną duoda
daugiau kaip 8 000 kibirų ir
2 šaltiniu vidun gerti, senėlesnę „Viktoriją“ ir neperseniai išgręžtąją „Lydiją“ (Birštonas ir jo gydomieji dalykai,
1910, p. 2–3)
„Birštonų minerališkieji
vandenys pagelbi sergantiems kaulų gėlimu (reumatizmu), paraližuotiems, gel-

Prienus ir Birštoną, padaro
tokias dvi kilpas, lyg šelmeny „arkliukų“ galvas.
Ir gražumėlis gi tų Nemuno krantų! Birštono kilpos
kilpelėje suvalkiečių pusėje
pušynas (…). Puikiausiaspasaulyje parkas kurortui.
Krantai išvagoti grioviais
nuo 100–150 pėdų gilumo
ir tarp jų pačiame Birštone
visų Lietuvos piliakalnių piliakalnis – Vytauto, nejau bene iškilmingesnis už patį Gedimino piliakalnį Veliuonoje.

neg Vytauto (kalno) ašarėlės. (...)
Sūrieji Vytauto ašarėlių
vandens – tai puikiausi reguliatoriai pilvui. (…) Šiltosios vonios čia tokio veiksmo ramatikams, artritikams,
neurastenikams, jog duok
Europos patogumų, Birštoną padarysi daug garsesnį už visus vokiečių ir čekų
„Badus“.
(…)
Birštono kurorto vandenų stiprumą žinojo visi Rusijos gydytojai ir dėjo juos
antron vieton po Kaukazo-

tligiuotiems, moterų ligose,
išbėrimuose, sutukimu ir
žarnų katara (versmė Viktorija). Vandenys su visokiais
gydymui patogumais, labai
puikioje ir sveikoje apylinkėje, už 23 varstų nuoKauno,
ant Nemuno kranto. Aplinkui kalnai, o šie ir pakalnės
pušynu papuošti. Diližanai
iš Kauno eina panedėliai, seredomis, Pėdnyčiomis ir subatomis 2 val. po pietų (Vilniaus žinios. – 1905, Nr. 95
(bal. 15), p. 4.).
„Nemunas iš viso daro labai vingiuotą sieną tarp bu-

„Ir sveiką žmogų patroškins,
kas sumanys įlipti“, – sako
apylinkės žmonės. Juoba turėjo troškintipriešus. “
Šią Sakraliniame muziejuje pristatomą parodą, kurioje
gausu ne tik aprašymų, bet ir
to meto nuotraukų, aplankė
nemažai kurorto gyventojų
ir svečių, tarp kurių buvo ir
Lazdijų krašto muziejaus direktorė Daina Pledienė.
Viešnia iš Lazdijų kalbėjo apie septynerius metus
vykdomą projektą „Muziejų
kelias“. 2019 metais pradedamas antrasis plėtros eta-

programa „Lietuvos kraštovaizdžiai: vandenų kultūrinė atmintis“ yra skiriama
Lietuvos Respublikos atkūrimo 30-mečiui 2020 m. pažymėti.
Kiti „Muziejų kelio“ renginiai vyks jau Lazdijų krašto
muziejuje, kur ir bus užbaigtas „Lietuvos muziejų kelias“.
D. Pledienė ir birštoniečius
pakvietė atvykti į renginį.
R. Zajančkauskienė paminėjo, kad vanduo lietuvių papročiuose ir tradicijose turi
labai plačią reikšmę: ašaros
liejasi upeliais (skausmą
simbolizuoja), gyvena už jūrų marių (toli, dideliu atstumu) ir kt.
Muziejininkai paminėjo,
kad šių metų temos „Lietuvos kraštovaizdžiai: vandenų kultūrinė atmintis“ renginiais siekiama įvardyti ir
aktualizuoti Lietuvos upių,
upelių, ežerų, tvenkinių, šaltinių, Baltijos jūros, marių ir
kitų vandens telkinių kultūrinę atmintį.
Išlaikant susiformavusias
tradicijas, „Lietuvos muziejų kelias“ nusitiesė per visus
etnografinius regionus: prasidėjęs Aukštaitijoje (birželio
18–30 d.), jis ėjo per Žemaitiją (liepos 1–21 d.), Mažąją
Lietuvą (liepos 22–rugpjūčio1 d.), Sūduvą (rugpjūčio
12–rugsėjo 1 d.) ir Pasaulinę
turizmo dieną, rugsėjo 27ąją, baigsis Dzūkijoje.

PRIE VYTAUTO KALNO
Liberijoje per gaisrą mokykloje žuvo
mažiausiai 26 vaikai

„Rudenėlio šventė“ Škėvonių bendruomenėje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Praėjusį šeštadienį orai buvo permainingi – tai švietė
saulė, tai iš niekur nieko, lyg
ir be debesio, prapliupdavo
lietus. Tačiau kai Škėvonių
bendruomenės žmonės susirinko į „Rudenėlio šventę“,
lietutis išsigando.
Prie Nemuno įsikūrusioje stovyklavietėje susirinkusius bendruomenės narius
pasveikino jos pirmininkė Rimutė Draskinienė. Ji džiaugėsi
aktyviais bendruomenės nariais ir gražiai
papuoštu stalu, ant
kurio puikavosi visos
rudeniškos gėrybės,
užaugintos darbščių
žmonių rankomis.
Pirmininkė pasidžiaugė, kad bendruomenė
rašė projektą ir laimėjo, o už
gautas lėšas galės nusipirkti
palapinę, taip pat ir kitų bendruomenei reikalingų daiktų,
kad galėtų sėkmingai toliau
dirbti ir tobulėti. Juk kaip tik

per kaimų bendruomenes
sudaromos sąlygos pagerinti
kaimo žmonių gyvenimą.
Škėvonių bendruomenė
yra pati jauniausia iš Birštono savivaldybėje veikiančių
bendruomenių, tačiau joje
yra labai daug jaunų žmonių,
kurie nori ir gali daryti gerus
darbus, stengiasi, kad jų kaime būtų gera gyventi. Džiugu, kad visuose renginiuose

kartu su tėveliais ir seneliais
dalyvauja ir mažamečiai vaikai, kurie pratinami prie bendruomeniškumo, bendro
darbo ir bendro tikslo.
Nors šie metai buvo saus-

menės pietus – ruošiamo
troškinio su įvairiausiomis
daržovėmis kvapas sklido
gana toli.
Škėvonių bendruomenės
šventėje dalyvavo ir kitų ben-

druomenių atstovai: Asta Revuckaitė iš Matiešionių krašto
bendruomenės, Vijolė Skorodumovienė – Siponių krašto bendruomenės pirmininkė, Irena Joana Šliaužienė iš
Nemajūnų bendruomenės.
Bendruomenių atstovai dėkojo už galimybę dalyvauti jų
renginiuose, linkėjo sėkmės
vykdant projektus, taip pat
kūrybinių minčių ateičiai.
Reikia priminti, kad
Škėvonys – labai gražus kaimas, išsidėstęs prie Nemuno ir
apsuptas gražių pušynų. Jau pati gamta
įkvepia kurti gražesnį gyvenimą, gražinti
namų aplinką ir tvirtėti bendruomenei,
kad visiems čia gyventi būtų gera.
Smagu, kai bendruomenės kartu
dalyvauja renginiuose, vieni iš kitų semiasi patirties, dalijasi idėjomis.
Ir tą saulėtą šeštadienio popietę visi smagiai leido laiką,
linksminosi, bendravo, džiaugėsi šilta rudeniška diena. Ir
visi gyrė skanųjį troškinį.

Saugaus eismo prevencinė akcija „Esi saugus ir laimingas, kai
esi matomas” Birštone
no policijos komisariato pa- cijoje, informacinius lankstiPrasidėjus mokslo metams,
artėjant tamsiajam metų laikotarpiui, rugsėjo 17
dieną būti matomais kelyje,
daugiau sužinoti apie saugų eismą, kelių taisykles ir
apsaugos priemones, vaikus ir suaugusius į Birštono viešąją biblioteką kvietė Lietuvos automobilių
kelių direkcijos inicijuota
saugaus eismo prevencinė
akcija „Esi saugus ir laimingas, kai esi matomas”.
Mažieji birštoniečiai į Vaikų ir jaunimo aptarnavimo
skyrių sugūžėjo dviračiais
ir paspirtukais. Jų saugumą įvertinę organizatoriai,
išrinko saugiausią, papasakojo, koks turi būti Saugus
dviratis ir Saugus dviratininkas, pakvietė dalyvauti mini
REKLAMA

viktorinoje apie kelių eismo
taisykles. Teisingai atsakiusiems, padovanojo žaismingų, tamsą atspindinčių dovanėlių.
Prie akcijos geranoriškai
ir aktyviai prisidėjo Biršto-

reigūnai. Kartu su vaikų pamiltu herojumi Amsiu, džiugino praeivius dovanodami
ryškius atšvaitus, kvietė dalyvauti akcijoje ir būti saugiais kelyje.
Nesuspėję sudalyvauti ak-



Australijoje koją susilaužęs keliautojas
išsigelbėjo šliauždamas per miškus

Liberijoje netoli sostinės Monrovijos mažiausiai 26 vaikai
ir du mokytojai žuvo per gaisrą Korano mokykloje. Gaisras
kilo vaikams miegant.

ringi, tačiau daržuose ir soduose netrūksta nei daržovių,
nei vaisių. Tai liudijo išradingai papuošti stalai, ant kurių
netrūko ir gražuolių Žydruolės Pivarauskienės išaugintų
jurginų.
Apžiūrėję rudeniškas gamtos dovanas, truputį pasistiprinę, visi būrėsi pievelėje ir
žaidė įvairius žaidimus, o keletas vyrų gamino bendruo-

ŠEŠTAdienis,
2019 m. rugSĖJO 21 d.,
naujasis gĖlupis

nukus apie kelių eismo taisykles ir jų pakeitimus galite
rasti bibliotekoje. Rūpinkimės savo ir vaikų saugumu.
Būkim matomi kelyje!
Birštono viešosios
bibliotekos inf.

Vienas keliautojas susilaužęs ranką ir koją dvi dienas
šliaužė per miškingas Australijos vietoves, prieš tai
nukritęs nuo 6 m aukščio krioklio ir pametęs upelyje
savo mobilųjį telefoną. Jam prireikė dviejų dienų, kad
įveiktų atstumą, kurį jis prieš tai nuėjo per 40 minučių.

HOROSKOPAS
Rugsėjo 23-29 d.

AKTORIUS

Andrius Bialobžeskis



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Stichija: Oras
Planeta: Venera
Savaitės diena: penktadienis
Akmuo: lazuritas, opalas
Spalvos: žalia ir mėlyna



AVINAS
(03.21-04.20)

Kuo daugiau poilsio ir pramogų šią savaitę! Atidėkite vėlesniam laikui visus
darbus, kurie tik gali palaukti. Jums
būtina kaip reikiant atsipūsti, ir vien
tik savaitgalio tam nepakaks. Jei galite,
išvykite kur nors. Ir kuo toliau, tuo geriau. Spręsdamas finansinius reikalus
drąsiai vadovaukitės intuicija.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Visuomeninė veikla pirmomis savaitės
dienomis bus ypač produktyvi. Susirasite naujų draugų ir bendraminčių. Tiesa, bendri projektai gali baigtis visai ne
taip, kaip jūs tikėjotės, bet tai dar nėra
priežastis jų atsisakyti. Tiesiog būkite atsargesnis, jei manote, kad esate
įtraukiamas į avantiūrą. Jei traukia kelionės, savaitgalį pasistenkite šį savo
norą įgyvendinti.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Pirmoje savaitės pusėje būsite linkęs
daryti pats vienas ir savo rankomis.
Tik nuo ketvirtadienio bendradarbiavimas, ypač dalykinis, gali būti vaisingas. Savaitgalį neišlaidaukite, nes piniginė ištuštės bematant.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Saugokitės, šią savaitę galite patirti didelių nuostolių. Savaitės pradžioje jūsų planams gali būti labai nepritarta,
bet neklausykite neargumentuotos
nuomonės. Trečiadienį ar ketvirtadienį galima labai perspektyvi pažintis. Į
savaitės pabaigą veikiausiai pasijusite
labai pavargęs. Neprievartaukite savęs,
raskite laiko poilsiui.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Šią savaitę niekam neleiskite stoti jums
skersai kelio. Klausykite savo širdies ir
intuicijos. Ketvirtadienį ar penktadienį galite turėti problemų dėl namiškių.
Savaitgalį užsiimkite tik tokiais projek-

tais, kurie pareikalaus iš jūsų darbo ir
laiko, bet ne pinigų.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Pirmoje savaitės pusėje neišlaidaukite pramogoms, vaikams ir dovanoms.
Trečiadienį ar ketvirtadienį turėtumėt
nuveikti kažką namų ūkio labui, tik neskirkite tam viso savo laisvo laiko. Sutuoktiniai savaitgalį turės progų įsitikinti
tiek gerosiomis, tiek blogosiomis bendro
gyvenimo pusėmis.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje būkite ypač nuoširdus bendraudamas, antraip nieko neišspręsite. Visą savaitę turėsite puikią
nuojautą pelningoms investicijoms. Pasistenkite tuo pasinaudoti. Trumpa savaitgalio išvyka su mylimu žmogumi bus
labai maloni ir sutvirtins jūsų ryšius.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Pirmomis savaitės dienomis galite turėti bėdos dėl apkalbų. Tramdykite savo
emocijas, ypač trečiadienį ir ketvirtadienį. Prieš imdamasis bet kokių veiksmų
pasistenkite surinkti ir įvertinti visus
įmanomus faktus. Savaitės pabaigoje
jūsų dalykiniam sprendimui pernelyg
didelę įtaką turės asmeninės simpatijos ar antipatijos.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Jūsų idėjos labai įdomios ir neblogai pagrįstos, bet jau savaitės pradžioje būkite
pasiruošęs jas aktyviai ginti. Oponentų
turėsite daugiau nei pakankamai. Priešgyniaus ir šeimos nariai. Pasistenkite nereaguoti pernelyg emocingai. Savaitgalis
turėtų būti romantiškas ir kur kas smagesnis nei visa likusi savaitė.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Pirmoje savaitės pusėje ant jūsų pečių
užgrius daugybė rūpesčių tiek darbe,
tiek šeimoje. Gelbės tik kantrybė ir apsukrumas. Visiems ir visada tiesiai ir konkrečiai sakykite, ką galvojate. Vynioti žodžių į vatą jūs paprasčiausiai neturėsite
laiko. Savaitgalį po draugo vizito šeimoje
gali kilti barnis.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Būtų labai puiku, jei savaitės pradžioje
išvyktumėte į komandiruotę ar šiaip
kokią kelionę. Įgytumėte labai naudingų žinių ir patyrimo. Jei ketvirtadienį ir
penktadienį mažiau kalbėsite, o daugiau
klausysite, gal ir nepakliūsite į kvailą ar
nemalonią padėtį.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Savaitės pradžioje nė nesitikėkite, kad
kažkas kitas srėbs jūsų užvirtą košę ar
mokės jūsų skolas. Kur kas daugiau pasiektumėte, jei būtumėte sąžiningesnis
ir atviresnis pats sau. Ketvirtadienį ar
penktadienį galite sužinoti įdomių naujienų telefonu ar paštu.

10

PRIE VYTAUTO KALNO

ŠEŠTAdienis,
2019 m. rugSĖJO 21 d.,
naujasis gĖlupis

Prancūzijoje vyras trijų savo vaikų
akivaizdoje nužudė jų motiną

Prancūzijos šiaurėje vyras trijų savo mažamečių vaikų
akivaizdoje 14 peilio dūrių nužudė jų motiną. 37 metų
vyras savo 27 metų gyvenimo draugę nužudė per kivirčą.
Kaltinamasis prisipažino, jog taip pasielgė, nes bijojo, kad su
juo besiskirianti auka neleis jam matytis su vaikais.

Kinija rugpjūtį pirmą kartą per septynis
mėnesius sumažino biudžeto išlaidas
Kinijos biudžeto išlaidos sausio–rugpjūčio mėnesiais,
palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu,
padidėjo 8,8 proc. ir sudarė 15,31 trln. juanių. Pajamos
padidėjo 3,2 proc. iki 13,71 trln. juanių (1,94 trln. JAV
dolerių).

Mainų punktams pasiūlyta beveik
šimtas vardų. Kuris geriausias?

RENGINIAI BIRŠTONE
Rugsėjo 21 d. 19:00 val. Koncertas „Rudens divertismentas“. Vieta: Birštono
kurhauzas
Rugsėjo 21 d. 10:30 val. Teniso vienetų
turnyras „Birštono ruduo“. Vieta: Birštono teniso kortai
Rugsėjo 21 d. 13:00 val. Kaip elgiasi
stresui atsparūs žmonės. Vieta: Eglės
sanatorija
Rugsėjo 22 d. 16:00 val. Prancūzų
kompozitorių romansų popietė. Vieta:
Birštono kurhauzas

Kaip pavadinti atliekų
surinkimo aikštelėse veikiančius daiktų mainų
paviljonus? To paklausęs
ir šių punktų pavadinimo
parinkimo konkursą paskelbęs Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centras
(ARATC) sulaukė beveik
šimto pasiūlymų.
„Labai džiugu, kad žmonės taip aktyviai dalyvavo
konkurse ir teikė pasiūlymus. Tai rodo, kad jiems
rūpi atliekų tvarkymo sistema ir vis daugiau žmonių suvokia, jog jie yra ne
tik šios sistemos dalyviai,
bet ir jos kūrėjai“, - sakė
ARATC direktorius Algirdas Reipas.
Daiktų mainų punktai,
prieš metus įrengti visose Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro eksploatuojamose didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo
aikštelėse, labai greitai išpopuliarėjo. Vieni žmonės
čia atneša dar gerus, bet
jiems nereikalingais tapusius daiktus, kiti ateina reikiamų daiktų pasiieškoti, o
radę – juos pasiima.
Tačiau į šiuos punktus

patenka ir nemažai tokių
daiktų, kuriuos reikia sutaisyti, sutvarkyti, kad jie būtų
tinkami tolesniam naudojimui. Tai bus daroma netrukus, jau šį rudenį duris atversiančiame daiktų paruošimo
pakartotiniam naudojimui
centre.
Kaip šis centras ir savotiški
jo padaliniai – daiktų mainų
punktai – vadinsis? Konkursui savo pavadinimų variantus teikę gyventojai stebino
išradingumu, kūrybingumu
ir šmaikštumu.
„Daiktynė“, „Keitukas“,
„D‘Alytaus“, „D taškas“, „Antrasis šansas“, „Prisikėlimas“,
„seNauja“, „Mainytuvė“, „Rakandų skūnė“, „Sukasi ratu“,
„Darbštukai“, „Sendaikčių
prikėlimo centras“, „Mūsų
turtai“, „Svajonių arka“, „Ragažė“, „Už ačiū“, „Kuparas“,
„Taškas“, „Ačiū ir prašau“,
„Nauja pradžia“, „VĖL“ ir daugybė kitokių pavadinimų variantų buvo pasiūlyta konkurso metu.
Visus pasiūlytus variantus
apsvarsčiusi vardo parinkimo komisija išrinko 3 labiausiai reikalavimus atitinkančius pavadinimų variantus,

o galutinį žodį kviečia tarti
gyventojus, balsuojant už
jiems labiausia patinkantį pavadinimą. Balsavimui
teikiami šie mainų punktų
pavadinimai: „TikoTiks“,
„PakartOK“, „Mainukas“.
„Mainų punktai - žmonėms skirti objektai. Jų pavadinimas turi būti priimtinas daugeliui, todėl kviečiame gyventojus būti aktyviais ir balsuoti už labiausia
patinkantį vieną iš trijų komisijos atrinktų variantų“,
- kviečia ARATC Pakartotinio naudojimo padalinio
vadovė Agnė Jučienė.
Ji primena: vardo, kuris
surinks daugiausia balsų,
autoriui bus įteikta speciali
ARATC dovana – ekologinė
edukacija.
Balsuoti už vieną už labiausiai Jums patinkantį
vieną iš trijų vardų galima
internetu, atsidarius žemiau esančią nuorodą. Balsavimas vyksta iki rugsėjo
25 dienos.
https://apklausa.lt/
f/daiktu-mainu-punktu-pavadinimo-rinkimai9mp8f79.fullpage

ATKelta IŠ 7 p.
minutės ir paskutinis turRugsėjo 24 d. 14:00 val. Šiaurietiškas
nyras.
ėjimas kartu su treneriu. Vieta: Eglės
„Visas septynias pergales
sanatorija
iškovojo komanda ,,Ferrum“,
Rugsėjo 24 d. 19:00 val. Kūrybos studija kuriai ir atiteko pereinamoji
su menininke Edita Kreiziene. Vieta: „Birštono mero taurė 2019“,
Eglės sanatorija
beje, jau antrą kartą. Antrąją
Rugsėjo 25 d. 20:00 val. Džiazo mu- vietą laimėjo komanda „Pazikos vakaras su grupe “CinAmon” kuonis“, kurioje žaidė irgi
atlikėja Laura Budreckytė. Vieta: Eglės šeimyninis Ramintos ir Tado
sanatorija
Mickų dvejetas. Pakuoniškiai

turnyre dalyvavo pirmą kartą, bet pasirodė labai gerai,
nes nugalėtojams nusileido nedaug – iškovojo 6 pergales“, – pasakojo Vytautas
Gedminas, kurio komanada „Šilagėlė“ užėmė trečiąją prizinę vietą, laimėjusi 5
pergales.
Paguodos turnyrą laimėjo
jungtinė birštoniečio ir kauniečio komanda ,,B2“, surinkusi 3 pergales. Antrą vietą

paguodos turnyre laimėjo
komanda ,,Sklepas“ iš Birštono, irgi surinkusi 3 pergales, bet nusileidusi pagal papildomus rodiklius. Trečią
vietą paguodos turnyre iškovojo komanda ,,Brooklin“
išVilniaus – 2 pergalės.
Taigi reikia džiaugtis, kad
„Birštono mero taurė“ liko
Birštone ir net dvi birštoniečių komandos tapo prizininkėmis.

Rugsėjo 22 d. 20:00 val. Kino filmų
vakaras. Vieta: Eglės sanatorija
Rugsėjo 22 d. 12:00 val. Pažintis su
ypatingąja kava. Kavos degustacija.
Vieta: „AsMeniška“ krautuvėlė

Gimtinė

Žanras: Drama
Sukurta: Lietuva
Platintojas: Acme Film,
UAB
Režisierius: Tomas Vengris
Vaidina: Severija Janušauskaitė
Trukmė: 1h 37 min
Cenzas: N-13. 7-12 m. vaikams būtina suaugusiojo
palyda
Iš Amerikos į gimtinę Viktorija (aktorė Severija Janušauskaitė) grįžta iškart
po to, kai Lietuva atgauna
nepriklausomybę. Savo šalį, kurioje praleido vaikystę,
kurioje džiaugėsi ir mylėjo,
ji nori parodyti už Atlanto
gimusiam paaugliui sūnui
Kovui. Į Lietuvą Viktoriją veda ir dar vienas tikslas – dabar geriausias laikas atsiimti
tėvo žemę.
Kokią mamos gimtinę pamatys Amerikoje užaugęs
Kovas? Kokių lūkesčių kupini
amerikietę pasitiks laisvą gyvenimą dar tik pradedantys,
gimtinėje likę jos giminės? Ir
koks prisiminimų, koks jausmų vandenynas užlies pačios
Viktorijos širdį?
Praeitis pas mus sugrįžta
įvairiausiais pavidalais. Kartais ji kvepia „Donald“ kramtomąja guma, kartais mūvi
nutrintais „Levi‘s“ džinsais

ir skamba plokštelėje, kurią
anuomet atsiuntė geroji tetulė iš Amerikos, Australijos
ar Kanados. Žiguliukų laikai,
dienos, kai nebuvo bananų, šiandien virsta Rojumi,
- vaikystės ir paauglystės
džiaugsmai, pirmosios meilės ir seksas, apie kurį tuomet
niekas nekalbėjo, juk svarbiau už nepriteklius.
Išeivijos lietuvio režisieriaus Tomo Vengrio vaidybinis kino filmas „Gimtinė“–
nostalgijos ir ironijos kupinas žvilgsnis į Nepriklausomybės laikų pradžią. Tai
filmas apie nesamo rojaus
paieškas skirtingose šalyse
užaugusių žmonių akimis.
Filmas lietuvių kalba, be
subtitrų.
Režisierius: Tomas Vengris
Operatorius: Audrius Kemežys
Vaidina: Severija Janušauskaitė („Anarchija Žirmūnuose”, „Žvaigždė”, „Emilija
iš Laisvės alėjos”, „Babilonas
Berlynas”), Matas Metlevski,
Darius Gumauskas, Barbora
Bareikytė, Viktorija Kuodytė,
Dainius Gavenonis, Pranciškus Brazdžiūnas, Linas Ryškus, Ričardas Vitkaitis, Renata Vėberytė-Loman, Valentinas Krulikovskįs ir kiti.
Anonsas: https://
w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=gxKUCwCTa48 

Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt

LEIDĖJAS:

Rugsėjo 23 d. 17:00 val. Draugiškos
šachmatų varžybos. Vieta: Eglės sanatorija
Rugsėjo 23 d. 15:00 val. Biblioterapija /
Psichologė Jurgita Černiauskienė. Vieta:
Eglės sanatorija
Rugsėjo 23 d. 15:00 val. Turas „Grožėkitės Birštonu, važiuojant elektromobiliu“.
Vieta: Eglės sanatorija
Rugsėjo 23 d. 16:00 val. Kineziterapija
nėščiosioms. Vieta: Eglės sanatorija
Rugsėjo 23 d. 16:00 val. TRX funkcinė treniruotė su diržais. Vieta: Eglės
sanatorija
Rugsėjo 24 d. 20:00 val. Koncertas „Ne
vien tik romansai“ su atlikėju Aleksu
Lemanu. Vieta: Eglės sanatorija
Rugsėjo 24 d. Įvadas į relaksaciją,
koncentraciją ir meditaciją. Vieta: Eglės
sanatorija
Rugsėjo 24 d. 15:00 val. Turas „Grožėkitės Birštonu, važiuojant elektromobiliu“.
Vieta: Eglės sanatorija
Rugsėjo 24 d. 17:00 val. „Gymstick
treniruotė“. Vieta: Eglės sanatorija
Rugsėjo 24 d. 19:00 val. „Auksinis protas“ Birštone! Vieta: Birštono kultūros
centras

UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai
REDAKCIJA:

Daiktų paruošimo pakartotiniam naudojimui centras – dar be pavadinimo. Išrinkime jam vardą! (ARATC nuotr.)

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, Prienai.

ARATC 

Birštono mero taurė – „Ferrum“ šeimyniniam duetui

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804
juronyte@gmail.com
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tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt
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TV PROGRAMA
Kanados premjeras sulaukė kritikos dėl
„rasistiško“ grimo per vakarėlį 2001-aisiais

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
REKLAMA

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

SEKMADIENIS
RUGSĖJO
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija 07:00
Šventadienio mintys 07:30
Klausimėlis 08:00 Tėčio
reikalai 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų pasakos.Laimingasis Hansas
10:00 Gustavo enciklopedija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai 12:00 Pasaulio
dokumentika. Premjera.
Žemė žvelgiant iš kosmoso 12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gyvūnų dinastijos 13:50 Mis
Marple 6.Karibų paslaptis
15:28 Loterija „Keno Loto“.”
15:30 Žinios. Orai 15:45
Istorijos detektyvai 16:30
Gyvenk be skolų 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
Duokim garo! 19:30 Savaitė 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.” 20:30
Panorama 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Savaitė su
„Dviračio žiniomis“ 21:30
Bloga mergaitė 22:30 Pasimatysime sapne 00:05
Vasarvidžio nakties sekso
komedija 01:30 Pasaulio
dokumentika. Žemė žvelgiant iš kosmoso 02:25
Pasaulio dokumentika.
Gyvūnų dinastijos 03:15
Klausimėlis 03:30 Šventadienio mintys 04:00 Tėčio
reikalai 04:25 Mis Marple
6.Karibų paslaptis
06:30 Tomas ir Džeris
(154,155,156) 07:00 Broliai meškinai. Nuotykių
ieškotojai (23,24) 07:30
“Nickelodeon” valanda.
Monstrai prieš ateivius
(20) 08:00 Riterių princesė Nela (26) 08:25 KINO
PUSRYČIAI. PREMJERA Riteris Rastis 2. Metalo laužo
sukilimas 10:10 Šnipų vaikučiai 2. Prarastų svajonių
sala 12:15 Žiedų valdovas.
Karaliaus sugrįžimas 16:20
Sveikatos namai 17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:20
Sportas 19:27 Orai 19:30
Šokio revoliucija 21:40 Hju
Glaso legenda 00:45 Šioje
šalyje nėra vietos senukams 02:50 Tempk jį čia!

TV3

05:45 Televitrina 3 07:00
Bakuganas. Kovos pla-

neta 1/10s. 07:30 Aladinas 1/123s. 08:00 Elena
iš Avaloro 1/19s. 08:30
Kempiniukas Plačiakelnis
10/207s. 09:00 La Maistas
1/3s. 10:00 Pasaulis pagal
moteris 8/3s. 11:00 Svajonių sodai 15/1s. 12:00
Didysis šunų pabėgimas
13:50 Druska brangesnė
už auksą 15:40 Didžiosios
vestuvės 17:30 Visi mes
žmonės 3/3s. 18:30 TV3
žinios 265 19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai 265
19:30 X Faktorius 7/3s.
22:00 Paskutinis krikštatėvis Džonas Gotis 00:10
Mergvakaris 01:55 Universalioji korta 03:35 Didžiosios vestuvės

BTV

06:30 Galiūnai. Pasaulio taurė 07:30 Bero Grilso
kelionės po Britaniją (2)
08:30 Tauro ragas 09:00
Galiūnai. Mačas Lietuva-Latvija 10:00 Apvalioji planeta (3) 10:35 Bero Grilso kelionės po Britaniją (3) 11:40
Ekstremalūs išbandymai
(18) 12:10 Būk ekstremalas
(26) 12:40 Džeimis gamina
Italijoje (8) 13:50 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami
kraštai (5) 14:50 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (30) 15:55 Nusikaltimų
miestas (21) 16:30 Raudona linija 17:00 Betsafe–LKL
čempionatas. Šiauliai - Žalgiris 19:30 Rivjera (3,4)
21:35 Juodasis sąrašas (15)
22:35 Sostų karai (4) 00:10
Smagus pasivažinėjimas
07:03 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „Gluchariovas“ (2/43) 08:30
Kaimo akademija 09:00
2019 m. „Formulės-1” čempionato Italijos GP apžvalga. 10:00 Šiandien kimba
11:00 Atliekų kultūra 11:30
„Nuostabūs pojūčiai“ (8)
12:00 „Pagrindinis įtariamasis“ (2/2) 14:00 „Ragana“ (1/19,20) 16:00 Žinios
16:28 Orai 16:30 Krepšinio pasaulyje su V 17:00
Laikykitės ten 18:00 Žinios
18:28 Orai 18:30 „Vasara
tiesiogiai su D. Žeimyte“.
N. Puteikis 19:00 Šauliai
20:00 Žinios 20:28 Orai
20:30 „Šviesoforas” (2/6,7)
21:30 „24/7” 22:30 Žinios
22:58 Orai 23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai. V 00:05
„Inspektorius Luisas“ (7/1)
02:15 „Rojus“ (18,19) 03:40
„Pagrindinis įtariamasis“
(2/2) 05:10 „24/7” 05:50
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Rokiškio rajono politikas „darbietis“ V.
Maželis bus teisiamas už balsų pirkimą

Kanados ministras pirmininkas Džastinas Triudo, šiuo metu
dalyvaujantis įtemptoje rinkimų kampanijoje, trečiadienį
sakė, kad „labai apgailestauja“ dėl „rasistiško“ poelgio, kai
per mokyklos, kurioje dėstė prieš 18 metų, vakarėlį jis buvo
nusigrimavęs veidą tamsia spalva.
ŠEŠTADIENIS

ŠEŠTAdienis,
2019 m. rugSĖJO 21 d.,
naujasis gĖlupis

Buvęs Rokiškio rajono tarybos narys, „darbietis“
Vidmantas Maželis bus teisiamas už rinkėjų
papirkinėjimą. Teismui perduotoje byloje
kaltinimai pareikšti dar trims asmenims: dviem jo
bendrapartietėms ir vienos jų giminaičiui.
„Pasaulio turgūs“ (4)

TV6

06:00 Televitrina 14 06:30
Jokių kliūčių! 2/201s. 07:30
Iš peties 8/4s. 08:30 Sandėlių karai 7/2s. 09:00
Gyvūnų manija 4/3s.
09:30 Vienam gale kablys 20/38s. 10:00 Praeities žvalgas 5/3s. 10:30
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 28/2813s.
11:00 Didžioji migracija
1/3s. 12:00 Jokių kliūčių!
2/202s. 13:00 Didžioji migracija 1/4s. 14:00 Išlikimas
26/11s. 15:00 Aliaskos geležinkeliai 2/201s. 16:00 Iš
peties 8/5s. 17:00 Sandėlių
karai 7/3,4s. 18:00 Krovinių
karai 3/11,12s. 19:00
9:00Ameval.
rikos talentai
21:00
Nuo12/2s.
Prienų savivaldybės
nemokamai
Žinios 265 aikštės
21:45 Sportas
1 veš
autobusas.
21:50 Orai 265 22:00
Aukš(Po žygio visi
čiausia pavara
22/2s.
23:10
bus parvežti į Prienus).
Karo žirgas 02:00 Dainų
dvikova 3/6,7s.

Stakliškių Salyklo bokštą –
muziejų, Stakliškių bažnyčią ir
koplytėlę, Stakliškių piliakalnį,
Tridupio Ąžuolus, Kryžiaus
akmenį, Napoleono kepurę.
Po žygio vaišinsimės koše.
Kiekvienas žygio dalyvis atsako už savo
sveikatą. Jei dalyviui mažiau nei 18 metų, jis
gali dalyvauti tik lydimas suaugusio
asmens. Pasirūpinkite patogia avalyne ir
oro sąlygas atitinkančia apranga.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 KauPartneriai:
Rėmėjai:
Informaciniai rėmėjai:
no „Hanza dienos 2019“.
Koncertuoja Jurgis Brūzga
ir Kauno bigbendas 06:50
Muzikos pasaulio žvaigžPrienų r.
Stakliškių
Birštono mineraliniai
dės. Koncertuoja
Violeta Stakliškių
savivaldybė
seniūnija
kultūros centras
vandenys
Urmana ir VirgilijusAukštadvario
NoStakliškių Salyklo
regioninis parkas
bokštas – muziejus
reika. 07:30 Kultūrų
kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
Stakliškių Salyklo bokštą –
9:00 val.
Salyklo
muziejų, Stakliškių bažnyčią Stakliškių
ir
9:00 val.
Nuo Prienų savivaldybės
07:45 Kultūrų kryžkelė.
koplytėlę, Stakliškių piliakalnį,
aikštės nemokamai veš
muziejų, Stakliškių
Tridupio Ąžuolus, Kryžiaus
Nuo Prienų savivaldybės
autobusas.
Stakliškių
akmenį, Napoleono kepurę.
Menora 9:00
08:00
val. Kultūrų
(Po
žygio visi Salyklo bokštą –
koplytėlę, Stakliškių
aikštės nemokamai veš bus muziejų,
Po žygio vaišinsimės koše.
parvežti į Prienus).
Stakliškių bažnyčią ir
Nuo Prienų savivaldybės
Stakliškių Salyklo bokštą – Tridupio Ąžuolus,
9:00 val.
kryžkelė.
Trembita
koplytėlę, Stakliškių piliakalnį,
Kiekvienas žygio dalyvis atsako už savo
autobusas.
aikštės nemokamai
veš 08:15
sveikatą. Jei dalyviui mažiaumuziejų,
nei 18 metų, jisStakliškių bažnyčią ir
Tridupio Ąžuolus, Kryžiaus
autobusas. Nuo Prienų savivaldybės (Po žygio visi
akmenį, Napoleon
gali dalyvauti tik lydimas suaugusio
Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus
akmenį, Napoleono kepurę.
koplytėlę,
(Po žygio visi aikštės nemokamai veš
asmens. Pasirūpinkite patogia
avalyne ir Stakliškių piliakalnį, Po žygio vaišinsim
bus
parvežti
į
Prienus).
Po
žygio
vaišinsimės
koše.
oro sąlygas atitinkančia apranga.
bus parvežti
į Prienus).
Tridupio Ąžuolus, Kryžiaus
albumas
08:30
Mažesnieautobusas.
(Po žygioKiekvienas
visi žygio dalyvis atsako už savo
Kiekvienas žygio dalyvisakmenį,
atsakoNapoleono
už savo kepurę.
ji broliai. Pranciškonų kelias
sveikatą. Jei dalyviui mažiau nei 18 metų, jis
Po nei
žygio18vaišinsimės
bus parvežti į Prienus).
sveikatą. Jei dalyviui mažiau
metų, jis koše.
gali dalyvauti tik lydimas suaugusio
Lietuvoje 09:00 Dokumenasmens. Pasirūpinkite patogia avalyne ir
gali dalyvauti
Kiekvienas žygio dalyvis atsako
už savo tik lydimas suaugusio
tinė apybraiža „Mes nuga- oro sąlygas atitinkančia apranga.
asmens.
patogia avalyne ir
sveikatą. Jei dalyviui mažiau
nei 18 Pasirūpinkite
metų, jis
lėjom“
09:30 Euromaxx
gali dalyvauti tik lydimas
suaugusio
ororėmėjai:
sąlygas atitinkančia apranga.
Partneriai:
Rėmėjai:
Informaciniai
asmens. Pasirūpinkite patogia avalyne ir
10:00 Muzikos pasaulio
oro sąlygas atitinkančia apranga.
Partneriai:
Rėmėjai:
Informaci
žvaigždės. Dainuoja Virgilijus Noreika ir jo mokiniai.
Partneriai:
Rėmėjai:
Informaciniai rėmėjai:
10:30 Atspindžiai 11:00 7
Kauno dienos 11:30 Linija,
spalva, forma 12:00 LietuPrienų r.
Stakliškių
Stakliškių
Birštono mineraliniai
savivaldybė
seniūnija
kultūros centras
vandenys
va mūsų lūpose 12:30Prienų
Pa-r.
Stakliškių
Stakliškių
Birštono mineraliniai
savivaldybė
seniūnija
kultūros centras
vandenys
Aukštadvario
Stakliškių Salyklo
žinimo džiaugsmas.Retieji
regioninis parkas
bokštas – muziejus
Aukštadvario
Stakliškių Salyklo
regioninis parkas
bokštas – muziejus
žemės metalai –... 13:00
Stop juosta 13:30 „Eurovizija 2019“ 15:55 Šventadienio mintys 16:20 Saros
muzika. Šiuolaikinė klasika 16:35 ARTS21 17:05
Vartotojų kontrolė 18:00
Lietuvos Prezidentas Aleksandras Stulginskis 18:30
Istorijos perimetrai 19:20
Dauntono abatija 6 20:30
Panorama 20:52 Sportas. Orai 21:00 Legendos
22:00 „Prime Orchestra“
simfoninis šou „Pasauliniai hitai“.” 23:50 Kino
žvaigždžių alėja. Aštuonkojė 01:55 Supertėtis
Partneriai:

Rėmėjai:

Prienų r.
savivaldybė

Stakliškių
seniūnija

Aukštadvario
regioninis parkas

Prienų r.
savivaldybė

Stakliškių
seniūnija

Aukštadvario
regioninis parkas

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Stakliškių
kultūros centras

Stakliškių Salyklo
bokštas – muziejus

Birštono mineraliniai
vandenys

Stakliškių
kultūros centras

Stakliškių Salyklo
bokštas – muziejus

Birštono mineraliniai
vandenys

Informaciniai rėmėjai:
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ŠEŠTAdienis,
2019 m. rugSĖJO 21 d.,
naujasis gĖlupis

TV PROGRAMA
Prieš klimato kaitą kovojanti paauglė susitiko
su JAV eksprezidentu B. Obama

Akcizų didinimas įtakos rūkymo mastui
Latvijoje nedaro

Buvęs JAV prezidentas Barakas Obama pranešė susitikęs
Vašingtone su paaugle klimato aktyviste iš Švedijos Greta
Tunberg. Apie pirmadienį vykusį susitikimą B. Obama
parašė socialiniame tinkle „Twitter“, kur šešiolikmetę
pavadino „vienu geriausių mūsų planetos gynėjų“.
PIRMADIENIS
RUGSĖJO
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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 Beatos virtuvė 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 Vartotojų kontrolė
20:25 Loterija „Keno Loto“.”
20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas.
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.”
21:30 LRT forumas 22:30
Dviračio žinios 23:00 Premjera. Vokietija 86 23:45
Komisaras Reksas 00:30
Klausimėlis 01:00 LRT radijo žinios 01:05 Savaitė

16:00 TV3 žinios 189 16:25
TV3 orai 189 16:30 TV Pagalba 14/16s. 18:30 TV3
žinios 266 19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai 266
19:30 Namas 2/4s. 20:30
Moterys meluoja geriau
12/7s. 21:00 TV3 vakaro žinios 151 21:52 TV3 sportas
1 21:57 TV3 orai 151 22:00
Kobra 11 23/4s. 23:00 Tobulas ginklas 00:50 X mutantai 1/5s. 01:40 Rouzvudas 1/18s. 02:30 Imperija
2/13s. 03:20 Kobra 11 23/4s.
04:10 Naujakuriai 4/13,14s.
05:00 Svotai 2

BTV

06:10 Mentalistas (18)
07:05 Mano virtuvė geriausia (4) 08:20 Kijevo operatyvinė grupė (17) 09:25
Teisingumo agentai (20)
10:25 Kobra 11 (16) 11:25
Rivjera (3) 12:30 Visa menanti (3) 13:30 Mano virtuvė geriausia (5) 14:50 Kijevo operatyvinė grupė (18)
15:55 Teisingumo agentai
(21) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (1) 18:30 Mentalistas (19) 19:30 Mirtinas
ginklas (9) 20:30 Kvailiai
šėlsta (15) 21:00 Didysis
06:05 Mano gyvenimo meistras 23:25 Taikdarys
šviesa (1081,1082,1083) 01:40 Juodasis sąrašas (15)
07:30 Tomas ir Džeris 02:20 Sostų karai (4)
(157,158,159) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
(194,195) 09:55 Rozenhei- 06:13 Programa 06:14 TV
mo policija (2) 10:55 Su- parduotuvė 06:30 Krepšipermamos (7) 11:30 Rimti nio pasaulyje su V 07:00
reikalai 2 (7) 12:00 Bjauru- Šiandien kimba 08:00 „Ant
sis ančiukas Niujorke (40) bangos“ 09:00 Laikykitės
13:00 Paskolinta meilė ten su Andriumi Tapinu. N(47) 14:00 Našlaitės (79) 7. 10:00 „Rojus“ (60) 11:05
15:00 Svajoklė (79) 16:00 Laikykitės ten 12:10 „Bruto
Labas vakaras, Lietuva ir Neto” (3/23) 12:40 „Švie17:30 Baudžiauninkė (16) soforas” (2/2,3) 13:40 TV
18:30 Žinios 19:20 Spor- parduotuvė 13:55 „Mentų
tas 19:27 Orai 19:30 KK2 karai. Odesa“ (2/9) 15:00
20:00 Nuo... Iki... 21:00 Laikykitės ten su Andriumi
Rimti reikalai 2 (13) 21:30 Tapinu. N-7. 16:00 ReporteŽinios 22:20 Sportas 22:27 ris 16:48 Sportas 16:58 Orai
Orai 22:28 Telefoninė lo- 17:00 2019m. „Formulė-1“
terija 1634 22:30 VAKARO čempionato Singapūro GP
SEANSAS Vienuolis nusilei- apžvalga 18:00 Reportedžia nuo kalno 00:50 Oku- ris 18:45 Sportas 18:55
puoti (1) 01:45 Hju Glaso Orai 18:57 Rubrika “Verslo
genas” 19:00 Šviesoforas
legenda
(1/12) 19:30 Delfi dėmesio
TV3
centre 20:00 Laikykitės
06:10 Televitrina 3 06:25 ten su Andriumi Tapinu.
Transformeriai. Maskuotės N-7. 21:00 „Bruto ir Neto”
meistrai 2/4s. 06:55 Čipas (3/26) 21:30 „Pamiršk mair Deilas skuba į pagalbą ne” (2/48,49) 22:30 Repor1/116s. 07:25 Kempiniu- teris 23:20 Sportas 23:25
kas Plačiakelnis 10/208s. Orai 23:27 Rubrika “Verslo
07:55 Svajonių sodai 1 genas” 23:30 Delfi dėme(kart.) 08:55 Meilės sū- sio centre 00:00 Laikykitės
kuryje 3150 10:00 Meilės ten su Andriumi Tapinu. N-7.
simfonija 1/18,19s. 12:00 01:00 2019m. „Formulė-1“
Svotai 2 13:00 Pažadėtoji čempionato Singapūro GP
7/2067,2068,2069,2070s. apžvalga 02:00 „Šviesofo15:00 Simpsonai 25/15,16s. ras” (1/12) 02:20 „Bruto ir
REKLAMA

Neto” (3/26)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
CSI kriminalistai 11/1103s.
07:30 Skorpionas 3/21s.
08:30 Rezidentai 4/74s.
09:00 Autopilotas 3/3s.
09:30 Topmodeliai 22/14s.
10:30 Simpsonai 22/8,9s.
11:30 Univeras. Naujas
bendrikas 2/196,197s.
12:30 Moderni šeima
6/22,23s. 13:30 Gelbėtojai 3/18s. 14:30 Televitrina 13 15:00 Skorpionas
3/22s. 16:00 CSI kriminalistai 11/1104s. 17:00 Univeras. Naujas bendrikas
2/198,199s. 18:00 Moderni
šeima 6/24s. 18:30 Moderni šeima 7/1s. 19:00 Gelbėtojai 3/19s. 20:00 Rezidentai 4/75s. 20:30 Žinios 185
20:58 Orai 60 21:00 Farai
12/25s. 22:00 Naša Raša
2/35,36s. 23:00 Kruvinoji
Valentino naktis 01:05 Pėdsakai 1/145s. 01:50 Svieto
lygintojai 4/5s. 02:40 Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir
meilė 3/31s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinis bardų festivalis
„Purpurinis vakaras 2015“
06:55 Lietuva mūsų lūpose 07:30 Šervudo padauža Robinas Hudas 2 07:40
Kaimynai piratai 07:55 Šecherazada. Nepapasakotos
istorijos 08:20 Pažinimo
džiaugsmas.Retieji žemės
metalai –... 08:45 Vienuolynų kelias Lietuvoje 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba.
12:15 Savaitė 13:10 Istorijos
detektyvai 14:00 Dauntono
abatija 5 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. Gerasis
nacis 20:10 Kultūros diena. 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 Popierinė
brigada 22:30 Pranciškonų
metai. Pakūta mano meilė
23:20 FIFA futbolo apdovanojimai 2019. Transliacija iš
Milano. 00:50 DW naujienos rusų kalba. 01:05 Dabar pasaulyje 01:35 Gyvos
dainos festivalis „Aš toks
vienas“ 02:30 Pasimatysime sapne 04:05 Kauno
„Hanza dienos 2019“
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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 Stilius
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto“.”
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Kas ir kodėl? 18:30
Klauskite daktaro 19:30
(Ne)emigrantai 20:25 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

nios 267 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 267 19:30
Prieš srovę 19/4s. 20:30
Moterys meluoja geriau
12/8s. 21:00 TV3 vakaro
žinios 152 21:52 TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 152
22:00 Barbaras. Kario iškilimas 23:45 Rezidentas 1/2s.
00:40 X mutantai 1/6s.
01:35 Rouzvudas 1/19s.
02:25 Imperija 2/14s. 03:15
Rezidentas 1/2s. 04:05
Naujakuriai 4/15,16s. 05:00
Svotai 3

BTV

06:05 Mentalistas (19)
07:00 Mano virtuvė geriausia (5) 08:15 Kijevo
operatyvinė grupė (18)
09:20 Teisingumo agentai (21) 10:20 Kobra 11 (1)
11:20 Rivjera (4) 12:25 Visa
menanti (4) 13:25 Mano virtuvė geriausia (6) 14:50 Kijevo operatyvinė grupė (19)
15:55 Teisingumo agentai
(22) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (2) 18:30 Mentalistas (20) 19:30 Mirtinas
ginklas (10) 20:30 Kvailiai
šėlsta (16) 21:00 Los An06:05 Mano gyvenimo dželas. Ugnikalnio išsiveržišviesa (1084,1085,1086) mas 22:50 Didysis meistras
07:30 Tomas ir Džeris 01:10 Visa menanti (3)
(160,161,162) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
(196,197) 09:55 Rozenhei- 06:13 Programa 06:14 TV
mo policija (3) 10:55 Su- parduotuvė 06:30 Kaimo
permamos (8) 11:30 Rimti akademija 07:00 „Mentareikalai 2 (8) 12:00 Bjauru- listas“ (13) 08:00 Reporsis ančiukas Niujorke (41) teris 08:50 Sportas 08:58
13:00 Paskolinta meilė (48) Orai 09:00 Laikykitės ten su
14:00 Našlaitės (80) 15:00 Andriumi Tapinu. N-7. 10:00
Svajoklė (80) 16:00 La- „Rojus“(61) 11:05 Laikykitės
bas vakaras, Lietuva 17:30 ten 12:10 „Bruto ir Neto”
Baudžiauninkė (17) 18:30 (3/24) 12:40 „Šviesoforas”
Žinios 19:20 Sportas 19:27 (2/4,5) 13:40 TV parduoOrai 19:30 KK2 20:00 Ga- tuvė 13:55 „Mentų karai.
liu rytoj (7,8) 21:00 Rimti Odesa“ (2/10) 15:00 Laikyreikalai 2 (14) 21:30 Žinios kitės ten su Andriumi Tapi22:20 Sportas 22:27 Orai nu. N-7. 16:00 Reporteris
22:30 VAKARO SEANSAS 16:23 Sportas 16:30 Lietuva
Šarvuotis 00:20 Okupuoti tiesiogiai 16:58 Orai 17:00
(2) 01:15 Vienuolis nusilei- „Beveik negyvas“ (8) 18:00
Reporteris 18:45 Sportas
džia nuo kalno
18:55 Orai 18:57 RubriTV3
ka „Renovacija iš arčiau”.
06:10 Televitrina 3 06:25 19:00 „Šviesoforas” (1/13)
Transformeriai. Maskuotės 19:30 Delfi dėmesio cenmeistrai 2/5s. 06:55 Čipas tre 20:00 Reporteris 20:23
ir Deilas skuba į pagalbą Sportas 20:30 Lietuva tie1/117s. 07:25 Kempiniu- siogiai 20:58 Orai 21:00
kas Plačiakelnis 10/209s. „Bruto ir Neto” (3/27) 21:30
07:55 Namas 2/4s. (kart.) „Pamiršk mane” (2/50,51)
08:55 Meilės sūkuryje 22:30 Reporteris 23:20
3151 10:00 Meilės simfo- Sportas 23:28 Orai 23:30
nija 1/20,21s. 12:00 Svo- Delfi dėmesio centre 00:00
tai 3 13:00 Pažadėtoji Laikykitės ten su Andriumi
7/2071,2072,2073,2074s. Tapinu. N-7. 01:00 „Beveik
15:00 Simpsonai 25/17,18s. negyvas“ (8)
16:00 TV3 žinios 190 16:25
TV6
TV3 orai 190 16:30 TV Pa06:15
Televitrina
3 06:30
galba 14/17s. 18:30 TV3 ži-

Nepaliaujamas tabako produkcijos akcizų didinimas
esminės įtakos rūkymo įpročiui Latvijoje nedaro
– cigarečių paklausa šalyje toliau didėja. Per pirmus
septynis šių metų mėnesius į prekybos rinką nukreipta
1,01 mlrd. cigarečių – 0,9 proc. daugiau nei prieš metus.
CSI kriminalistai 11/1104s.
07:30 Skorpionas 3/22s.
08:30 Rezidentai 4/75s.
09:00 Praeities žvalgas
5/3s. 09:30 Topmodeliai
22/15s. 10:30 Simpsonai 22/10,11s. 11:30 Univeras. Naujas bendrikas
2/198,199s. 12:30 Moderni šeima 6/24s. 13:00
Moderni šeima 7/1s. 13:30
Gelbėtojai 3/19s. 14:30
Televitrina 13 15:00 Skorpionas 3/23s. 16:00 CSI kriminalistai 11/1105s. 17:00
Univeras. Naujas bendrikas 2/200s. 17:30 Univeras
7/1s. 18:00 Moderni šeima
7/2,3s. 19:00 Gelbėtojai
3/20s. 20:00 Rezidentai
4/76s. 20:30 Žinios 186
20:58 Orai 61 21:00 Blicas
23:00 Tironas 2/6s. 00:00
Pėdsakai 1/146s. 00:55
Svieto lygintojai 4/6s. 01:45
Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir
meilė 3/32s.
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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 Komi06:00 Lietuvos Respubli- saras Reksas 00:30 Bloga
kos himnas 06:05 Gyvos mergaitė 01:00 LRT radijo
dainos festivalis „Aš toks žinios 01:05 Stilius
vienas“. Dalyvauja „Condor
avenue“ ir „Freaks on Floor“. 07:00 Euromaxx 07:30 06:05 Mano gyvenimo
Šervudo padauža Robinas šviesa (1087,1088,1089)
Hudas 2 07:40 Kaimynai 07:30 Tomas ir Džeris
piratai 07:55 Šecherazada. (163,164,165) 08:00 VolNepapasakotos istorijos keris, Teksaso reindžeris
08:20 Atspindžiai 08:45 (198,199) 09:55 RozenheiVienuolynų kelias Lietuvo- mo policija (4) 10:55 Suje 09:15 Labas rytas, Lie- permamos (9) 11:30 Rimti
tuva 12:00 DW naujienos reikalai 2 (9) 12:00 Bjaururusų kalba. 12:15 Legen- sis ančiukas Niujorke (42)
dos 13:10 „Eurovizija 2019“ 13:00 Paskolinta meilė (49)
15:40 Premjera. Šervudo 14:00 Našlaitės (81) 15:00
padauža Robinas Hudas Svajoklė (81) 16:00 La2 15:50 Kaimynai piratai bas vakaras, Lietuva 17:30
16:05 Šecherazada. Nepa- Baudžiauninkė (18) 18:30
pasakotos istorijos 16:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27
Laba diena, Lietuva 18:00 Orai 19:30 KK2 20:00 ŠianMokslo ekspresas 18:15 dien. Po metų 21:00 Rimti
Giminės. Gyvenimas tęsiasi reikalai 2 (15) 21:30 Žinios
4. 19:00 Klausimėlis 19:15 22:20 Sportas 22:27 Orai
Septintasis dešimtmetis.Pa- 22:30 VAKARO SEANSAS.
saulis ant bedugnės krašto PREMJERA Nuodinga rožė
19:55 Saros muzika. Šiuo- 00:25 Okupuoti (3) 01:20
laikinė klasika 20:10 Kultū- Šarvuotis
ros diena. 20:30 Panorama
TV3
21:00 Dienos tema 21:20
06:10
Televitrina
3 06:25
Sportas. Orai 21:30 ŠvenTransformeriai.
Maskuotinis renginys „Aš esu ta
– Žemaitija“. Žemaitijos var- tės meistrai 2/6s. 06:55
do paminėjimo rašytiniuo- Čipas ir Deilas skuba į pase šaltiniuose 800-osioms galbą 1/118s. 07:25 Kemmetinėms 23:15 Turkiškai piniukas Plačiakelnis
00:45 DW naujienos ru- 10/210s. 07:55 Prieš srovę
sų kalba. 01:00 Dabar pa- 19/4s. 08:55 Meilės sūsaulyje 01:30 Nacionalinis kuryje 3152 10:00 Meilės
bardų festivalis „Purpurinis simfonija 1/22,23s. 12:00
vakaras“. 2015 m. 02:45 Svotai 4 13:00 PažadėtoLietuvos Prezidentas Alek- ji 7/2075,2076,2077,2078s.
sandras Stulginskis 03:10 15:00 Simpsonai 25/19,20s.
16:00 TV3 žinios 191 16:25
„Prime Orchestra“
TV3 orai 191 16:30 TV Pa-

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

galba 14/18s. 18:30 TV3
žinios 268 19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai 268
19:30 Gero vakaro šou
6/4s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/9s. 21:00
TV3 vakaro žinios 153 21:52
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai
153 22:00 Romo dienoraštis
22:25 Vikinglotto 39 00:30
Rezidentas 1/3s. 01:25 X
mutantai 1/7s. 02:15 Rouzvudas 1/20s. 03:05 Imperija 2/15s. 03:55 Rezidentas
1/3s. 04:50 Svotai 4

BTV

06:00 Mentalistas (20)
06:55 Mano virtuvė geriausia (6) 08:15 Kijevo operatyvinė grupė (19) 09:20 Teisingumo agentai (22) 10:20
Kobra 11 (2) 11:20 Mirtinas
ginklas (9) 12:20 Visa menanti (5) 13:20 Mano virtuvė geriausia (7) 14:50 Kijevo operatyvinė grupė (20)
15:55 Teisingumo agentai
(23) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (3) 18:30 Betsafe–LKL čempionatas. Žalgiris - Pieno žvaigždės 21:00
Beverli Hilso policininkas 3
23:00 Los Andželas. Ugnikalnio išsiveržimas 00:50
Visa menanti (4)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Grilio
skanėstai 07:00 „Mentalistas“ (14) 08:00 Reporteris 08:50 Sportas 08:58
Orai 09:00 Laikykitės ten
su Andriumi Tapinu. N-7.
10:00 „Rojus“ (62) 11:05
„Šeimininkė“ (1/20) 12:10
„Bruto ir Neto” (3/25) 12:40
„Pamiršk mane” (2/15,16)
13:40 TV parduotuvė 13:55
„Mentų karai. Odesa“(2/11)
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“ (9) 18:00 Reporteris 18:45 Sportas 18:55
Orai 19:00 „Šviesoforas”
(1/14) 19:30 Delfi dėmesio centre 20:00 Reporteris 20:23 Sportas 20:30
Lietuva tiesiogiai 20:58
Orai 21:00 „Bruto ir Neto” (3/28) 21:30 „Pamiršk
mane” (2/52,53)) 22:30
Reporteris 23:20 Sportas
23:28 Orai 23:30 Delfi dėmesio centre 00:00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. N-7. 01:00 „Beveik
negyvas“ (9)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
CSI kriminalistai 11/1105s.

07:30 Skorpionas 3/23s.
08:30 Rezidentai 4/76s.
09:00 Statybų gidas 6/3s.
09:30 Topmodeliai 22/16s.
10:30 Simpsonai 22/12,13s.
11:30 Univeras. Naujas bendrikas 2/200s. 12:00 Univeras 7/1s. 12:30 Moderni
šeima 7/2,3s. 13:30 Gelbėtojai 3/20s. 14:30 Televitrina 13 15:00 Skorpionas 3/24s. 16:00 CSI kriminalistai 11/1106s. 17:00
Univeras 7/2s. 17:30 Univeras 7/3s. 18:00 Moderni
šeima 7/4,5s. 19:00 Gelbėtojai 3/21s. 20:00 Rezidentai 4/77s. 20:30 Žinios
187 20:58 Orai 62 21:00
Artimi priešai 22:40 Tironas 2/7s. 23:50 Pėdsakai
1/147s. 00:45 Svieto lygintojai 4/7s. 01:30 Moterų
lyga. Vyrai, pinigai ir meilė 3/33s.
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Nacionalinis
bardų festivalis „Purpurinis
vakaras“. 2015 m. 07:25
Šervudo padauža Robinas
Hudas 2 07:35 Kaimynai
piratai 07:50 Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 08:15 Pradėk nuo savęs
08:45 Vienuolynų kelias
Lietuvoje 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:15 Aš
– laidos vedėjas 13:15 Kultūringai su Nomeda 14:00
Pradėk nuo savęs 14:30
Stop juosta 14:55 Septintasis dešimtmetis.Pasaulis ant bedugnės krašto
15:40 Premjera. Šervudo
padauža Robinas Hudas
2 15:50 Kaimynai piratai
16:05 Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 16:30
Laba diena, Lietuva 18:00
Klausimėlis 18:20 Giminės.
Gyvenimas tęsiasi 4. 19:15
Premjera. Po milijono metų 1 20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 Elito kinas.
Tūkstantį kartų labanakt
23:30 Premjera. Tobulumo
paieškos 01:00 DW naujienos rusų kalba. 01:15 Dabar
pasaulyje 01:45 Nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis vakaras“. 2015 m. Užsitęsusios vaikystės ruduo.
Dainuoja „Keistuolių teatro“
aktoriai.” 02:50 Naktinis
ekspresas. Leonidas Donskis 03:15 Šventinis renginys „Aš esu ta – Žemaitija“.
Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose
800-osioms metinėms

tv programa
Talibanas po kruvinų atakų sako esąs
pasirengęs naujoms deryboms su JAV
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
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 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gyvenimo spalvos
06:05 Mano gyvenimo
šviesa (1090,1091,1092)
07:30 Tomas ir Džeris
(166,167,168) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (1,2)
09:55 Rozenheimo policija
(5) 10:55 Supermamos (10)
11:30 Rimti reikalai 2 (10)
12:00 Bjaurusis ančiukas
Niujorke (43) 13:00 Paskolinta meilė (50) 14:00 Našlaitės (82) 15:00 Svajoklė
(82) 16:00 Labas vakaras,
Lietuva 17:30 Baudžiauninkė (19) 18:30 Žinios
19:20 Sportas 19:27 Orai
19:30 KK2 20:00 Valanda
su Rūta 21:00 Rimti reikalai 2 (16) 21:30 Žinios 22:20
Sportas 22:27 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS. PREMJERA Snaiperis. Vaiduoklis
00:30 Okupuoti (4) 01:25
Nuodinga rožė 03:05 Alchemija. VDU karta 03:35
RETROSPEKTYVA

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Transformeriai. Maskuotės
meistrai 2/7s. 06:55 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą
1/119s. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 10/211s.
07:55 Gero vakaro šou
6/4s. 08:55 Meilės sūkuryje 3153 10:00 Meilės
simfonija 1/24,25s. 12:00
Svotai 5 13:00 Pažadėtoji
7/2079,2080,2081,2082s.
REKLAMA

15:00 Simpsonai 25/21,22s.
16:00 TV3 žinios 192 16:25
TV3 orai 192 16:30 TV Pagalba 14/19s. 18:30 TV3 žinios 269 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 269 19:30
Farai 13/4s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/10s.
21:00 TV3 vakaro žinios
154 21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 154 22:00
Anapus horizonto 00:10
Rezidentas 1/4s. 01:10 X
mutantai 1/8s. 02:00 Rouzvudas 1/21s. 02:50 Imperija 2/16s. 03:40 Rezidentas
1/4s. 04:30 Naujakuriai
4/17s. 04:55 Svotai 5

BTV

06:05 Bero Grilso kelionės po Britaniją (3) 07:00
Mano virtuvė geriausia (7)
08:25 Kijevo operatyvinė
grupė (20) 09:30 Teisingumo agentai (23) 10:30
Kobra 11 (3) 11:30 Mirtinas
ginklas (10) 12:30 Visa menanti (6) 13:30 Mano virtuvė geriausia (8) 14:50 Kijevo operatyvinė grupė (21)
15:55 Teisingumo agentai
(24) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (4) 18:30 Mentalistas (21) 19:30 Mirtinas
ginklas (11) 20:30 Kvailiai
šėlsta (17) 21:00 Dvigubas
smūgis 23:15 Beverli Hilso
policininkas 3 01:15 Visa
menanti (5)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Vantos lapas 07:00 „Mentalistas“ (15) 08:00 Reporteris 08:50 Sportas 08:58
Orai 09:00 Laikykitės ten
su Andriumi Tapinu. N-7.
10:00 „Rojus“ (63) 11:05
„Šeimininkė“ (1/21) 12:10
„Bruto ir Neto” (3/26) 12:40
„Pamiršk mane” (2/17,18)
13:40 TV parduotuvė 13:55
„Mentų karai. Odesa“(2/12)
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“ (10) 18:00 Reporteris 18:45 Sportas 18:55
Orai 19:00 „Šviesoforas”
(1/15) 19:30 Delfi dėmesio centre 20:00 Reporteris 20:23 Sportas 20:30
Lietuva tiesiogiai 20:58
Orai 21:00 „Bruto ir Neto”
(3/29) 21:30 „Pamiršk mane” (2/54,55) 22:30 Reporteris 23:20 Sportas 23:28
Orai 23:30 Delfi dėmesio
centre. Aktualių pokalbių
laida 2019m. 00:00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. N-7. 01:00 „Beveik

negyvas“ (10) 02:00 „Šviesoforas” (1/15)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
CSI kriminalistai 11/1106s.
07:30 Skorpionas 3/24s.
08:30 Rezidentai 4/77s.
09:00 Vienam gale kablys
20/38s. 09:30 Topmodeliai
23/2301s. 10:30 Simpsonai
22/14,15s. 11:30 Univeras
7/2,3s. 12:30 Moderni šeima 7/4,5s. 13:30 Gelbėtojai 3/21s. 14:30 Televitrina 13 15:00 Skorpionas
3/25s. 16:00 CSI kriminalistai 11/1107s. 17:00 Univeras 7/4,5s. 18:00 Moderni
šeima 7/6,7s. 19:00 Gelbėtojai 3/22s. 20:00 Rezidentai 4/78s. 20:30 Žinios 188
20:58 Orai 63 21:00 Persijos princas. Laiko smiltys 23:20 Tironas 2/8s.
00:20 Pėdsakai 1/148s.
01:10 Svieto lygintojai 4/8s.
01:55 Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė 3/34s.
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Nacionalinis
bardų festivalis „Purpurinis
vakaras“. 2015 m. Užsitęsusios vaikystės ruduo. Dainuoja„Keistuolių teatro“aktoriai 07:10 Mokslo ekspresas 07:30 Šervudo padauža
Robinas Hudas 2 07:40
Kaimynai piratai 07:55 Šecherazada. Nepapasakotos
istorijos 08:20 Į sveikatą! 08:45 Vienuolynų kelias Lietuvoje 09:15 Labas
rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba. 12:15
Lietuvos tūkstantmečio vaikai 13:10 Stambiu planu
13:55 Pranciškonų metai.
Pakūta mano meilė 14:50
Po milijono metų 1 15:40
Džiunglių knyga 1 15:50
Kaimynai piratai 16:05 Šecherazada. Nepapasakotos
istorijos 16:30 Laba diena,
Lietuva 18:00 Klausimėlis
18:30 Gimę tą pačią dieną
19:15 Luc Besson. Portretas
20:10 Kultūros diena. 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Mūsiškiai žydai muzikai 23:30 „Islamo valstybės“ finansavimo šaltiniai
00:30 DW naujienos rusų
kalba. 00:45 Dabar pasaulyje 01:15 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis 2019. „Al
McKay‘s Earth, Wind & Fire Experience“. 1 d.” 02:15
Elito kinas. Tūkstantį kartų
labanakt 04:15 Muzikos
pasaulio žvaigždės. Koncertuoja Violeta Urmana ir
Virgilijus Noreika

PENKTADIENIS
RUGSĖJO
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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 Gyvenimo spalvos 13:00 Ypatingas būrys
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
Visi kalba 19:30 Beatos
virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto“.” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 Auksinis
protas 22:55 Juros periodo
pasaulis 01:00 LRT radijo žinios 01:05 Nacionalinė ekspedicija 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Visi kalba 03:00
LRT radijo žinios 03:05 Kas
ir kodėl? 03:30 Šventadienio mintys 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Beatos virtuvė 05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus
06:05 Mano gyvenimo
šviesa (1093,1094,1095)
07:30 Tomas ir Džeris
(169,170,171) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (3,4)
09:55 Rozenheimo policija
(6) 10:55 Supermamos (11)
11:30 Rimti reikalai 2 (11)
12:00 Bjaurusis ančiukas
Niujorke (44) 13:00 Paskolinta meilė (51) 14:00 Našlaitės (83) 15:00 Svajoklė
(83) 16:00 Labas vakaras,
Lietuva 17:30 Baudžiauninkė (20) 18:30 Žinios 19:20
Sportas 19:27 Orai 19:30
KK2 penktadienis 21:00
SAVAITĖS HITAS. PREMJERA
Vagių irštva 23:45 PREMJERA Noras 01:30 Pats baisiausias filmas 3 02:50
Snaiperis. Vaiduoklis

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Transformeriai. Maskuotės meistrai 2/8s. 06:55
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/120s. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
10/212s. 07:55 Farai 13/4s.
08:55 Legendinės legendos 1/3s. 10:00 Meilės
simfonija 1/26,27s. 12:00
Svotai 6 13:00 Pažadėtoji
7/2083,2084,2085,2086s.

15:00 Simpsonai 26/1,2s.
16:00 TV3 žinios 193 16:25
TV3 orai 193 16:30 TV Pagalba 14/20s. 17:55 Namų idėja su IKEA 2/4s. 18:30 TV3
žinios 270 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 270 19:30
Galingasis 6 21:45 Mirties įrankiai: Kaulų miestas
00:15 Gimtadienis 02:00
Anapus horizonto 03:55
Mergvakaris

BTV

06:15 Mentalistas (21)
07:10 Mano virtuvė geriausia (8) 08:25 Kijevo operatyvinė grupė (21) 09:30 Teisingumo agentai (24) 10:30
Kobra 11 (4) 11:30 Mirtinas
ginklas (11) 12:30 Visa menanti (7) 13:30 Mano virtuvė geriausia (9) 14:50 Kijevo operatyvinė grupė (22)
15:55 Teisingumo agentai
(25) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (5) 18:30 Mentalistas (22) 19:30 Amerikietiškos imtynės (37) 21:30
Snaiperis. Atgimimas 23:20
Dvigubas smūgis 01:25 Visa
menanti (6)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Baltijos
kelias 07:00 „Mentalistas“ (16) 08:00 Reporteris
08:50 Sportas 08:58 Orai
09:00 Šauliai 10:00 Atliekų
kultūra 10:30 Kaimo akademija 11:05 „Šeimininkė“
(1/22) 12:10 „Bruto ir Neto” (3/27) 12:40 „Pamiršk
mane” (2/19,20) 13:40 TV
parduotuvė 13:55 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
N-7. 16:00 Reporteris 16:23
Sportas 16:30 „Kitoks pokalbis su D.Žeimyte“ 1/12.
Tomas Dapkus 16:58 Orai
17:00 Laikykitės ten 18:00
Reporteris 18:45 Sportas
18:55 Orai 19:00 Laikykitės
ten su Andriumi Tapinu. N7. 20:00 Reporteris 20:23
Sportas 20:30 „Kitoks pokalbis su D.Žeimyte“. Tomas
Dapkus 20:58 Orai 21:00
„Bruto ir Neto” (3/30) 21:30
„Pamiršk mane” (2/56,57)
22:30 Reporteris 23:20
Sportas 23:28 Orai 23:30
Delfi dėmesio centre. Aktualių pokalbių laida. 2019m.
00:00 Delfi dėmesio centre 01:30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu. N-7. 02:20
„Bruto ir Neto”(3/30) 02:40
„Pamiršk mane” (2/56,57)
03:20 Reporteris 04:00
Sportas 04:08 Orai 04:10
Šauliai 04:50 „Rojus“ (53)
05:35 „Pamiršk mane”
(2/19,20)
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Buvęs vidaus reikalų ministras E.
Misiūnas paskirtas R. Karoblio patarėju

Talibano vyriausiasis derybininkas pareiškė, kad „durys
atviros“ deryboms su Vašingtonu dėl taikos Afganistane, kur
keliomis valandomis anksčiau per dvi kovotojų atakas žuvo
mažiausiai 48 žmonės. Anksčiau sukilėliai yra sakę, kad
vienintelė kita alternatyva deryboms yra tolesnė kova.
KetvirtADIENIS

ŠEŠTAdienis,
2019 m. rugSĖJO 21 d.,
naujasis gĖlupis

Buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas šią
savaitę paskirtas krašto apsaugos ministro Raimundo
Karoblio patarėju. Atnaujinus valdančiąją koaliciją,
ministrės pareigas užėmė Lietuvos lenkų rinkimų
akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovė.

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
CSI kriminalistai 11/1107s.
07:30 Skorpionas 3/25s.
08:30 Rezidentai 4/78s.
09:00 Gyvūnų manija
4/3s. 09:30 Topmodeliai
23/2302s. 10:30 Simpsonai 22/16,17s. 11:30 Univeras 7/4,5s. 12:30 Moderni
šeima 7/6,7s. 13:30 Gelbėtojai 3/22s. 14:30 Televitrina 13 15:00 Einšteinas
1/1s. 16:00 CSI kriminalistai 11/1108s. 17:00 Univeras 7/6s. 17:30 Univeras
7/7s. 18:00 Moderni šeima
7/8,9s. 19:00 Šaunioji įgula
1/1,2s. 20:00 Rezidentai
4/79,80s. 21:00 Žinios 270
21:45 Sportas 1 21:50 Orai
270 22:00 Karibų piratai.
Numirėlio skrynia 01:00 Artimi priešai 02:25 Kruvinoji
Valentino naktis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Klaipėdos pilies džiazo festivalis
2019. „Al McKay‘s Earth,
Wind & Fire Experience“.
1 d. 07:05 Dokumentinė
apybraiža „Mes nugalėjom“ 07:30 Džiunglių knyga 1 07:40 Kaimynai piratai
07:55 Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 08:20
Stop juosta 08:45 Vienuolynų kelias Lietuvoje 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos perimetrai
13:10 Gimę tą pačią dieną
14:00 Pažinimo džiaugsmas.Retieji žemės metalai –... 14:30 Luc Besson.
Portretas 15:25 ..formatas.
Poetė Violeta Palčinskaitė 15:40 Džiunglių knyga
1 15:50 Kaimynai piratai
16:05 Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 16:30
Laba diena, Lietuva 18:00
Klausimėlis 18:20 Gimę tą
pačią dieną 19:15 Veidas
už balso – Virgilijus Kęstutis Noreika 20:10 Kultūros
diena. 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai 21:30 Europos
kinas. Kai nieko nebelieka
23:00 Vaidmenys. Kosto
Smorigino jubiliejinis koncertas. 2013 m. 00:40 DW
naujienos rusų kalba. 00:55
Dabar pasaulyje 01:25 Klaipėdos pilies džiazo festivalis 2019. „Al McKay‘s Earth,
Wind & Fire Experience“. 2
d.” 02:15 Joseph Calleja (tenoras, Malta) su orkestru
„Vilniaus sinfonietta“ 03:35
„Eurovizija 2019“

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Daiktų
istorijos 07:00 Klausimėlis
07:10 Premjera. Bebė ir Tina. Visiška suirutė 09:00
Labas rytas, Lietuva 09:30
Žinios. Orai. 12:00 Pasaulio
dokumentika. Premjera.
Vilties vandenynas. Amerikos povandeniniai turtai
12:55 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų
draugystės 2 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 Kapitono Korelio mandolina 00:45 Juros periodo
pasaulis 02:45 Pasaulio
dokumentika. Vilties vandenynas. Amerikos povandeniniai turtai 03:35
Pasaulio dokumentika.
Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 2 04:25 Džesika
Flečer 9
06:35 Tomas ir Džeris
(166,167,168) 07:05 Broliai
meškinai. Nuotykių ieškotojai (25,26) 07:35 “Nickelodeon” valanda. Monstrai
prieš ateivius (21) 08:00
Riterių princesė Nela (27)
08:30 Pažinimo klubas
09:00 Ogis ir tarakonai
(23) 09:10 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Dvi uodegos 10:45 Nuotykių ieškotojas Tedas 12:15 PREMJERA Pašėlęs kruizas 13:55
Eisas Ventura. Kai gamta
šaukia 15:45 PREMJERA
Dama furgone 17:55 Gyvūnų pasaulis 18:30 Žinios
19:20 Sportas 19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS Šrekas
Trečiasis 21:15 PREMJERA
Persėdimas 23:00 PREMJERA Kaimynai 00:50 Vagių irštva

TV3

06:15 Televitrina 3 06:30
Elena iš Avaloro 1/19s.
07:00 Bakuganas. Kovos
planeta 1/11s. 07:30 Aladinas 1/124s. 08:00 Elena iš Avaloro 1/20s. 08:30

Virtuvės istorijos 10/4s.
09:00 Gardu Gardu 8/4s.
10:00 Būk sveikas! 2/4s.
10:30 Penkių žvaigždučių
būstas 7/4s. 11:00 Misija:
dirbame sau 3/2s. 11:30
Svajonių ūkis 6/2s. 12:00
Veiverlio pilies burtininkai
13:55 Mamos pasimatymas su vampyru 15:45
Ekstrasensai. Stipriausių
mūšis 2 17:25 Aplink Lietuvą. Žmonės 1/4s. 18:30 TV3
žinios 271 19:17 TV3 sportas
1 19:22 TV3 orai 271 19:25
Eurojackpot 39 19:30 Turtuolis vargšas 2/4s. 21:00
Drugelis 23:45 Pamokslininkas su kulkosvaidžiu
02:10 Barbaras. Kario iškilimas 03:40 Tobulas ginklas
05:45 Televitrina 3

BTV

06:30 Kvailiai šėlsta (15,16)
07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas
(30) 08:30 Kvailiai šėlsta
(17) 09:00 Sveikatos kodas 09:30 Sveikatos kodas
televitrina 10:00 Apvalioji
planeta (4) 10:35 Kuprotieji banginiai 11:45 Ekstremalūs išbandymai (19)
12:15 Būk ekstremalas (27)
12:45 Džeimio Oliverio daržovių patiekalai (1) 13:50
Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (6) 14:50
Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (31) 15:55
Nusikaltimų miestas (22)
16:30 Raudona linija 17:00
Betsafe–LKL čempionatas.
Rytas - Neptūnas 19:30
Muzikinė kaukė 22:05 MANO HEROJUS Skrydžio planas 00:00 AŠTRUS KINAS
Laukinės aistros 2
07:03 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „TV Europa pristato. Karo ir pokario
vaikai. Holokausto vaikai“
07:55 „Pasaulio turgūs“
(11,12) 09:00 „Nuostabūs
pojūčiai“ (9) 09:30 Vantos
lapas 10:00 Grilio skanėstai 10:30 „Kitoks pokalbis
su D.Žeimyte“. Dovilė Šakalienė 11:00 Laikykitės
ten 12:00 „Inspektorius
Luisas“ (7/2) 14:00 „Pasirenkant likimą“ (1,2) 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“.
L. Mažylis 19:00 Dekonstrukcijos su Edmundu Jakilaičiu 20:00 Žinios 20:28
Orai 20:30 „Pamiršk mane” (2/57,58,59,60) 22:30
Žinios 22:58 Orai 23:00

Laikykitės ten. Pokalbiai.
R 00:05 „Nuostabūs pojūčiai“ (8,9) 01:10 Grilio skanėstai 01:45 „Kitoks pokalbis su D.Žeimyte“. Dovilė
Šakalienė 02:15 Laikykitės
ten su Andriumi Tapinu. N7. 03:45 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu 04:30
„TV Europa pristato. Karo ir
pokario vaikai. Holokausto
vaikai“ 05:05 „Pasaulio
turgūs“ (11,12)

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30
Jokių kliūčių! 2/202s.
07:30 Iš peties 8/5s.
08:30 Simpsonai 22/17s.
09:00 Vienam gale kablys
20/38s. 09:30 Statybų gidas 6/4s. 10:00 Autopilotas
3/4s. 10:30 Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai
28/2814s. 11:00 Didžioji
migracija 1/4s. 12:00 Jokių kliūčių! 2/203s. 13:00
Vienas Tasmano jūroje
14:00 Išlikimas 26/12s.
15:00 Aliaskos geležinkeliai 2/202s. 16:00 Iš peties
8/6s. 17:00 Sandėlių karai
7/5,6s. 18:00 Krovinių karai
3/13s. 18:30 Krovinių karai
4/1s. 19:00 Amerikos talentai 12/3s. 21:00 Žinios
271 21:45 Sportas 1 21:50
Orai 271 22:00 Drakono
kardas 00:10 Karibų piratai. Numirėlio skrynia
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 Atspindžiai 11:00 Dokumentinė
apybraiža „Mes nugalėjom“ 11:30 Laimis Vilkončius. Roko opera „Eglė“.
Šimtmečio Dainų šventės
„Vardan tos...“ atidarymui
skirtas renginys.” 13:15
Kėdainių miesto šventės
2019 Didysis koncertas.
Dalyvauja Monika Marija,
„8 Kambarys“, Linas Adomaitis. 15:50 Euromaxx
16:20 Klauskite daktaro
17:15 Istorijos detektyvai
18:00 Pasaulio lengvosios
atletikos čempionatas. Tiesioginė transliacija iš Dohos. 22:35 Karmen fantazija. Dalyvauja Valstybinis
pučiamųjų instrumentų
orkestras „Trimitas“ 00:15
Dabar pasaulyje 00:45
Europos kinas. Kai nieko
nebelieka 02:15 Mūsiškiai
žydai muzikai
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SKELBIMAI

Pirksiu sodybą ramioje vietoje. Tel. 8 600 14850.
Ieško nebrangiai pirkti sklypą,
tinkantį namui statyti, arba
apleistą namą gražioje vietoje
Prienuose ar Birštone. Tel. 8
684 56620.

„Renault Megane Scenic“ (2001
m. 06 mėn., 1,6 l, B, TA iki 2021
m., 08 mėn.). „Renault Megane
Scenic“ (2001 m. 08 mėn., 1,8
l, D, TA iki 2021 m., 03 mėn., yra
variklio gedimas). Dvi priekabas (TA iki 2021 m., 03 mėn.).
Tel. 8 683 08198.

Brangiai mišką (gali turėti
bendrasavininkų, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.

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

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

Nemuno kilpų regioniniame parke
(Tylioji g. 1, Birštonas) spalio 2, 9, 11, 23 ir 30 dienomis nuo 9.00 val.

Rengiami nemokami kursai ūkininkams apie medelynų įsteigimą, dekoratyvinių augalų išauginimą, priežiūrą, realizaciją pagal mokymo programą: „Dekoratyvinių augalų auginimas“ kodas 296162204, trukmė 40 akad. val. Mokymus vykdys Kauno
miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytojai.
Kursų klausytojai bus nemokamai maitinami.
Kursai ypač aktualūs ūkininkams gavusiems paramą pagal Lietuvos KPP, nes įtraukti į pasirenkamųjų išklausyti kursų sąrašą.
Į kursus registruojama telefonais: 8 610 25047, 8 685 84542
arba el. paštu: k.javaitiene@kmaik.lm.lt; s.cernuliene@kmaik.
lm.lt

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.

Perka

AUTOMOBILIŲ
SUPIRKIMAS

Audi 100, A6, 80;
Opel Vectra, Astra;
Volkswagen Golf, Passat,
Vento, Sharan;
Mercedes Benz;
Tik benzininiais varikliais.

Tel. 8 607 35434.

Informuojame, kad 2019-09-28 nuo 10.00 val. bus
atliekamas žemės sklypo, (kad. Nr. 6938/0001:7), esančio Žemaitkiemio k., Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav.,
ribų ženklinimas. Dėl matuojamo žemės sklypo bendros
ribos suderinimo arba susipažinti su planu ar pareikšti pastabas kviečiame atsiliepti gretimų žemės sklypų,
(kad. Nr. 6938/0001:119, sav. Anastazijos Cėplaitės, mirusi) turtinių teisių perėmėjus arba jų įgaliotus asmenis
per 30 dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Informacija teikiama tel. 8 609 04746, Dalė Gulijeva.

Nekilnojamas turtas
Vietiniai sertifikuoti nekilnojamojo turto agentūros „21Amžius“ brokeriai parduos Jūsų
butą, namą, žemę už aukščiausią rinkos kainą! Išsamios nemokamos konsultacijos
telefonu, įvertinimas atvykus
į vietą, dokumentų sutvarkymas. Dalyvaujame patvirtinant
sandorius pas notarą. Tel. Prienuose 8 683 91121.

Parduoda

1 kambario butus
Skubiai kambarį bendrabutyje
Prienuose (6800 Eur). Tel. 8
682 31217.

2 kambarių butus

2 k. bt. (šalia tvenkinio) Statybininkų g. 19, Prienuose. Arba
keičia į 1 k. bt. Prienuose. Tel.
8 605 16782.
REKLAMA

Žemės ūkis
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.

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

Sodybą Naravų kaime (8 ha
žemės, šalia bus asfaltuotas
kelias, dviračių takas, kaina 32
000 Eur). Tel. 8 699 45745.

Žemės sklypus

1,2 ha žemės sklypą (suformuota sodyba, yra 2 tvenkiniai,
projektas ir visi leidimai namo
statybai, graži vieta) prie Pakuonio mstl. Tel. 8 652 25998.
Apie 7 ha žemės ūkio paskirties
žemę Mackių k., Balbieriškio sen., Prienų r. Tel. 8 612
66168.

Paršelius. Tel. 8 656 69197.

Išnuomoja
Butą (49 kv. m, įrengtas, su
baldais, 170 Eur/mėn.) Vaitkaus g. 12, Prienuose. Tel. 8
674 13856.

Išsinuomoja

3 k. bt. arba pusę namo Prienuose. Tel. 8 603 08906.

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

Perka

Parduoda

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

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

Paršelius, avis auginimui arba
skerdieną ir avižinius šiaudus
„kitkomis“. Tel. 8 615 90307.
Keturias melžiamas karves. Tel.
8 671 51033.
Šėmą labai gerą karvę, šiuo
metu duodančią 25 l pieno. Tel.
8 655 22912.

Ekologiškai užaugintas bulves
ir dvi Lietuvos juodgalvių ėringas avis. Tel. 8 656 16533
Pašarines bulves (0,05 Eur/kg).
Tel. 8 601 05587.
Pašarines bulves ir kviečius. Tel.
8 604 93428.

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

Žieminius kviečius, kvietrugius
ir avižų mišinį. 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.

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

Įvairios prekės

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.
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).
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“).

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

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

Nebrangiai siuvimo mašiną su
spintele. Tel. (8 319) 52913
(skambinti iki 12 val. arba nuo
19 val.)

Paslaugos

Muzikantai visoms progoms!
Grupė „VASARA”. Dainuojame,
grojame, filmuojame, vedame
įvairias šventes. Tegul Jūsų
šventės pražysta gražiausiais
žiedais. Tel. 8 698 32925.
Mobilaus kubilo (jacuzzi)
nuoma. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt

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

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje,
Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai
Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje
Gedulo gėlės ir vainikai

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).

Naujai, moderniai įrengtoje
spaudykloje spaudžiame ir
pasterizuojame obuolių sultis. Buvę UAB „EKO SULTYS“.
Adresas: Piliakalnio g. 2, Prienai. Tel. 8 606 10196.

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

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.
REKLAMA

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.

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.

Kasame prūdus, lyginame sklypus, atvežame juodžemį, žvyrą.
Tel. 8 684 16769.

Kokybiškai remontuojame
butus: dažome, glaistome, klojame laminatą, atliekame kitus
darbus. Tel. 8 606 46488.
Dengiame stogus ir kalame
karkasus. Tel. 8 646 06719.

Montuojame gipso kartoną,
klijuojame plyteles, šiltiname
sienas, palėpes, montuojamestatome karkasus ir atliekame
kitus darbus. Tel. 8 679 09957.
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.

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.
Mobiliuoju gateriu pjauname
medieną iki 9 m ilgio, kreizuojame lentas kliento kieme.
Pjauname ir nedidelius kiekius.
Tel. 8 610 03983.

Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

8 622 02208
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.

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.

Vairuotojai ir nevairuojantys
(turintys pasą) nuvairuoti lengvuosius automobilius į Ukrainą. Tel. 8 608 55933.

Dovanoja

5-6 m. strerilizuotą, gražios
margos spalvos, švelnią katytę.
Tel. 8 612 43974.

Kviečia

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

Renginiai

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

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

skelbimai

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

greblysirbebras@gmail.com

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
Metalo apdirbimo įmonei
reikalingas suvirintojas pusautomačiu. Gali būti be patirties, apmokome. Darbo
vieta: Ilgakiemio k., Kauno r.
Tel. (8 37) 536110.

Rugsėjo 21 d. – nemokamas pažintinis 10 km žygis po Stakliškių apylinkes, skirtas Europos
judrumo savaitei. Žygio metu
lydės kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Aplankysime Stakliškių
midaus gamyklos Salyko bokštą-muziejų, Stakliškių bažnyčią
ir koplytėlę, Stakliškių piliakalnį
ir Tridupio ąžuolus, Kryžiaus
akmenį, Napoleono kepurę. Po
žygio vaišinsimės koše. 9.00
val. nuo Prienų Laisvės aikštės
į Stakliškes nemokamai veš
autobusas (po žygio visi bus
parvežti į Prienus). Būtina išankstinė registracija tel. (8 319)
54 427 arba el. paštu prienai.
vs.biuras@gmail.com

Rugsėjo 23 d. – Lietuvos žydų
genocido dienos minėjimas.
9.20 val. – akcija „Atminties kelias...“ – Balbieriškio mokyklos
bendruomenės pėsčiųjų žygis
nuo buvusių Prienų kareivinių iki žydų masinių žudynių
vietos Prienuose. 11.50 val.
– Balbieriškyje gyvenusios žydų
bendruomenės pagerbimas
prie Volfo Kagano atminimo
lentos Balbieriškyje. 12.00 val.
– Lietuvos žydų genocido dienos minėjimas „Žydų pėdsakai
Balbieriškyje...“ Balbieriškio
kultūros ir laisvalaikio centre.
Rugsėjo 24 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– lietuviškas kino filmas „Čia
buvo Saša“. Bilieto kaina – 5 Eur.
Bilietus galima įsigyti ir užsisakyti nuo rugsėjo 9 d. Prienų
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kultūros ir laisvalaikio centro
bilietų kasoje.

Rugsėjo 24 d. 18.30 val. Prienų
sporto arenoje – LKL krepšinio
varžybos: Prienų „CBet“ – Vilniaus „Rytas“.
Rugsėjo 28 d. Prienų sporto
arenos teritorijoje – Prienų
krašto mugė ir sporto šventė
„Rudens spalvos“. 10.00 val.
Tautodailininkų, amatininkų,
ūkininkų, prekybininkų mugė
11.00 val. Šventės atidarymas.
Sporto varžybos: krepšinis
3x3, tenisas, futbolas 7x7, stalo
tenisas, biliardas (pulas 8),
smiginis, orientavimosi sportas (labirintas), irklavimas
(treniruokliu)(nuostatai ir išsamesnė informacija – www.
prienusportas.lt. Parodomoji
stipruolių ir galiūnų programa
(išsamesnė informacija – www.
prienusportas.lt). Gardžiausio
patiekalo konkursas (patiekalų
iš bulvių pristatymas, degustacija). Alytaus PRC veiklos ir
profesinio mokymo programų pristatymas. Iniciatyvos
„Laimingas Prienų kraštas“
pristatymas. Sveikatinimo akcija „Sveikata – brangiausias
turtas“. Pramogos vaikams ir kt.
12.00 val. Prienų r. savivaldybės
konkurso „Tapkime žydinčia
savivaldybe“ nugalėtojų apdovanojimai. Konkurso „Sveikiausia įmonė / įstaiga 2019“
apdovanojimai 13.00 val. Respublikinio folkloro kolektyvų
festivalio „Tėvelio dvarely“ baigiamasis koncertas(koncerto
vedėja – žurnalistė, etnologė,
tautosakininkė Gražina Kadžytė). Gardžiausio patiekalo
konkurso nugalėtojų apdovanojimai. Kviečiame visus
norinčius dalyvauti Gardžiausio
patiekalo konkurse. Išsamesnė
informacija ir nuostatai – www.
prienai.lt. Taip pat kviečiame
tautodailininkus, amatininkus,
ūkininkus, prekybininkus dalyvauti ir prekiauti šventėje
(išsamesnė informacija – www.
prienai.lt)

Varžybos

Rugsėjo 21 d. 18.15 val.
B
Betsafe-LKL varžybos: Panevėžio „Lietkabelis“ prieš Prienų
„CBET“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.

Rugsėjo 24 d. 18.30 val.
B
Prienų KKSC arenoje
Betsafe-LKL varžybos: Prienų
„CBET“ prieš Vilniaus „Rytas“.
Tiesioginė transliacija internetu
DELFI TV.

Rugsėjo 29 d. 17.00 val.
B
Prienų KKSC arenoje
Betsafe-LKL varžybos: Prienų
„CBET“ prieš Alytaus „Dzūkija“.
Tiesioginė televizijos transliacija
BTV.
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ŠEŠTAdienis,
2019 m. rugSĖJO 21 d.,
naujasis gĖlupis

Rugsėjo 21 d.
ŠEŠTADIENIS
Tarptautinė taikos diena
Bobų vasara
Šv. Matas, Alutinis
Tarptautinė Alzheimerio ligos
diena
Miškininko diena
Saulė teka 07:00
leidžiasi 19:24
Dienos ilgumas 12.24
Delčia (22 mėnulio diena)
Matas, Mantvilas, Viskintė
Tinkamas laikas sėti:
lapines petražoles, špinatus,
salotas, salierus, lapinius burokėlius, saulėgrąžas, smidrus,
kopūstus (ir žiedinius).
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

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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SEKMADIENIS
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Atsakymai
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TREČIADIENIS

+3
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KLAIPĖDA

VILNIUS

+3 +11

Rugsėjo 23 d.
PIRMADIENIS
Lietuvos žydų genocido atminimo diena
Saulė teka 07:03
leidžiasi 19:19
Dienos ilgumas 12.16
Delčia (24 mėnulio diena)
Linas, Teklė, Galintas, Galintė,
Lina, Linė
Tinkamas laikas sėti:
lapines petražoles, krapus, kalendras, pankolius, špinatus,
salotas, lapinius burokėlius, salierus, porus, saulėgrąžas, laiškinius svogūnus, agurkus, smidrus, kopūstus (ir žiedinius).
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

rugsėjo

26

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Oreivystė.

Rugsėjo 25 d.
TREČIADIENIS
Mokymosi šeimoje diena
Saulė teka 07:07
leidžiasi 19:14
Dienos ilgumas 12.07
Delčia (26 mėnulio diena)
Kleopas, Vladislovas, Vaigintas,
Ramvydė, Aurelija
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus.
Sode, darže:
tinkamas laikas šaldyti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.

21

+6 +14

Rugsėjo 22 d.
SEKMADIENIS
Baltų vienybės diena
Rudens lygė (lygiadienis)
Tarptautinė diena be automobilio
Šiaulių miesto gimimo diena
Saulė teka 07:02
leidžiasi 19:21
Dienos ilgumas 12.19
Delčia (23 mėnulio diena)
Mauricijus, Tomas, Tarvinas,
Virmantė
Tinkamas laikas sėti:
lapines petražoles, krapus, kalendras, pankolius, špinatus,
salotas, lapinius burokėlius, salierus, porus, saulėgrąžas, laiškinius svogūnus, agurkus, smidrus, kopūstus (ir žiedinius).
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

Rugsėjo 24 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 07:05
leidžiasi 19:16
Dienos ilgumas 12.11
Delčia (25 mėnulio diena)
Gerardas, Gedvinas, Gedvinė
Tinkamas laikas sėti:
lapines petražoles, krapus, kalendras, pankolius, špinatus,
salotas, lapinius burokėlius, salierus, porus, saulėgrąžas, laiškinius svogūnus, agurkus, smidrus, kopūstus (ir žiedinius).
Sode, darže:
tinkamas laikas šaldyti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.

Š E ŠTA D I E N I S

rugsėjo

Lošimas
Nr. 1384
2019-09-18

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 01, 18, 19,
32, 38, 41
Vikingo skaičius: 04

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

8468557.50€ 0

6

224086.50€ 0

5+1

14868.50€ 0

5

679.50€

4

4+1

88.00€

37

4

9.00€

232

3+1

5.00€

607

3

1.50€

4236

2+1

1.25€

4711

2

0.75€

32764

Kito tiražo prognozė:

9,9 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

Savaitė istorijos puslapiuose

1935
2004

m. rugsėjo 21 d.: Feliksas Vaitkus
lėktuvu Lituanica II (Lockheed L5B Vega) perskrido Atlanto vandenyną.
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1236

1992
2018
1499
1848

KLAIPĖDA

+8 +10

P E N K TA D I E N I S

+9
+14
KLAIPĖDA

VILNIUS

+8 +13

+10 +17

VANDENS TEMPERATŪRA

kramtomoji guma.

1932
1941
1963
do Arabija.

m. rugsėjo 23 d.: Hidžazo bei
Nedžo karalystė pervadinta Sau-

m. rugsėjo 21 d.: Lietuvą sum. rugsėjo 23 d.: Aušvico lagekrėtė nestiprus, bet jaučiamas
ryje pirmą kartą išbandytas žužemės drebėjimas, kurio epicentras buvo Kadymas
dujomis.
raliaučiaus krašte.
m. rugsėjo 24 d.: Vakarų Berlym. rugsėjo 21 d.: Teutonų ordino
no ir VDR valdžia pasirašė susitaMagistras Valteris fon Plettenberrimą,
kad
4
kartus
per metus būtų atidarytas
gas (Wolter von Plettenberg) suteikė Rygai
praėjimas pro Berlyno sieną, kad Vakarų Berpilnąją religinę laisvę.
lyno gyventojai galėtų lankyti savo gimines
m. rugsėjo 22 d.: įvyko Sau- Rytų Berlyne.
lės mūšis tarp žemaičių ir kalam. rugsėjo 25 d.: LTSR Aukšvijuočių. Po šio mūšio Kalavijuočių ordinas
čiausioji Taryba paskelbė, kad
nebeatsigavo ir 1237 m. buvo įjungtas į Vo1940
m.
Lietuvos
prijungimas prie TSRS bukiečių ordiną.
vo neteisėtas.
m. rugsėjo 22 d.: Sniečkaus
m. rugsėjo 25 d.: Pasirašyta Ausmiestas pervadinamas į Visaburgo religinė taika. Ši sutartis
giną.
faktiškai pripažino ir įteisino liuteronų tikėjimą
m. rugsėjo 22 d.: Lietuvoje apsi- Šventojoje Romos imperijoje.
lankė popiežius Pranciškus.
m. rugsėjo 25 d.: žurnale „Scim. rugsėjo 22 d.: Šveicarija tapo
ence“ paskelbti tyrimų duomenepriklausoma valstybe.
nys apie tai, kad aerozoliai skatina ozono
m. rugsėjo 23 d.: Pirmą kar- sluoksnio irimą.
tą pradėta gaminti komercinė

1525

+6
+11

VILNIUS

rugsėjo

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

KETVIRTADIENIS

+4 +12

Atsakymai

Sudoku

+6 +12

1989
1555

1974

1996

m. rugsėjo 25 d.: Airijoje uždarytas paskutinis Magdelenos prieglobstis. Pagrindinis formalus jų tikslas buvo
prostitutėmis dirbusių moterų reabilitacija. Globojamos moterys privalėjo dirbti, dažniausiai –
skalbyklose. Pasikeitus požiūriui į seksualumą,
dauguma jų išnyko. Pagal kitą egzistuojančią
nuomonę, prieglobsčiai išnyko, nes atsiradus
automatinėms skalbimo mašinoms, nustojo
buvę pelningais.

1960
1983

m. rugsėjo 26 d.: Fidelis Kastras
pasakė ilgiausią kalbą Jungtinių
Tautų istorijoje (4 valandos 29 minutės).

m. rugsėjo 26 d.: Rusijos karinių
pajėgų papulkininkis Stanislavas
Petrovas patvirtino, kad Rusijoje gauti kompiuterinės sistemos pranešimai apie paleidžiamas JAV balistines raketas yra klaidingi,
užkirsdamas kelią galimam branduoliniam
karui. Petrovo sprendimą paleisti raketas būtų
galėjęs sustabdyti tik generalinis sekretorius
Jurijus Andropovas, jei jis tą būtų spėjęs padaryti per dešimtį jam skirtų minučių.

1422

m. rugsėjo 27 d.: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Lenkija sudarė
su Kryžiuočių ordinu Melno taikos sutartį. Karų
su Kryžiuočių ordinu pabaiga.

+16 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+15 KAUNO MARIOS
+15 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+13 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

39
41

KAUNE
nSv/val.

ALYTUJE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8251 nSv/val.
ČERNOBYLIO AE
8510 nSv/val.

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

