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Vytautas Beliūnas
– Lietuvos čempionas

Su ministru aptarė
aktualias problemas
Laima

DUOBLIENĖ
Pirmadienį Socialinių paslaugų
įstaigų vadovų asociacijos kvietimu Prienuose lankėsi socialinės
apsaugos ir darbo ministras Linas
Kukuraitis. Kartu su juo atvyko ir

Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Violeta Toleikienė bei kiti ministerijos atstovai.
Susitikime dalyvavo socialinių paslaugų įstaigų vadovai ne tik iš Prienų,
bet ir dar iš 20 savivaldybių bei Prienų rajono savivaldybės vadovai, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus
darbuotojai.
NUKelta Į 4 p. 

Kauno regiono savivaldybių
vicemerai dalyvavo tarptautinio
bendradarbiavimo vizite Suomijoje

Prienuose – lėlių paroda
„Baltas gyvenimo medis“
Socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacijos pirmininkė Lina Kazokienė, Jiezno
paramos šeimai centro vadovė Jūratė Virginija Žukauskienė ir Prienų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė.

Atminties keliu

7

Rugsėjo 16–20 dienomis
Prienų rajono savivaldybės
mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė dalyvavo Kauno
regiono savivaldybių merų
pavaduotojų tarptautinio
bendradarbiavimo vizite
Suomijoje.
Vizitas organizuotas įgyvendinant Regioninės plėtros
strategiją (2019 m. VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros
darbo planą) ir joje numatytą

Mokestį už bendrosioms
reikmėms sunaudotą
šilumą reikia mokėti
visiems

Laima

DUOBLIENĖ
Rugsėjo 23 d. minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena.
Tądien 1943 metais buvo sunaikintas Vilniaus getas – dalis šio geto
kalinių buvo nužudyti Paneriuose,
REKLAMA

kita dalis pateko į koncentracijos
stovyklas, įkurtas nacių okupuotose teritorijose.
Prisimenant žydų genocido aukas
Balbieriškio pagrindinės mokyklos
ir Prienų „Žiburio“ gimnazijos bendruomenės surengė akciją „Atminties keliu“. Abiejų žygių dalyviai pėsNUKelta Į 5 p. 

Kauno regiono tarptautinio bendradarbiavimo programą, skirtą plėtoti geros
kaimynystės ryšius, formuoti palankų Kauno regiono įvaizdį tarptautinėje
arenoje, skatinti nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą su užsienio
partneriais ir įgyvendinti
darnią regiono ekonominę
ir socialinę plėtrą, vystant
NUKelta Į 2 p. 
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atgarsiai

JT Generalinėje Asamblėjoje atkreipė
dėmesį į besitęsiančią Rusijos agresiją

Rusija toliau bando destabilizuoti kaimynystėje esančias
šalis, tęsiasi „pasibaisėtini Rusijos kariniai veiksmai
prieš Ukrainą“, į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją
ketvirtadienio naktį Lietuvos laiku kreipėsi Lietuvos
vadovas Gitanas Nausėda.

Kauno regiono savivaldybių vicemerai dalyvavo
tarptautinio bendradarbiavimo vizite Suomijoje

ATKelta IŠ 1 p.
tarptautinio bendradarbiavimo ryšius įvairiose veiklos
sferose.
Kauno regiono delegacija
lankėsi dviejuose Suomijos
miestuose: Tamperė ir Turku. Lankydamasi Tamperėje
delegacija turėjo galimybę
stebėti Tamperės miesto tarybos posėdį, taip pat apsilankė Suomijos Tarptautinėje mokykloje, susipažino su
Suomijos švietimo sistema.
Suomijoje mokykla ir darželiai yra nemokami, vaikai
taip pat gauna nemokamą
maitinimą, nepriklausomai
nuo tėvų pajamų. Mokykloje,
kurio lankėsi Kauno regiono
delegacija, taikoma švediško stalo maitinimo sistema,
vaikai taip pat gali pasirinkti vegetariškus patiekalus.
Didelis dėmesys skiriamas
mokinių praktiniams gebėjimams ugdyti – mokykloje
įrengtos šiuolaikiškos darbų, amatų klasės. Pradinių
klasių mokinių pasiekimai,
kaip ir Lietuvoje, nėra vertinami pažymiais. Be to, vyresnėse klasėse pačios mokytojos gali nuspręsti, kaip
įvertinti mokinių pasiekimus – t. y. gali nuspręsti, ar
mokiniai turės atlikti žinių
patikrinimo testus, ar ne,
kadangi vieningos egzaminų sistemos Suomijoje nėra.
Mokykloje mokiniams yra
sudarytos puikios sąlygos ilsėtis – įrengti minkštasuoliai
koridoriuose, o taip pat atskiros patalpos poilsiui, kuriose
pastatyti stalo teniso inventorius, įrengtos pasisėdėjimų vietos.
Po apsilankymo mokykloje Kauno regiono vicemerai
susitiko su Tamperės regioTel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai

no tarybos atstovu, kuris papasakojo apie Regiono tarybos vaidmenį, įgyvendinant
regioninę politiką, ES finansuojamus projektus, palaikant bendradarbiavimą su
verslininkais, kurių prašoma prisidėti prie įgyvendinamų projektų mažiausiai
50 proc.
Kauno regiono merų pavaduotojai taip pat turėjo galimybę susipažinti su Tamperės darnaus transporto sistema. Svarbiausias transporto
sistemos pertvarkymo tikslas – sumažinti naudojimąsi
asmeniniais automobiliais,
taip sumažinant užterštumą CO2. Norint pasiekti užsibrėžtus tikslus, mieste vykdomi infrastruktūros projektai: statomos tramvajaus
linijos, tiesiami dviračių takai, įrengiamos automobilių
stovėjimo aikštelės, kuriose
palikę automobilius, gyventojai miesto centrą pasiekia
visuomeniniu transportu.
Turku mieste Kauno regiono delegacija susipažino
su Suomijos ir Turku miesto
savivaldos sistema. Savivaldybių vykdomos veiklos yra
finansuojamos iš mokesčių,
centrinės valdžios išmokų,
įvairių rinkliavų ir pajamų už
pardavimus. Vietinis gyventojų pajamų mokestis, nekilnojamojo turto ir įmonių pelno mokesčiai sudaro beveik
pusę savivaldybės gaunamų
įplaukų. Kiekviena savivaldybė pati sprendžia dėl pajamų
mokesčio tarifo – vidutinis
pajamų mokesčio dydis yra
20 proc. nuo apmokestinamų pajamų. Pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas yra nemokamas ir finansuojamas
savivaldybių. Vyriausybė taip
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pat suteikia savivaldybėms
finansines išmokas, kurios
skirtos viešųjų paslaugų vykdymui užtikrinti. Vyriausybės išmokų sistema užtikrina finansinių netolygumų
tarp savivaldybių mažinimą
ir vienodą paslaugų prieinamumą visoje šalyje.
Kauno regiono delegacija
taip pat buvo susitikusi su
Baltijos miestų sąjungos Darnių miestų komisijos sekretoriato vadovu Björn Grönholm. Sąjunga įkurta 1991
metais ir vienija 90 miestų
iš 10-ies šalių, o jos tikslas
– skatinti bendradarbiavimą
ir apsikeitimą patirtimi tarp
miestų, siekiant tvarių sprendimų ir gyvenimo kokybės,
sukurti ryšius Baltijos jūros
regione, taip kuriant pridėtinę vertę; skatinti miestų
vystymąsi ir atstovauti miestų interesams. Daug bendrų
projektų vykdoma aplinkosaugos srityje, ypatingai
vandens gerinimo ir plastiko
mažinimo sferose.
Paskutinio susitikimo Turku metu, Kauno regiono vicemerai apsilankė Turku
mokslo parke, kuriame susitiko su šio parko atstovu
ir Lietuvos garbės konsulu
Turku mieste Tomi Taipale.
Turku mokslo parkas – tai
inovatyvių įmonių inkubatorius bei vieta, kurioje visi
norintys gali susipažinti su
Turku miesto plėtros vizija,
verslo galimybėmis bei rasti
verslo partnerius. Kauno regiono delegacijai buvo pristatytas Turku miesto verslo potencialas bei aptartos
bendradarbiavimo su Kauno
regionu galimybės.

Produkcijos netiekiančius „Arvi
kalakutus“ spaudžia kreditoriai

Kelių asfaltavimo darbai

Informuojame, kad spalio
1 d. prasidės Jaunystės gatvės Prienuose kapitalinio
remonto darbai. Savivaldybė yra gavusi Jaunystės
gatvės gyventojų prašymų
dėl eismo reguliavimo. Atsižvelgiant į tai, spalio mėnesį bus rengiamas Eismo
saugumo komisijos posėdis ir svarstomi Jaunystės
g. eismo reguliavimo klausimai.
Planuojama šiais metais
darbus užbaigti. Jų vertė apie
80 000 eurų. Darbus atlieka

Viena pagrindinių „Arvi” grupės įmonių Marijampolės
„Arvi kalakutai“ sustabdė produkcijos tiekimą
didiesiems prekybos tinklams. Šaltiniai tvirtina, kad
„Arvi kalakutai“ siekia restruktūrizavimo ir kreipėsi į
Kauno apygardos teismą.

UAB „Kauno keliai“.
Prienuose kapitališkai remontuojamos Birštono, Žaliakalnio gatvės, vyksta darbai Šviesos gatvėje ir dalyje
Ateities gatvės, asfalto danga
dengiama automobilių aikštelė prie klinikos „VitaSimplex“, taip pat greitai prasidės
lopšelio-darželio „Pasaka“
kiemo atnaujinimas.
Kapitalinio remonto darbai atliekami ir seniūnijose:
Jiezne remontuojamas privažiavimas prie Pirminės
sveikatos priežiūros centro,

Balbieriškyje – Vingio gatvė.
Šiuo metu baigiamos projektų derinimo procedūros
ir greit prasidės kapitalinio remonto darbai Jiezne
(Dariaus ir Girėno gatvė),
Naujosios Ūtos seniūnijoje
(Naujoji gatvė), Ašmintoje
(privažiavimas prie Ašmintos daugiafunkcio centro),
Stakliškėse (Alšios gatvė),
taip pat Prienų sodų bendrijose (Kalnų Sodo, Ropių,
Rūtų, Sodžiaus, Prienlaukio
gatvės). Šių gatvių kapitalinį
remontą ruošiamasi pradėti
šiais metais ir planuojama
užbaigti kitais metais. Jeigu
nebus kliūčių, šių metų pabaigoje bus pradėtos remontuoti Rūtų bei Prienlaukio gatvės, nes jų darbų apimtis yra
mažiausia.
Prienų r. savivaldybės
informacija 

Parengta pagal Kauno
regiono plėtros agentūros
informaciją
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atgarsiai
D. Trumpas demokratų inicijuotą jo
apkaltos tyrimą vadina juoko vertu

Donaldas Trampas juoko vertu pavadino išdėstytas jo
apkaltos tyrimo inicijavimo priežastis, JAV demokratams
kaltinant prezidentą „mafijos stiliumi” darius spaudimą
savo kolegai Ukrainoje, kuris ruošiasi dalyvauti JAV
prezidento rinkimuose, o jo sūnus turėjo verslą Ukrainoje.

Vytautas Beliūnas – Lietuvos čempionas

Ketvirtą, prizinę, vietą elito grupėje laimėjo ,,šilietis“
Mantas Martinkus.
Jaunimo iki 23 metų amžiaus grupėje čempionu tapo
Rokas Lipnickas, o jaunimo
merginų iki 23 metų grupėje

Akvilė Bartkevičiūtė iškovojo
sidabro medalį.
Taip pat džiaugiamės ir
Andrius Valatkos iškovotu sidabro medaliu V45 amžiaus
grupėje.
Aukštą ketvirtą vietą iškovojo Rimvydas Arlauskas
(V40 amžiaus grupė).
OSK Šilas 

Praėjusį šeštadienį Vilniaus apylinkėse vykusiose Lietuvos orientavimosi
sporto čempionato estafetėse vyrų elito grupėje
aukso medalius iškovojo Prienų orientavimosi

sporto klubo „Šilas“ vyrų
komanda.
Užtikrintai nugalėjusi „Šilo“ komanda (Mantas Martinkus, Algirdas Bartkevičius
ir Vytautas Beliūnas) trasoje
sugaišo 2 val. 12 min. 29 sek.

Mantas Martinkus

Rokas Lipnickas

Akvilė Bartkevičiūtė

Andrius Valatka

FOTO: ORIENTEERING.LT

Prienų ,,Šilui“ – Lietuvos orientavimosi sporto čempionato
estafečių auksas

REKLAMA

Stipriam 6,5 balo žemės drebėjimui ketvirtadienį
supurčius atokias Molukų salas Indonezijos rytinėje
dalyje žuvo mažiausiai vienas žmogus, o dar vienas
laikomas dingusiu, taip pat buvo sugriauta namų ir
nuslinko žemės nuošliaužų.

Mintimis
dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja
Laima Duoblienė

Ar taupote
šilumos
sąskaita?

nuspręsti – jau kurti krosnį
ar dar ne, daugiau šildytis
ar mažiau. Kai reikia mažiau
šilumos, užtenka malkų, o
kai būna šalčiau, naudojame efektyvesnį kurą: durpių
ar pjuvenų briketus, anglis.
Dujinio šildymo neįsivedėme, nes namas senos statybos, neapšiltintas, tai nebūtų
efektyvu.

Lina Mikušauskienė
FOTO: ORIENTEERING.LT

„Trasą pavyko įveikti stabiliai, be didesnių klaidų. Buvo
keletas smulkesnių netikslumų, bet greitai pavykdavo
susiorientuoti, kur esu ir ištaisyti tas klaidas. Per daug
šiandien nesitaupiau, bėgau
tiesiai per kalnus ir nesirinkau lengvesnių variantų apibėgti. Nugalėti tikėjausi ir labai tuo džiaugiuosi. Šiandien
ypatinga diena – pagaliau
iškovojau pirmąjį asmeninį
auksą ilgojoje trasoje, kurio
taip trūko tarp mano iškovotų apdovanojimų. Ir ačiū
mano žmonai, kuri leido visus metus stabiliai sportuoti
ir pasiekti šį rezultatą“, – po
trasos džiaugėsi Vytautas
Beliūnas.



Indonezijos rytuose įvyko 6,5 balo
žemės drebėjimas, žuvo žmogus

Vytautas Beliūnas

Praėjusį sekmadienį, rugsėjo 22 d., vykusiose Lietuvos orientavimosi sporto
varžybose ilgojoje trasoje vyrų elito grupėje greičiausiai distanciją įveikė ir
pirmąjį asmeninį Lietuvos
čempiono ilgojoje trasoje
titulą iškovojo Prienų „Šilo“ orientacininkas pakuoniškis Vytautas Beliūnas,
13 kilometrų su 28 kontroliniais punktais trasoje užtrukęs 1 val. 33 min.
Antrą vietą iškovojo Plungės „Versmės“ sportininkas
Giedrius Sabaliauskas, nugalėtojui nusileidęs 2 min. 34
sek., o trečiąją – Donatas Stulgys iš Alytaus „Dainavos“ klubo, atsilikęs 4 min. 13 sek.

ŠEŠTAdienis,
2019 m. rugSĖJO 28 d.,
naujasis gĖlupis

Atsilikusi 6 min. 12 sek., antrąją vietą iškovojo Kauno
„Medeinos“ klubo komanda
(Justas Misiūnas, Jonas Vytautas Gvildys ir Marijonas
Gipas). Trečiąją vietą užėmė Šiaulių „Sako“ komanda
(Paulius Vidžiūnas, Mindaugas Nakvosas ir Kevinas Olišauskis), nugalėtojams pralaimėjusi 7 min. 55 sek.
Moterų elito grupėje Prienų „Šilo“ merginos (Indrė

Beliūnė, Milda Radzivonaitė,
Akvilė Bartkevičiūtė), užtrukusios trasoje 2 val. 15 min.,
užėmė prizinę 4-ąją vietą.
Vyrų 35 metų grupėje komanda (Andrius Valatka,
Rimvydas Arlauskas, Vytautas Kamarūnas) užėmė 5ąją vietą.
Antroji ,,Šilo“ vyrų komanda (Rokas Lipnickas, Andrius
Jasiūnas, Benas Radzivonas)
liko 16-a. OSK Šilas 

Gyvename nuosavame name, kūrename malkomis iš
savo miško, todėl šildymas
nekainuoja daug pinigų, tik
darbo reikia, todėl labai ir
netaupome. Atšalus orams ir
pradėjome šildymo sezoną.

Vaida Kamarauskienė

Nepasakyčiau, kad taupome, bet ir langų atidarę nelaikome – kai lauke šalčiau,
daugiau šildymo atsukame,
kai būna šilčiau, sumažiname. Gyventi turi būti patogu ir nieko čia nepritaupysi,
ypač kai yra mažų vaikų. Gyvename renovuotame name ir už šildymą, palyginti
su ankstesniais metais, mokame mažiau, bet prisideda
paskola, todėl kol kas piniginėje pliuso nesijaučia.

Giedrė Laurinaitienė

Ne, per daug netaupome.
Gyvename nuosavame name ir šildomės tiek, kiek reikia. Gerai, kad patys galime

Valdas Juodsnukis

Taupome. Mūsų namas nedidelis, medinis, apšiltintas,
todėl pasirinkome kūrenimą
malkomis, bet atnaujinome
šildymo sistemą. Mes kūrename židinį, o šiltas oras į kitus kambarius patenka ortakiais. Galbūt dujomis šildytis
būtų patogiau, bet šis būdas
reikalauja nemažų pradinių investicijų. Neskaičiavau tiksliai, bet manau, kad
120 kv.m plotą per metus
apšildome už 600 eurų. Žinoma, reikėjo investicijų atnaujinimui. Gal ateityje, kad
senatvėje nereikėtų rūpintis
malkomis, pasirinksime kitokį šildymo būdą.

Lina Raudonienė

Gyvename nuosavame name, galime rinktis, kada ir
kiek kūrenti, todėl per daug
ir netaupome. Mūsų name
stovi senoviškos koklinės
krosnys, kurios gan ilgai laiko šilumą – net per šalčius
užtenka vieną kartą pakurti. Kol kas šio šildymo būdo neketiname keisti. Nors
malkos kasmet vis po truputį
brangsta, bet dėl to nepradėsi mažiau kūrenti.
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Po JK Aukščiausiojo Teismo sprendimo dėl
parlamento premjeras nelinkęs pasiduoti

Rusijos Sibire po avarinio lainerio
nusileidimo prireikė medikų pagalbos

Didžiosios Britanijos premjeras Borisas Džonsonas metė
iššūkį opozicijos parlamentarams surengti balsavimą dėl
nepasitikėjimo jo vyriausybe, neketindamas pasiduoti po
Aukščiausiojo Teismo nutarties, jog jo sprendimas įšaldyti
parlamento darbą yra neteisėtas ir negaliojantis.
Nenurimk, širdie, išplakus šitiek metų,
Patyrus visko – vargo ir džiaugsmų.
Tegul gyvenimas metus iš naujo rašo
Ant sidabrinių Jūsų smilkinių.

85-ojo gimtadienio proga

Oną
KAVALIAUSKIENĘ,

gyvenančią Norkūnų k., Balbieriškio sen., Prienų r.,
sveikina dukros Janina ir Danguolė su šeimomis.

Dėl perspėjimo sistemos patikrinimo
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informuoja, kad dėl š. m. spalio 1–4 dienomis
vyksiančių valstybinio lygio civilinės saugos funkcinių pratybų „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus
branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje
esančioje atominėje elektrinėje“, perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas su elektros sirenų įjungimu vyks š. m. spalio 1 d.
Šio patikrinimo metu nuo 10 val. 15 min. iki 10 val.
17 min. turės būti įjungtos elektros sirenos.
Perspėjimo sistemos patikrinimo metu gyventojai bus
informuojami per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją,
regioninius bei vietinius transliuotojus, taip pat trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus.
Prienų r. savivaldybės informacija

REKLAMA

Barnaulo mieste Rusijos Sibire po avarinio lainerio
nusileidimo į oro uosto medicinos punktą pagalbos
kreipėsi 56 lėktuvo keleiviai., vienas iš jų paguldytas į
ligoninę. Lėktuve buvo 344 žmonės, įskaitant 10 įgulos
narių.

Su ministru aptarė aktualias problemas

ATKelta IŠ 1 p.
Ministras L. Kukuraitis pasveikino susirinkusiuosius su
artėjančia Socialinio darbuotojo diena, akcentavo, kad ši
profesija yra dar gana nauja
ir besiformuojanti, tačiau jau
tapo neatsiejama gyvenimo
dalimi. Jis kalbėjo apie profesijos statusą bei prestižą, pasidžiaugė, kad nors socialinėje
srityje dirbančiųjų atlyginimai vieni mažiausių, tačiau
atlyginimų augimas – sparčiausias.

Susitikimo metu buvo diskutuota aktualiais klausimais
dėl atvejo vadybos tvarkos
aprašo, laikino apnakvindinimo paslaugos, poreikių vertinimo nustatymo, atokvėpio
paslaugos, asmeninio asistento paslaugos organizavimo,
vadovų kvalifikacijos kėlimo, socialines paslaugas teikiančių darbuotojų sveikatos
draudimo, darbo užmokesčio
skirtumų, išmokų vaikams,
gyvenantiems bendruomeniniuose globos namuose, bu-

dinčių globėjų atsakomybės,
bendravimo su profesinėmis
sąjungomis, kolektyvinės sutarties ir kitais klausimais,
pristatytos naujovės. Nudžiugino žinia, kad integralios pagalbos projektas pratęsiamas
iki 2022 m. vidurio.
Tačiau didės ir savivaldybių
našta, nes joms pridedama
dalis funkcijų – reikės ieškoti
finansinių resursų socialinių
darbuotojų atlyginimų didinimui, kuris nenumatytas
iš valstybės biudžeto pagal

ministerijos ir profesinių sąjungų pasirašytą kolektyvinę
sutartį, padidėjusioms bendruomeninių vaikų globos
namų išlaidoms.
Susitikime buvo pasidžiaugta, kad ministras laikosi duoto pažado ir su asociacijos atstovais susitinka kas
tris mėnesius bei aptaria pokyčius. Jau numatytas ir kitas
susitikimas, kuris vyks gruodžio viduryje Elektrėnuose,
o prieš tai asociacijos nariai
susitiks Nemajūnuose.

Prienuose – lėlių paroda „Baltas gyvenimo medis“
Laima

DUOBLIENĖ
Iki spalio 25 d. Prienų krašto muziejaus lankytojus
džiugins Reginos Katkienės lėlių paroda „Baltas
gyvenimo medis“.
Parodos autorė atskleidė, kad lėles ji kuria jau dešimtmetį. Ši, daugiau nei
dvidešimties lėlių kolekcija,
kurioje perteiktas žmogaus
gyvenimas nuo vaikystės iki
senatvės, buvo sukurta draugėms, jos šešiasdešimtmečio
proga. Tačiau lėlių kolekcija
netapo vienadiene paroda.
Lėlėmis jau gėrėjosi kauniečiai, o dabar jos atkeliavo į
Prienus.
Autorė papasakojo lėlių atsiradimo pasaulyje istoriją,
jų reikšmę įvairiose šalyse,
atskleidė kūrimo subtilybes
bei ragino visus norinčius
pabandyti kurti lėles. Juk
šiandien lėlė yra ne tik žaislas vaikui, bet ir interjero
detalė, tam tikra meno rūšis. Lėlės kūrėjas turi turėti
daug žinių ir mokėti skirtingus amatus. Kurdamas lėles

meistras tampa siuvėju, batsiuviu, kirpėju, stilistu, baldžiumi, jam būtinos skulptūros, anatomijos, tapybos
žinios.
Pradėjusi nuo tekstilinių
lėlių, dabar R. Katkienė lėles (jų veidus, rankas) kuria
iš papjė mašė masės. Lėlės
nėra vienintelis parodos autorės užsiėmimas, ji yra floristė ir renginių dekoratorė,
šventinių renginių patalpų
puošybai panaudojanti ir savo kurtas lėles.

atgarsiai

Teksase įvykdyta egzekucija šeimos narius
nužudžiusiam vyrui

Atminties keliu
ATKelta IŠ 1 p.
čiomis nuėjo tuo keliu, kuriuo 1941 m. rugpjūčio 26 d.
žydai Prienuose buvo varomi
į paskutinę kelionę.
Akcijos dalyviai prisiminė
ir pagerbė šioje vietoje nužudytus 1100 žydų tautybės
Lietuvos piliečius. Jų atminimui, pagal žydų tradicijas,
buvo padėti akmenėliai.

Teismas 2008 metais jam skyrė aukščiausiąją bausmę už
žmonos ir devynių bei dešimties metų posūnių mirtiną
subadymą šeimos namuose Dalase. Per šį vidurį nakties
įvykdytą nusikaltimą R. Sparksas taip pat išžagino savo
podukras – 12 ir 14 metų mergaites.

„Žiburio“ gimnazistai Holokausto aukų masinės kapavietės vietoje skaitė eiles,
ištraukas iš Icchaoko Rudaševskio „Vilniaus geto dienoraščio“ bei Holokausto aukų
pavardes. Buvo perskaityta
per 160 vardų ir pavardžių,
paminint jų amžių, profesiją, nužudymo vietą. Šių Prienuose gimusių, gyvenusių
ar tik čia nužudytų žmonių
– nuo kūdikio iki garbaus
amžiaus – likimus gimna-

zistai išsiaiškino po vasario
mėnesį vykusios kelionės į
Izraelį.
„Šią dieną reikia minėti todėl, kad tokių įvykių daugiau
nebūtų“, – primindama beveik prieš aštuoniasdešimt
metų vykusį Holokaustą sakė
„Žiburio“ gimnazijos mokytoja Vilija Juodsnukienė.
Prisiminimais pasidalijo ir
kraštietis gydytojas, keliautojas, fotografas Valentinas
Kabašinskas.

Rusijos teismas nuteisė kalėti trejus metus griežtojo
režimo kalėjime vieną vyrą, anksčiau šiemet įžūliai
pavogusį XIX amžiaus paveikslą iš Maskvos Tretjakovo
galerijos. Jis pasiėmė Archipo Kuindžio nutapytą peizažą
ir išnešė jį per salę, kurioje buvo apstu lankytojų,

Paminėta Lietuvos žydų genocido diena

Stasė

REKLAMA

Jiezno ežero. Toks atminties
kelias tarsi sujungė praeitį su
dabartimi: ne vienas einantis
atminties keliu pajuto šiurpią karo prisiminimų vėsą,
pagalvojo, kokį siaubą išgyveno į mirtį varomi žmonės.
Sustojome žydų žudynių
vietoje. Vienuoliktokai Raminta, Klaudija ir Mantas
trumpai papasakojo apie žydų bendruomenės gyvenimą
Jiezne, jos tragediją: dalis sušaudyta Alytuje, dalis – Prienuose, o 1941 m. rugsėjo 1 d.
Jiezno policininkai ir šauliai
suėmė visus likusius miestelio žydus: moteris, vaikus ir
senelius. Tą pačią dieną suimti vyrai, suvaryti prie ežero, iškasė apie 50 metrų ilgio
ir 5 metrų pločio griovį... Pirmi buvo sušaudyti žydų vyrai, po to – moterys ir vaikai.
Nužudyti 144 žmonės: 26
vyrai, 72 moterys, 46 vaikai.
Šiandieniniai 5 klasės mokiniai per istorijos pamoką ant
akmenėlių užrašė nužudytųjų vaikų vardus, o renginio
metu tuos akmenėlius su-

dėliojo prie tragedijos vietą
žyminčio paminklo. Akmenys pasirinkti ne šiaip sau:
tai viena iš žydų istorijos detalių, mat, pagal žydų papročius ant kapo dedamos ne
gėlės, o būtent akmenys.
Holokausto tragedija – tai
ištuštėjusios miestų gatvės,
kuriomis nebeskuba du šimtai tūkstančių Lietuvoje gyvenusių žydų tautybės žmonių, kuriomis niekada nebevaikščios jų vaikai, anūkai,
proanūkiai. Tik kai kurie užrašai ant pastatų primena,
jog čia buvusi sinagoga, mokykla, amatininko namas...
Už abstrakčių skaičių – konkretūs žmonės su vardais,
asmeninėmis istorijomis,
pomėgiais, gabumais, socialine padėtimi, o daugeliu
atveju neliko net vardų. Viso
to negalima atitaisyti ar pateisinti – privalome įvertinti
šią tragišką patirtį, kad ateityje nieko panašaus negalėtų atsitikti.
Jiezno gimnazijos
istorijos mokytoja Nijolė
Aleškevičienė



Rusijoje nuteistas kalėti paveikslą visų
akivaizdoje pavogęs vyras

Jiezniečiai paminėjo Holokausto tragediją

Išaušo diena ir buvo rytas.
Ir buvo tūkstančiai naktų...
Ir buvo duobėse sukaustęs šaltis,
Ir buvo krosnyje negęstanti ugnis.
Raudojo žemė, gyvą skausmą slėpdama savy,
Paskui, lydėdama dangun,
jau nieko nebeklausė...
Yra gamtoje dienų, kai
žmogus akimirkai gali sustabdyti laiką ir jo tėkmėje
apmąstyti gyvenimą. Tokia
diena – rugsėjo 23-ioji, lygiadienis gamtoje, bet tamsos
pergalė istorijoje: 1943 m.
rugsėjo 23-iąją buvo likviduotas Vilniaus getas. Siekiant įamžinti priminimą
apie tuos kraupius įvykius,
rugsėjo 23-ioji pavadinta
Lietuvos žydų genocido diena. Paminėdami šią datą,
Jiezno gimnazijos mokiniai ir
mokytojai ir šiemet dalyvavo
pilietinėje akcijoje ,,Atminties kelias“: Mokytojai ir visi
5–12 klasių mokiniai ėjo iki
žydų sušaudymo vietos prie

ŠEŠTAdienis,
2019 m. rugSĖJO 28 d.,
naujasis gĖlupis

ASIPAVIČIENĖ
Rugsėjo 23-iosios, Lietuvos
žydų genocido aukų atminimo dienos, renginiai vėliau persikėlė į Balbieriškį,
kur kultūros ir laisvalaikio centre vyko minėjimas
„Žydų pėdsakai Balbieriškyje“.
Renginyje dalyvavo Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas su
keliais nariais bei žydų bendruomenės veikėjas Chaimė
Bergmanas, Balbieriškio seniūnijos seniūnė Sigita Ražanskienė ir jos pavaduotoja Vilma Galinytė, Prienų
savivaldybės tarybos narys
Deividas Dargužis, Balbieriškio pagrindinės mokyklos
direktorius Stasys Valančius,
mokytojai, mokiniai ir miestelio gyventojai.
Renginį pradėjo Balbieriškio kultūros centro direktorė Neringa Garmuvienė. Ji
atliko žydišką dainą, sulaukusią daug aplodismentų, o
G. Žakas pavadino Neringą
„kabra“ – tikrąja žydų dainininke.
Bendruomenės tolerancijos centro vadovas Rymantas
Sidaravičius supažindino su
Balbieriškyje gyvenusių žydų kultūriniu paveldu, taip
pat su Volfo Kagano asmenybe, jo pėdsaku miestelio ir
Lietuvos laisvės kovų istorijoje. R. Sidaravičius priminė,
kad V. Kaganas buvo paprastas žmogus, batsiuvys, vėliau
tapęs savanoriu. 2017 m.
spalio mėnesį parke buvo pastatyta atminimo lenta Vol-

fui Kaganui, kaip savanoriui,
dviejų Vyčio kryžių kavalieriui, ir miestelyje gyvenusiai
žydų bendruomenei.
Nors nuo žydų genocido
praėjo nemažas laiko tarpas,
tačiau ir šių laikų žmonės
supranta ir išgyvena Antrojo pasaulinio karo metų įvykius, kai masiškai buvo naikinama žydų tauta. Holokaustas – ne tik žydų tragedija, tai
ir mūsų tautos tragedija, nes
netekome Lietuvos piliečių,
kartu su mumis kūrusių valstybę, dalyvavusių šalies ekonominiame, kultūriniame ir
politiniame gyvenime. Juk ir
Balbieriškyje gyvenę žydai
buvo to meto verslininkai,
įnešę svarų indėlį į tuometinį

namai tebestovi, primindami
jų šeimininkus.
G. Žakas dėkojo R. Sidaravičiui ir visai Balbieriškio
bendruomenei už gražų ir
glaudų bendradarbiavimą,
už palaikymą. Pasak jo, „mes
visi kartu turime būti, juk
mes tokie patys, juk mes vienodi, nes Dievas yra vienas“.
Chaimė Bergmanas taip
pat pasidžiaugė draugyste
ir gražiais ryšiais su balbieriškiečiais ir perdavė Seimo
nario Emanuelio Zingerio
sveikinimus bei palinkėjimus. Ch. Bergmanas priminė, kad Balbieriškyje buvęs
bravoras priklausė E. Zingerio giminei.
Ch. Bergmanas atkreipė

miestelio gyvenimą.
Renginio metu buvo rodomi dokumentinio filmo
„Vilniaus getas“ fragmentai, kurie vertė susimąstyti
apie žmogaus, vykdžiusio
tokius darbus, žmogiškąją
prigimtį.
Didžiausios žydų tautybės
žmonių žudynės vyko Kaune bei Šiauliuose, kur per
pirmąsias dvi karo savaites
buvo nužudyta apie 4 tūkst.
žydų Kaune, apie 3 tūkst. žydų Šiauliuose, pasienyje ir kitose Lietuvos vietose.
R. Sidaravičius plačiau pasakojo ir apie Balbieriškyje gyvenusias žydų šeimas,
apie tai, kas dar yra išlikę iš
jų turėtos nuosavybės, kurie

dėmesį, kad reikia paminėti ir pagerbti buvusios mokytojos Danutės Dvilinskaitės-Laukienės atminimą,
nes ji buvo tas žmogus, kuris
prieštaravo, kad ant žydų kapinių vietos Prienuose būtų
statomas vaikų darželis. „D.
Dvilinskaitė-Laukienė pademonstravo didelį pilietinį
supratimą“, – sakė Ch. Bergmanas.
Renginio pabaigoje vėl
skambėjo N. Garmuvienės
daina ir šoko jaunųjų balbieriškiečių šokių kolektyvas
„Ringutis“.
Po renginio buvo padėta gėlių ir uždegtos žvakutės prie V. Kagano atminimo
lentos.
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verta žinoti
Premjeras: santykiuose Baltarusija neturime
teisės pamiršti Astravo AE

„Tvarkiečiai“ inicijuoja naujos partijos
kūrimą, keisis lyderis

„Tvarkos ir teisingumo“ valdyba trečiadienį nutarė kurti
naują politinę partiją su nauju pirmininku. „Priėmėme
bendru sutarimu sprendimą kurti naują politinį darinį“,
– sakė „tvarkiečių“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.
Su R. Žemaitaičiu konfliktavęs jo pirmasis pavaduotojas
partijoje Vytautas Kamblevičius tai patvirtino.

Siekdama atviresnio dialogo su Baltarusija, Lietuva neturi
teisės pamiršti Astravo atominės elektrinės klausimo, sako
premjeras. „Kalbant apie tą tirpimą ledų su Baltarusija,
mes neturime teisės pamiršti pagrindinio akcento – tai
problema, susijusi su Astravo atomine elektrine“.

Rugsėjo 28 d. – Pasaulinė pasiutligės diena
Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas
(NVSC) kviečia kartu paminėti pasaulinę pasiutligės
dieną. Geriausia pasiutligės prevencija – augintinių
skiepijimas, tinkama gyvūnų priežiūra ir rizikos grupių asmenų apsauga.
Pasiutligės rizika
Užsikrėsti pasiutlige galima įkandus arba apseilėjus
sergančiam gyvūnui.
Lietuvoje 2018 m. nustatytas vienas gyvūno pasiutligės
atvejis (nugaišusi lapė). 2016
m. ir 2017 m. Lietuvoje gyvūnams pasiutligės nebuvo nustatyta. Dėl kasmet rudenį ir
pavasarį vykdomos laukinių
gyvūnų vakcinacijos, išmėtant jaukus su vakcina, nuo
2006 m. beveik 100 proc. sumažintas gamtinių pasiutligės židinių skaičius.
Lietuvoje užsikrėsti pasiutlige rizika yra labai maža,
tačiau vis dar didelė pasiutligės rizika – keliaujantiems
į pasiutligės endemines šalis (Afrika ir Azija). Europoje
2016–2018 m. kasmet registruota po vieną įvežtinį žmogaus pasiutligės atvejį.

Augintinių skiepijimas –
efektyvi prevencijos priemonė
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis kasmet nuo pasiutligės
paskiepijama beveik apie
100 tūkstančių šunų. Gerokai mažiau paskiepijama kitų
gyvūnų: kačių, galvijų, arklių,
avių, ožkų.
Augintinių skiepijimą numato teisės aktai. Šunys, katės
ir šeškai turi būti vakcinuojami nuo pasiutligės kasmet.
Paskiepydami savo augintinius sumažinsime pasiutligės
riziką žmonėms ir išvengsime
baimės užsikrėsti šia pavojinga liga.
Tinkama gyvūnų priežiūra
Kiekvienas gyvūno savininkas privalo užtikrinti, kad jo
augintinis nesukels grėsmės
žmonių sveikatai ir nepažeis
kitų asmenų interesų. Tačiau
kasmet apie 700 asmenų
kreipiasi į Kauno miesto gydymo įstaigas, dėl įkandimų
gydymo. Apie 60 proc. nukenčia nuo savų arba žinomų
gyvūnų. 80 proc. asmenų nukenčia nuo šunų.
Įkandimo gydymas
Jeigu įkando gyvūnas, pir-

miausiai žaizdą reikia nuplauti su muilu ir vandeniu,
po to kreiptis medicinos pagalbos. Medikai pasirūpins
Jūsų žaizda ir padės nustatyti pasiutligės riziką. Jeigu
galima nustatyti koks gyvūnas įkando ir surasti jo šeimininką, NVSC specialistai
organizuos, o veterinarijos
specialistai atliks gyvūno
stebėjimą 14 dienų, kad įsitikintų ar gyvūnas neserga
pasiutlige.
Jeigu gyvūnas laukinis arba be priežiūros, vertinamos
įkandimo aplinkybės. Jeigu
įtariama, kad gyvūnas galėtų
būti pasiutęs, nukentėjusiam
asmeniu skiriamos 5 pasiutligės vakcinos dozės.
Profilaktiniai pasiutligės
skiepai pagal profesinę
riziką
Darbdaviai raginami paskiepyti darbuotojus, kuriems yra didelė rizika užsikrėsti pasiutlige: pavyzdžiui
veterinarams, miškininkams,
medžiotojams, iškamšų gamintojams, urvų tyrėjams,
dirbantiems gyvūnų prieglaudose ar laboratorijose,
kitiems, galintiems turėti sąlytį su pasiutlige ar dirbantiems endeminėse šalyse. 

Reaguodama į Valstybinės
vaistų kontrolės tarnybos
(VVKT) pranešimą, uždrausti prekiauti vaistais,
kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos ranitidino
hidrochlorido „Eurovaistinė“ iš prekybos išima šių
vaistų pakuotes. VVKT tokį
sprendimą priėmė nes šioje veikliojoje medžiagoje
buvo rastos N-nitrozodimetilamino (NDMA) priemaišos.
Vaistininkė Miglė Kazakevičienė sako, kad ši veiklioji medžiaga yra vaistuose skrandžio rūgštingumui
mažinti. Nereceptinis vaistas
populiarus visoje šalyje ir gali
būti pakeistas kitais medikamentais.

žmonėms, kurie skundžiasi
skrandžio rūgštingumu. Nors
tai paklausūs vaistiniai preparatai, alternatyvų jiems taip
pat yra, besiskundžiantiems
skrandžio problemomis galima padėti vietinio ar sisteminio pobūdžio vaistiniais
preparatais. Pacientų, kuriems šiuo metu reikėtų vartoti preparatus su ranitidinu
rekomenduoju pasitarti su
gydytoju ar vaistininku ir kol
sulauksime išvadų iš VVKT,
pasirinkti alternatyvius vaistus“, – sako „Eurovaistinės“
atstovė.
Šiuo metu yra sustabdyta tik vaistų su šia veikliąja
medžiaga prekyba. Jau netrukus vaistų gamintojai atsakingoms institucijoms gali
pateikti dokumentus, įro-

būtų nedelsiant grąžinti į prekybos vietas.
Vaistinių tinklo komunikacijos vadovė Laura Bielskė
sako, kad VVKT paskelbta informacija įpareigoja nepardavinėti preparatų.
„Vaistus iš prekybos vietos
išėmėme iš visų Lietuvoje
esančių savo vaistinių ir kartu su vaistininkais laukiame
VVKT išvadų apie Lietuvoje
platinamų vaistinių preparatų kokybę. Klientams, įsigijusiems tokio tipo vaistus
anksčiau, rekomenduojame
šiuo metu susilaikyti nuo šio
vaisto vartojimo ir pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
Kai tik gausime patvirtintą
informaciją, pasidalinsime ja
su visuomene“, – informuoja
komunikacijos vadovė.. 

Vaistininkai iš prekybos vietos išima vaistus su
„Preparatai su ranitidinu dančius vaistinio preparato
ranitidu
yra viena pirmųjų pagalbų kokybę, ir tokie preparatai
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Trečiadienio katechezė. Iš kokio molio
nulipdytas Kristaus
mokinys?
Per paskutinę rugsėjo mėnesio bendrąją trečiadienio
audienciją popiežius Pranciškus vėl komentavo Apaštalų
darbų ištrauką, šį kartą apie
Steponą, kuris tapo pirmuoju
kankiniu. Gausiai maldininkų
ir piligrimų miniai šv. Petro
aikštėje buvo perskaitytos
šios Šventojo Rašto eilutės:
„Steponas, pilnas malonės ir
galios, darė žmonėse didžių
ženklų ir stebuklų. Tuomet
pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos (...) ir
mėgino ginčytis su Steponu.
Tačiau jie negalėjo atsispirti
išminčiai ir Dvasiai, kurios
įkvėptas jis kalbėjo. (...) Visi
sėdintys taryboje įsmeigė į
jį akis ir matė jo spindintį tarytum angelo veidą (Apd 6,
8–10. 15)“.
„Apaštalų darbų knygoje
toliau stebime Evangelijos
kelionę pasaulyje. Šventasis
Lukas labai realistiškai parodo tiek šios kelionės vaisingumą, tiek kai kurių problemų atsiradimą krikščionių
bendruomenėje. Kaip harmonizuoti skirtumus jos viduje ir išvengti konfliktų bei
skilimų?“ – klausė popiežius
Pranciškus ir priminė, jog pirmojoje krikščionių bendruomenėje Jeruzalėje buvo tiek
vietinių žydų, tiek iš diasporos, tiek graikų. Kiekvienas
turėjo savų kultūrinių ypatumų ir jautrumų, o pusiausvyra tarp jų buvo trapi. Štai
graikai pradėjo murmėti, kad
jų našlėms bendruomenė neskiria deramo dėmesio.
Kaip reaguoja apaštalai?
Jie pradeda atpažinimo pro-

cesą, kuris susideda iš gero
sunkumų apsvarstymo ir tuo
pat metu išeičių ieškojimo.
Kad bažnytinis kūnas galėtų
ramiai augti, kad nenukentėtų nei Evangelijos „bėgimas“,
nei rūpestis vargingiausiais
šio kūno nariais, apaštalai
nusprendė padalinti uždavinius.
Suprasdami, kad jų pačių
pirminis uždavinys yra skelbti Dievo Žodį, apaštalai artimo meilės tarnystei rankų
uždėjimu diakonais paskyrė „septynis vyrus, turinčius
gerą vardą, pilnus Dvasios ir
išminties“.
Šis sprendimas, suderinęs
Žodžio ir meilės tarnystę, buvo tarsi raugas, kuris toliau
skatino bažnytinio kūno augimą (žr. Apd 6, 7). Tarp septynių diakonų ypač išsiskyrė
Steponas ir Pilypas.
Negalėdami kitaip atsispirti „pilno malonės ir galios“
Stepono apaštalavimui, jo
priešininkai griebėsi niekingo būdo jam sunaikinti – apkalbų ir melagingo liudijimo.
Jėga nuvestas į aukščiausiojo teismo tarybą ir čia apkaltintas melagingų liudytojų,
Steponas pateikė išganymo
istoriją Kristaus šviesoje. Ši
istorija nuolatos vystėsi ir pasiekė pilnatvę Kristuje, kurio
mirtis ir prisikėlimas yra visos sandoros istorijos raktas.
Steponas pasmerkė veidmainystę – „Argi buvo pranašas,
kurio nebūtų persekioję jūsų
tėvai? Deja, jie žudydavo pranašaujančius Teisiojo atėjimą.
Ir jūs dabar esate jo išdavėjai
ir žudikai! (Apd 7, 52)“.
Šie žodžiai labai supykdė jo
klausytojus ir jie nusprendė
jį užmušti akmenimis. Šioje
situacijoje Steponas parodė,
iš kokio „molio“ nulipdytas
Kristaus mokinys. Jis nebandė išsisukti, neieškojo kieno
nors užtarimo, bet patikėjo
savo gyvenimą Dievui – „Viešpatie Jėzau, priimk mano
dvasią!“ (Apd 7, 59) ir mirė
kaip Dievo vaikas, atleisdamas – „Viešpatie, neįskaityk
jiems šios nuodėmės!“ (Apd
7, 60).
„Šie Stepono žodžiai mus
moko, jog ne gražios kalbos
apreiškia mūsų Dievo vaikų
tapatybę, o tik savo gyveni-

mo atidavimas į Tėvo rankas
ir atleidimas tiems, kurie mus
įžeidžia. Steponas yra pirmasis kankinys, alter Christus, tas, kurį Šventoji Dvasia
padarė panašų į Jėzų, laisvą
nuo baimės prarasti save ir
sugebantį liudyti Dievo meilę
iki pat galo“, – sakė popiežius
Pranciškus.
Pasak jo, šiandieninė Bažnyčia taip pat yra turtinga
kankinių daugiau nei kada
nors anksčiau, vyrų ir moterų, yra laistoma jų krauju,
kuris yra naujų krikščionių
sėkla, užtikrinanti Dievo Tautos augimą ir vaisingumą. Jie
yra tikri laimėtojai, nes neprisirišo prieš šio pasaulio, bet
kvėpavo dangaus Karalystės
deguonimi.
„Prašykime ir mes Viešpaties, žvelgdami į vakar dienos
ir šiandienos kankinius, kad
išmoktume gyventi pilną gyvenimą, priimti kasdienės
ištikimybės Evangelijai kankinystę ir supanašėti su Kristumi“, – meldė popiežius.
Po bendrosios trečiadienio audiencijos katechezės
Pranciškus sveikino įvairias
piligrimų grupes. Palaiminime ir sveikinime kalbantiems
arabiškai, dažnai iš tų kraštų,
kuriuose persekiojimai nėra
abstraktus žodis, o tikrovė,
Šventasis Tėvas pakartojo,
kad „kankiniai yra tie vyrai
ir moterys, kurie, ištikimi
romiai meilės galiai, Šventosios Dvasios balsui, kiekvieną
dieną siekia padėti broliams
ir mylėti Dievą be išlygų. Jie
mus moko, kad meilės galia ir
romumu galima kovoti prieš
dominavimą, prievartą, karą, jog taiką galima pasiekti
kantrybe.“
Sveikinime italų kalba popiežius priminė, jog ateinantį
penktadienį minimas šv. Vincento Pauliečio, visų karitatyvinių organizacijų globėjo,
liturginis minėjimas.
„Tegu šventojo Vincento Pauliečio parodytas artimo meilės pavyzdys kreipia
mus visus link džiugios ir
nesavanaudiškos tarnystės
labiausiai stokojantiems, atveria svetingumo pareigai
ir gyvybės dovanai“, – sakė
Pranciškus.
VATICANNEWS
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Ištraukti Karaliaus Mindaugo taurės burtai



Čekijos žvalgyba kaltina Kiniją dėl
didžiulės kibernetinės atakos

Trečiadienį paaiškėjo pirmojo Karaliaus Mindaugo taurės
etapo poros. Burtai lėmė, kad pirmajame etape Prienų
„Cbet“ susirungs su Nacionalinės krepšinio lygos „Šilutės“
komanda. Planuojama, kad komandos pirmąsias rungtynes
žais spalio 8 d. NKL klubų namų aikštėse, o atsakomosios
rungtynės vyks spalio 22 d. LKL komandų arenose.
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Kinija prisidėjo prie didžiulės pernai surengtos
kibernetinės atakos, nukreiptos prieš vieną Čekijos
vyriausybinę instituciją, trečiadienį skelbiama Čekijos
žvalgybos agentūros ataskaitoje.
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Mokestį už bendrosioms reikmėms
sunaudotą šilumą reikia mokėti visiems
Laima

DUOBLIENĖ
Į redakciją kreipėsi birštonietis Mykolas Daujotas, gyvenantis Lelijų g.
21-ame name. Jo manymu,
UAB „Birštono šiluma“, reikalaudama, kad už namo
bendrosioms reikmėms
sunaudotą šilumą mokėtų
ir prie centralizuotai tiekiamos šilumos neprisijungusių butų savininkai,
elgiasi neteisingai, o mokėjimo pranešimus gaunantys gyventojai jaučiasi
šantažuojami.

Šis daugiabutis statytas
2001 m. Dar statybų metu
viršutinių aukštų gyventojai,
gavę kitų butų gyventojų pritarimą, įsirengė autonominį
šildymą. Jų lėšomis buvo pakoreguotas ir šildymo sistemos projektas. Bendru sutarimu, laiptinėse nėra šildymo
prietaisų.
Autonominį šildymą įsiREKLAMA

rengusių butų gyventojai už
bendrosioms reikmėms sunaudojamą šilumą nemokėjo nuo namo eksploatavimo
pradžios, nes 2002 m. teisme buvo pasirašyta sutartis
su šilumą tiekiančia bendrove. Namo bendrosioms reikmėms sunaudotas šilumos
kiekis buvo paskirstomas
tik tiems gyventojams, kurie
naudojasi centralizuotai tiekiama šiluma.
2017 m. rugpjūčio 1 d., įsigaliojus Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos nutarimui, kuriuo buvo patvirtinti nauji šilumos
paskirstymo metodai, nuo
2018 m. šildymo sezono pra-

džios mokėjimo pranešimus
už bendrosioms reikmėms
paskirstytą šilumą pradėjo
gauti visi namo gyventojai.
M. Daujotas, kaip ir kai
kurie kiti autonomiškai besišildantys namo gyventojai, sąskaitų neapmoka, nes
mano, kad jiems, negaunantiems jokių paslaugų ir net
nesudariusiems sutarčių su

šilumos tiekėjais, tai nepriklauso. Nors suma nedidelė
(per metus susikaupė beveik
25 eurų skola), tačiau, pasak
birštoniškio, šis mokestis
yra nelogiškas. Jis kreipėsi
ir į UAB „Birštono šiluma“, ir
į savivaldybės specialistus,
ir į namą administruojančią
UAB „Prienų butų ūkis“. Buvo
gautas atsakymas, kad šį mokestį jie privalo sumokėti.
UAB „Birštono šiluma“ direktorius Gintaras Verseckas, puikiai žinantis susidariusią situaciją, patvirtino,
kad mokestį už šilumos kiekį,
sunaudotą pastato bendrosioms reikmėms, turi mokėti
visi pastato bendrasavinin-

kai. Tai numato LR Šilumos
ūkio įstatymo 25 straipsnio
1 dalis: „Daugiabučio namo
buto ir (ar) kitų patalpų savininkas apmoka jam tenkančią dalį šilumos, suvartotos
daugiabučio namo bendrojo
naudojimo patalpoms šildyti, nesvarbu, kokiu būdu šildomos jam priklausančios
patalpos“.

Kad gyventojams būtų pateiktas išsamus ir kompetentingas atsakymas, UAB „Birštono šiluma“ prieš metus
kreipėsi į Valstybinę kainų
ir energetikos kontrolės komisiją. Jos pateiktoje išvadoje
nurodoma, kad mokestis už
šilumos kiekį bendrosioms
reikmėms turi būti skaičiuojamas visiems butams.
Pagal paskirstymo metodą, jei pastate nėra bendrojo naudojimo patalpų arba
šiose patalpose nėra įrengta
šildymo prietaisų, bendrosioms reikmėms paskirstoma 10 proc. šilumos kiekio.
(Jei šilumos prietaisai būtų
įrengti, būtų paskirstoma
18 proc. visos šilumos.) Kiek
pastatas sunaudojo šilumos,
nustatoma pagal įvadinio
skaitiklio rodmenis. Mokestis šilumos vartotojams apskaičiuojamas pagal skaitiklių rodmenis ir pasirinktus arba priskirtus šilumos
paskirstymo metodus. Dalis
šilumos kiekio sunaudojama
karšto vandens ruošimui ir
„gyvatukui“ šildyti, likusioji
dalis – gyvenamųjų patalpų
šildymui.
Dalis šilumos kiekio
šildymui(šiuo atveju 10
proc.) skiriama bendrosioms
reikmėms ir ji paskirstoma
kiekvienam butui pagal jam
priklausantį naudingą plotą.
Likusi šilumos dalis paskirstoma tik vartotojams, gaunantiems centralizuotai tiekiamą šilumą.

Prenumeruojamas

Gerbiami Senjorai,
Nuoširdžiai sveikinu Jus
Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga.
Iš Jūsų mokomės įvertinti kasdienos prasmingumą, Jūsų dėka suprantame, jog kiekviena gyvenimo akimirka
– neįkainojama. Mes mokomės iš jūsų kantrybės, nugalėti gyvenimo nesklandumus, išgirsti ir suprasti.
Linkiu Jums geros sveikatos, džiaugtis ir didžiuotis nuveiktais darbais, patirtimi. Dalykitės šiluma ir išmintimi su artimiausiais žmonėmis, o Jūsų kasdienybė lai
būna šviesi ir jauki.
Birštono savivaldybės merė
Nijolė Dirginčienė
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Iranas perspėjo apie konflikto
Artimuosiuose Rytuose pavojų

Daugiausia naujų ŽIV atvejų šiemet
užregistruota Vilniaus apskrityje

Irano prezidentas Hassanas Rouhani (Hasanas Rouhanis)
trečiadienį perspėjo, kad „vienintelė apmaudi klaida“
Persijos įlankos regione gali „įžiebti didelę ugnį“. Jo teigimu,
Jungtinėms Valstijoms nepavyko išspręsti konfliktų
Afganistane, Irake ir Sirijoje.

Drauge dainavo beveik 300 vaikų
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Rugsėjo 21 d., šeštadienį,
dangus Birštone buvo apniukęs ir nieko gero nežadėjo. Tačiau tai nesudrumstė III respublikinio
jaunučių chorų festivalio
„Dainuokime drauge“ dalyvių ir jų vadovų geros

nuotaikos. Šis festivalis
– tai dalis Birštono meno
mokyklos įgyvendinamo
projekto ,,Muzikinė draugystė“.
Tardama sveikinimo žodį Birštono meno mokyklos
direktorė Laimutė Raugevičienė džiaugėsi, kad dalyvių
skaičius kiekvienais metais
didėja: pirmajame festivalyje dalyvavo 120, antrajame
– 100, o trečiajame – 293

dainorėliai. Į Birštoną atvyko jaunučių chorai iš Vilniaus (,,Ąžuoliukas“, ,,Liepaitės“, Karoliniškių muzikos
bei Broniaus Jonušo muzikos mokyklų), Kauno Prano
Mašioto pradinės mokyklos,
Kauno rajono (Garliavos meno mokyklos, Raudondvario
kultūros centro). Festivalyje
dalyvavo ir Prienų ,,Ąžuolo“
pagrindinės mokyklos bei
Birštono meno mokyklos

dų į „olimpines žaidynes“
neatsiuntė Škėvonių ir Nemajūnų bendruomenės.
Išradingai ir žaismingai
prisistačiusios komandos
varžėsi septyniose – žiedų
mėtymo, smiginio, krepšinio, važiavimo riedlente, ėjimo su slidėmis ir estafetės
– rungtyse.
Daugiausia taškų ir apdovanojimų pelnė sportiška
Birštono vienkiemio bendruomenė, puikiai sekėsi
ir Matiešionių krašto komandai, vadovaujamai jos
pirmininko Lauryno Laukevičiaus, bei Siponių bendruomenės sportininkams.
Apdovanojimų pelnė ir buvo
pagirta staigiai susibūrusi
„Sirgalių“ komanda. Iš tikrųjų žaidynių dalyviai kovojo
iš paskutinių jėgų, stengdamiesi savo bendruomenei
pelnyti kuo daugiau taškų.

Smagu ir linksma buvo važiuoti riedlente, visai komandai kartu žingsniuoti su
slidėmis. O kaip buvo smagu, kai priešininkų komanda
prie pat finišo sugriuvo...
Siponių bendruomenės
pirmininkė Vijolė Skorodumovienė padėkojo visiems
sporto mėgėjams už aktyvų
dalyvavimą ir apdovanojo
prizais bei padėkomis, o LR
Seimo nario, žemės ūkio ministro Andriaus Palionio padėjėja Valė Petkevičienė ne
tik pasidžiaugė gražia iniciatyva surengti sporto žaidynes, bet ir perdavė dovaną,
žmonių bendruomeniškumą simbolizuojantį skanėstą – skruzdėlyną.
Žaidynės praėjo gerai,
žmonių nuotaika – puiki.
Taigi, žmonės nori tokių suėjimų, nori smagiai drauge
leisti laiką.

Vilniaus apskrityje ŽIV diagnozuotas 42 žmonėms, iš jų
pusė užsikrėtė per švirkščiamuosius narkotikus. Po 15
naujų atvejų diagnozuota Kauno, Klaipėdos apskrityse,
septyni – Šiaulių, po keturis – Panevėžio ir Telšių, po du
– Marijampolės ir Tauragės, vienas – Alytaus apskrityje.

jaunučių chorai.
Direktorė sakė, jog meno
mokyklos svajonė – festivalyje sulaukti tiek jaunučių
chorų, kad būtų užpildyta
visa krantinė prie „Tulpės“
sanatorijos...
Šiais metais chorų festivalis buvo skirtas Europos
paveldo, Baltų vienybės dienoms bei rudens lygiadieniui.
L. Raugevičienė, pasakodama apie šį gražų vaikų balsų
festivalį, kurio iniciatorė ir

siela yra Birštono meno mokyklos mokytoja metodininkė, jaunučių choro vadovė
Ramunė Liutvynskienė, paminėjo ir visos komandos
darbą, visos meno mokyklos bendruomenės įnašą.
Ir jiems pavyko – renginys
buvo tikrai įspūdingas, visi
liko sužavėti.
Plaukė dangumi grėsmingi lietaus debesys, bet juos
išvaikė skaidrūs ir skambūs
vaikų balsai, kurie sklido ne
tik kurorto erdvėse, bet ir

tolyn rudenėjančiomis Nemuno pakrantėmis. O krantinėje ir aplinkinėse erdvėse
netrūko žiūrovų ir klausytojų – juk ne kasdien būna tokia graži jaunų balsų šventė.
Šis festivalis iš dalies finansuotas Lietuvos kultūros tarybos bei Birštono savivaldybės.
Belieka tikėti, kad Birštono
meno mokyklos direktorės
bei kolektyvo svajonė pildysis ir kitais metais jaunųjų
dainorėlių bus dar daugiau.

Daugiausiai apdovanojimų pelnė Birštono vienkiemio bendruomenės sportininkai
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Rugsėjo 22-ąją Birštono
savivaldybės bendruomenės susirinko Siponyse,
kur vyko sporto žaidynės
„Amžius sportui ne riba“.
Šventę pradėjo Birštono
vienkiemio bendruomenė,
o sportinę–olimpinę ugnį
įžiebė personažai Moserat
Kabaljė ir Fredis Merkuris
(Birutė Vokietaitienė ir Rimvydas Klimavičius).
Žaidynėse dalyvavo Birštono vienkiemio bendruomenės komanda „Kalnas“,
Matiešionių kaimo bendruomenės komanda „Matiešionys“, Siponių krašto
bendruomenės komanda
„Siponys“ ir jungtinė „Sirgalių“ komanda. Savo komanREKLAMA
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Gedimino kalne rasti sukilėlių palaikai bus
palaidoti lapkričio 22-ąją

Gedimino kalne rasti devynioliktojo amžiaus sukilėlių
palaikai sostinės Rasų kapinėse bus iškilmingai palaidoti
lapkričio 22-ąją. Iškilmingos ceremonijos metu palaikai
bus atgabenti į Vilniaus katedrą, o iš ten bus pervežti į Rasų
kapines.

Diena be automobilio: Birštono savivaldybės
administracijos darbuotojai dalyvavo kitokiame,
aktyviame susirinkime po Birštono miestą

mo kokybę miestuose, mažina oro taršą ir triukšmą,
bet ir efektyviai prisideda
prie eismo saugumo gerinimo, atkreipiamas visuomenės dėmesys į neigiamą
transporto poveikį aplinkai
ir žmonių sveikatai.
Birštono savivaldybė neliko abejinga šiai tarptautinei
akcijai. Birštono savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė inicijavo
kiek kitokį Administracijos
darbuotojų susirinkimą ir

darbinius klausimus nutarė aptarti einant maršrutu
po Birštono miestą. Akcijos
dalyviai, pasirūpinę patogia
avalyne ir apranga, žygiavo
Lakštingalų taku link Birštono apžvalgos bokšto.
Tai buvo puiki proga bent
vienai dienai pakeisti savo
kasdienius transporto įpročius ir padovanoti sau ir visuomenei geros nuotaikos
užtaisą.
Birštono savivaldybės
informacija 

Valstybinės kalbos priežiūros ir tvarkybos reforma
pavaldūs ne jai, o konkrečios
aptarta Marijampolėje
savivaldybės administracijos
Rugsėjo 19 dieną į Marijampolės savivaldybę
VLKK pirmininko, Audrio
Antanaičio, prašymu atvyko Marijampolės apskrities ir gretimų savivaldybių
(Birštono, Prienų, Lazdijų,
Vilkaviškio, Kalvarijos, Šakių, Kazlų Rūdos, Jurbarko) kalbos tvarkytojai ir
juos kuruojantys savivaldybių administracijų atsakingi asmenys.
Susitikime su jais buvo aptarta reformos tema, dalyviai
diskutavo. Buvo kalbama
REKLAMA

apie finansavimą ir valstybinės kalbos tvarkytojo pareigybės tiesiogines funkcijas
bei jų vykdymą.
Pasak A. Antanaičio, ruošiantis reformai, svarbu žinoti savivaldybių vadovų
poziciją dėl kalbos tvarkytojo pareigybės, kadangi šiuo
metu valstybės deleguotą
valstybinės kalbos vartojimo
ir taisyklingumo kontrolės
funkciją savivaldybėse įgyvendina kalbos tvarkytojai,
finansuojami ir Valstybinės
kalbos inspekcijos, tačiau

vadovui ar jos skyriui.
Po susitikimo savivaldybėje A. Antanaitis ir kalbos
tvarkytojai buvo pakviesti į
ekskursiją. Išvykos metu aplankyta Rygiškių Jono gimnazija, Palaimintojo Jurgio Matulaičio, Lietuvos Prezidento
Kazio Griniaus memorialinis
ir Marijampolės kraštotyros
muziejai, kurių gidai sužavėjo savo išskirtiniu nuoširdumu, profesionalumu.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. kalbos tvarkytojos informacija 



Teismas nurodė „#MeToo“ judėjimo
pradininkei sumokėti už šmeižtą

Paryžiaus teismas trečiadienį nurodė Prancūzijos
„#MeToo“ judėjimo pradininke laikomai moteriai
sumokėti kompensaciją už šmeižtą vienam vyrui, kurį ji
internete žaibiškai išplitusioje tviterio žinutėje apkaltino
lytiniu priekabiavimu.

„Sveikatinimo stovykla 2019 Birštonas“

Stasė

Kiekvieną rugsėjį visose
Europos Sąjungos šalyse organizuojama Europos judrioji savaitė, kuri
prasideda nuo rugsėjo 16
dienos.
Gyventojai šiomis dienomis kviečiami palikti savo
automobilius prie namų ir
ieškoti kitokių susisiekimo
būdų – eiti pėsčiomis, važiuoti dviračiu, paspirtuku,
riedlente ar naudotis miesto viešuoju transportu. Ši
akcija ne tik gerina gyveni-

ŠEŠTAdienis,
2019 m. rugSĖJO 28 d.,
naujasis gĖlupis

ASIPAVIČIENĖ
Rugsėjo 20–21 dienomis
„Royal Spa Residence“ vyko
trečioji sveikatinimo stovykla, sukvietusi nemažą būrį birštoniečių, besidominčių sveika gyvensena ir judėjimu.
Susirinkusiuosius pasveikino Birštono savivaldybės
merė Nijolė Dirginčienė, Kauno rajono SBĮ visuomenės
sveikatos biuro direktorius
Laurynas Dilys bei Birštono PSPC direktorius Dainius
Kryžanauskas.
Pirmąjį užsiėmimą vedė
charizmatiškoji lektorė, Lietuvos moterų sporto asociacijos prezidentė Joana Bartaškienė. Ji kalbėjo apie judėjimo
įtaką žmogaus sveikatai ir gerai nuotaikai, mokė pačių paprasčiausių pratimų, kuriuos
galime atlikti vieni ar turėdami šalia keletą bendraminčių.
Žinoma, būtų idealu, jeigu
žmonės lankytų mankštas ar
treniruotes, kur gilintų savo
žinias ir užsiimtų sportu.
Paskaitą tema „Ilgaamžiškumo strategijos“ skaitė
mokslų daktarė Asta Mockienė. Lektorė nurodė, kad
pagrindiniai sveikatos determinantai yra mityba, fizinis
aktyvumas, žalingų įpročių
nebuvimas ir streso valdymas. A. Mockienė davė vertingų patarimų, kaip gyventi
ne tik ilgai, bet ir kokybiškai,
kad išvengtume įvairių lėtinių
ligų, kurias ir sukelia netinkama mityba, neveiklumas.
Daugelį dalyvių sudomino
iki šiol negirdėta Mindfulness
praktika. Galimybių vystymo
centro psichologė, lektorė Sigita Petrovė ne tik pasakojo

apie žmogaus pojūčių reikšmę, bet ir leido tai pajusti patiems dalyviams.
Pirmoji stovyklos diena
baigėsi gongų muzikos terapija, kurią vedė gongų meistras Raimondas Binkauskas.
Kita diena prasidėjo rytine
jogos mankšta, kuri padėjo
tinkamai apšilti. Vėliau stovyklos dalyviai klausėsi paskaitos apie mitybą „Sveika
mityba – būdas išvengti ligų“,
kurią skaitė Lietuvos sveikuolių sąjungos asociacijos narė
Lukrecija Augustaitytė.
Visiems labai patiko šiaurietiško ėjimo žygis, kurio
maršrutas nusidriekė net iki
Birštono apžvalgos bokšto.
Kai kas netgi užlipo pasigėrėti
Birštono apylinkių vaizdais.
Antrąją stovyklos dieną
vėl buvo Mindfulness praktika, smagi zumbos treniruotė,
kurią vedė Ineta Birsėnienė,
taip pat neintensyvi funkcinė
treniruotė, vedama Tautvydo
Antanaičio, o ir Nirvana fitness (Simona Pajaujienė) paliko labai gerus įspūdžius. Kai
kurie užsiėmimai ir treniruotės daugeliui buvo nežinomos
ar mažai girdėtos.

Kaip rodo pastarųjų metų
praktika, birštoniečiams patinka šios stovyklos. Jų dalyviai nemažai sužino apie
sveikos mitybos principus,
apie įvairias fizinio aktyvumo
formas ir treniruotes. Žinoma, gaila, kad nėra galimybių
tokias stovyklas rengti ištisus
metus, nors po 1 kartą per
savaitę. Žmonėms būtų tik į
sveikatą pratimai ar maudynės baseine, taip pat ir treniruotės. Tiesa, buvo paminėta,
kad vyksta jogos užsiėmimai,
bet apie juos tėra mažai informacijos ir paraginimų – juk
ne visi naudojasi interneto
paslaugomis.
Apibendrinant šią sveikatinimo stovyklą, reikia pasakyti, kad viskas puiku, nors
buvo ir šiokių tokių trūkumų
– per mažos patalpos mankštoms, einantys į baseiną ir pirtis neturėjo kur pasidėti savo
daiktų ir drabužių. „Royal Spa
Residence“ tuo laiku turėjo
nepriimti kitų klientų, jeigu
turėjo didelį užsakymą.
Šios stovyklos dalyviai tikisi, kad kitais metais vėl galės
dalyvauti paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose.

NUOTRAUKOS: KAUNO RAJONO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO IR STASĖS ASIPAVIČIENĖS

10

PRIE VYTAUTO KALNO

ŠEŠTAdienis,
2019 m. rugSĖJO 28 d.,
naujasis gĖlupis

Į TKS išskrido naujoji astronautų įgula

Iš Baikonuro kosmodromo trečiadienį išskrido Rusijos
erdvėlaivis „Sojuz“, turintis nugabenti į Tarptautinę kosmoso
stotį kelis naujus įgulos narius. Naujoji įgula prisijungs prie
TKS jau dirbančių rusų Aleksandro Skvorcovo ir Olego
Ovčinino, amerikiečių Christinos Koch, Nicko Hague’o,
Andrew Morgano bei italo Lucos Parmitano.

RENGINIAI BIRŠTONE
Rugsėjo 28 d. 20:00 val. Koncertas
„Vakaro serenados“. Vieta: Eglės
sanatorija

Teniso turnyro nugalėtojas
– vienuolikmetis birštonietis
įveikęs Paulių Žekonį reLukas Smailys žas,
zultatu 7:5 6:0.
Rugsėjo 21 d. Birštono teniso kortuose vyko teniso
vienetų turnyras „Birštono
taurė“. Jame dalyvavo 14 tenisininkų iš Alytaus, Druskininkų, Kauno, Kaišiadorių, Prienų ir Birštono.
Turnyre pirmą vietą iškovojo birštonietis Lukas Smailys, finale nugalėjęs Darių
Maciulevičių rezultatu 6:7
(5:7) 6:2 10:2. Trečią vietą
iškovojo Povilas Kašinskas,
nugalėjęs Edgarą Gelšvartą
rezultatu 6:3 6:0. Paguodos
taurę iškovojo Tomas Švia-

Reikia paminėti, kad jaunasis birštonietis yra dar tik 11
metų, o nugalėjo suaugusius
vyrus, pranokęs juos savo
meistriškumu. Lukas reitingų lentelėje tarp 12-mečių
Lietuvoje užima 11-ą vietą,
o savo bendraamžių grupėje – 3 vietą. Berniukas tenisą
pradėjo žaisti būdamas 5 metų. Taigi, galima pasidžiaugti, kad Birštone, auga teniso
žvaigždė. Luką treniruoja jo
tėtis Linas Smailys.
Parengta pagal Birštono SC
informaciją 

Rugsėjo 28 d. 13:00 val. Psichologinis
atsparumas “Pavydo fenomenas”.
Vieta: Eglės sanatorija
Rugsėjo 29 d. 20:00 val. Kino filmų
vakaras. Vieta: Eglės sanatorija
Rugsėjo 30 d. 17:00 val. Draugiškos
šachmatų varžybos. Vieta: Eglės
sanatorija
Rugsėjo 30 d. 15:00 val. Turas „Grožėkitės Birštonu, važiuojant elektromobiliu“. Vieta: Eglės sanatorija
Rugsėjo 30 d. 16:00 val. Kineziterapija
nėščiosioms. Vieta: Eglės sanatorija
Rugsėjo 30 d. 16:00 val. TRX funkcinė

treniruotė su diržais. Vieta: Eglės
sanatorija

Spalio 1 d. 19:00 val. „Auksinis protas“
Birštone! Vieta: Birštono kultūros
centras
Spalio 3 d. 12:00 val. Konstitucijos
egzaminas 2019. Vieta: Birštono savivaldybė
Spalio 4 d. 19:00 val. filmas Gimtinė.
Vieta: Birštono kultūros centras
Spalio 4 d. 19:00 val. Gyvos muzikos
vakarai - gitaros garsai. Vieta: Royal
Spa Residence
Spalio 5 d. 16:00 val. Vietų vardais į
mus protėviai kalba. Vieta: Birštono
kultūros centras
Spalio 5 d. 18:00 val. Virtuvės šefo
Dariaus Dabrovolskio degustacinė vakarienė. Vieta: Vytautas Mineral SPA
Spalio 8 d. 19:00 val. „Auksinis protas“
Birštone! Vieta: Birštono kultūros
centras
Spalio 11 d. 19:00 val. Kino filmas
„Nematoma“. Vieta: Birštono kultūros
centras
Spalio 11 d. 19:00 val. 6-ių patiekalų degustacinė vakarienė „Rudens
džiaugsmai“. Vieta: „Old Town Grill“
restoranas
Spalio 11 d. 19:00 val. Gyvos muzikos
vakarai - gitaros garsai. Vieta: Royal
Spa Residence
Spalio 12 d. 18:00 val. Virtuvės šefo
Dariaus Dabrovolskio degustacinė vakarienė. Vieta: Vytautas Mineral SPA

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

LEIDĖJAS:

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

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

Vyriausybė išplėtė Žuvinto rezervato
ribas

Vyriausybė trečiadienį nusprendė išplėsti Žuvinto
rezervato ribas ir pakeitė planus, kaip šioje teritorijoje
bus saugoma aplinka. Po visų pakeitimų bendras
rezervato plotas padidės 84 hektarais (0,5 procento)
– nuo 18 tūkst. 490 iki 18 tūkst. 574 hektarų.

Lengvo peršalimo palydovai – kosėjimas ir
čiaudėjimas – pavojingi aplinkiniams
Esame įpratę, kad lengvo
peršalimo simptomai yra
neišvengiami lietuviško rudens palydovai, vis dėlto ir
kosėjimas, ir čiaudėjimas –
pavojingi aplinkiniams. Jei
kosėjantis žmogus serga, į
orą, net 6 metrų spinduliu,
pasklinda virusai ir bakterijos, o drauge su jomis ir
užkrato „dovanėlė“.
„Viena dažniausiai kosėjančių grupių – vaikai, kurie
serga dažniau nei suaugusieji. Būtent todėl kiekvieną
rudenį, vaikams grįžtant į
mokyklas ir vaikų darželius,
svarbu prisiminti, kad „taisyklingo“ kosėjimo ir čiaudėjimo vaikučius reikėtų mokyti
nuo mažų dienų“, – pataria
šeimos gydytoja Vidmantė Vilkė.
Kosulys ir čiaudėjimas
– organizmo „sarginiai
šunys“
Čiaudulys ir kosulys – natūralus mūsų organizmo
apsauginis refleksas. Skaičiuojama, kad per valandą
net nesergantis žmogus sukosėja 1–2 kartus tam, kad
iš kvėpavimo takų pašalintų svetimkūnius, virusus ar
bakterijas, alergizuojančias,
dirginančias medžiagas, susikaupusį sekretą.
„Ne bet koks kosulys ar
čiaudulys yra pavojingas ar
užkrečiamas. Aišku, kai esame šalia kosėjančio ar čiaudinčio žmogaus, nebūtinai
žinome, kad, pavyzdžiui, kosulys – nepavojingas, sukeltas
alerginės astmos ar refliukso. Tikra rizika aplinkiniams
kyla, jeigu žmogus serga, t.
y. kai su kosuliu ar čiauduliu
pasireiškia ūmios ligos simptomų – karščiavimas, sloga,
dusulys, skrepliavimas. Kadangi ir kosėjimo, ir čiaudėjimo jėga labai didelė – ne
veltui šie refleksai vadinami
organizmo „sarginiais šunimis“ – viskas, kas pasklinda
kosėjant ar čiaudint, sklinda
labai greitai ir labai plačiai“,
– pasakoja šeimos gydytoja
Vidmantė Vilkė.
Vaikai kosėja dažniau ir
„sunkiau“
Skaičiuojama, kad sergantis vaikas per dieną sukosėja

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

vidutiniškai apie 140 kartų.
Be to, dėl nedidelės fizinės
jėgos vaikų kosulys dažnai
atrodo „baisiau“ nei suaugusio žmogaus.
„Įspūdis, kad vaikai kosėja „sunkiau“, kyla dėl to, kad
maždaug iki 4 metų amžiaus
vaikučiai dar nemoka „tinkamai“ kosėti – jų raumenys per
silpni tokiam „darbui“. Nors
iš esmės nei vaikams, nei suaugusiems žmonėms kosulys dažniausiai nėra rimtos
ligos požymis, tačiau kartais
pasitaiko, kad dėl raumenų
silpnumo mažiems vaikams
kosulys komplikuojasi ir sukelia rimtesnių sveikatos
problemų“, – dėsto šeimos
gydytoja.
Vis dėlto dažniau bėdų gali
sukelti po ligos užsilikęs arba
tiesiog užsitęsęs vaiko kosulys. „Į gydytoją dėl vaiko kosulio reikėtų kreiptis, jeigu kosulys užsitęsė kelias savaites
ar pasikeitė jo pobūdis: jei kosulį lydi karščiavimas ar dusulys, bloga vaiko savijauta.
Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, ar kosulys trukdo vaikui kasdieniame gyvenime,
neigiamai veikia jo veiklas.
Jeigu vaikas žvalus, aktyvus,
žaidžia nereaguodamas į
kartais atsirandantį kosulį,
tai visiškai normali sveikimo
eiga. Visada rekomenduočiau
stebėti kosėjančio vaiko savi-

jautą, elgesį, neįprastus simptomus ar kūno ženklus“, – pasakoja Vidmantė Vilkė.
Mandagaus kosėjimo metodas – „Drakulos judesys“
Dėl dažnesnio vaikų kosėjimo kiekvieną rudenį JAV, Didžiojoje Britanijoje ir kitose

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

šalyse primenama, kaip svarbu nuo mažumės mokyti kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.
Jo esmė – „Drakulos judesys“,
kai kosėjama ar čiaudima į
sulenktą alkūnę, pakėlus ranką 90 laipsnių kampu.
„Pasaulyje jau sutariama,
kad kosėjimas ar čiaudėjimas į alkūnę, ypač jei po
ranka nėra nosinės, – vienas
efektyviausių būdų apsaugoti aplinkinius nuo užkrato,
nes jei kosulys ar čiaudulys
sukeltas infekcinių ligų, tai
– atviras kelias plisti bakterijoms ar virusams oro lašeliniu būdu“, – pasakoja gydytoja ir atkreipia dėmesį, kad
kosėjimas ar čiaudėjimas užsidengiant veidą ne delnu, o
alkūne apsaugo aplinkinius
nuo virusų bei bakterijų, kurias nusikosėjęs ar nusičiaudėjęs žmogus perneša nuo
delno ant rankenų, indų ir
kitų daiktų.
Aukšta sirgimo kultūra
dar nepasižymime
Lietuvoje „Drakulos judesys“ dar nėra plačiai žinomas,
kitaip nei JAV ar Jungtinėje
Karalystėje, kur šios kosėjimo ir čiaudėjimo technikos
mokoma kiekviename vaikų
darželyje ar mokykloje. Kaip
pastebi Vidmantė Vilkė, Lietuvoje apskritai esame linkę
sirgti nelabai „mandagiai“.
„Nemaža dalis žmonių
sirgdami nusprendžia
gerti medikamentus, slopinančius ligos
simptomus, dažnai užsiima savigyda ir keliauja į darbą. Be to, ir
darbdaviai ne visada
tausoja savo darbuotojus, priekaištauja dėl
ligų ir neatliktų darbų.
Galiausiai, ligų sezono
įkarštyje dažnai galime sutikti raudonomis
nosimis ir kosėjančius
tautiečius ne tik darbe,
bet ir prekybos centre, teatre
ar mugėje. Viso to pasekmės
– ligų plitimas, daugiau sergančiųjų, didesnis skaičius
komplikacijų“, – vardija specialistė ir atkreipia dėmesį,
kad taip elgdamiesi rodome
ne patį geriausią pavyzdį ir
vaikams, jaunajai kartai.
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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
REKLAMA

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

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.Giedantis skambantis medis 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 Marpl 6.Grinšo
užgaida 15:28 Loterija
„Keno Loto“.” 15:30 Žinios.
Orai 15:45 Premjera. Neužmiršti 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 Denis Kolinsas 00:15 Denis Rouzas iš Brodvėjaus 01:40
Pasaulio dokumentika.
Žemė žvelgiant iš kosmoso 02:35 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų dinastijos 03:30 Šventadienio
mintys 04:00 Tėčio reikalai 04:25 Mis Marpl 6.Grinšo užgaida
06:45 Tomas ir Džeris
(169,170,171) 07:15 Broliai meškinai. Nuotykių
ieškotojai (27,28) 07:45
“Nickelodeon” valanda.
Monstrai prieš ateivius
(22) 08:10 Berniukas Blogiukas (1) 08:40 Tomo ir
Džerio nuotykiai (3) 09:05
KINO PUSRYČIAI Mano mama dinozaurė 10:50 Šnipų
vaikučiai 3. Žaidimo pabaiga 12:30 Šarlotės voratinklis 14:20 Netikra vienuolė 16:20 Sveikatos namai
17:20 Teleloto 18:30 Žinios
19:20 Sportas 19:27 Orai
19:30 Šokio revoliucija
21:40 PREMJERA Tylos zona 23:30 Akis 01:20 Persėdimas

TV3

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

neta 1/12s. 07:30 Aladinas 1/125s. 08:00 Elena
iš Avaloro 1/21s. 08:30
Kempiniukas Plačiakelnis
10/212s. 09:00 La Maistas 1/4s. 10:00 Pasaulis
pagal moteris 8/4s. 11:00
Svajonių sodai 2 12:00
Gerasis dinozauras 13:50
Princesė 15:40 “Michelin”
žvaigždutės. Virtuvės istorijos 17:30 Visi mes žmonės 3/4s. 18:30 TV3 žinios
272 19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 272 19:30
X Faktorius 7/4s. 22:00
22-oji mylia 23:55 Drugelis 02:20 Pamokslininkas
su kulkosvaidžiu

BTV

06:30 Galiūnai. Mačas Lietuva-Latvija 07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (31) 08:30 Tauro
ragas 09:00 Galiūnai. Europos dvejetų taurė 10:00
Apvalioji planeta (5) 10:35
Didžiausi gamtos žvėrys
11:50 Ekstremalūs išbandymai (1) 12:20 Būk ekstremalas (28) 12:50 Džeimio Oliverio daržovių patiekalai (2) 13:55 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami
kraštai (7) 14:55 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (32) 15:55 Nusikaltimų
miestas (23) 16:30 Raudona linija 17:00 Betsafe–LKL
čempionatas. CBet - Dzūkija 19:30 Rivjera (5,6) 21:35
Juodasis sąrašas (16) 22:35
Sostų karai (5) 00:10 Snaiperis. Atgimimas
07:03 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „Gluchariovas“ (2/44) 08:30
Kaimo akademija 09:00
2019m. „Formulės-1” čempionato Singapūro GP apžvalga 10:00 Šiandien kimba 11:00 Atliekų kultūra
11:30 „Nuostabūs pojūčiai“
(10) 12:00 „Pagrindinis
įtariamasis“ (3/1) 14:00
„Pasirenkant likimą“ (3,4)
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“. Grigaravičius
19:00 Šauliai 20:00 Žinios
20:28 Orai 20:30 „Šviesoforas” (2/8,9) 21:30 „24/7“
22:30 Žinios 22:58 Orai
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai. A 00:05 „Inspektorius Luisas“ (7/2) 02:15
„Rojus“ (20,21) 03:40 „Pagrindinis įtariamasis“ (3/1)
05:10 „24/7“ 05:50 „Pa-
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Rusija naftos eksportą sausį-liepą
padidino iki 150 mln. tonų

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) trečiadienį
nusprendė blokuoti prieigą prie devynių interneto
svetainių, rodančių televizijos programas. Jų valdytojai
nėra pateikę LRTK pranešimo apie televizijos programų
platinimo internete paslaugų teikimą.
ŠEŠTADIENIS

ŠEŠTAdienis,
2019 m. rugSĖJO 28 d.,
naujasis gĖlupis

Rusija per pirmus septynis šių metų mėnesius
eksportavo 149,6 mln. tonų naftos – 1,4 proc. daugiau
nei per tą patį laikotarpį pernai. Vidutinė faktinė
rusiškos „Urals“ naftos eksporto kaina per metus
nukrito 12,7 proc. iki 452,4 JAV dolerio už toną.



saulio turgūs“ (5)

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30
Jokių kliūčių! 2/203s.
07:30 Iš peties 8/6s.
08:30 Sandėlių karai 7/6s.
09:00 Gyvūnų manija
4/4s. 09:30 Vienam gale
kablys 20/39s. 10:00 Praeities žvalgas 5/4s. 10:30
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 28/2815s.
11:00 Vienas Tasmano
jūroje 12:00 Jokių kliūčių!
2/204s. 13:00 Nykstantis jūrų klajoklių pasaulis
14:00 Išlikimas 26/13s.
15:00 Aliaskos geležinkeliai 2/203s. 16:00 TIESIOGIAI LFF supertaurės finalo
rungtynės. Marijampolės
“Sūduva” – Gargždų “Banga”. 18:00 Krovinių karai
4/2,3s. 19:00 Amerikos
talentai 12/4s. 21:00 Žinios
272 21:45 Sportas 1 21:50
Orai 272 22:00 Nufilmuoti antgamtiniai reiškiniai
1/1s. 23:00 Drakono kardas 01:10 Dainų dvikova
3/9,10s.

HOROSKOPAS

Rugsėjo 30 - spalio 6 d.

DAINININKĖ



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

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



AVINAS
(03.21-04.20)

Pirmadienį ar antradienį gali nutikti kažkas tokio, kas pakeis jūsų planus visai savaitei. Savaitės viduryje gali tekti gerokai pasirūpinti dėl
būsimosios karjeros, reputacijos ar
įvaizdžio. Fizinė veikla penktadienį
ar šeštadienį būtų labai naudinga.
Sekmadienį pasistenkite nieko ne06:00 Lietuvos Respubli- teisti ir nesmerkti.
kos himnas 06:05 KonJAUTIS
certas. Vaidmenys. Kos(04.21-05.21)
to Smorigino jubiliejinis
Pasistenkite,
kad bloga nuotaika ar
koncertas. 2013 m. 07:45
Kultūrų kryžkelė. Menora šiaip emocijos savaitės pradžioje ne08:00 Kultūrų kryžkelė. atsilieptų darbo reikalams. SusierziTrembita 08:15 Kultūrų nimas praeis, o klaidas teks taisyti
kryžkelė. Vilniaus albumas ilgai. Savaitės viduryje nesiginčykite
08:30 Pažinimo džiaugs- dėl akivaizdžių dalykų. Penktadienis
mas.Beždžionių medici- ir šeštadienis - labai tinkamos dienos
na – kaip... 09:00 Gimto- ką nors patobulinti namų ūkyje.
ji žemė 09:30 Euromaxx
DVYNIAI
10:00 Veidas už balso
(05.22-06.21)
– Virgilijus Kęstutis Noreika 11:00 7 Kauno dienos Pirmosiomis savaitės dienomis jau11:30 Linija, spalva, forma sitės saugiai ir užtikrintai. Savaitės
12:00 Lietuva mūsų lūpose viduryje gausite specialią užduotį, su
12:30 Pažinimo džiaugs- kuria nesunkiai susidorosite. Apskrimas.Juodosios skylės: pa- tai iki pat savaitės pabaigos jausitės
slaptys... 13:00 „Eurovizija laimingas žmogus.
2019“ 15:30 Klausimėlis
VĖŽYS
15:50 Europos moterų
(06.22-07.22)
rankinio čempionato atrankos rungtynės. Lietuva Pirmomis savaitės dienomis jūsų re– Juodkalnija. Tiesioginė putacija versle ar tarnyboje gali kiek
transliacija iš Klaipėdos sušlubuoti. Atgaivą turėtumėt rasti
17:30 Šventadienio min- asmeniniuose santykiuose. Jei sugetys 18:00 Kultūringai su bėsite bent trumpam pamiršti savo
Nomeda 18:45 Istorijos
problemas ir atsipalaiduoti, savaitgaperimetrai 19:35 Dokulio viešnagė pas gimines bus puiki.
mentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ 20:00 PasauLIŪTAS
lio lengvosios atletikos
(07.23-08.21)
čempionatas. Tiesioginė Tiesą sakant, šią savaitę vargu ar gatransliacija iš Dohos. 23:30 lėsite daryti bent kiek esmingesnės
Pasaulio lengvosios atleįtakos tam, kas vyksta aplink jus.
tikos čempionatas 01:30
Nesiremkite tik savo paties nuojauKapitono Korelio mandolina 03:40 Duokim garo! ta. Protingiausia būtų šiuo metu gerai
05:05 Vartotojų kontrolė išsiaiškinti padėtį ir klausyti protingų patarimų.

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Sutriksite suvokęs, kad visi bando išsisukti ir nevykdyti ankstesnio susitarimo. Jūsų šeimynykščiai tiesiog dar
nesuvokia jūsų siekių svarbos ir būtinumo. Apskritai savaitė pilna stresų ir
konfliktų. Savaitgalį geriausiai pailsėtumėte vienas ar bent jau kuo mažesnėje kompanijoje.



Džordana Butkutė









MERGELĖ
(08.22-09.23)

SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Buvote įtikinėjamas, kad viskas gerai,
todėl tokia opozicija jūsų siekiams
savaitės viduryje jums yra netikėta.
Dėl to patirtas stresas netgi gali turėti įtakos jūsų sveikatos būklei. Gal jus
paguostų žinia, kad galų gale viskas
baigsis gerai? Bet kuriuo atveju, neskubėkite vardan šventos ramybės aukoti
savo interesų.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Šią savaitę gali tekti priimti tokių
sprendimų, kokių jums visai nesinorėtų. Jums atrodys, kad tik jūs vienas žinote, kaip protingiausia būtų pasielgti.
Bet kokį patarimą priimsite kaip asmeninį įžeidimą. Tai tikrai nėra protinga.
Kartais visai nelauktai galima išgirsti
visiškai naują ir vertingą požiūrį.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Laukia emocinga savaitė, pilna įdomios
veiklos ir jaudinančių pasikeitimų. Ne
visi jie galų gale bus teigiami, ypač savaitės viduryje. Galimas kilimas karjeros laiptais. Asmeniniame gyvenime
tikriausiai niekas nesikeis, bet tai juk
nėra blogai?



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Visi malonūs dalykai kažkuomet baigiasi. Šią savaitę jums tai teks pajusti
savo kailiu. Protingiausia šiuo metu
būtų nuolankiai pasiduoti likimui, nes
jokia kova nepakeis situacijos. Jei bus
labai sunku, tiesiog pastaukite vilku,
gal palengvės.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Jei pirmoje savaitės pusėje sugebėsite pareigą suderinti su malonumu,
nušausite du zuikius vienu šūviu.
Trečiadienį ir ketvirtadienį pasistenkite nepulti į depresiją vien dėl to,
kad kai kurie žmonės nesilaiko savo
pažadų. Labiau pasikliaukite savo jėgomis. Sekmadienį pasirūpinkite savo išvaizda.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Savaitė nebus palanki protiniam darbui. Ko besiimsite, viskas eisis vangiai,
vėluosite darbus atiduoti arba privelsite juose klaidų. Geriausia šiuo metu
jums būtų išvykti į komandiruotę arba atsipalaiduoti sportuojant ar užsiimant kokia kitokia fizine veikla.
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TV PROGRAMA
Žaislų gamintoja „Mattel“ pristatė neutralios
lyties Barbių liniją

Dėl nemokamos vakcinos nuo erkinio
encefalito bus apsispręsta kitais metais

Amerikos žaislų gamintoja „Mattel Inc.“ pradėjo naują
neutralios lyties lėlių Barbių liniją, suteikiančią vaikams
pasirinkimo laisvę. Vaikai patys galės išrinkti savo lėlės
šukuoseną ir drabužius – kelnes ar sijoną, skelbia bendrovė.
PIRMADIENIS
RUGSĖJO

30

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
06:05 Mano gyvenimo
šviesa (1096,1097,1098)
07:30 Tomas ir Džeris
(172,173,174) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (5,6)
09:55 Rozenheimo policija
(7) 10:55 Supermamos (12)
11:30 Rimti reikalai 2 (12)
12:00 Bjaurusis ančiukas
Niujorke (45) 13:00 Paskolinta meilė (52) 14:00 Našlaitės (84) 15:00 Svajoklė
(84) 16:00 Labas vakaras,
Lietuva 17:30 Baudžiauninkė (21) 18:30 Žinios 19:20
Sportas 19:27 Orai 19:30
KK2 20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 2 (17)
21:30 Žinios 22:20 Sportas
22:27 Orai 22:28 Telefoninė
loterija 1634 22:30 VAKARO
SEANSAS Nepalaužiama
drąsa 01:00 Okupuoti (5)
01:55 Tylos zona

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Transformeriai. Maskuotės
meistrai 2/9s. 06:55 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą
1/121s. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 10/213s.
07:55 Svajonių sodai 2
(kart.) 08:55 Meilės sūkuryje 3154 10:00 Meilės
simfonija 1/28,29s. 12:00
Svotai 7 13:00 Pažadėtoji
7/2087,2088,2089,2090s.
15:00 Simpsonai 26/3,4s.
16:00 TV3 žinios 194 16:25
TV3 orai 194 16:30 TV PaREKLAMA

galba 14/21s. 18:30 TV3 žinios 273 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 273 19:30
Namas 2/5s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/11s.
21:00 TV3 vakaro žinios 155
21:52 TV3 sportas 1 21:57
TV3 orai 155 22:00 Kobra
11 23/5s. 23:00 Įstatymus
gerbiantis pilietis 01:10 X
mutantai 1/9s.

BTV

06:10 Mentalistas (22)
07:05 Mano virtuvė geriausia (9) 08:25 Kijevo
operatyvinė grupė (22)
09:25 Teisingumo agentai (25) 10:25 Kobra 11 (5)
11:25 Rivjera (5) 12:30 Visa menanti (8) 13:30 Mano virtuvė geriausia (10)
14:50 Kijevo operatyvinė
grupė (23) 15:55 Teisingumo agentai (26) 17:00
Info diena 17:30 Kobra 11
(6) 18:30 Mentalistas (1)
19:30 Mirtinas ginklas (12)
20:30 Kvailiai šėlsta (18)
21:00 Sakalo akis 23:20
Laukinės aistros 2 01:15
Juodasis sąrašas (16) 02:00
Sostų karai (5) 03:15 Visa
menanti (7)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Krepšinio pasaulyje su V 07:00
Šiandien kimba 9/52 08:00
„24/7“ 09:00 Dekonstrukcijos su Edmundu Jakilaičiu
10:00 „Rojus“ (64) 11:05
„Šeimininkė“ (1/22) 12:10
„Bruto ir Neto” (3/28) 12:40
Laikykitės ten 13:45 TV parduotuvė 14:00 Laikykitės
ten su Andriumi Tapinu. N-7.
15:00 „Šviesoforas” (2/6,7)
16:00 Reporteris 16:48
Sportas 16:58 Orai 17:00
2019 m. „F-1” čempionato
Rusijos GP apžvalga 18:00
Reporteris 18:45 Sportas
18:55 Orai 18:57 Rubrika “Verslo genas” 19:00
„Šviesoforas” (1/15) 19:30
Delfi dėmesio centre 20:00
Reporteris 20:48 Sportas
20:58 Orai 21:00 Laikykitės
ten su Andriumi Tapinu. N-7.
22:00 „Bruto ir Neto” (3/31)
23:20 Sportas 23:25 Orai
23:27 Rubrika “Verslo genas” 23:30 Delfi dėmesio
centre 00:00 „24/7“ 01:00
2019 m. „F-1” čempionato
Rusijos GP apžvalga

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
CSI kriminalistai 11/1108s.
07:30 Einšteinas 1/1s.
08:30 Rezidentai 4/80s.
09:00 Autopilotas 3/4s.
09: 30 To p m o d e l i a i

23/2303s. 10:30 Simpsonai 22/18,19s. 11:30 Univeras 7/6,7s. 12:30 Moderni šeima 7/8,9s. 13:30
Šaunioji įgula 1/1,2s. 14:30
Televitrina 13 15:00 Einšteinas 1/2s. 16:00 CSI kriminalistai 11/1109s. 17:00
Univeras 7/8,9s. 18:00
Moderni šeima 7/10,11s.
19:00 Šaunioji įgula 1/3,4s.
20:00 Rezidentai 4/81s.
20:30 Žinios 189 20:58
Orai 64 21:00 Farai 12/26s.
22:00 Naša Raša 2/37,38s.
23:00 Lemtingas posūkis
2. Aklavietė 01:00 Pėdsakai 1/149s. 01:50 Svieto
lygintojai 4/9s. 02:35 Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir
meilė 3/35s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Klaipėdos pilies džiazo festivalis
2019. „Al McKay‘s Earth,
Wind & Fire Experience“. 2
d. 07:00 Mažesnieji broliai.
Pranciškonų kelias Lietuvoje 07:30 Šervudo padauža
Robinas Hudas 2 07:40
Kaimynai piratai 07:55 Šecherazada. Nepapasakotos
istorijos 08:20 Pažinimo
džiaugsmas.Beždžionių
medicina – kaip... 08:45
Vienuolynų kelias Lietuvoje
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:15 Dokumentinė
apybraiža„Mes nugalėjom“
12:40 Linija, spalva, forma
13:05 Savaitė 14:00 Gimę
tą pačią dieną 14:55 Kultūringai su Nomeda 15:40
Šimtas. Įdomioji tarpukario istorija. Laidų ciklas
apie 1919 metų įvykius,
reiškinius ir fenomenus, į
kuriuos verta atkreipti visuomenės dėmesį. 15:50
Šervudo padauža Robinas
Hudas 2 16:00 Kaimynai
piratai 16:15 Premjera.
Smurfai 16:45 Maistas:
tiesa ar pramanas? 1.Daktaro užrašai 17:10 Keistuolė 1 18:00 Kultūros diena.
18:25 Gimę tą pačią dieną
19:20 Kinija: vieno vaiko
politikos grimasos 20:20
Šimtas. Įdomioji tarpukario istorija. Laidų ciklas apie
1919 metų įvykius, reiškinius ir fenomenus, į kuriuos
verta atkreipti visuomenės
dėmesį. 20:30 Pasaulio
lengvosios atletikos čempionatas. 22:50 Klausimėlis 23:10 Istorijos detektyvai
00:00 DW naujienos rusų
kalba. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis 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 01:00
LRT radijo žinios

1 19:27 TV3 orai 274 19:30
Prieš srovę 19/5s. 20:30
Moterys meluoja geriau
12/12s. 21:00 TV3 vakaro
žinios 156 21:52 TV3 sportas
1 21:57 TV3 orai 156 22:00
Laiko policininkas 00:00
Rezidentas 1/5s. 01:00 X
mutantai 1/10s. 01:55 Rouzvudas 2/1s. 02:45 Imperija 2/18s. 03:35 Rezidentas
1/5s. 04:25 Naujakuriai
4/19s. 04:50 Paskutinis
žmogus Žemėje 4/1s. 05:15
Svotai 8

BTV

06:15 Mentalistas (1) 07:10
Mano virtuvė geriausia (10)
08:25 Kijevo operatyvinė
grupė (23) 09:30 Teisingumo agentai (26) 10:30
Kobra 11 (6) 11:30 Mirtinas
ginklas (12) 12:30 Visa menanti (9) 13:30 Mano virtuvė geriausia (11) 14:50 Kijevo operatyvinė grupė (24)
15:55 Teisingumo agentai
(27) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (7) 18:30 Mentalistas (2) 19:30 Mirtinas
ginklas (13) 20:30 Kvailiai
šėlsta (19) 21:00 Absoliuti
valdžia 23:30 Sakalo akis
06:05 Mano gyvenimo 01:40 Visa menanti (8)
šviesa (1099,110,1101) 07:30
Tomas ir Džeris (175,176,177)
08:00 Volkeris, Teksaso 06:13 Programa 06:14 TV
reindžeris (7,8) 09:55 Ro- parduotuvė 06:30 Kaimo
zenheimo policija (8) 10:55 akademija 07:00 „PasiSupermamos (13) 11:30 renkant likimą“ (1) 08:00
Rimti reikalai 2 (13) 12:00 Reporteris 08:50 Sportas
Bjaurusis ančiukas Niujor- 08:58 Orai 09:00 Dekonske (46) 13:00 Paskolinta trukcijos su Edmundu Jameilė (53) 14:00 Našlaitės kilaičiu 10:00 „Rojus“ (65)
(85) 15:00 Svajoklė (85) 11:05 „Šeimininkė“ (1/23)
16:00 Labas vakaras, Lie- 12:10 „Bruto ir Neto” (3/29)
tuva 17:30 Baudžiauninkė 12:40 Laikykitės ten 13:45
(22) 18:30 Žinios 19:20 TV parduotuvė 14:00 LaikySportas 19:27 Orai 19:30 kitės ten su Andriumi TapiKK2 20:00 Galiu rytoj (9,10) nu. N-7. 15:00 „Šviesoforas”
21:00 Rimti reikalai 2 (18) (2/8,9) 16:00 Reporteris
21:30 Žinios 22:20 Sportas 16:23 Sportas 16:30 Lietuva
22:27 Orai 22:30 VAKARO tiesiogiai 16:58 Orai 17:00
SEANSAS Pragaras rojuje „Meilė kaip mėnulis”(1/1,2)
00:40 Okupuoti (6) 01:35 18:00 Reporteris 18:45
Sportas 18:55 Orai 19:00
Nepalaužiama drąsa
„Šviesoforas” (1/16) 19:30
TV3
Delfi dėmesio centre 20:00
06:10 Televitrina 3 06:25 Reporteris 20:23 Sportas
Transformeriai. Maskuotės 20:30 Lietuva tiesiogiai
meistrai 2/10s. 06:55 Či- 20:58 Orai 21:00 Laikykipas ir Deilas skuba į pagalbą tės ten 22:00 „Bruto ir Ne1/122s. 07:25 Kempiniukas to” (3/32) 22:30 Reporteris
Plačiakelnis 10/214s. 07:55 23:20 Sportas 23:28 Orai
Namas 2/5s. 08:55 Meilės 23:30 Delfi dėmesio censūkuryje 3155 10:00 Meilės tre 00:00 Laikykitės ten
simfonija 1/30,31s. 12:00 su Andriumi Tapinu. N-7.
Svotai 8 13:00 Pažadėtoji 01:00 „Meilė kaip mėnu7/2091,2092,2093,2094s. lis” (1/1,2)
15:00 Simpsonai 26/5,6s.
TV6
16:00 TV3 žinios 195 16:25
TV3 orai 195 16:30 TV Pa- 06:15 Televitrina 3 06:30
galba 14/22s. 18:30 TV3 ži- CSI kriminalistai 11/1109s.
nios 274 19:22 TV3 sportas 07:30 Einšteinas 1/2s.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga sako, kad
kitais metais bus apsispręsta, ar tam tikros gyventojų
grupės galėtų būti nemokamai skiepijamos nuo erkinio
encefalito.

08:30 Rezidentai 4/81s.
09:00 Praeities žvalgas
5/4s. 09:30 Topmodeliai
23/2304s. 10:30 Simpsonai 22/20,21s. 11:30 Univeras 7/8,9s. 12:30 Moderni
šeima 7/10,11s. 13:30 Šaunioji įgula 1/3,4s. 14:30 Televitrina 13 15:00 Einšteinas
1/3s. 16:00 CSI kriminalistai 11/1110s. 17:00 Univeras 7/10,11s. 18:00 Moderni šeima 7/12,13s. 19:00
Europos taurės krepšinio
rungtynės. Vilniaus “Rytas”
- Krasnodaro “Lokomotiv”
21:00 Naša Raša 2/39,41s.
21:45 UEFA čempionų lygos
rungtynės.“Juventus”–“Bayer 04 Leverkusen” 23:55
Tironas 2/9s. 00:55 Pėdsakai 1/150s. 01:40 Svieto
lygintojai 4/10s. 02:25 Dvi
merginos be cento 3/1,2s.
03:15 Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė 3/36s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Klaipėdos pilies džiazo festivalis
2019. „Electro Delux Band“.
1 d. 06:55 Šimtas. Įdomioji
tarpukario istorija. Laidų ciklas apie 1919 metų įvykius,
reiškinius ir fenomenus, į
kuriuos verta atkreipti visuomenės dėmesį. 07:00
Kultūros diena 07:30 Šervudo padauža Robinas Hudas 2 07:40 Kaimynai piratai 07:55 Smurfai 08:20
Pažinimo džiaugsmas.Juodosios skylės: paslaptys...
08:50 Maistas: tiesa ar
pramanas? 1.Daktaro užrašai 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:15 Atspindžiai 13:15 Kultūringai
su Nomeda 14:00 Gimę
tą pačią dieną 14:55 Istorijos perimetrai 15:45 Pirmą
kartą 15:50 Šervudo padauža Robinas Hudas 2 16:00
Kaimynai piratai 16:15
Premjera. Smurfai 16:45
Maistas: tiesa ar pramanas?.Kas desertui? 17:10
Keistuolė 1 18:00 Kultūros
diena. 18:25 Gimę tą pačią dieną 19:20 Septintasis
dešimtmetis.Britų muzikos
invazija 20:00 Pasaulio
lengvosios atletikos čempionatas. Tiesioginė transliacija iš Dohos. 22:50 Klausimėlis 23:05 Daiktų istorijos
00:00 DW naujienos rusų
kalba. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis 2019. „Electro Delux Band“. 2 d.” 01:40
Pirmą kartą

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

trečiADIENIS
SPALIO

2

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios. Orai.
09:20 Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė policija
2 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. Socialinės
realybės programa 22:30
Dviračio žinios 23:00 Premjera. Dingę be žinios 1 23:45
Komisaras Reksas 00:30
Bloga mergaitė 01:00 LRT
radijo žinios

TV3 orai 196 16:30 TV Pagalba 14/23s. 18:30 TV3
žinios 275 19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai 275
19:30 Gero vakaro šou
6/5s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/13s. 21:00
TV3 vakaro žinios 157 21:52
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai
157 22:00 Tai reiškia karą
22:25 Vikinglotto 40 00:00
Rezidentas 1/6s. 01:00 X
mutantai 1/11s. 01:50 Rouzvudas 2/2s. 02:40 Amerikiečiai 4/1s. 03:35 Rezidentas 1/6s. 04:25 Paskutinis
žmogus Žemėje 4/2,3s.
05:15 Svotai 9

BTV

06:15 Mentalistas (2) 07:10
Mano virtuvė geriausia (11)
08:25 Kijevo operatyvinė
grupė (24) 09:30 Teisingumo agentai (27) 10:30
Kobra 11 (7) 11:30 Mirtinas
ginklas (13) 12:30 Visa menanti (10) 13:30 Mano virtuvė geriausia (12) 14:50 Kijevo operatyvinė grupė (25)
15:50 Teisingumo agentai
(28) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (8) 18:30 Mentalistas (3) 19:30 Mirtinas
ginklas (14) 20:30 Kvailiai
šėlsta (20) 21:00 Neatšau06:05 Mano gyvenimo kiamas įsakymas 22:55
šviesa (1102,1103,1104) Absoliuti valdžia 01:15 Visa
07:30 Tomas ir Džeris menanti (9)
(178,179,180) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (9,10)
09:55 Rozenheimo policija 06:13 Programa 06:14 TV
(9) 10:55 Supermamos (14) parduotuvė 06:30 Atliekų
11:30 Rimti reikalai 2 (14) kultūra 07:00 „Pasirenkant
12:00 Bjaurusis ančiukas likimą“ (2) 08:00 ReporNiujorke (47) 13:00 Pasko- teris 08:50 Sportas 08:58
linta meilė (54) 14:00 Naš- Orai 09:00 Dekonstrukcilaitės (86) 15:00 Svajoklė jos su Edmundu Jakilaičiu
(86) 16:00 Labas vakaras, 10:00 „Rojus“ (66) 11:05
Lietuva 17:30 Baudžiaunin- „Šeimininkė“ (1/24) 12:10
kė (23) 18:30 Žinios 19:20 „Bruto ir Neto” (3/30) 12:40
Sportas 19:27 Orai 19:30 „Meilė kaip mėnulis”(1/1,2)
KK2 20:00 Šiandien. Po 13:45 TV parduotuvė 14:00
metų 21:00 Rimti reikalai Laikykitės ten su Andriumi
2 (19) 21:30 Žinios 22:20 Tapinu. N-7. 15:00 „ProkuSportas 22:27 Orai 22:30 rorai” (1/1) 16:00 ReporVAKARO SEANSAS 10 000 teris 16:23 Sportas 16:30
metų prieš Kristų 00:35 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai
Okupuoti (7) 01:30 Praga- 17:00 „Meilė kaip mėnulis”
(1/3,4) 18:00 Reporteris
ras rojuje
18:45 Sportas 18:55 Orai
TV3
19:00 „Šviesoforas” (1/17)
06:10 Televitrina 3 06:25 19:30 Delfi dėmesio cenTransformeriai. Maskuotės tre 20:00 Reporteris 20:23
meistrai 2/11s. 06:55 Čipas Sportas 20:30 Lietuva tieir Deilas skuba į pagalbą siogiai 20:58 Orai 21:00
1/123s. 07:25 Kempiniu- Gyvenimas 22:00 „Bruto ir
kas Plačiakelnis 10/215s. Neto” (3/33) 22:30 Repor07:55 Prieš srovę 19/5s. teris 23:20 Sportas 23:28
(kart.) 08:55 Meilės sū- Orai 23:30 Delfi dėmesio
kuryje 3156 10:00 Meilės centre 00:00 Laikykitės
simfonija 1/32,33s. 12:00 ten 01:00 „Meilė kaip mėSvotai 9 13:00 Pažadėtoji nulis” (1/3,4)
7/2095,2096,2097,2098s.
TV6
15:00 Simpsonai 26/7,8s.
16:00 TV3 žinios 196 16:25 06:15 Televitrina 3 06:30

CSI kriminalistai 11/1110s.
07:30 Einšteinas 1/3s.
08:30 Rezidentai 4/82s.
09:00 Statybų gidas
6/4s. 09:30 Topmodeliai
23/2305s. 10:30 Simpsonai 22/22s. 11:00 Simpsonai 8/1s. 11:30 Univeras
7/10,11s. 12:30 Moderni šeima 7/12,13s. 13:30
Dvi merginos be cento
3/1,2s. 14:30 Televitrina
13 15:00 Einšteinas 1/4s.
16:00 CSI kriminalistai
11/1111s. 17:00 Univeras
7/12,13s. 18:00 Moderni
šeima 7/14,15s. 19:00 Šaunioji įgula 1/5,6s. 20:00
Rezidentai 4/82s. 20:30
Žinios 190 20:58 Orai 65
21:00 Naša Raša 2/42,43s.
21:45 UEFA čempionų lygos rungtynės. “Liverpool
FC” – “FC Salzburg” 00:00
Tironas 2/10s. 01:00 Pėdsakai 1/151s. 01:40 Svieto
lygintojai 4/11s. 02:30 Dvi
merginos be cento 3/3,4s.
03:25 Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė 3/37s.
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Klaipėdos
pilies džiazo festivalis 2019.
„Electro Delux Band“. 2 d.
07:00 Kultūros diena 07:30
Šervudo padauža Robinas
Hudas 2 07:40 Kaimynai piratai 07:55 Smurfai
08:20 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“
08:50 Maistas: tiesa ar
pramanas? 1.Kas desertui?
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:15 Aš – laidos vedėjas 13:15 Stambiu planu
14:00 Gimę tą pačią dieną
14:55 Septintasis dešimtmetis.Britų muzikos invazija 15:35 Klausimėlis 15:50
Šervudo padauža Robinas
Hudas 2 16:00 Kaimynai
piratai 16:15 Premjera.
Smurfai 16:45 Maistas: tiesa ar pramanas? 1.Parodykit pasus! 17:10 Keistuolė 1
18:00 Kultūros diena. 18:25
Gimę tą pačią dieną 19:20
Sporto galia.Tour du Faso
– svarbiausios dviračių...
19:50 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas.
20:00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Tiesioginė transliacija
iš Dohos. 23:10 Nacionalinė
ekspedicija 00:00 DW naujienos rusų kalba. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Visagino Country 2015. Dalyvauja
grupė „Country Circus“ (Švedija) 01:35 Šimtas. Trumpos
istorijos apie dvi Lietuvas

tv programa
Latvijos ižde sausį-rugpjūtį susiformavo 0,6
mlrd. eurų perviršis
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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
2 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
06:05 Mano gyvenimo
šviesa (1105,1106,1107)
07:30 Tomas ir Džeris
(181,182,183) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
(11,12) 09:55 Rozenheimo
policija (10) 10:55 Supermamos (15) 11:30 Rimti
reikalai 2 (15) 12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (48)
13:00 Paskolinta meilė (55)
14:00 Našlaitės (87) 15:00
Svajoklė (87) 16:00 Labas vakaras, Lietuva 17:30
Baudžiauninkė (24) 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 KK2 20:00 Valanda su Rūta 21:00 Rimti
reikalai 2 (20) 21:30 Žinios
22:20 Sportas 22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS
Pasivaikščiojimas 00:55
Okupuoti (8) 01:50 10 000
metų prieš Kristų 03:30 Alchemija. VDU karta 04:00
RETROSPEKTYVA

TV3

TV3 orai 197 16:30 TV Pagalba 14/24s. 18:30 TV3 žinios 276 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 276 19:30
Farai 13/5s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/14s.
21:00 TV3 vakaro žinios 158
21:52 TV3 sportas 1 21:57
TV3 orai 158 22:00 Jūrų
pėstininkas 23:50 Rezidentas 1/7s. 00:45 X mutantai
1/12s. 01:35 Rouzvudas
2/3s. 02:25 Amerikiečiai
4/2s. 03:20 Rezidentas
1/7s. 04:10 Paskutinis
žmogus Žemėje 4/4,5s.
05:00 Svotai 10

BTV

06:15 Mentalistas (3) 07:10
Mano virtuvė geriausia (12)
08:25 Kijevo operatyvinė
grupė (25) 09:25 Teisingumo agentai (28) 10:35
Kobra 11 (8) 11:35 Mirtinas
ginklas (14) 12:35 Visa menanti (11) 13:35 Mano virtuvė geriausia (13) 14:50 Kijevo operatyvinė grupė (26)
15:55 Teisingumo agentai
(29) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (9) 18:30 Mentalistas (4) 19:30 Mirtinas ginklas (15) 20:30 Laba diena
21:00 “Delta” būrys 3. Žudymo žaidynės 23:00 Neatšaukiamas įsakymas 00:55
Visa menanti (10)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Vantos
lapas 07:00 „Pasirenkant
likimą“(3) 08:00 Reporteris
08:50 Sportas 08:58 Orai
09:00 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu 10:00
Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. N-7. 11:05 „Šviesoforas” (2/6,7) 12:10 „Bruto
ir Neto” (3/31) 12:40 „Meilė
kaip mėnulis” (1/3,4) 13:45
TV parduotuvė 14:00 Ne
spaudai 15:00 „Prokurorai” (1/2) 16:00 Reporteris
16:23 Sportas 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai
17:00 „Meilė kaip mėnulis” (1/5,6) 18:00 Reporteris 18:45 Sportas 18:55 Orai
19:00 „Šviesoforas” (1/18)
19:30 Delfi dėmesio centre 20:00 Reporteris 20:23
Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Ne
spaudai 22:00 „Bruto ir Neto” (3/34) 22:30 Reporteris
23:20 Sportas 23:28 Orai
23:30 Delfi dėmesio centre
00:00 Gyvenimas 01:00
„Meilė kaip mėnulis”

06:10 Televitrina 3 06:25
Transformeriai. Maskuotės
meistrai 2/12s. 06:55 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą
1/124s. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 10/205s.
07:55 Gero vakaro šou
6/5s. 08:55 Meilės sūkuryje 3157 10:00 Meilės
simfonija 1/34,35s. 12:00
TV6
Svotai 10 13:00 Pažadėtoji 7/2099,2100,2101,2102s. 06:15 Televitrina 3 06:30
15:00 Simpsonai 26/9,10s. CSI kriminalistai 11/1111s.
16:00 TV3 žinios 197 16:25 07:30 Einšteinas 1/4s.
REKLAMA

08:30 Rezidentai 4/82s.
09:00 Vienam gale kablys
20/39s. 09:30 Topmodeliai
23/2306s. 10:30 Simpsonai 8/2,3s. 11:30 Univeras
7/12,13s. 12:30 Moderni
šeima 7/14,15s. 13:30 Šaunioji įgula 1/5,6s. 14:30
Televitrina 13 15:00 Einšteinas 1/5s. 16:00 CSI kriminalistai 11/1112s. 17:00
Univeras 7/14,15s. 18:00
Moderni šeima 7/16,17s.
19:00 Šaunioji įgula 1/7,8s.
20:00 Rezidentai 4/83s.
20:30 Žinios 191 20:58 Orai
66 21:00 Nokautas 22:55
Tironas 2/11s. 23:55 Pėdsakai 1/152s. 00:55 Svieto
lygintojai 4/12s. 01:40 Dvi
merginos be cento 3/5,6s.
02:25 Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė 3/38s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Visagino Country 2015. Dalyvauja grupė „Country Circus“
(Švedija) 06:55 Šimtas.
Įdomioji tarpukario istorija.
Laidų ciklas apie 1919-ųjų
metų įvykius, reiškinius ir
fenomenus, į kuriuos verta
atkreipti visuomenės dėmesį 07:00 Kultūros diena
07:30 Šervudo padauža
Robinas Hudas 2 07:40
Kaimynai piratai 07:55
Smurfai 08:20 Į sveikatą!
08:50 Maistas: tiesa ar pramanas? 1.Parodykit pasus!
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:15 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 13:05 Nacionalinė ekspedicija 14:00
Gimę tą pačią dieną 14:55
Neužmiršti 15:40 Šimtas.
Įdomioji tarpukario istorija.
Laidų ciklas apie 1919-ųjų
metų įvykius, reiškinius ir
fenomenus, į kuriuos verta atkreipti visuomenės
dėmesį. 15:50 Šervudo
padauža Robinas Hudas
2 16:00 Kaimynai piratai
16:15 Premjera. Smurfai
16:45 Maistas: tiesa ar pramanas? 1.Karo skonis 17:10
Keistuolė 1 18:00 Kultūros
diena. 18:25 Gimę tą pačią
dieną 19:20 Sen Mišelio
kalnas. Neištyrinėtas stebuklas 20:15 Mano tėviškė. Jonas Biliūnas. 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Vadimas. Misteris
Šaunusis 22:30 Pasaulio
lengvosios atletikos čempionatas. Tiesioginė transliacija iš Dohos. 00:30 DW
naujienos rusų kalba. 00:45
Dabar pasaulyje

PENKTADIENIS
SPALIO
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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
2 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 Septintasis sūnus
00:35 Klausimėlis 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Nacionalinė ekspedicija 02:00
LRT radijo žinios
06:05 Mano gyvenimo
šviesa (1108,1109,1110)
07:30 Tomas ir Džeris
(184,185,186) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
(13,14) 09:55 Rozenheimo
policija (11) 10:55 Supermamos (16) 11:30 Rimti
reikalai 2 (16) 12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (49)
13:00 Paskolinta meilė (56)
14:00 Našlaitės (88) 15:00
Svajoklė (88) 16:00 Labas
vakaras, Lietuva 17:30 Bus
visko 18:30 Žinios 19:20
Sportas 19:27 Orai 19:30
KK2 penktadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS xXx. Ksanderio Keidžo sugrįžimas 23:10
Nevykėlis Laris - sveikatos
inspektorius 00:55 Pjūklas
4 02:30 Pažinimo klubas
02:55 Pasivaikščiojimas

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Transformeriai. Maskuotės meistrai 2/13s. 06:55
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/125s. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
10/206s. 07:55 Farai 13/5s.
08:55 Legendinės legendos 1/4s. 10:00 Meilės
simfonija 1/36,37s. 12:00
Svotai 11 13:00 Pažadėtoji 7/2103,2104,2105,2106s.
15:00 Simpsonai 26/11,12s.
16:00 TV3 žinios 198 16:25
TV3 orai 198 16:30 TV Pagalba 14/25s. 17:55 Namų idėja su IKEA 2/5s. 18:30 TV3

žinios 277 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 277 19:30
Heraklis 21:20 Fantastiškas
ketvertas 23:15 Gražuolė
01:30 Tai reiškia karą 03:10
Laiko policininkas

BTV

06:15 Mentalistas (4) 07:10
Mano virtuvė geriausia (13)
08:25 Kijevo operatyvinė
grupė (26) 09:30 Teisingumo agentai (29) 10:30
Kobra 11 (9) 11:30 Mirtinas ginklas (15) 12:30 Visa
menanti (12) 13:30 Mano virtuvė geriausia (14)
14:50 Kijevo operatyvinė
grupė (27) 15:55 Teisingumo agentai (30) 17:00 Info
diena 17:30 Kobra 11 (10)
18:30 Mentalistas (5) 19:30
Amerikietiškos imtynės
(38) 21:30 Sunku nužudyti
23:25 “Delta” būrys 3. Žudymo žaidynės 01:15 Visa
menanti (11)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 TV Europa pristato. “Lietuvos gelmių istorijos” 1. 07:00
„Pasirenkant likimą“ (4)
08:00 Reporteris 08:50
Sportas 08:58 Orai 09:00
Ne spaudai 10:00 Atliekų
kultūra 10:30 Kaimo akademija 11:05 „Šviesoforas” (2/8,9) 12:10 „Bruto ir
Neto” (3/32) 12:40 „Meilė
kaip mėnulis” (1/5,6) 13:45
TV parduotuvė 14:00 Gyvenimas 15:00 „Prokurorai” (1/3) 16:00 Reporteris
16:48 Sportas 16:58 Orai
17:00 „Meilė kaip mėnulis” (1/7,8) 18:00 Reporteris 18:45 Sportas 18:55
Orai 19:00 „Moterų daktaras“ (3/1) 20:00 Reporteris 20:48 Sportas 20:58
Orai 21:00 Kitoks pokalbis
su Edvardu Žičkumi 22:00
„Bruto ir Neto” (3/35) 22:30
Reporteris 23:20 Sportas
23:28 Orai 23:30 „Pasaulio
turgūs“ 1. Mumbajus. Kelionių dokumentika 00:00
„Moterų daktaras“ (3/1)
01:00 „Meilė kaip mėnulis”
(1/7,8) 02:00„Bruto ir Neto”
(3/35) 02:20 „Šviesoforas”
(2/8,9) 03:20 Reporteris
04:00 Sportas 04:08 Orai
04:10 Gyvenimas 05:10
„Prokurorai” (1/3)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
CSI kriminalistai 11/1112s.
07:30 Einšteinas 1/5s.
08:30 Rezidentai 4/83s.
09:00 Gyvūnų manija
4/4s. 09:30 Topmodeliai
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Ligonio perėmimas pusiaukelėje
galimas tik kraštutiniu atveju

Latvijos valstybės iždo pajamos per aštuonis šių metų
mėnesius 596,8 mln. eurų viršijo išlaidas. Per šį laikotarpį
į biudžetą surinka 7,65 mlrd. eurų, o jo išlaidos siekė 7,05
mlrd. eurų. Mokesčių surinkimo sausio-rugpjūčio mėnesiais
planas įvykdytas 99,4 procento.
KetvirtADIENIS

ŠEŠTAdienis,
2019 m. rugSĖJO 28 d.,
naujasis gĖlupis

Greitosios medicinos pagalbos automobilio vežamo
ligonio perėmimas pusiaukelėje yra galimas tik
kraštutinėje situacijoje, o nuskambėję atvejai yra
neprofesionalumo pavyzdys, sako sveikatos apsaugos
ministras Aurelijus Veryga.
23/2307s. 10:30 Simpsonai 8/4,5s. 11:30 Univeras
7/14,15s. 12:30 Moderni
šeima 7/16s,17. 13:30 Šaunioji įgula 1/7,8s. 14:30 Televitrina 13 15:00 Einšteinas
1/6s. 16:00 CSI kriminalistai
11/1113s. 17:00 Univeras
7/16,17s. 18:00 Moderni
šeima 7/18,19s. 19:00 Šaunioji įgula 1/9,10s. 20:00
Rezidentai 4/84,85s. 21:00
Žinios 277 21:45 Sportas 1
21:58 Orai 277 22:00 Eurolygos rungtynės. Kauno
“Žalgiris” – Vitorijos “Baskonia” 00:20 Lemtingas
posūkis 2. Aklavietė
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Visagino
Country 2015. Koncertuoja
grupė „Baylou“ (Australija) 06:50 Šimtas. Įdomioji
tarpukario istorija. Laidų
ciklas apie 1919-ųjų metų įvykius, reiškinius ir fenomenus, į kuriuos verta
atkreipti visuomenės dėmesį. (kart.) 07:00 Kultūros diena 07:30 Šervudo
padauža Robinas Hudas
2 07:40 Kaimynai piratai
07:55 Smurfai 08:20 Linija, spalva, forma 08:50
Maistas: tiesa ar pramanas? 1.Karo skonis 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos perimetrai.
13:00 Pažinimo džiaugsmas.Beždžionių medicina
– kaip... 13:30 Pažinimo
džiaugsmas.Juodosios skylės: paslaptys... 14:00 Gimę
tą pačią dieną 14:55 Istorijos detektyvai 15:45 Pirmą
kartą 15:50 Šervudo padauža Robinas Hudas 2 16:00
Kaimynai piratai 16:15
Premjera. Smurfai 16:45
Maistas: tiesa ar pramanas?
1.Pusryčiai 17:10 Keistuolė 1
18:00 Kultūros diena. 18:25
Gimę tą pačią dieną 19:15
Janina Miščiukaitė. Gyvenimas dainoje 20:10 Pasaulio lengvosios atletikos
čempionatas. Tiesioginė
transliacija iš Dohos. 22:30
Smaragdo miestas 23:50
Šimtas. Įdomioji tarpukario
istorija. Laidų ciklas apie
1919 metų įvykius, reiškinius ir fenomenus, į kuriuos
verta atkreipti visuomenės
dėmesį. 00:00 DW naujienos rusų kalba. 00:15
Dabar pasaulyje 00:45
Dvynių miestas 02:20 „Eurovizija 2019“ 04:50 Klausimėlis 05:05 Nacionalinė
ekspedicija

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

ŠEŠTADIENIS
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Daiktų
istorijos 07:00 Klausimėlis 07:15 Premjera. Koni
ir draugai 09:00 Labas
rytas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai. 12:00 Pasaulio
dokumentika. Keisčiausi
pasaulyje 3.Neįprasti valgiai 12:55 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 3.Miela
katytė 13:50 Džesika Flečer 9 15:28 Loterija „Keno
Loto“.” 15:30 Žinios. Orai
15:45 Sveikinimų koncertas 17:00 Kardinolų konsistorija Romoje. Kauno
arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus ir kitų
Popiežiaus naujai paskirtų kardinolų priėmimas
į kardinolų kolegiją. Tiesioginė... 18:30 Vakaras su
Edita 19:30 Stilius 20:25
Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.” 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai. 21:00
Šok su žvaigžde 23:10 Dilema 01:00 Septintasis
sūnus 02:40 Pasaulio dokumentika. Keisčiausi pasaulyje 3.Neįprasti valgiai
03:25 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų
draugystės 3.Miela katytė
04:10 Klausimėlis 04:25
Džesika Flečer 9
06:35 Tomas ir Džeris
(181,182,183) 07:05 Broliai
meškinai. Nuotykių ieškotojai (29,30) 07:35 “Nickelodeon” valanda. Monstrai
prieš ateivius (23) 08:00
Berniukas Blogiukas (2)
08:30 Pažinimo klubas
09:00 Tomo ir Džerio nuotykiai (4) 09:25 Ogis ir tarakonai (24) 09:35 KINO
PUSRYČIAI. PREMJERA Mažasis riteris Trenkas 11:15
Prezidento duktė 13:30
Eisas Ventura 3. Jaunasis gyvūnėlių detektyvas
15:20 Tai galėjo nutikti ir
tau 17:25 Kelionių panorama 17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 SUPERKINAS Šrekas. Ilgai ir
laimingai 21:20 Gelbėtojai
23:40 PREMJERA Kaimynai 2 01:20 xXx. Ksanderio
Keidžo sugrįžimas

Elena iš Avaloro 1/21s.
07:00 Bakuganas. Kovos
planeta 1/13s. 07:30 Aladinas 1/126s. 08:00 Elena
iš Avaloro 1/22s. 08:30
Virtuvės istorijos 10/5s.
09:00 Gardu Gardu 8/5s.
10:00 Būk sveikas! 2/5s.
10:30 Penkių žvaigždučių
būstas 7/5s. 11:00 Misija:
dirbame sau 3/3s. 11:30
Septyni varnai 13:40 Keistuolis ir gražuolė 15:45
Ekstrasensai. Stipriausių
mūšis 3 17:25 Aplink Lietuvą. Žmonės 1/5s. 18:30
TV3 žinios 278 19:17 TV3
sportas 1 19:22 TV3 orai
278 19:25 Eurojackpot
40 19:30 Turtuolis vargšas 2/5s. 21:00 Tarp pilkų
debesų 23:05 Ta nejauki
akimirka 01:00 Jūrų pėstininkas 02:35 Gražuolė
04:30 X mutantai 1/12s.
05:45 Televitrina 3

BTV

06:30 Kvailiai šėlsta
(18,19) 07:30 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (32) 08:30 Kvailiai
šėlsta (20) 09:00 Sveikatos kodas 09:30 Sveikatos
kodas televitrina 10:00
Lietuvos Hipokratas 10:35
Skujuočiai. Ieškomiausi
pasaulio gyvūnai 11:50
Ekstremalūs išbandymai
(2) 12:20 Būk ekstremalas (29) 12:50 Džeimio
Oliverio daržovių patiekalai (3) 13:55 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami
kraštai (8) 14:55 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (33) 15:55 Nusikaltimų
miestas (24) 16:30 Raudona linija 17:00 Betsafe–LKL čempionatas. CBet
- Nevėžis 19:30 Muzikinė
kaukė 22:05 MANO HEROJUS Spąstai 00:20 AŠTRUS
KINAS Laukinės aistros 3.
Aistros dėl deimantų

07:03 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „TV Europa pristato. Karo ir pokario vaikai. Palapišės partizanai“ 07:55 „Pasaulio
turgūs“ (13) 08:30 „Nuostabūs pojūčiai“ (11) 09:00
Nuostabūs pojūčiai 09:30
Vantos lapas 10:00 Skyrybos savo noru 12:00 Inspektorius Luisas 14:00 Gyvenimas 15:00 Laikykitės
ten pokalbiai 16:00 Žinios
16:30 Nuostabūs pojūčiai
17:00 Laikykitės ten pokalbiai 18:00 Žinios 18:30
Pasaulis iš viršaus 19:00
TV3
Moterų daktaras 20:00
06:15 Televitrina 3 06:30 Žinios 20:30 Šviesoforas

21:30 Dekonstrukcijos
su Edmundu Jakilaičiu
22:30 Žinios 23:00 Laikykitės ten pokalbiai 00:00
„Pagrindinis įtariamasis“
(3/1) 02:00 „Šviesoforas”
(2/10,11) 03:00 Dekonstrukcijos su Edmundu Jakilaičiu 04:00 Gyvenimas
05:00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu. N-7.

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30
Jokių kliūčių! 2/204s.
07:30 Iš peties 8/7s.
08:30 Simpsonai 8/4s.
09:00 Vienam gale kablys 20/39s. 09:30 Statybų gidas 6/5s. 10:00
Autopilotas 3/5s. 10:30
Nykstantis jūrų klajoklių
pasaulis 11:35 Jokių kliūčių! 2/205s. 12:35 Sen
Mišelio kalnas – laikui
nepavaldi tvirtovė 13:55
Išlikimas 26/14s. 16:00 Iš
peties 8/8s. 17:00 Sandėlių karai 7/7,8s. 18:00 Krovinių karai 4/4,5s. 19:00
Amerikos talentai 12/5s.
21:00 Žinios 278 21:45
Sportas 1 21:58 Orai 278
22:00 Centurionas 00:00
Nokautas
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Klausimėlis 06:20 Duokim garo! 07:45 Auksinis protas
09:00 Auto Moto 09:30
Pradėk nuo savęs 10:00
Į sveikatą! 10:30 Smalsumo genas 11:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas 11:30 Kultūrų
kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 12:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita 12:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 13:00 ARTS21 13:30
Bado meistras. Teatro
„Meno fortas“ spektaklis
15:00 Koncertas, skirtas tarptautinei Mokytojų
dienai 16:30 Mūšio laukas. Visuomenės atsparumo skatinimo programa
17:00 Klauskite daktaro 18:00 Stambiu planu
18:55 Pasaulio teisuoliai
20:00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Tiesioginė transliacija
iš Dohos. 22:30 Gera muzika gyvai „The Gurdjieff
Ensemble“. (Armėnija)
23:45 Smalsumo genas.
Mokslo žurnalas 00:15
Dabar pasaulyje 00:45
Sen Mišelio kalnas. Neištyrinėtas stebuklas 01:40
Dilema 03:30 Neužmiršti
04:15 ARTS21 04:45 Auksinis protas
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SKELBIMAI

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT44240 Kaunas).
Prašo atsiliepti Laurą Petravičiūtę, Vitą Petravičiūtę ir Rasą Petravičienę arba įgaliotus asmenis. 2019 m spalio 8 d.
9.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Birštono sav., Gojaus k. prie
žemės sklypo (kad. Nr. 6908/2:389), suderinti sklypo ribas
su gretimu žemės sklypu Nr. 6908/2:197, kuriam nurodytu
laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403,
Kaunas arba tel. 867501473. Jums neatvykus darbai bus
tęsiami.

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

PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.
Tel. 8 682 61641.

Perka

Perka

Superkame senus automobilius, gali būti įvairios techninės būklės: daužti, nevažiuojantys, be techninės apžiūros
ar surūdiję. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 602 64890.

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

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

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

Tel. 8 607 35434.

Nemuno kilpų regioniniame parke

Žemės ūkis

(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

Nekilnojamas turtas
Parduoda
1 kambario butus
Skubiai kambarį bendrabutyje
Prienuose (6800 Eur). Tel. 8
682 31217.
1 k. bt. (26 kv. m, II a., visi komunaliniai patogumai, mediniame
name) Prienų centre. Tel. 8 604
17798.

2 kambarių butus

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

3 kambarių butus

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

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

Žemės sklypus

Apie 7 ha žemės ūkio paskirties
žemę Mackių k., Balbieriškio sen., Prienų r. Tel. 8 612
66168.

Kita

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

Perka

Skubiai perku 1, 2, 3 ar 4 kambarių butus, gali būti su skolomis. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8
642 33366.

Pirksiu sodybą ramioje vietoje. Tel. 8 600 14850.

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.

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
Parduoda

„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.

Paršelius, avis auginimui arba
skerdieną ir avižinius šiaudus
„kitkomis“. Tel. 8 615 90307.
Pirmaveršę karvę. Tel. 8 608
28622.
6 m. karvę. Tel. 8 611 35283.

7 m. karvę ir 17 mėn. dvi mėsines telyčias Birštono sen. Tel. 8
612 32309.
Maistines dideles bulves, rugius, avis pjovimui ir auginimui.
Tel.: (8 319) 41484 (vakare nuo
19 val.), 8 671 42853.

Maistines bulves, miežius, kviečius ir sėklines pupas. Tel. 8 678
04167.
Sėklinius kvietrugius. Tel. 8 604
11141.

Pupas „Izabel“, „Fanfara“ ir baltus dobilus 3,70 Eur/kg. Tel. 8
652 65769.

Parduodami šiltnamiai su
polikarbonato danga. Polikarbonato danga, stogeliai.
Dabar taikomos akcijos. Garantija 10 metų. Tel.: 8 659
08776, 8 604 98184.

Įvairios prekės

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

Naudotą kieto kuro katilą
„Kalvis 5-10 (16)“ ir vandens
šildytuvą „Drazice“ (boileris,
horizontalus). Tel. 8 682 12799
(Prienai).

Paslaugos

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

Giedame
laidotuvėse

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

Atvažiuojame
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

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

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.

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.

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

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.

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

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

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

UAB „Rūdupis“ langų ceche
šiuo metu reikalingi paruošėjai
dažymui ir langų surinkėjai. Neturinčius patirties apmokome.
Tel. 8 612 37382.
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.

Moteris ieško buhalterės darbo.
Gali vesti apskaitą UAB, AB ir
indv. įmonėms. Dirba namuose.
Tel. 8 675 74413.

Kviečia

SKALBIMO
MAŠINAS

8 622 02208

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

Ieško darbo

Kokybiškai taisau
automatines

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

Reikalinga

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

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

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

Renginiai

Rugsėjo 27–28 dienomis Prienuose – 5-asis respublikinis
folkloro kolektyvų festivalis

REIKALINGI
Gamybos technologinių įrengimų
aptarnavimo operatoriai

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

8 656 22104.

ŠEŠTAdienis,
2019 m. rugSĖJO 28 d.,
naujasis gĖlupis
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„Tėvelio dvarely“. (rugsėjo 28 d.)
11.30–12.00 val. – suaugusiųjų
folkloro kolektyvų pasirodymai skirtingose Prienų miesto
erdvėse: prie autobusų stoties,
šalia vaikų žaidimų aikštelės
Stadiono mikrorajone, Laisvės
aikštėje (skirtingi kolektyvai
nurodytose vietose koncertuos
vienu metu). 13.00 val. – respublikinio folkloro kolektyvų
festivalio „Tėvelio dvarely“ suaugusiųjų folkloro kolektyvų
baigiamasis koncertas Prienų sporto arenos teritorijoje
(Prienų krašto mugės ir sporto
šventės „Rudens spalvos 2019“
metu. Koncerto vedėja – žurnalistė, etnologė, tautosakininkė
Gražina Kadžytė).

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 9), 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.
Spalio 1 d. 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – lietuviškas kino filmas „Gimtinė“.
Bilieto kaina – 5 Eur. Vaikams
būtina suaugusiojo palyda.
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Rugsėjo 28 d.
ŠEŠTADIENIS
Vilniaus įkūrėjo, Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino diena
Tuskulėnų aukų atminimo
diena
Pasaulinė pasiutligės diena
Saulė teka 07:13
leidžiasi 19:06
Dienos ilgumas 11.53
Delčia (29 mėnulio diena)
Svetlana, Lana, Vaclovas, Tautvydas, Vientautė, Saliamonas, Vacys
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
saulėgrąžas, laiškinius svogūnus.
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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Rugsėjo 30 d.
PIRMADIENIS
Šv. Jeronimas, Tarptautinė
vertėjų diena
Saulė teka 07:16
leidžiasi 19:01
Dienos ilgumas 11.45
Jaunatis (1 mėnulio diena)
Jeronimas, Sofija, Žymantas,
Bytautė, Zofija
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas laistyti, dirbti
sodo darbus.

SPALIO

3

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Argentina.

Spalio 2 d.
TREČIADIENIS
Angelų sargų arba Policijos
diena
Saulė teka 07:20
leidžiasi 18:56
Dienos ilgumas 11.36
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Modestas, Eidvilas, Getautė
Tinkamas laikas sėti:
žirnius, pupeles, pomidorus,
moliūgus, patisonus, baklažanus, paprikas, vijoklines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.
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Rugsėjo 29 d.
SEKMADIENIS
Dagos diena, Šv. Mykolas
Pasaulinė širdies diena
Pasaulinė kurčiųjų diena
Saulė teka 07:15
leidžiasi 19:04
Dienos ilgumas 11.49
Jaunatis (0 mėnulio diena)
Gabrielius, Mykolas, Rapolas,
Kęsgailas, Kęsgailė, Michalina,
Mykolė
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
rozmarinus, bazilikus, mairūnus, saulėgrąžas, laiškinius
svogūnus.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

Sudoku

Lošimas
Nr. 1384
2019-09-18

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 03, 11, 12,
17, 25, 40
Vikingo skaičius: 04

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

9968128.00€ 0

6

226954.50€ 0

5+1

31249.50€ 1

5

499.00€

6

4+1

108.50€

33

4

9.50€

252

3+1

5.00€

710

3

1.50€

5082

2+1

1.25€

5152

2

0.75€

37424

Kito tiražo prognozė:

11,7 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

4
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m. spalio 1 d.: Sidnėjaus olimpidžiausia pasaulyje dalelių fizikos laboratorija,
nėse žaidynėse Lietuvos krepšim. rugsėjo 28 d.: Normanų pa- esanti į šiaurės vakarus nuo Ženevos, išdėstyta nio rinktinė iškovojo bronzą.
jėgos, vadovaujamos hercogo Šveicarijos ir Prancūzijos teritorijose. Joje veikia
m. spalio 2 d.: Lietuvos didysis
dalelių greitintuvai.
Vilhelmo išsilaipino Anglijoje.
kunigaikštis Aleksandras Jogailaim. rugsėjo 30 d.: Maince Johanas
m. rugsėjo 28 d.: Vokietija ir Tatis išrinktas Lenkijos karaliumi.
Gutenbergas atspausdino pirmąją
rybų Sąjunga pasirašė Sienos ir
m. spalio 2 d.: Vokietijos kariuoDraugystės sutartį, pagal kurią dar kartą buvo knygą pasaulyje – Bibliją.
menė užėmė Vilnių.
pasidalinta įtakos sferomis. Lietuva atiduota
m. rugsėjo 30 d.: Madagaskaras
m. spalio 2 d.: Eišiškėse įvyko
TSRS įtakos sferai.
tapo Prancūzijos protektoratu.
Vilniaus krašto lenkų suvažiavim. rugsėjo 28 d.: Baltijos jūroje
m. rugsėjo 30 d.: užpatentuotas
mas. Paskelbta deklaracija dėl lenkų nacionanuskendo keltas „Estonia“, plaudirbtinis šilkas – viskozė.
linio-teritorinio krašto su autonominiu statusu
kęs su 1026 keleiviais (žuvo 852).
m. spalio 1 d.: Vilniaus universitete Lietuvos sudėtyje sudarymo.
m. rugsėjo 29 d.: Argentinoje
įkurta nelegali anticarinė studentų
m. spalio 3 d.: Irakas tapo neįkurtas Eldorado miestas, kuris filomatų draugija.
priklausomas nuo Jungtinės Kapavadintas mitinės Eldorado šalies, legendinės
m. spalio 1 d.: Panevėžyje įkurta ralystės.
aukso pilnos šalies Pietų Amerikoje, kurios ilgai
pirmoji lietuviška gimnazija.
m. spalio 3 d.: Jungtinė Karair nesėkmingai ieškojo europiečiai, vardu.
m. spalio 1 d.: Lietuvoje įvesta nalystė sėkmingai išbandė branm. rugsėjo 29 d.: Didžiosios
cionalinė valiuta – litas – viena iš duolinį ginklą.
Britanijos, Prancūzijos, Italijos ir stabiliausių valiutų tarpukario Europoje.
m. spalio 4 d.: atidaryta Telšių
Vokietijos vadovai Miunchene susitarė Čem. spalio 1 d.: įkurta Kauno srikunigų seminarija.
koslovakijos Sudetų regioną perduoti Vokieties
biblioteka.
tijai. Šis Miuncheno susitarimas pasirašytas
m. spalio 4 d.: olandų fizikas
m. spalio 1 d.: kaip vienintelė
kitą dieną.
Christian Huygens užpatentavo
mokėjimo priemonė Lietuvoje kišeninį laikrodį.
m. rugsėjo 29 d.: įsteigta Europos branduolinių mokslinių tyri- pradėjo funkcionuoti laikinieji pinigai – benm. spalio 4 d.: Londone ėmė veikti
mų organizacija, bendrai vadinama CERN – di- drieji talonai.
pirmasis eskalatorius.

1994
1919
1938
1954

+8
+10
KLAIPĖDA

+10 +11

P E N K TA D I E N I S

+7
+11

KLAIPĖDA

VILNIUS

+6 +10

+10 +11

VANDENS TEMPERATŪRA

Savaitė istorijos puslapiuose

1066
1939

KETVIRTADIENIS

VILNIUS

SPALIO

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

+11 +12

+6 +9

Atsakymai

Spalio 1 d.
ANTRADIENIS
Tarptautinė pagyvenusių
žmonių diena
Pasaulinė vegetarų diena
Pasaulinė muzikos diena
Tarptautinė kavos diena
Lietuvos kelių policijos diena
Saulė teka 07:18
leidžiasi 18:59
Dienos ilgumas 11.41
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Emanuelis, Remigijus, Teresė,
Mantas, Mintė, Benigna
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas laistyti, dirbti
sodo darbus.

rugsėjo

1452
1895
1902
1817
1915
1922
1950
1992

1932
1952
1927
1675
1911

+14 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+12 KAUNO MARIOS
+12 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+11 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G2
S0
R0

Numatomos vidutinės
geomagnetinės audros.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

40
39

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8336 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8510 nSv/val.

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

