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Šimtametės turtas
– gausi ir mylinti šeima

Laima
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Kaime darbų netrūksta
visais metų laikais

DUOBLIENĖ
Tarptautinės mokytojų dienos išvakarėse Prienų KLC buvo pagerbti mokytojai ir apdovanoti geriausi
šios profesijos atstovai.
Dvyliktasis „Metų mokytojo“
konkursas
Jau dvyliktą kartą rengiamas Prienų rajono savivaldybės konkursas
„Metų mokytojas“. Metų mokytojo
atrankos komisija aptarė 35 moky-

klų ir Prienų švietimo pagalbos tarnybos pateiktas rekomendacijas apdovanoti profesionalius ir atsakingus
mokytojus.
Šventinio renginio metu visiems
konkurso nominantams buvo įteiktos padėkos, vardiniai rašikliai ir
kvietimai į Kaune „Žalgirio“ arenoje
vyksiančią Tarptautinės mokytojų
dienos šventę.
Šventės proga Prienų r. savivaldybė
dovanojo koncertą „Lietuvos trombonų projektas ir Loreta Sungailienė“.
NUKelta Į 2 p. 

Didžiausias įvertinimas –
visuomenės pasitikėjimas

Mieli Mokytojai,
nuoširdžiai sveikiname Jus profesinės šventės proga ir dėkojame už kantrybę, iniciatyvumą, pasišventimą savo darbui.
Linkime tikėti savo jėgomis ir sėkme, būti išminties ir gerumo
pavyzdžiu mokiniams, nuoširdžiu ir gerbiamu žmogumi kolegoms, kurti auginančias bei skatinančias keistis erdves ir
pasitikėjimu grįstą mokyklą – tokią, kokią gali sukurti tik mokytojai ir mokiniai.
Gražios ir prasmingos
Jums šventės!
Prienų rajono savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas
Administracijos direktorė
Jūratė Zailskienė

Mieli Mokytojai,
Jūsų dėka atrandame pirmuosius pasaulio, į kurį patenkame,
stebuklus. Jūsų dėka sužinome pirmąsias žinias apie pasaulį,
kuriame atsiradome, ir apie kelius, kuriai turėsime žengti visą
savo gyvenimą. Jūsų dėka susipažįstame su pačiu gyvenimu.

Laima

REKLAMA

DUOBLIENĖ
Spalio 2-ąją Prienų r. policijos komisariate buvo paminėta Angelų
sargų – Policijos diena.
Šventėje dalyvavo Alytaus AVPK
viršininko pavaduotojas Virginijus

Jaruševičius, Prienų rajono savivaldybės vadovai, socialiniai partneriai.
Sveikindamas kolegas su profesine
švente V. Jaruševičius priminė, kad
Policijos diena sutapatinama su Angelų sargų diena, kuri yra daug platesnė – dažnai Angelais sargais tampa ne tik pareigūnai, bet ir daugybė
NUKelta Į 4 p. 

Linkime, jog Jūsų darbą visada lydėtų ryški, lyg ką tik uždegtos žvakės, šviesa ir ji niekada neblėstų.
Linkime, jog Jūsų žinios visada tekėti sraunia, it Nemunas,
upe ir jokia sausra ar dirbtinė užtvanka jos nesulėtintų.
Linkime, jog Jūsų santykis su moksleiviu būtų lyg nauja pažintis – džiuginanti, skatinti pasitempti ir papasakoti viską, ką
šiame gyvenime pažinote geriausio. Su švente!
Redakcija
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Teisme – tarpinė „MG Baltic“ pergalė
byloje prieš V. Baką dėl žalos atlyginimo

Tauragės rajono kapinėse mirė duobę
laidotuvėms kasęs vyras

Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį paskelbė, kad
apylinkės teismas nepagrįstai atmetė verslo koncerno
„MG Baltic“ prašymą įtraukti parlamentarą Vytautą
Baką atsakovu byloje dėl žalos atlyginimo už žvalgybos
informacijos paskleidimą. Koncernas prašo 800 tūkst. eurų.

Tauragės rajone, Papušynės kaimo kapinėse,
trečiadienio popietę mirė duobę laidotuvėms kasęs
vyras. Vienas vyras nuėjo parūkyti, o grįžęs duobėje
rado susmukusį kolegą. Dviejų metrų gylio duobėje
buvusiam vyrui pasidarė bloga.
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ATKelta IŠ 1 p.
Švietimo skyriaus vedėjo
padėkomis buvo apdovanoti
mokytojai, pasižymintys profesionalumu, aktyvia projektine veikla, kolegiškumu. Šių
mokytojų iniciatyva tikslingai
įgyvendinamos naujos ugdymo praktikos, jų mokiniai aktyviai dalyvauja varžybose,
olimpiadose ir konkursuose.
Padėkos buvo įteiktos šiems
mokytojams: Laimai Astrauskaitei, Vilijai Bičinskienei, Vitai Buzaitei, Jelenai Knašienei,
Ingai Kuzminskienei, Ramūnui Makaveckui, Vydmantui
Petraškai, Ilonai Rasimavičienei, Snieguolei Sinkevičienei,
Jadvygai Šimaitienei, Inesai
Tamošiūnienei, Rasai Valatkaitei, Daivai Vaznienei, Vilijai
Vilkaitienei, Linutei Vitkauskienei, Aldonai Venterienei.
Mero padėkos buvo skirtos
mokytojams, kurie atstovauja Prienų kraštui ir jį garsina
ne tik Lietuvoje, bet ir kitose
šalyse, kurių mokiniai tampa respublikinių olimpiadų,
konkursų ir varžybų nugalėtojais. Šie mokytojai atsakingai, profesionaliai ir kūrybiškai dirba savo mokyklose,
veda rajono ir respublikos
kolegoms seminarus, dalyvauja asociacijų, savanorystės veiklose. Mero padėkos
bus įteikiamos šiems mokytojams: Danutei Acuvienei,
Violetai Butkuvienei, Laimutei Čepulinskienei, Irenai
Drižilauskienei, Reginai Eidukevičienei, Vilmai Glaveckienei, Jūratei Grybauskienei,
Linui Kamblevičiui, Aldutei
Klimavičienei, Astai Lasatienei, Ritai Leitanienei, Editai
Losevaitei, Laurai Vaznienei,
Redai Zuikienei.
Mero padėkomis buvo apdovanoti mokyklų direktoriai ir jų pavaduotojai ug-

dymui, veiksmingai vadovaujantys mokykloms, atsakingai organizuojantys
mokymą ir mokymąsi, telkiantys visą bendruomenę
mokyklos veiklai tobulinti.
Apdovanojimai buvo įteikti „Revuonos“ pagrindinės
mokyklos direktorei Ilonai
Balčiukynienei, Skriaudžių
pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotojai ugdymui
Aidutei Jurešienei, „Žiburio“
gimnazijos direktorės pavaduotojai ugdymui Linai Malinauskienei, Naujosios Ūtos
pagrindinės mokyklos direktoriui Sauliui Pūrui.
Svarbiausia – mylėti savo
darbą
2019 metų mokytojo nominacija paskirta „Žiburio“
gimnazijos biologijos mokytojai metodininkei Rasai
Kučinskienei. Kartu su mero padėka mokytojai įteiktas unikalus stiklo suvenyras
ir 700 eurų piniginis prizas.
Rasa Kučinskienė – iniciatyvi,
kūrybinga mokytoja, kryptingai ugdanti sumanius, aktyvius ir atsakingus mokinius,
besidominčius naujausiomis
technologijomis ir gebančius
integruotis į besikeičiančią
aplinką, ją tausoti. Mokytoja,
siekdama šio tikslo, išnaudoja ne tik pamokos, bet ir visas
kitas galimybes gimnazijoje ir
už jos ribų. Bendradarbiaudama su kolegomis: biologijos,
chemijos, fizikos, anglų kalbos mokytojais, organizuoja
integruotas veiklas, tyrimus,
konkursus, išvykas į aukštojo mokslo įstaigas, laboratorijas, gamtinius ir kultūrinius objektus, drauge su mokiniais dalyvauja mokslinėse
konferencijose, projektuose.
Mokytoją visi žino kaip tarptautinės konferencijos „Atgal į
gamtą“ Prienų „Žiburio“ gim-
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nazijoje organizatorę, jos mokinių komanda pelnė prizines
vietas nacionaliniame ir tarptautiniame konkurso „Jaunimas Europos miškuose“ etape. Rasos Kučinskienės parengti ir paskatinti mokiniai
dalyvauja Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro,
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos,
Vilniaus Gedimino technikos
universiteto, tarptautinio
Baltijos jūros projekto renginiuose. Drauge su kolegomis
mokytoja kiekvienais metais
organizuoja biologijos-chemijos konkursą „Gamtos labirintai“ rajono 7–8 klasių mokiniams. Jos mokiniai užima
prizines vietas 9–12 klasių
mokinių biologijos olimpiados rajoniniuose etapuose.
Rasa Kučinskienė dalyvauja
rajono mokyklų pedagogų
metodinių darbų parodose,
dalijasi savo sukaupta pedagogine patirtimi su kolegomis
ne tik iš Prienų rajono, bet ir
Lietuvos. Mokytoja pristatė
savo patirtį projekto „Lyderių
laikas 3“ dalyviams, atvykusiems į stažuotes Prienų rajono savivaldybėje iš Tauragės, Šiaulių, Šilutės, Akmenės,
Pagėgių, Klaipėdos rajonų.
2018 m. mokytojos profesinė veikla įvertinta asociacijos
„Žinių ekonomikos forumas“
– R. Kučinskienė iš 200 nominantų pateko į inovatyviausių
biologijos, chemijos mokytojų ketvertuką.
Komisija labai gerai įvertino mokytojos pedagoginį
profesionalumą, siekį kryptingai tobulėti ir pedagoginę
lyderystę.
Metų mokytojos įvertinimą
pelniusi Rasa Kučinskienė sakė, kad jai šis apdovanojimas
buvo labai netikėtas, o sužinojusi, kad ji bus nominuota
Redakcija pasilieka teisę
rankraščius trumpinti ir redaguoti.

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

Metų mokytoja, iš pradžių tuo
nepatikėjo. Pasak mokytojos,
nesvarbu kokios profesijos
atstovas esi, pirmiausia turi
būti ŽMOGUS. Kiekvienam
atlyginama pagal jo darbą,
elgesį ir mintis.
Mokytoja ji tapo neatsitiktinai, nes augo mokytojų
šeimoje ir nuo vaikystės mokytojo darbas buvo kasdienybė. Ir savo būsimą šeimą
vaikystėje įsivaizdavo tik taip
– abu su vyru mokytojai, abu
kartu eina į darbą, dirba kartu, kartu grįžta namo. Tačiau
gyvenimas susiklostė kitaip
– jos vyras nėra mokytojas,
ir dėl to ji tik džiaugiasi. Pasak
mokytojos, rytoj nieko nebus
kitaip – ji kaip visada nueis į
mokyklą ir dirbs numatytus
darbus. Svarbiausia – mylėti
savo darbą, jį dirbti atsakingai, noriai ir džiaugsmingai.
Tuomet kiekviena diena bus
graži ir miela.
Už visas – išmoktas, neišmoktas ir tas, kurių mokosi
dar ir dabar – pamokas Rasa
Kučinskienė dėkojo savo tėvams ir šeimai, mokytojams,
kurie ją mokė, su kuriais dirbo ir dirba. Ji džiaugėsi, kad
iki šiol pati gali mokytis, nes
turi didelį būrį palaikančių
kolegų, kad buvo ir yra nuostabių mokinių, kurie veda į
priekį ir neleidžia sustoti.
Tarptautinės mokytojo dienos proga vieną gausiausių
– mokytojų - bendruomenę
sveikino Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja
Loreta Jakinevičienė, administracijos direktorė Jūratė
Zailskienė ir jos pavaduotojas Algis Marcinkevičius,
Švietimo skyriaus vedėjas
Rimvydas Zailskas, Kultūros,
švietimo , turizmo ir sporto
komiteto pirmininkas Deividas Dargužis.
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atgarsiai
Taivane rastas paskutinio po tilto griūties
ieškoto darbininko kūnas

Šimtametės turtas – gausi ir mylinti šeima
Laima

REKLAMA



Intensyvėja spėlionės dėl Nobelio
premijos G. Thunberg

Taivane po prieš dvi dienas įvykusios tilto griūties gelbėtojai
ketvirtadienį surado paskutinio dingusiu laikyto asmens
palaikus. Nelaimė įvyko Taivano rytinėje pakrantėje
esančios Ilano apygardos Nanfangao vietovėje. Tiltas
nugriuvo ant po juo prišvartuotų žvejybos laivų.

DUOBLIENĖ
Rugsėjo 28 d. 100 metų
jubiliejų šventė prieniškė
Marija Morkūnaitė-Karčiauskienė.
Ta proga ją pasveikino didelis būrys artimųjų ir garbūs svečiai – LR Seimo narys ir žemės ūkio ministras
Andrius Palionis bei Prienų
rajono savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas.
Dievo ir likimo gražiu metų kraičiu apdovanota ilgaamžė gimė Mačiūnuose, Kazimiero Morkūno ir Gertrūdos Bagušytės-Morkūnienės penkių vaikų šeimoje.
Marija buvo vyriausia, augo
kartu su keturiomis seserimis Ona, Magdelena, Anele
ir Kotryna.
Nuo vaikystės padėjo tėvams ūkio darbuose, ganė
karves. Nors labai norėjo
mokytis, bet leisti į gimnaziją tėvai neišgalėjo. Keturiolikmetei nupirko siuvimo mašiną ir išleido mokytis siūti
pas patyrusią siuvėją. Metus
pasimokiusi, pradėjo siūti savarankiškai. Vėliau Marija keletą metų dirbo garsios Prienų siuvėjos padėjėja, o dar
vėliau – dešimtmetį siuvimo
fabrike. Šis amatas labai pravertė gyvenime – padėjo išgyventi sunkiais laikais.
Įžengusi į dvidešimt pirmuosius Marija sutiko trejais
metais vyresnį Antaną Karčiauską iš gretimo kaimo. Netrukus ir ištekėjo, persikėlė į
Prienus – apsigyveno „smaliarnėje“, kur dirbo vyras.
Kai jau augo dukra Onutė
ir sūnus Vytautas, o dukra
Aldona dar buvo po širdimi,
Marijos vyrą Antaną nuteisė
dešimčiai metų ir išvežė kalėti į Sibirą. Jį nuteisė už tai,
kad kažkas įskundė, jog važiuodamas per mišką matė
partizanus, bet nepranešė
„kur reikia“. Sunku buvo vienai Marijai be vyro paramos
– teko grįžti į tėviškę. Bet
darbšti ir atkakli moteris nenuleido rankų ir, pasitelkusi
gimines bei pažįstamus, per

ŠEŠTAdienis,
2019 m. SPALIO 5 d.,
naujasis gĖlupis

Ekspertai kalba atsargiai, bet lažybininkai nedvejodami
mini paauglę, klimato aktyvistę Gretą Thunberg (Gretą
Tunberg) tarp pretendentų gauti Nobelio taikos
premiją, kuri bus paskirtą kitą savaitę. Nobelio taikos
premijos laureatas bus paskelbtas spalio 11-ąją Osle.

Mintimis
dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja
Laima Duoblienė

Ar jums kliūva kalbos klaidos,
kurias daro laidų vedėjai,
politikai ir kiti žymūs žmonės,
kalbėdami viešumoje? Kokie
pasakymai labiausiai įstrigę?
kelerius metus pasistatė namą Kauno gatvėje, kur gyvena iki šiol.
Vyras iš tolimosios Šiaurės
grįžo po penkerių metų. Nors
sveikatą buvo „palikęs“ Sibire, dirbo statybinėje organizacijoje.
Karčiauskai, kaip atpildo
už iškentėtus metus, susilaukė dar trijų vaikų – sūnaus
Antano bei dvynių Eugenijos
ir Zinos. Kai mažosioms buvo
vos penkeri, kai gyvenimas
jau buvo pradėjęs nusistovėti,
mirė Antanas. 41-erių Marija
vėl liko viena kovoti už vaikus
ir būvį...
Tuomet ir pravertė siuvėjos įgūdžiai. Dukros prisimena, kad mama, grįžusi iš

„valdiško“ darbo ligoninės
Priėmimo skyriuje, kur dirbo
net 26 metus, ir apėjusi ūkį
(laikė gyvulių, augino daržą)
bei pasirūpinusi vaikais, dar
sėsdavo prie siuvimo mašinos: „Mes atsiguldavome – ją
palikdavome dar siuvančią,
atsikeldavome – rasdavome
jau siuvančią“. O prie namų
nuo ankstyvo pavasario iki
vėlyvo rudens žydėdavo (ir
tebežydi!) daugybė gėlių.
Nepaisant didelio vargo,
nemigo naktų, visi vaikai
buvo išauginti dorais žmonėmis, visi išleisti į mokslus.
Visi seniai jau sukūrė savo
šeimas, džiaugiasi savo vaikais ir anūkais. Tik Marijos
sūnus Vytautas, į Anapilį iš-

Karčiauskų šeima apie 1959-uosius

ėjęs prieš devynerius metus,
nesulaukė gražaus mamos
jubiliejaus, tačiau jam „atstovauja“ net keturi jo vaikai su
šeimomis.
Tikinčioje šeimoje užaugusią Mariją visą gyvenimą lydėjo malda. Atsidūrusi sunkiose situacijose vis
sako: „Kaip Dievulio duota,
taip ir bus“.
Kur jos ilgaamžiškumo paslaptis? Artimieji mano, kad
ji, nors visą gyvenimą svarbiausi jai buvo vaikai, ir visiems aplinkiniams buvo be
galo gera ir tolerantiška, mokėjo užjausti ir paguosti, nieko nesmerkė, visuomet pozityviai žiūrėjo į gyvenimą.
Dabar, kai sveikata jau senokai nebeleidžia gyventi
vienai, ji – nuolat apsupta artimųjų. Nepaisant, kad klausa
jau silpna, kad kojos nelabai
klauso, Marija domisi jų gyvenimais, negaili patarimų.
Gražų jubiliejų savo mylimai mamai, močiutei, promočiutei ir propromočiutei
artimieji surengė jos gimtajame Mačiūnų kaime, sodyboje, kuri prieš ją įsigyjant
dabartiniams šeimininkams,
priklausė artimiems Marijos
giminaičiams. O nuoširdžius
dėkingumo ir meilės žodžius
už perduotą patirtį ir vertybes, už pasiaukojimą jai tarė
penki vaikai, devyni anūkai,
keturiolika proanūkių ir viena proproanūkė.

ma „skaitau“. Visi mes darome klaidų, bet lipant į sceną
ar lendant į ekraną jų turėtų
būti mažiau.

Gražina Kvedaravičienė

Kartais užkliūva kai kurie
išsireiškimai ir imi galvoti,
kodėl žmogus, ryžęsis viešai
kalbėti, neatrenka teisingų
žodžių. Nors Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas jau nebegalioja, bet ausiai nemalonu,
kai išgirsti „užsidėjau batus“,
„dienos bėgyje“, „tipo“, „ba,
bo“ (nebėk, ba parkrisi) ir
panašūs. Iki šiol prisimenu
vieną dėstytoją, kuris vietoj
„vadinasi“ sakydavo „nasi“.
Tokią ir pravardę turėjo.

Lina Kasperavičienė

Vienas labiausiai užkliūvančių pasakymų – „du tūkstantis devynioliktieji“. Per
devyniolika metų neišmokome net taisyklingai datos
pasakyti! Dar vienas žodis,
kurį dabar greitai prisiminiau – vietoj „manau“ sako-

Pranciška Lodienė

Kartais girdžiu tokių pasakymų, kai net negali suprasti,
ką žmogus norėjo pasakyti,
bet neįsidėmiu. Man užkliūva, kai auklėtojos ar mokytojos sako: „Joniukas, ateik
čia!“ Tai ir vaikai užaugę taip
sakys. Manau, kad jei jau esi
žinomas, turi ir kalbėti taisyklingai.
Mindaugas Raižys

Vidurinėje mokykloje visi
mokėsi gramatikos, bet išmoko ne visi. Viešojoje erdvėje vartojama daug barbarizmų, daroma daug stiliaus klaidų. Dar gerai, kad
eteryje keiksmažodžių negirdime. Daug kas turėtų pasimokyti.
Karolis Mažeika

Į Seimą neturėtų išrinkti
ir į televizorių neleisti tų, kurie sako: „Kelinto šiandien?“,
„Užsidėsiu striukę“, „Du tūkstantis“, „Skaitau, kad šiandien
lis“, „prabalsuoti“, „kolidorius“, „kurtkė“ ir panašiai.
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Beveik pusė gyventojų sako susidūrę su
elektroniniais ar telefoniniais sukčiais

Prie Rodo salos užfiksuotas 5,1 balo
žemės drebėjimas

Beveik pusė (48 proc.) šalies gyventojų sako, kad jie arba jų
artimieji šiemet susidūrė su telefoniniais ar elektroniniais
sukčiais. Trečdalis apklaustųjų tvirtino, kad dėl to prarado
10–50 eurų, dar beveik penktadalis nurodė patyrę 101–500
eurų nuostolių, dešimtadalis prarado iki 51–100 eurų.

Didžiausias įvertinimas – visuomenės
pasitikėjimas

Viduržemio jūroje prie Graikijai priklausančios Rodo
salos ketvirtadienį įvyko 5,1 balo žemės drebėjimas.
Požeminio smūgio epicentras buvo 10 km gylyje,
nutolęs 37 km į rytus nuo salos. Kaip pranešama,
drebėjimas nepadarė jokios žalos.

„Šaltupio“ sodyboje vėl
skambėjo bardų dainos

ATKelta IŠ 1 p.

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

2019-09-27 apie 13.58
val. gautas GMP pranešimas, kad Prienuose, Stadiono g. reikia pagalbos
išnešti ligonę. Moteris (g.
1962 m.) išnešta į kiemą
ir įkelta į GMP automobilį.

2019-09-27 apie 18.12
val. gautas pranešimas,
kad Išlaužo sen., Išlaužo
k., Dainavos g. kaimynai
degina žolę. Moteris 0,5
m² plote degino bulvienojus. Užgesinta.
2019-09-27 apie 21.30
val. gyvenamojo namo
Prienų r. sav. kambaryje
kilusio žodinio konflikto
metu neblaivus sugyventinis (g. 1975 m.), smurtavo prieš savo sugyventinę
(g. 1979 m.), tuo sukeldamas fizinį skausmą. Vyras
sulaikytas ir uždarytas
į Alytaus apskrities VPK
areštinę.

2019-09-27 Alytaus apskr. VPK gautas degalinės
operatorės (g. 1975 m.)
pareiškimas, kad 201909-27 apie 16.06 val. į
degalinės teritoriją Prienų r. sav. atvažiavo lengvasis automobilis, kurio
vairuotojas įsipylė kuro,
už kurį nesumokėjęs išvažiavo. Degalinei padaryta
164,91 euro turtinė žala.
2019-09-28 apie 08.00
val. gautas pranešimas,
kad moteris (g. 1962 m.)
savo sodyboje Birštono
sav., kluone, rado sugyventinį (g. 1965 m.) be
gyvybės ženklų.
REKLAMA

visuomenės atstovų, gelbstinčių kitų žmonių gyvybes,
save paaukojančių dėl kitų.
V. Jaruševičius pasidžiaugė,
kad policijos pareigūnai per
pastaruosius metus dėl atsidavimo darbui gavo didžiulį
visuomenės pasitikėjimą ir
tapatinami su pagalbininkais,
sargais.
Alytaus AVPK viršininko
pavaduotojas V. Jaruševičius
policijos pareigūnams linkėjo dirbti ne tik laikantis įstatymų, bet į kiekvieną situaciją
pažiūrėti ir širdimi, nes, anot
jo, protokolais problemų neišspręsime.
„Didžiausias mūsų, pareigūnų, įvertinimas yra visuomenės pasitikėjimas“, – kalbėjo V. Jaruševičius, linkėdamas ir toliau taip dirbti, dėkodamas pareigūnams ir jų
šeimoms.
Profesinės šventės proga
antrojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“ apdovanota
Prienų PK Veiklos skyriaus
vyresnioji tyrėja Ina Raške-

vičienė, padėkos raštas įteiktas inspektorei Birutei Endriulytei.
Prienų rajono policijos komisariato pareigūnus šventės
proga sveikino Prienų rajono
savivaldybės vadovai. Jie pasidžiaugė gražiu bendradarbiavimu, palinkėjo ir toliau ginti, saugoti bei padėti. Prienų
rajono savivaldybės mero A.
Vaicekausko padėkomis už
nepriekaištingą ir pavyzdingą
tarnybinių pareigų atlikimą
formuojant saugią aplinką
Prienų rajone bei užtikrinant
Prienų krašto žmonių saugumą buvo apdovanoti Rosita
Dastikienė, Laurynas Jaruše-

vičius, Rimvydas Okulič-Kazarinas, Linas Randamanskas
ir Kęstutis Loda.
Pareigūnus taip pat sveikino Prienų seniūnijos, Prienų
rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro, Prokuratūros ir probacijos tarnybos atstovai.
Prienų r. policijos komisariato vadovas Andrius Rupeikis, kuriam ši profesinė šventė – pirmoji Prienuose, dėkojo pareigūnams už tarnybą,
džiaugėsi, kad visuomenė
jais pasitiki, linkėjo neprarasti
įgyto pasitikėjimo, būti sveikiems ir laimingiems, o jų šeimos nariams – kantriems.

Rugsėjo 21 d. „Šaltupio“
kaimo turizmo sodyboje
vyko tradicinis, jau 9-asis
bardų festivalis „Esu ruduo“.
Festivalį šiemet vedė savo
kolegą Gintautą Kirkilą (Klarką) pavaduojanti režisierė
Hana Šumilaitė, o žiūrovai
ir klausytojai galėjo mėgautis Kastyčio Petrylos, Arūno
Danieliaus, Andrėjaus Ozerenskio, Igno Lapienio, Marinos Sobolevos, Jono Bagdo-

no, Vlado Karpavičiaus, Rūtos Tulienės, Arvydo Beigos,
Kasparo Gudaičio ir Gabrielės Černiauskaitės dainomis
bei Dovilės rytietiškų šokių
studijos šokėjų atliekamais
šokiais.
Visi bardų festivalio metu
dalyviai bei Prienų rajono
meras Alvydas Vaicekauskas dėkojo sodybos savininkams bei organizatoriams
Gintarei bei Raimundui Puišiams. NG

Rugsėjo 28 d. Veiverių žirgyno uždarame manieže
vyko žirgų sporto klubo
„Mes kitaip“ organizuotos
varžybos „Klubo „Mes kitaip“ taurė 2019“.
Jame dalyvavo ir nemažas būrys raitelių iš Prienų
krašto. 60 cm aukščio kliūčių
rungtyje Rugilė Masikonytė
su žirgu Agilė užėmė 3-ią vietą. Iki 80 cm aukščio kliūčių
rungtyje Gintarė Janušaitė
irgi užėmė 3-ią vietą.
105 cm aukščio kliūčių
rungtyje 1-ą vietą užėmė Gabija Barštytė su žirgu Žygis, o
Ernesta Žėčiūtė su žirgu Žaibas užėmė 5-ą vietą.
Pagrindiniame „Klubo
„Mes kitaip“ taurės“ konkū-

re su iki 120 cm aukščio kliūtimis Jonas Lukošius su žirgu
Falco 2 užėmė 5-ą vietą, o
Rytis Vaikšnys su Barselona
– 3-ią vietą.
Renginio organizatorės
Lijana Ežerskytė ir Edita
Ežerskienė labai džiaugėsi
dalyvių gausa, puikia nuotaika bei sėkmingomis varžybomis.
Varžybas surengti padėjo
Prienų rajono savivaldybė,
ūkininkai Inga ir Jonas Aliukoniai, UAB „Joniškio grūdai“,
UAB „Ekofrisa“, UAB „Avena“,
Kauno „Vilko kartodromas“,
„Comco Outdoor Adventures“, UAB „Alsotana“, UAB
„Gabija“ ir Skriaudžių kaimo
bendruomenė. NG

Klubo „Mes kitaip“ taurėje – ir
Prienų krašto raitelių pergalės

Per pusmetį partijose sumažėjo 3,7 tūkst. narių,
gausiausios – socialdemokratų gretos

Per pusmetį partijoms priklausančių žmonių skaičius
šalyje sumažėjo nuo 114,5
tūkst. iki 110,7 tūkst., rodo
naujausi Teisingumo ministerijos duomenys.
Palyginti su kovo mėnesiu,
kai partijos pastarąjį kartą
deklaravo savo narius, visų jų
gretos retėjo arba liko tokios
pat. Vienintelė naujai įsteigta
Laisvės partija narių skaičių
pasididino – nuo 2,3 tūkst. iki
2,9 tūkstančio.
Gausiausia išlieka Lietuvos
socialdemokratų partija su
16,5 tūkst. narių, kovą partijai priklausė 17 tūkst. gyventojų.
Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai spalio 1-ąją deklaravo turintys
13,9 tūkst. narių (šių metų

kovą – 14 tūkst.), Darbo partija – 11,4 tūkst. (kovą – 11,8
tūkst.), „Tvarka ir teisingumas“ – 11 tūkst. (kovą – 11,2
tūkst.).
Liberalų sąjūdis, spalio 1osios duomenimis, turi 6,9
tūkst. narių (7,3 tūkst. kovą),
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos narių skaičius per
pusmetį nepasikeitė – 4,3
tūkst., kaip ir Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) – 4,1
tūkstančio.
Lietuvos centro partija deklaravo 3,87 tūkst. narių (3,9
tūkst. kovą), Lietuvos socialdemokratų darbo partija – 3,3
tūkst. (3,4 tūkst. kovą). Lietuvių tautininkų ir respublikonų
sąjungos narių skaičius išlieka
nepakitęs – 3,3 tūkstančio.
Lietuvos lenkų rinkimų ak-

cijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos narių skaičius lieka nepakitęs – 2,1 tūkst. narių.
Vienintelė iš iki šiol teikusių ataskaitas savo narių skaičiaus Teisingumo ministerijai nepranešė Lietuvos rusų
sąjunga, kovą deklaravusi 2
tūkst. narių.
Partijos dukart per metus,
iki kovo 1 ir spalio 1 dienos,
turi Teisingumo ministerijai
pateikti narių sąrašus. Reikalaujama, kad partija turėtų mažiausiai 2 tūkst. narių,
šio reikalavimo neatitinkančioms partijoms pradedamas
likvidavimo procesas.
Šalyje yra veikiančios 25
partijos, dar dvi likviduojamos – Lietuvos politinių kalinių partija ir Tautos vienybės
sąjunga. BNS
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Irako premjeras dėl protestų Bagdade
paskelbė komendanto valandą
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Kariuomenės sraigtasparnio ieškotas
vaikas rastas gyvas

Irako premjeras paskelbė Bagdade komendanto valandą,
protestams sostinėje ir kituose miestuose per pastarąją
parą pareikalavus devynių gyvybių. Pastarąją protestų
bangą išprovokavo tvenkęsis pyktis dėl nuolatinių elektros
ir vandens tiekimo sutrikimų bei valdžios korupcijos.

Kaime darbų netrūksta visais metų laikais

Jonavos rajone kariuomenės sraigtasparnio ieškotas
vaikas ketvirtadienio rytą rastas gyvas ir sveikas. Sušalęs
vaikas teigė, kad visą naktį praleido apleistoje fermoje.
Tai jau trečias Karinių oro pajėgų sraigtasparnio
pakėlimas dingusių žmonių paieškai šią savaitę.

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Rugsėjis jau nudažė geltonai medžių lapus, išdžiovino baigiančias žydėti vasaros gėles.
Gamta savaip graži ir rudenį, tik jau nėra to švelnaus ir
gražaus žalumo, nėra gaivos.
Taip atrodo ir Navickų, gyvenančių Jiezno seniūnijoje, Kašonių kaime, sodyba, apsupta
didžiulio sodo. Onutė ir Kęstutis sodą pradėjo sodinti vos
įsikūrę naujame name, o tai
buvo beveik prieš 30 metų.
Sode – augalų įvairovė
Šios sodybos šeimininkai
dabar jau išėję į užtarnautą
poilsį, tačiau nuo darbų savo sodyboje niekas į pensiją
neišleidžia. O darbų užtenka
nuo pat ankstaus pavasario iki
vėlyvo rudens, nuo ryto iki vakaro. Tik spėk suktis. Sode ir
darže dirba abu – ir Kęstutis, ir
Onutė, bet vadovauti dažniau
tenka moteriai. Prie bičių taip
pat eina tik Onutė.
Iš pradžių atrodo, kad sodas kaip sodas – pilnas įvairių vaismedžių. Bet pasivaikščiojus su šeimininke pamatai
daug įdomių dalykų ir išgirsti
daug pasakojimų.
Sodas tikrai nemažas, užima apie 3 ha žemės. Jame auga 7 veislių obelys, 6 veislių
kriaušės, 8–9 veislių slyvos,
vyšnios, trešnės, žagarvyšnės,
baltasis ir juodasis šilkmedžiai, kaštainiai, ginkmedžiai,
sausmedžiai, riešutmedžiai,
abrikosai, bespyglės gervuogės, šizandros, šilauogės, avietės, serbentai, radiolos, gudobelės. Visos šios vaismedžių
rūšys ne kiekvienam žinomos
ir matytos, retas yra ragavęs ir
jų vaisių.
Sodas suformuotas labai
įdomiai. Jame padaryti lyg
prieškambariai – tokios nuo
vėjų apsaugotos vietelės, jose
pastatyti nedideli namukai,
kur vasarą galima puikiausiai
permiegoti,o aikštelėje pasėdėti, kai kuriose yra ir laužavietė – grilis, taigi galima ir
kepsnį išsičirškinti arba su
kavos ar arbatos puodeliu ryREKLAMA

te ar vakare pasėdėti. Tokios
gražios ir jaukios erdvės apaugusios vynuogėmis, jas puošia žydinčios gėlės. Ir dabar,
kai šalnos pakando kai kurių
gėlių žiedus, gražiais žiedais
dar liepsnoja įvairiaspalviai
jurginai.
Eidami aplink sodą randame ir braškių lysves, šiltnamius, kuriuose dar puikiausiai žaliuoja ir dera agurkai. O
pomidorų šiltnamyje – sunku
suskaičiuoti, kiek auga įvairių
rūšių ir veislių.
Chemikalų nei sode, nei
darže, nei šiltnamiuose
nenaudoja
Paklausta, kaip pavyksta
tiek ilgai išlaikyti žalius ir vedančius augalus, Onutė pa-

apvynioti naudotame aliejuje
pamirkyta medžiaga (paprasčiausiais skudurais). Štai ir jūsų sodas be ligų ir kenkėjų, o
vaisiai – be jokios chemijos.
Agurkai, kurie puikiausiai
žaliuoja, jau pasodinti antrą
kartą, krapų lopinėlis taip
pat žaliuoja, taigi šeima kasdien turi šviežių prieskonių
ir daržovių. Onutė dar rodo
šiltnamyje augančius arbūzus,
spalvingas gražias paprikas,
porus, moliūgus, cukinijas. Jau
nurauti džiūsta didžiuliai svogūnai. Beje, išauginti iš sėklų,
taip pat be jokios papildomos
chemijos.
Pomidorų šiltnamyje pamačiau ir paragavau dar neregėtų pomidorų, kurių čia

slaptingai nusišypso: reikia
žinoti nemažai subtilybių ir
turėti elementarių agronominių žinių. „Niekada nenaudoju jokių chemikalų. Pasodinus
dirvą mulčiuoju šiaudais, nuo
amarų agurkus purškiu mielių tirpalu. Pomidorus laistau
tik vieną kartą per mėnesį,
tačiau gausiai, o nuo ligų irgi turiu specifinį savo receptą, kuris gal kiek neįprastas“,
– sako Onutė.
Sode ant medžių kabinamos gaudyklės iš plastikinių
butelių su raugu, į kuriuos
ir sulenda kenkėjai, o vėliau
žūsta, nes negali išeiti. Onutė sako, kad dar galima nuo
kandžių ir amarų augalus nupurkšti tabako ir ūkinio muilo
tirpalu arba medžio kamieną

auga daugybė. Vieni žali, kiti
geltoni, dryžuoti, raudoni, juodi, oranžiniai. Pasak Onutės,
nemažai veislių atsisiunčia ar
randa mugėse, atranda dar ir
senovinių, augintų mūsų senelių, ypatingo skonio, kurių
mažai kur gali rasti.
Beje, Onutė kai kuriuos augalus ir vaismedžius daugina
pati, nes turi ir agronomo, ir
zootechniko diplomą – tad
žinių ir praktikos kaimiškuose darbuose netrūksta.
Augina vaistines ir prieskonines žoleles
Reikia paminėti, kad tarpuose tarp vaismedžių auga prieskoniniai ir vaistiniai
augalai: petražolės, krapai,
salierai, mairūnai, čiobreliai,
šalavijai, bazilikai, katžolės,

gelsvės, peletrūnai, melisos,
mėtos, debesylai, margainiai,
taukės ir kt. Vaistažolių namelyje džiūsta į ryšelius surištos
dilgėlės, kurių žiemą bus duodama vištoms, džiūsta ir kiti
vaistiniai žolynai, kurie visą
šeimą ir jų giminaičius saugo
nuo peršalimo ligų, stiprina
imunitetą ar paprasčiausiai
suteikia jaukumo šaltą žiemos
vakarą. Kaip jau minėjau, sode
gausu vyšnių, slyvų, serbentų,
aviečių, šilauogių, o vasaros
pradžioje lysvėse raudonavo
braškės, aplink tvoras auga
mėlynos ir žalios vynuogės.
„Nuo 1987 metų, kai pasistatėme namą, pradėjome
galvoti apie sodą. Pirmiausia
20 arų užauginom morkų,
kurias pardavę nusipirkome
vaismedžių. Abu su vyru mėgome augalus, pagal profesiją
buvome žemės ūkio specialistai. Važinėjome po muges
ir vis nusipirkdavome patinkantį vaismedį ar krūmą. Taip
po truputį ir įveisėme tokį nemažą sodą“, – pasakoja šeimininkė, vis rodydama naujus
plotelius, kuriuose auga vis
kitokie, dar nematyti augalai,
tokie kaip ginkmedis, kaštainis, radiola. Onutė gali gana
smulkiai papasakoti, kaip juos
visus prižiūrėti, kaip vartojami jų vaisiai.
Dirbti padeda ir artimieji
Atitvertoje kiemo dalyje
gagena žąsys, antys, čerška
vištos ir perlinės vištaitės.
Visko čia yra, o darbo taip pat
galybė. Tai kaip pajėgia patys
sutvarkyti tokį didelį sodą ir
daržus?
„Jeigu gyveni kaime – darbų
niekada netrūksta. Žinoma,
vieniems tai būtų didelė našta,
tačiau padeda vaikai, anūkai,
NUKelta Į 6 p. 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PAKUONIO SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ
SĄRAŠAS
Antakalnio seniūnaitija – seniūnaitė Rasa Šiugždinienė;
Ašmintos seniūnaitija – seniūnaitė Rima Vilkienė;
Daukšiagirės seniūnaitija – seniūnaitė Renata Bingelienė;
Dvylikių seniūnaitija – seniūnaitis Kęstas Jankauskas
Pakuonio pietinė seniūnaitija – seniūnaitė Jūratė Keturakienė;
Pakuonio šiaurinė seniūnaitija – seniūnaitė Giedrė Butkienė.
ŠILAV OTO SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ
SĄRAŠAS
Ingavangio seniūnaitija – Aldona Ona Baniulienė
Jiestrakio seniūnaitija – Nijolė Balaikienė
Klebiškio seniūnaitija – Vida Radvilavičienė
Šilavoto seniūnaitija – Danutė Liorentienė
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verta žinoti
Klaipėdoje užpuolikui nepatiko vyro
vairavimo stilius: trenkė kastetu į veidą

Gyvenamąją vietą Lietuvoje deklaravo
virš 3 mln. žmonių

Klaipėdoje antradienį užpuolikui nepatiko vairavimo
stilius jis, įtariama, trenkė vyrui į veidą kastetu. Į teisėsaugą
kreipėsi 1983 metais gimęs vyras ir pranešė, kad
Debreceno gatvėje prie jo pribėgo nepažįstamas užpuolikas.
Užpuolikas trenkė į veido sritį bei pakaušį.

„Tele2“ pasiūlymas šeimoms: internetas namams nuo 2 Eur/
mėn., o modemas – 1 ct!

Mobiliojo ryšio bendrovė
„Tele2“ paruošė išskirtinius
interneto namams pasiūlymus klientams, savo vardu
turintiems bent 3 numerius
„Tele2“ tinkle.
Jie sau ir savo šeimoms gali
pasirinkti jų poreikius labiausiai atitinkantį „Tele2 Laisvo interneto“ planą tik nuo 2
Eur/mėn., o modemą gauti
dovanų vos už 1 ct!
„Kiekvienos šeimos poreikiai skirtingi, todėl joms reikalingas ir skirtingas interneto
duomenų kiekis. Mes siekiame, kad „Tele2“ klientai rastų
būtent sau ir savo šeimai patraukliausius namų interneto
pasiūlymus, todėl parengėme
įvairių paketų, kurie skiriasi
pagal gigabaitų kiekį“, – sako
„Tele2“ pardavimų direktorė
Vaida Burnickienė.
Jeigu turite bent tris balso
numerius, registruotus vienu
vardu ir vienu mokėtojo kodu,
sau geriausią pasiūlymą išsirinkti ir juo pasinaudoti galite iš karto. Užpildykite formą
internetinėje svetainėje www.
tele2.lt arba užsukite į bet kurį
„Tele2“ saloną.
„Tele2 Laisvas internetas“
namams – vos nuo 2 Eur/
mėn.
Būti „Tele2“ šeimos dalimi tikrai verta – šiuo metu
klientai, savo vardu operatoriaus tinkle turintys bent 3

numerius, gali rinktis net iš 4
„Šeimos interneto“ namams
planų.
Tiems, kurie ieško itin pigaus interneto namams pasiūlymo, rekomenduojama
rinktis planą su 30 GB duomenų. Akcijos metu šis planas kainuoja vos 2 Eur/mėn.
(kaina ne akcijos metu – 11
Eur/mėn.). Šis pasiūlymas,
pasirašius 18 mėn. sutartį, galioja turintiems bent 3 „Tele2“
balso paslaugų numerius, kurie yra registruoti vieno vartotojo vardu.
Šeimos, kurioms reikia daugiau interneto duomenų, gali
rinktis planą su 50 GB. Dabar
šis planas kainuoja vos 4 Eur/
mėn. (kaina ne akcijos metu –
15 Eur/mėn.). Šis pasiūlymas,
pasirašius 18 mėn. sutartį, galioja turintiems bent 3 „Tele2“
balso paslaugų numerius, kurie yra registruoti vieno vartotojo vardu.
Ne tik naršantiems internete, bet ir žiūrintiems filmus ar
vaizdo įrašus realiu laiku, taip
pat dažnai besiklausantiems
muzikos ar žaidžiantiems
žaidimus, patariama rinktis
interneto namams planą su
100 GB duomenų. Šiuo metu
jis kainuoja vos 8 Eur/mėn.
(kaina ne akcijos metu – 19
Eur/mėn.). Šis pasiūlymas,
pasirašius 18 mėn. sutartį, galioja turintiems bent 3 „Tele2“

ATKelta IŠ 5 p.
atvažiuoja ir kiti giminaičiai,
nes kaime surasti pagalbininkų būtų sunku. Artimieji padeda nuimti ir derlių, kuriuo paskui pasidalinam. Du vaikai su
šeimomis gyvena Lietuvoje, o
kiti du – užsienyje, Anglijoje ir
Vokietijoje. Vasarą sulaukiam
ir anūkų, kurių yra ne taip
mažai – visas šešetas. Dukra
su vyru perėmė mūsų buvusį
ūkį ir jame sėkmingai dirba.
Mes dabar rūpinamės sodu
ir tuo, kas jame auga. Vien tik
sulčių išspaudžiam per 200
litrų. Štai vynuogių sultys gerai tiems, kas turi problemų su
širdimi, serbentų sultys irgi la-

bai naudingos mūsų organizmui, ypač žiemą, kai trūksta
vitaminų. Nemažai obuolių ir
kriaušių parduodam pagal sutartis maitinimo
įmonėms. Šiais
metais derlius
menkesnis, tad
ir sutartis vykdyti sunku“, – sako
moteris.
Didelė jėga yra
giminė, kai tarpusavio ryšiai tvirti,
kai vieni kitiems
padeda, kai kartu dalijasi ne tik derlių, bet ir
jo auginimo rūpesčius.
O kaime gyventi gera – gra-

balso paslaugų numerius, kurie yra registruoti vieno vartotojo vardu.
Aktyviausiems internautams rekomenduojamas neribotas namų internetas. Visą akcijos laikotarpį jį įsigyti
galima vos už 13 Eur/mėn.
(kaina ne akcijos metu – 24
Eur/mėn.). Šis pasiūlymas,
pasirašius 18 mėn. sutartį, galioja turintiems bent 3 „Tele2“
balso paslaugų numerius, kurie yra registruoti vieno vartotojo vardu.
Turėdami mažiau numerių ir norėdami pasinaudoti
šiais pasiūlymais, tiesiog pakvieskite šeimos narius ar
draugus prisijungti prie „Tele2“ šeimos.
Vienam klientui galima sudaryti tik vieną „Šeimos interneto“ pasiūlymo sutartį. Jei
per sutarties laikotarpį bent
vienas numeris yra nutraukiamas, už „ Tele2 Laisvo interneto“ planus mokama atitinkamai: 30 GB – 11 Eur/mėn.,
50 GB – 15 Eur/mėn., 100 GB
– 19 Eur /mėn., neribotas internetas – 24 Eur/mėn. ir pradinės įmokos 1 Eur bei 2 Eur/

Kaime darbų netrūksta visais metų laikais
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ži aplinka, pavasarį žydi sodas,
vėliau brandina vaisius, dera
uogos, žydi gėlės, o sode dar
ir bitės dūzgia, žiedus apdul-

kina, medutį surenka. Ir didelė
giminė, kaip bičių šeima, dirba ranka rankon, atsiremdami

mėn. modemo mokesčiai. Pasiūlymo laikas ribotas.
Modemas – vos už 1 ct!
Tai dar ne viskas. Klientai,
pasinaudoję bet kuriuo iš akcijoje dalyvaujančių „Šeimos
interneto“ pasiūlymų – modemą galės įsigyti tik už vieną centą.
Šis modemas ypatingas savo paprastu prijungimu, kuriam nereikia nei daug vietos,
nei daug laidų. Norint pradėti naudotis namų internetu,
tereikia trijų dalykų – modemo, „Tele2 Laisvo interneto“
SIM kortelės ir rozetės. Modemu ir SIM kortele pasirūpins
„Tele2“ darbuotojai, o viskas,
ką reikia turėti namuose, tai
– rozetė.
Dar vienas labai patogus
„Tele2“ namų interneto privalumas – tai galimybė juo
naudotis bet kurioje Lietuvos
vietoje, nes ryšys nėra susietas prie gyvenamosios vietos
adreso ir veikia net 99 proc.
šalies teritorijos. Tai ypač patogu keliaujantiems ar dažnai
vykstantiems į sodybą – modemą galėsite pasiimti kartu
su savimi. 
vienas į kito petį.
Sodyba didelė, tad ir želdinius bei poilsio erdves galima formuoti kaip patinka.
Sodyboje iškastas tvenkinys,
kuriame žydi vandens lelijos,
puošia padaryti
tilteliai, o pievutėje galima puikia
leisti laisvalaikį –
čia gali žaisti vaikai, po darbų pailsėti suaugusieji.
Onutė džiaugiasi visais giminaičiais, neskirstydama čia mano, o čia
– vyro. Visi mylimi,
brangūs ir laukiami didelėje
Navickų sodyboje Kašonių
kaime.

Savo gyvenamąją vietą vienoje iš Lietuvos savivaldybių
deklaravo virš 3 mln. žmonių, skelbia Registrų centras.
Per devynis šių metų mėnesius Lietuvoje gyvenamąją
vietą deklaravusių žmonių skaičius sumažėjo 2,4 tūkst.
ir spalio 1-ąją siekė 3,03 mln.

Popiežiaus homilija: sekmadienis be
Dievo Žodžio nebūtų šventė
Jei priimame Dievo Žodį į širdį, jis pripildo mus
džiaugsmo, sakė popiežius
Pranciškus ketvirtadienio
rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.
Mišių pirmajame skaitinyje kalbama apie Įstatymo
pagerbimą – Dievo Žodžio
šventę, surengtą Jeruzalėje
Izraelio tautai sugrįžus iš
tremties.
„Valdytojas Nehemijas,
Rašto mokovas kunigas
Ezdaras ir levitai kreipėsi į
tautą: „Šiandien yra šventė
Viešpaties, jūsų Dievo, garbei“. Mums tokia diena yra
sekmadienis, – sakė popiežius. Sekmadienis – tai Dievo tautos susitikimo su savo
Viešpačiu diena, mūsų šeimos susitikimo su Viešpačiu
diena. Šią dieną aš susitinku
su Viešpačiu. Tai susitikimo
diena. Viešpaties diena.“
Ketvirtadienio Mišių skaitinyje sakoma, kad žmonės,
girdėdami skaitomą Dievo
Žodį, verkė iš džiaugsmo.
„Kas dedasi mano širdyje,
kai girdžiu Dievo Žodį? Ar

dėmesingai klausausi Dievo
Žodžio? Leidžiu, kad jis paliestų mano širdį, ar žiūriu į
lubas ir galvoju apie ką kita? Gal Dievo Žodis įeina pro
vieną ausį, o pro kitą išeina
nepasiekdamas širdies? Kai
Žodis pasiekia širdį, verkiame iš džiaugsmo. Sekmadienis be Dievo Žodžio nebūtų šventė. Nehemijas sakė
žmonėms: „Eikite, gerai pavalgykite ir išgerkite saldaus
vyno! Šio to pasiųskite ir
tiems, kurie patys nieko neturi, nes šiandien yra šventė
Viešpaties garbei. Nebūkite susirūpinę, nes džiaugimasis Viešpačiu yra mūsų
stiprybė!“ Dievo Žodis mus
pradžiugina. Susitikimas su
Dievo Žodžiu mus pripildo
džiaugsmo ir šis džiaugsmas yra mūsų stiprybė.
Krikščionys yra džiaugsmo
žmonės, nes priima Dievo
Žodį į širdį ir nuolat trokšta
jį girdėti. Tai žinia, šiandien
skirta mums visiems. Paklauskime savęs: kaip klausomės Dievo Žodžio? O gal
nesiklausome? Kaip susitinkame su Viešpačiu, su Jo
Žodžiu Šventajame Rašte?
Ar tikime, kad Viešpaties
dovanojamas džiaugsmas
yra mūsų stiprybė? Liūdesys nėra mūsų stiprybė“, –
kalbėjo Pranciškus.
VATICANNEWS

Ir katalikai juokiasi...

Tilikijos dykumoje gyveno du vienuoliai. Vienas buvo tikras darboholikas, antras mieliau pasidaryti sau
šventę nei dirbti. Pirmasis
kartą pasakė:
– Darbas, brolau, saldina
gyvenimą.
– Ne visi mėgsta saldumynus, – atsakė antrasis.

PRIE VYTAUTO KALNO
Azijos akcijų rinkos pasidavė smukimo
tendencijai



Registrų centras: NT rinka išlieka aktyvi

Nekilnojamojo turto rinka Lietuvoje išlieka aktyvi,
sako Registrų centro atstovas. Pasak įmonės Duomenų
atvėrimo skyriaus vadovo Pauliaus Rudzkio, „atšalimas“
metų viduryje NT rinkoje tebuvo laikinas. Pasak
Registrų centro, tipinis buto pirkėjo paveikslas – du
vaikus turinti šeima, kurios narių amžius 40–59 metų.

JAV ir Europos biržose trečiadienį įsivyravusi smukimo
tendencija ketvirtadienį pasiekė ir Azijos bei Ramiojo
vandenyno regiono akcijų rinkas. Neigiamą poveikį daro
naujų JAV muitų įvedimas europietiškoms prekėms, taip pat
nuogąstavimai dėl pasaulio ekonomikos augimo lėtėjimo.
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Pagerbti Birštono savivaldybės Socialiniai darbuotojai

Rugsėjo 26 d. Birštono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus darbuotojai, Nemajūnų dienos centro ir Neįgaliųjų draugijos socialinės darbuotojos ir socialinių darbuotojų padėjėjos
dalyvavo Lietuvos socialinių darbuotojų pagerbimo
šventėje.
Šventė vyko Savivaldybės
didžiojoje salėje.
Šventės metu Socialinės paramos skyriaus vedėja Milda
Astašauskienė savo Skyriaus

kolegėms dėkojo už paramą
ir patarimus, susiklausymą,
kitų įstaigų darbuotojoms –
už pasiaukojantį darbą. Meilės ir šilumos kupinais sveikinimais dalijosi ir Birštono socialinių paslaugų gavėjai, kurių palinkėjimai buvo įrašyti,
o renginio metu paviešinti.
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, sveikindama šventės proga, džiaugėsi, jog Birštono savivaldybė
garantuoja pagalbą absoliučiai visiems, kuriems joms
reikia. Merė džiaugėsi, kad

Birštono savivaldybės socialinės darbuotojos savyje turi daug meilės, atsidavimo ir
pareigos jausmo.
Šiais metais mero padėkomis buvo apdovanotos: Ona
Simanaitienė – už ilgametį
ir nuoširdų darbą, jautrumą
ir atidumą žmonėms; Iveta
Simanaitytė – už kantrybę,
jautrumą, malonų bendravimą, kūrybišką požiūrį į savo
darbą; Danguolė Padelskienė – už ilgametį ir nuoširdų
darbą. Ji Neįgaliųjų draugijoje dirba ir paslaugas teikia

Artėjant Tarptautinei mokytojų dienai, šiemet, kaip
ir kasmet, buvo organizuoti
tradiciniai „Metų mokytojo“
rinkimai ir mokytojų apdovanojimai.
Apdovanojimams pateiktas
kandidatūras, rekomendacijas analizavo Administracijos
direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
Rugsėjo 27 d., Birštono savivaldybės tarybos posėdžio
metu, artėjančios Mokytojų
dienos proga buvo pagerbti
patys geriausi Birštono mo-

kytojai. „Metų mokytoju“ buvo išrinkta ir diplomu bei piniginiu 1000 eurų prizu apdovanota Birštono gimnazijos
anglų kalbos mokytoja metodininkė Birutė Sinkevičienė.
Mokytoja gimnazijoje dirba
nuo 1994 m., yra aktyvi gimnazijos projektinės veiklos
koordinatorė. Vadovavo keturiašaliui Erasmus+ projektui ,,Totalitarizmas Europoje“.
2019 m. parengė paraišką ir
laimėjo penkiašalį Erasmus+
projektą demokratijos tema.
2019 metais mokytoja antrą
kartą organizavo mokinių

vykimą į tarptautinę jaunimo
stovyklą Slovakijoje. 2019 m.
mokytojos I kl. mokinys, laimėjęs FLEX konkursą, išvyko
vienerių metų studijoms į JAV.
Ji yra išugdžiusi ne vieną valstybinio anglų kalbos brandos
egzamino šimtukininką.
Merės padėkas už puikų pedagoginį darbą, profesionalumą gavo:
Laima Jusienė – ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“
projektinių veiklų dalyvė ir
iniciatorė, Birštono savivaldybės Vaiko gerovės komisijos

jau 10 metų. Merės padėka
įteikta ir Socialinės paramos
skyriaus vedėjai Mildai Astašauskienei, kuri nors ir neilgai vadovauja šiam skyriui,
tačiau indėlis juntamas.
Po oficialiosios sveikinimų
dalies nominantai ir renginio
dalyviai skanavo šia progai
iškeptą tortą, bendravo vieni
su kitais.
Socialiniai darbuotojai, telydi Jus šypsena, ištvermė ir
puiki sveikata!
Birštono savivaldybės
informacija 

Gerbiami mokytojai,
Mokytojo misija – ypatinga, tai išminties, kantrybės, nuoširdumo, profesionalumo lydimas darbas, kuriame svarbiausia
– ugdyti, auklėti, šviesti. Jaunajai kartai Jūs dovanojate žinias, ugdote gyvenimiškas vertybes, formuojate kaip asmenybes, skatinate siekti tikslų.
Linkime, kad su moksleiviais, jų tėveliais, švietimo bendruomene, Jus sietų pasitikėjimas, draugystė, nuoširdus dalijimasis žiniomis. Kuo geriausios kloties kasdieniuose darbuose,
tolerancijos, nuoširdumo ir puikios sveikatos.
Su Tarptautine mokytojų diena!
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė
Administracijos direktorė Jovita Tirvienė

Artėjančios Tarptautinės mokytojų dienos proga apdovanoti geriausi Birštono savivaldybės mokytojai
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narė; Dalia Garmuvienė – nuo
įstaigos įkūrimo 1989 m. jau
30 metų dirbanti ikimokyklinės grupės mokytoja Birštono
lopšelyje-darželyje „Giliukas“;
Romanas Lykovas – Birštono meno mokyklos gitaros

mokytojas. Romanas rengia
mokinių ansamblius festivaliams ir koncertams, aranžuoja kūrinius. Aktyviai dalyvavo
projekte ,,Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas Birštono savivaldybėje.

Padėką taip pat gavo Vidutė
Berteškienė, nuolat ieškanti
naujų metodų, kad jos dėstomos chemijos pamokos būtų
mokiniams patrauklios ir įdomios. Su mokiniais dalyvavo
Lietuvos moksleivių STEAM
konkurse „Mūsų eksperimentas“ užėmė I ir II vietas. Už tai
jie apdovanoti kelione į Berlyną bei Klaipėdą.
Sveikiname mokytojus ir
džiaugiamės jų įvertinimu
Birštono savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija 
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Lietuva ir Baltarusija sieks didinti
tranzitinių krovinių srautus

Australijoje pirmą kartą rastas vienas
nuodingiausių grybų iš Japonijos

Lietuva ir Baltarusija ketina pritraukti daugiau tranzitinių
krovinių. Lietuva ir Baltarusija sieks dar sutrumpinti
valstybių sienos kirtimo laiką, gerinti kelionių sąlygas,
padidinti pasienio punktų pralaidumą, pradėti reguliarius
laivų reisus tarp Gardino ir Druskininkų.

Australijos šiaurėje pirmą kartą buvo rastas vienas
nuodingiausių pasaulio grybų – už tūkstančių kilometrų
nuo savo gimtųjų buveinių Japonijos ir Korėjos kalnuose.
Podostroma cornu-damae rūšies egzempliorių Kernso
priemiestyje aptiko vietos fotografas.

Rugsėjo 27 d. Birštono tarybos posėdis ir svarbiausi jo sprendimai
Rugsėjo 27 d., penktadienį,
vyko Birštono savivaldybės
tarybos posėdis, kuriame
buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams
svarbūs sprendimai.
Tarybos posėdžio pradžioje Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė pasveikino visus Pasaulinės turizmo dienos proga, Socialinių
darbuotojų dienos proga,
artėjančios Policijos-Angelų
sargų dienos ir Pagyvenusių
žmonių dienos progomis.
Buvo pasveikinti ir Savivaldybės mokytojai, artėjančios
Mokytojų dienos proga. „Metų mokytoju“ buvo išrinkta ir
diplomu bei piniginiu 1000
eurų prizu apdovanota Birštono gimnazijos anglų kalbos
mokytoja metodininkė Birutė Sinkevičienė. Merės padėkas už puikų pedagoginį darbą, profesionalumą gavo:
Laima Jusienė – ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ projektinių veiklų dalyvė
ir iniciatorė, Birštono savivaldybės Vaiko gerovės komisijos narė; Dalia Garmuvienė
– nuo įstaigos įkūrimo 1989
m. jau 30 metų dirbanti ikimokyklinės grupės mokytoja
Birštono lopšelyje-darželyje
„Giliukas“; Romanas Lykovas
– Birštono meno mokyklos
gitaros mokytojas. Romanas
rengia mokinių ansamblius
festivaliams ir koncertams,
aranžuoja kūrinius. Aktyviai
dalyvavo projekte ,,Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas Birštono
savivaldybėje. Padėką taip
pat gavo Vidutė Berteškienė,
nuolat ieškanti naujų metodų, kad jos dėstomos chemijos pamokos būtų mokiniams patrauklios ir įdomios.
Su mokiniais dalyvavo Lietuvos moksleivių STEAM konkurse „Mūsų eksperimentas“
užėmė I ir II vietas. Už tai jie
apdovanoti kelione į Berlyną
REKLAMA

bei Klaipėdą.
Taryba pritarė sprendimui
perimti Birštono savivaldybės nuosavybėn šiuo metu
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie LR aplinkos ministerijos patikėjimo
teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą – apžvalgos
bokštą Birštone, Bokšto al.
25. Apžvalgos bokštas įrengtas pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie
Aplinkos ministerijos ir Birštono savivaldybės administracijos partnerystės sutartį, projekto „Kraštovaizdžio
vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ veikloms įgyvendinti. Pagal partnerystės
sutartį Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Nemuno kilpų regioniniame parke (Birštone, Bokšto al. 25) pastatė
51,53 m aukščio apžvalgos

Posėdžio metu Taryba patvirtino patikslintus Birštono
savivaldybės būsto fondo sąrašą ir Birštono savivaldybės
socialinio būsto fondo sąrašą. Per metus yra pasikeitę keleto būstų duomenys:
atlikus remontą, pasikeitė
būstų plotai, būstai išbraukti
iš socialinių būstų sąrašo bei
siūloma į sąrašus įrašyti būstų inventorinius numerius,
naudingus plotus ir unikalius numerius. Šie patikslinimai sudarytų galimybę atlikti greitesnę būstų duomenų
paiešką. Priėmus sprendimo
projektą, Birštono savivaldybės būstų fondo bendra duomenų suvestinė būtų tokia:
socialiniai būstai iš viso – 48
(mieste – 41, kaime – 7), tarnybiniai būstai (mieste – 4),
kiti (savivaldybės) būstai iš
viso – 33 (mieste).
Taryba pritarė sprendimui

žiūros ir plėtros programos
finansavimo lėšų vietinės
reikšmės keliams Birštono
savivaldybei pagal suteiktų
nakvynių viešbučiuose poilsio įstaigose, sveikatingumo
įmonėse skaičių paskirstymo 2019 metais objektams
sąraše nurodytų objektų
viešuosius pirkimus, buvo
sutaupyta lėšų. Siūloma į minėtą objektų sąrašą įtraukti
3 naujus objektus: Birštono
seniūnijos vietinės reikšmės
kelio BR-42 (Matiešonys–Puzonys) atkarpos remontas,
Jaunimo g. šaligatvio atkarpos nuo Kęstučio g. iki pėsčiųjų perėjos remontas, S.
Dariaus ir S. Girėno g. įvažiavimo į Druskupio g. 4, šaligatvių remontas.
Taryba nutarė patikslinti
du vietinio (priemiestinio)
reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus: Biršto-

bokštą. 2019 m. liepos 10 d.
yra surašyta deklaracija apie
apžvalgos bokšto statybos
užbaigimą ir valstybės nuosavybė Nekilnojamojo turto registre yra įregistruota
2019 m. rugsėjo 2 d. Apžvalgos bokštas, kurio įsigijimo
vertė – 669.130,00 Eur, yra
įrengtas valstybei nuosavybės teise priklausančiame
0,1281 ha ploto žemės sklype, Birštone, Bokšto al. 25,
kurį pagal 2018 m. vasario
14 d. valstybinės žemės panaudos sutartį valdo Birštono savivaldybė.

parengti juridinį pagrindą
2019 metais naudoti Birštono savivaldybei Kelių priežiūros ir plėtros programos
skiriamas kurortų tikslines
lėšas konkretiems objektams, kurie parinkti vadovaujantis Birštono savivaldybės tarybos patvirtintu
Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti
ir saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti naudojimo tvarkos
aprašu. Įvykdžius Kelių prie-

no AS–Nemajūnai–Siponys,
Birštono AS–Nemajūnai–Šilėnai–Siponys, pratęsiant autobuso važiavimo iki Šilėnų
sodų laikotarpį iki šių metų
spalio 31 d. Pagal šiuo metu
su vežėju suderintą keleivių
vežimo tvarkaraštį, autobusas maršrutu Birštono AS–
Nemajūnai–Šilėnai–Siponys
į Šilėnų kaime esančius sodus važiuos iki šių metų rugsėjo 30 d. Yra gautas Šilėnų
sodininkų bendrijos „Nemunas“ pirmininko prašymas šį
terminą nukelti iki šių metų
spalio 31 d., sudaryti sąly-

gas dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama
investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
veikloje „Parama vietiniams
keliams“ bei gauti finansavimą Birštono savivaldybės
administracijos projektui
„Vietinės reikšmės kelio BR7 (A16–Škėvonys) atkarpos
kapitalinis remontas“. Taryba pritarė sprendimui atlikti
vietinės reikšmės kelio BR-7
atkarpos Škėvonių kaimo teritorijoje kapitalinį remontą, įrengiant asfalto dangą ir
drenažo sistemas. Projekto
preliminari biudžeto suma
– apie 250 tūkst. Eur, iš jų
– 200 tūkst. Eur (80 proc.)
sudaro ES lėšos, 50 tūkst.
Eur (20 proc.) – Savivaldybės
bendrojo finansavimo lėšos.
Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai.
Taip pat Taryba pritarė
sprendimui sudaryti sąlygas dalyvauti 2014–2020 m.
Europos Sąjungos finansinio
laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo
programos Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programoje ir gauti finansavimą bendro Birštono
savivaldybės administracijos
ir Raczki valsčiaus (Lenkija) administracijos projekto
„Bendri veiksmai siekiant
pagerinti paveldo turizmą
abipus sienos“ (toliau – Projektas) rengime ir įgyvendinime. Rengiamo projekto
tikslas – skatinti turizmo plėtrą kultūros paveldo objektuose bei vykdyti kultūrinius
mainus pasienio teritorijose.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti garso,
vaizdo ir apšvietimo sistemas Kurhauzui bei Birštono
kultūros centrui.
Taip pat buvo pritarta
sprendimui sudaryti sąly-

gas dalyvauti 2014–2020 m.
Europos Sąjungos finansinio
laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo
programos Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programoje ir gauti finansavimą bendro Birštono
savivaldybės administracijos ir Lapy ligoninės (Lenkija) administracijos projekto
„Bendri veiksmai stiprinantys tarpvalstybinę sveikatos
priežiūros sistemą Lietuvos–Lenkijos pasienyje“ (toliau – Projektas) rengime ir
įgyvendinime. Šio projekto
tikslas – stiprinti sveikatos
priežiūros paslaugas Birštono pirminės sveikatos priežiūros centre, įsigyjant reikalingą medicininę įrangą,
rengti bei įgyvendinti sveikatos stiprinimo programas,
kelti medicinos personalo
kvalifikaciją, dalyvaujant mokomuosiuose vizituose pas
projekto partnerį.
Buvo pritarta ir sprendimui sudaryti sąlygas dalyvauti 2014–2020 m. Europos
Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V–A Lietuva–
Lenkija bendradarbiavimo
programoje ir gauti finansavimą bendro Birštono savivaldybės administracijos ir
Lenkijos Punsko apskrities
administracijos projekto „Patrauklios Punsko ir Birštono
viešosios erdvės: Paveldas.
Konkurencingumas. Tvarus
turizmas“ (toliau – Projektas) rengime ir įgyvendinime. Šio projekto tikslas – skatinti turizmo plėtrą, Birštono
mieste, Vytauto parko teritorijoje, įrengti orkestrinę,
petankės pavėsinę, šachmatinę su įranga bei lauko vandentiekio tinklus į gertuves,
siekiant puoselėti istorinio
kurorto tradicijas ir keistis
gerąja patirtimi su projekto
partneriu. Projekto partneris
– Lenkijos Punsko apskrities
administracija.
Birštono savivaldybės
informacija 
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Briuseliui atšaukus vizitą, L. Linkevičius
nevyks į Baltarusiją

Šiaurės Korėja ketvirtadienį patvirtino, kad išvakarėse
išbandė „naujo tipo“ iš povandeninio laivo paleidžiamą
balistinę raketą, Vašingtonui išreiškus susirūpinimą dėl
šio žingsnio likus vos kelioms dienoms iki planuojamo
įstrigusių branduolinių derybų pratęsimo.

„Bočiai“ gražiai paminėjo savo veiklos 20-metį

Birštono meno mokyklos kolektyvas Pasaulinę
muzikos dieną paminėjo Valdovų rūmuose

Stasė

REKLAMA



Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo
paleido balistinę raketą

Europos Sąjungos diplomatinei tarnybai atšaukus vizitą
į Minską, Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius nevyks į Baltarusiją. Lietuvos vyriausybė
pastaruoju metu ėmėsi žingsnių užmegzti gilesnį dialogą su
Baltarusijos valdžia.

ASIPAVIČIENĖ
Spalio 1-ąją Birštono „Bočių“ bendrija minėjo ne
tik Pasaulinę pagyvenusių
žmonių dieną, bet ir savo
veiklos 20-mečio jubiliejų.
Birštono „Bočių“ bendrija įkurta 1999 metais, o jos
pirmasis pirmininkas buvo
Juozas Jaruševičius (1999–
2000). Vėliau jo darbus tęsė
Teresė Murauskaitė (2000–
2001), po jos penkerius metus bendrijai vadovavo Stanislava Skripskytė (2001–
2006), o nuo 2006 metų šį
atsakingą darbą dirba Julija
Barutienė.
Bendrijos pirmininkė pasveikino visus susirinkusius
į jubiliejinę šventę „20 metų
auksinio rudens taku“ ir linkėjo kuo geriausios sveikatos, geros nuotaikos bei prasmingų darbų.
Renginį vedė „Bočių“ bendrijos pirmininkės pavaduotoja Aldona Milda Valatkienė
ir Leonas Barutis. Jie pristatė
bendrijos veiklą per 20-ies
metų laikotarpį.
Žmogaus gyvenime 20 metų – ženklus laiko tarpas. „Bočių“ bendrija per tokį laiką
taip pat nuveikė daug prasmingų darbų, daug keliavo,
daug pamatė, surado begalę
draugų ir bendraminčių.
„Bočių“ bendrija savo veiklą grindžia narių iniciatyva,
kuri būtų įdomi, naudinga
jiems patiems, visuomenei,
skatintų tobulėti ir nepaskęsti kasdienybėje. „Bočių“
bendrija yra gausiausia iš
visų Birštono savivaldybėje
veikiančių visuomeninių organizacijų ir savo gretose vienija apie 160 narių. Senjorai
propaguoja sveiką gyvenimo

ŠEŠTAdienis,
2019 m. SPALIO 5 d.,
naujasis gĖlupis
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Teresė Murauskaitė

būdą, savišvietą, plėtoja savitarpio pagalbą, palaiko ir diegia tautines vertybes.
„Iš savo gyvenimo rudenio
mes žvelgiame į gražųa gamtoje esantį spalvingą rudenį.
Juk senti – ne menas, menas
yra nugalėti senatvę ir ją atitolinti“, – sakė L. Barutis.
Savo gyvenimą senjorai
turtina pažindami naujus
dalykus, atsidėdami savo pomėgiams, kurdami tradicijas,
keliaudami, organizuodami
renginius, rengdami talkas,
lankydami sergančiuosius,
kartu švęsdami šventes, dalyvaudami saviveikloje ir mokymuose. Bočių choras „Sidabrinė gija“ koncertuoja ne
tik Birštone įvairiomis progomis, bet išvyksta ir į kitus
rajonus pas savo bičiulius.
Pasidžiaugti brandžios
jaunystės jubiliejumi atvyko Birštono „Bočių“ bičiuliai
iš Varėnos, Marijampolės,
Kaišiadorių, Jonavos ir net iš
Pasvalio. „Bočių“ kolektyvą
sveikino LR Seimo narys, žemės ūkio ministras Andrius
Palionis ir jo padėjėja, Birštono savivaldybės merės pa-

vaduotojas Vytas Kederys,
administracijos direktorė
Jovita Tirvienė, savivaldybės
gydytoja Eglė Grinevičienė
ir visuomeninių organizacijų bei valstybinių įstaigų
atstovai, taip pat Lietuvos
pensininkų sąjungos „Bočiai“
valdybos narys Donatas Papaurėlis.
V. Kederys ir J. Tirvienė labiausiai nusipelniusiems, aktyviausiems Birštono „Bočių“
bendrijos nariams įteikė merės Nijolės Dirginčienės pasirašytas padėkas. Jas gavo Julija Barutienė, Aldona Milda
Valatkienė, Judita Vyšniauskienė, Genovaitė Valatkienė,
Onutė Kurapkienė, Angelė
Glatkauskienė ir Teresė Murauskaitė.
Vėliau koncertavo, sveikino ir dovanėles teikė svečiai.
Po oficialiosios dalies ir koncertų vyko bendra vakaronė „Viešnagė Birštone“. Jos
metu svečiai ir birštoniečiai
galėjo artimiau pabendrauti, pasidžiaugti, kad gyvenimas einant auksiniu rudens
taku taip pat įdomus ir prasmingas.

ASIPAVIČIENĖ
Antradienio, spalio 1-osios,
vakarą Valdovų rūmuose
vyko iškilminga muzikų
šventė.
Pasaulinę muzikos dieną
kartu švęsti pakvietusi Lietuvos muzikų sąjunga (LMS)
šventinio vakaro metu apdovanojo ir 2019 m. „Auksinio
disko“ laureatus. Šioje įspūdingoje šventėje dalyvavo
ir Birštono meno mokyklos
vokalinis ansamblis, direktorė Laimutė Raugevičienė,
pavaduotoja Olga Zubavičienė, mokytojos Reda Černiauskienė ir Ramunė Liutvynskienė.
Vien faktas, kad Birštono
meno mokyklos vokalinis
ansamblis turės garbę pasirodyti Valdovų rūmų scenoje yra didžiulis pasiekimas
ir garbė.
Jaunieji dainininkai ir jų
mokytojai labai jaudinosi laukdami atsakingo momento, tačiau viskas vyko
sklandžiai, dainininkai buvo gražiai sutikti ir maloniai
priimti, o jaudulys visai atslūgo, kai juos padrąsino
LMS prezidentė prof.
Audronė Žigaitytė-Nekrošienė.
Prasidėjus šventiniam vakarui, prof.
A. Žigaitytė pasakojo
apie didžiosios muzikų šventės istoriją,
apie Lietuvos muzikų
sąjungą ir jos misiją.
Profesorė kalbėjo,
kad Pasaulinę muzikos dieną visada sie-

kiama atkreipti dėmesį į
jaunus, dar tik žengiančius
į didžiąsias scenas muzikus.
„Ne viską geba padaryti valstybinės institucijos, dar nemažai svarbių dalykų lieka
paraštėse. Mes turime matyti
visą muzikos lauką, pastebėti
jaunus talentus ir pasirūpinti
meno kūrėjų statusu. Muzikų
sąjunga užtikrina ateinančių talentingų kartų buvimą
scenoje, o nueinančių – orią
senatvę ir buvimą muzikų
bendruomenėje, galimybę
dalintis patirtimi ir savo nuomone. Mes išmokome pastebėti jaunus talentus ir tai darome Birštono vasaros menų
akademijoje jau 7 metus, kur
patyrę muzikos meistrai dirba su jaunimu“, – pasakojo A.
Žigaitytė.
Pasak LMS prezidentės,
šiais metais buvo nuspręsta
sujungti svarbiausius Lietuvos muzikų sąjungos renginius ir surengti vieną didelę
šventę. Kadangi pastaraisiais
metais LMS išskirtinai daug
dėmesio rodo Birštono vasaros menų akademijai, tad
ir savo šventę paikvietė aktyviausius jos dalyvius, artimiausius bičiulius bei partnerius.

Valdovų rūmų scenoje,
greta „Auksinio disko“ laureatų, pasirodė ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų
mokyklos, Šiaulių Sauliaus
Sondeckio menų gimnazijos, Birštono meno mokyklos moksleiviai. Birštoniečiai dainavo lietuvių liaudies
dainą „Strazdas“.
Po jaunųjų talentų pasirodymo vyko „Auksinio disko“
laureatų apdovanojimas ir jų
pasirodymas.
„Auksinio disko“ savininkais tapo Raimondas Sviackevičius (akordeonas), Vaidas Vyšniauskas (Kristianas
Benediktas) (tenoras), choras „Vilnius“ (meno vadovas
ir vyriausiasis dirigentas
Artūras Dambrauskas), ansamblis „Subtilu-Z“: Laurynas Vaitkus, Povilas Velikis,
DmitrijusMihailovas ir Vytautas Švažas.
Didžioji muzikų šventė paliko jauniesiems talentams
didelį įspūdį. Vien tai, kad jie
turėjo progą pakilti į Valdovų
rūmų sceną, yra puiki paskata siekti didesnių laimėjimų.
Juk ir prof. A. Žigaitytė priminė, kad kasdienybė turi skatinti augti, tobulėti ir siekti
profesionalumo.
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A. Palionis: ŽŪM dirbs ir Vilniuje, ir Kaune

Čingischanas

PPO dėl „Airbus“ leido JAV įvesti muitus
7,5 mlrd. JAV dolerių vertės ES prekėms

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) greičiausiai dirbs ir Kaune,
ir Vilniuje, sako žemės ūkio ministras Andrius Palionis,
teigiantis, kad pats turėtų likti dirbti sostinėje. Pasak jo,
galutinai į perkėlimo klausimus atsakys darbo grupė, šiuo
metu vertinanti ministerijos informacijos srautus, skyrių
bendradarbiavimą ir ryšius su pavaldžiomis įstaigomis.

KąmesžinomeapieČingischaną? Beveik nieko, išskyrus tai,
kadšismongolųgenčiųkarvedys kadaise nukariavo didžiulęAzijosdalįirkėlėrimtągrėsmę visai Europai.
Krikščioniškuose viduramžių šaltiniuose Čingischanas
(apie 1155–1227) dažniausiai
vaizduojamas kaip kruvinas
barbaras, o jo imperija – laukinių žmonių ir pasibaisėtinų
papročių valdoma valstybė,
kurioje karaliauja tamsa, chaosas ir bedievystė. Šis mitas
ilgam įsitvirtino Europos istoriografijoje. Vakarų kultūros
žmonės ilgus šimtmečius bet
kokį barbarišką elgesį vertino kaip „mongolišką“, o pačius
mongolidus – kaip rasę, kurioje dominuoja negailestingi naikinimo instinktai. Bet ar
šie dar XX a. pradžioje populiarūs vertinimai buvo pagrįsti? Šiuolaikiniai mokslininkai
kategoriškai nesutinka su tokiais apibendrinimais. Vienas
jų – Jungtinių Valstijų etnografas, antropologijos profesorius
Jackas Weatherfordas.
Savo knygoje mokslininkas
paneigia sunkiai išjudinamus
stereotipus apie „niūrią, atsilikusią Rytų tironiją“. Remdamasis daugybe išlikusių šaltinių jis įrodo, kad Čingischanas
nebuvo pamišęs skerdikas,
kaip dažnai įsivaizduojama, bet
išmintingas, gana nuosaikus

Pasaulio prekybos organizacija (PPO) dėl neteisėtų
subsidijų, kurias Europos Sąjunga (ES) skyrė orlaivių
gamintojai „Airbus“, leido Jungtinėms Valstijoms
įvesti importo muitus 7,5 mlrd. JAV dolerių vertės
europietiškoms prekėms.

RENGINIAI BIRŠTONE
Spalio 5 d. 16:00 val. Vietų vardais į
mus protėviai kalba. Vieta: Birštono
kultūros centras

valdovas. Šios istorinės asmenybės sukurtoje ir išplėstoje
valstybėje stiprėjo kultūriniai
ir ekonominiai ryšiai, buvo uždrausti kankinimai, garantuota
tikėjimo laisvė. Čingischano ir
jo įpėdinių imperija nebuvo jokia tamsybių tamsybė, bet savo
laikmetį visiškai atitikusi ir kai
kur net aplenkusi viduramžių
valstybė. Bet svarbiausia yra
tai, kad Čingischano didybė nebuvo likimo dovana. Ją jis susikūrė pats, iš niekam nežinomo
stepių vaduko tapęs daugelio
kraštų nukariautoju.
Kodėl skaitytoją turėtų sudominti ši knyga? Ne tik todėl,
kad J. Weatherfordo „Čingischanas“ Vakarų pasaulyje tapo
bestseleriu ir sulaukė daugybės palankių vertinimų, o pats
karvedys istorikų pripažintas
viena reikšmingiausių asmenybių per visą žmonijos istoriją. Ši knyga padeda suprasti Europos ir Azijos istorijos vingius
bei jų įtaką, atspindį šiandienos
pasaulyje. 

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

Pabūkim su savimi, pabūkime drauge rudens
mavičienė savo pamąsty- senos, gražios lietuviškos ir
vakarą
muos sakė, kad rudenį, kai į liaudiškos dainos apie ilgesį,
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Spalio 11 d. 19:00 val. Kino filmas Jaukų rugsėjo 26-osios va„Nematoma“. Vieta: Birštono kultūros
karą Birštono seniūnijos
centras
salėje vos tilpo susirinkuSpalio 11 d. 19:00 val. 6-ių patieka- sieji į renginį „Rudenį dailų degustacinė vakarienė „Rudens nai suskambus“.
Padainuoti gražių lietudžiaugsmai“. Vieta: „Old Town Grill“
viškų dainų susirinko ne
restoranas
tik Birštono KC Birštono
Spalio 11 d. 19:00 val. Gyvos muzikos vienkiemio mišrus vokalivakarai - gitaros garsai. Vieta: Royal nis ansamblis, Birštono KC
Spa Residence
Nemajūnų vokalinis ansamSpalio 12 d. 18:00 val. Virtuvės šefo blis (vadovas Romualdas
Dariaus Dabrovolskio degustacinė va- Žukauskas), Siponių krašto
karienė. Vieta: Vytautas Mineral SPA bendruomenės ansamblis
(vadovas Gediminas JasineSpalio 15 d. 19:00 val. „Auksinis pro- vičius), bet ir svečiai – Prietas“ Birštone. Vieta: Birštono kultūros nų kultūros centro moterų
centras
ansamblis „Pienė“ (vadovė
Spalio 17 d. Konstitucijos egzaminas Aldona Šyvokienė) bei Kazlų
Rūdos Antanavo senjorų an2019. Vieta: Birštono savivaldybė
samblis „Viltis“ (vadovė Dalė
Spalio 18 d. 19:00 val.Fortepijono Kezevičienė).
rečitalis. Vieta: Birštono kurhauzas
Renginio vedėja Beata KliSpalio 18 d. 19:00 val.Gyvos muzikos
vakarai - gitaros garsai. Vieta: Royal
Spa Residence

žmogaus širdį ateina liūdesys ir nostalgija, norisi šiltai
apsiklojus, su karštos arbatos puodeliu rankose, nieko
negalvoti, o pabūti su savimi
vienumoje. Ruduo – tai metas, kai norisi pabūti su savo
mintimis ir apmąstymais. Tačiau labai gera kai kada paklausyti ir nostalgiškų dainų,
o gal net ir ašarą vienumoje
nubraukti, kai širdyje prisikaupia visko per daug...
Dainų vakarą pradėjo salės
šeimininkai Birštono kultūros centro Birštono vienkiemio bendruomenės mišrus
moterų ir vyrų ansamblis
(vadovė Inesa Rutkauskienė). Dainininkai atliko kelias
melodingas lietuviškas dainas, kartu kviesdami kitus
taip pat pabūti šį vakarą nuoširdžiais ir gražiomis lietuviškomis dainomis praskaidrinti atėjusį rudenį.
Visą vakarą Birštono seniūnijos salėje skambėjo

meilę, sukeliančios prisiminimus, nostalgiją rudeniui.
Tačiau buvo ir linksmų bei
nuotaikingų kūrinių, kuriuos
norėjosi dainuoti kartu.
Nors buvo savaitės vidurys, žiūrovų netrūko. Vadinasi, nors ir esame linkę tamsiais rudens vakarais pabūti
prie namų židinio, bet kartais
labai gerai išeiti ir pasidalinti
viltimi, gerumu ir džiaugsmu
su aplinkiniais.
Birštono savivaldybės merės pavaduotojas, Birštono
vienkiemio bendruomenės
pirmininkas Vytas Kederys
ir Birštono kultūros centro
direktorius Zigmas Vileikis
dainų vakaro dalyviams įteikė apdovanojimus – drožėjo, tautodailininko Sauliaus
Lampicko išdrožtus paukščius, kurie primins gražų rudens vakarą Birštone.
Dainų vakaras pasibaigė
visų dainininkų ir žiūrovų
bendra daina „Lietuva“.

Spalio 19 d. 18:00 val.Virtuvės šefo
Dariaus Dabrovolskio degustacinė
vakarienė. Vieta: Vytautas Mineral
SPA
Spalio 22 d. 19:00 val.„Auksinis protas“ Birštone. Vieta: Birštono kultūros
centras
Spalio 24 d. 18:00 val.Roko opera
„Priesaika“. Vieta: Birštono kultūros
centras
Spalio 25 d. 19:00 val.Gyvos muzikos
vakarai - gitaros garsai. Vieta: Royal
Spa Residence
Spalio 26 d. 18:00 val.Virtuvės šefo
Dariaus Dabrovolskio degustacinė
vakarienė. Vieta: Vytautas Mineral
SPA
Spalio 29 d. 19:00 val.„Auksinis
protas“ Birštone. Vieta: Birštono
kultūros centras
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.

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

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

ISSN 2538-9076
Laikraščio priedas „Prie Vytauto kalno“ leidžiamas nuo 2017 sausio 1 d..
Priedas leidžiamas šeštadieniais kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis
nemokamai arba prenumeruojamas atskirai.

TV PROGRAMA
Pietų Korėjoje taifūnas „Mitag“ pareikalavo
keturių gyvybių, dar dviejų žmonių ieškoma
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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
REKLAMA

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

SEKMADIENIS
SPALIO
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija 07:00
Vienuolynų kelias Lietuvoje. Saleziečiai ir paskirtojo kardinolo Sigito Tamkevičiaus pašaukimas į
kunigystę. 07:30 Klausimėlis 08:00 Tėčio reikalai
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite 09:00 Brolių
Grimų pasakos.Gyvybės
vanduo 10:00 Gustavo
enciklopedija 10:30 Mano
tėviškė. Maironis. 10:45
Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos)
bažnyčia. 10:55 Vyskupų
sinodo atidarymo šv. Mišios ir Angelo malda. Tiesioginė transliacija iš Vatikano. 13:20 Šventadienio
mintys 13:50 Mis Marpl 6.Nesibaigianti naktis
15:28 Loterija „Keno Loto“.”
15:30 Žinios. Orai 15:45
Istorijos detektyvai 16:30
Gyvenk be skolų 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
Duokim garo! 19:30 Savaitė 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.” 20:30
Panorama 20:52 Sportas.
Orai. 21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“ 21:30 Bloga mergaitė 22:30 Kartą
Niujorke 00:25 Purpurinė
Kairo rožė
06:35 Tomas ir Džeris
(184,185,186) 07:05 Broliai
meškinai. Nuotykių ieškotojai (31,32) 07:35 “Nickelodeon” valanda. Monstrai
prieš ateivius (24) 08:05
Berniukas Blogiukas (3)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (5) 09:00 KINO PUSRYČIAI Sparkas. Kosminė
istorija 10:50 Katinas su
skrybėle 12:25 Bukas ir
Bukesnis 14:35 Zūlanderis 16:20 Sveikatos namai
17:20 Teleloto 18:30 Žinios
19:20 Sportas 19:27 Orai
19:30 Šokio revoliucija
21:40 Šnipas iš U.N.C.L.E.
00:00 3000 mylių iki Greislando 02:20 Gelbėtojai

TV3

05:45 Televitrina 3 07:00
Vėžliukai nindzės 1/1s.
07:30 Aladinas 1/127s.
08:00 Elena iš Avaloro
1/23s. 08:30 Svajonių ūkis
6/3s. 09:00 La Maistas

11

Dirbantieji individualiai jau svarsto
veiklos alternatyvas

Pietų Korėjos pietinius ir rytinius rajonus užgriuvus
taifūnui „Mitag“ žuvo keturi žmonės ir dar dviejų ieškoma.
Virtinėje regionų iškrito rekordiškai daug kritulių. Šiaurės
Gjongsango provincijoje per valandą iškrito 104,5 mm
kritulių – tai didžiausias kritulių kiekis nuo 1971 metų.
ŠEŠTADIENIS

ŠEŠTAdienis,
2019 m. SPALIO 5 d.,
naujasis gĖlupis

Dirbančiųjų pagal individualios veiklos pažymą
apmokestinimą prilyginus darbo santykiams, dalis
verslininkų rinksis kitą veiklos formą, o kiti pasitrauks į
šešėlį, rašo „Verslo žinios“, remdamosi ekspertų ir rinkos
dalyvių vertinimais.

1/5s. 10:00 Pasaulis pagal
moteris 8/5s. 11:00 Svajonių sodai 3 12:00 Namai
13:50 Šuniškas gyvenimas
15:40 Princas ir aš. Karališkas medaus mėnuo 17:30
Visi mes žmonės 3/5s.
18:30 TV3 žinios 279 19:22
TV3 sportas 1 19:27 TV3
orai 279 19:30 X Faktorius
7/5s. 22:00 Paskutinė tvirtovė 00:05 Fantastiškas
ketvertas 02:00 Tarp pilkų debesų

BTV

06:30 Galiūnai. Europos
dvejetų taurė 07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (33) 08:30 Tauro
ragas 09:00 Baltijos galiūnų čempionatas 10:00 Apvalioji planeta (6) 10:35 Puerto Rikas – Užkeikimų sala
11:50 Ekstremalūs išbandymai (3) 12:20 Būk ekstremalas (30) 12:50 Džeimio
Oliverio daržovių patiekalai (4) 13:55 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami
kraštai (1) 14:55 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (34) 15:55 Nusikaltimų
miestas (25) 16:30 Raudona linija 17:00 Betsafe–LKL
čempionatas. Žalgiris - Lietkabelis 19:30 Rivjera (7,8)
21:30 Juodasis sąrašas (17)
22:30 Sostų karai (6) 00:10
Sunku nužudyti
07:03 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „Gluchariovas“ (2/45) 08:30 Kaimo
akademija 09:00 „Neprijaukinti“ (1,2) 10:00 Šiandien kimba 11:00 Atliekų
kultūra 11:30 Nauja diena
12:00 „Pagrindinis įtariamasis“ (3/2) 14:00 Kitoks
pokalbis su Edvardu Žičkumi 15:00 Dekonstrukcijos su Edmundu Jakilaičiu
16:00 Žinios 16:28 Orai
16:30 Krepšinio pasaulyje
su V 17:00 Laikykitės ten
18:00 Žinios 18:28 Orai
18:30 „Pasaulis iš viršaus“
(1/2) 19:00 „Moterų daktaras“ (3/3) 20:00 Žinios
20:28 Orai 20:30 „Šviesoforas” (2/12,13) 21:30
„24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai.”
22:30 Žinios 22:58 Orai
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai. M 00:00 „Inspektorius Luisas“ (7/3)

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30
Jokių kliūčių! 2/205s. 07:30
Iš peties 8/8s. 08:30 Simpsonai 8/5s. 09:00 Gyvūnų

manija 4/5s. 09:30 Vienam gale kablys 20/40s.
10:00 Praeities žvalgas
5/5s. 10:30 Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai
28/2816s. 11:00 Sen Mišelio kalnas – laikui nepavaldi
tvirtovė 12:10 Jokių kliūčių!
2/206s. 13:10 Didžiosios
katės. Nepaprastų gyvūnų
šeima 1/1s. 14:10 Išlikimas
26/15s. 15:00 Aliaskos geležinkeliai 2/204s. 16:00 Iš
peties 8/9s. 17:00 Sandėlių
karai 7/9,10s. 18:00 Krovinių karai 4/6,7s. 19:00
Amerikos talentai 12/6s.
21:00 Žinios 279 21:45
Sportas 1 21:58 Orai 279
22:00 Nufilmuoti antgamtiniai reiškiniai 1/2s. 23:00
Centurionas (kart.) 01:00
Dainų dvikova 3/12,13s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bado
meistras. Teatro „Meno
fortas“ spektaklis 07:30
Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Švč.
Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elžbietą (Pažaislio) bažnyčia. 07:35 Kauno
bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Šv. Jurgio Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia. 07:45 Krikščionio
žodis 08:00 Kelias 08:30
Kultūrų kryžkelė. Menora
09:00 Pasaulio lietuvių
žinios 09:30 Linija. Spalva. Forma. 09:50 Kauno
bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Šv. Mikalojaus
(Benediktinių) bažnyčia.
10:00 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija 10:30 Literatūros
pėdsekys. Programa apie
Lietuvos įtaką pasaulio kūrėjams. 11:00 Stop juosta.
Programa apie modernizmo architektūrą. 11:30 7
Kauno dienos 12:00 Kelias
į namus 12:30 Mokslo sriuba 13:00 Gražiausios poetų dainos 14:30 Į sveikatą!
15:00 Šventadienio mintys
15:30 Brandūs pokalbiai.
Kultūros programa 16:00
Euromaxx 16:30 Veranda.
Programa apie architektūrą 17:00 Stilius 18:00
Kultūringai su Nomeda
19:00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Tiesioginė transliacija
iš Dohos. 22:40 Kristupo
vasaros festivalis 2019. Dainuoja Edgaras Montvidas.
00:05 Gražiausios poetų
dainos 01:35 Kartą Niujorke 03:30 Euromaxx 04:05
Šventadienio mintys

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

HOROSKOPAS
Spalio 7-13 d.

damasis naujų projektų. Galutinis rezultatas gali neturėti nieko bendra su
pradiniu sumanymu. Savaitei įpusėjus
šis efektas turėtų silpnėti. Kita vertus,
budrumo nepraraskite - kai kas taikosi
pakišti jums koją tiesiog šiaip sau, vien
dėl malonumo pakenkti.
MERGELĖ
(08.22-09.23)
Net pati keisčiausia idėja šią savaitę nesunkiai gali virsti kūnu - reikės tik šiek
tiek pastangų ir sėkmės. Turėtų gerai
sektis remonto ir statybos darbai. Antroje savaitės pusėje vieną dieną būtinai
skirkite generalinei namų ruošai. Neužsisklęskite savyje - visą šią savaitę patartina
skirti pakankamai dėmesio kiekvienam jo
siekiančiam.



DAINININKas

Liudas mikalauskas



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Stichija: Oras
Planeta: Venera
Savaitės diena: penktadienis
Akmuo: lazuritas, opalas
Spalvos: žalia ir mėlyna
AVINAS
(03.21-04.20)
Artėja dideli pokyčiai. Savaitės pradžia
- pats laikas tiksliai bent jau pačiam sau
įvardinti savo norus ir įvertinti galimybes. Jei savaitės vidury imsitės rimtų
darbų, pasistenkite susirasti bendraminčių ar padėjėjų - vienam nesiseks.
Kita vertus, neskubinkite įvykių - labai
galimas dalykas, kad laikas jiems dar
neatėjo. Savaitgalį nežadėkite to, dėl ko
nesate visiškai tikras.



JAUTIS
(04.21-05.21)
Panašu, kad turite reikalų su jėgomis, kurių iki galo nesuprantate. Galite nukentėti tiek likdamas nuošaly, tiek veldamasis
į patį įvykių sūkurį. Pirmosiomis savaitės
dienomis ieškokite optimalaus sprendimo. Antroje savaitės pusėje rizikuojate
likti nesuprastas artimiausių draugų.
Pasistenkite, kad jums svarbiems žmonėms jūsų poelgiai nebūtų netikėti.



DVYNIAI
(05.22-06.21)
Nors ir dedatės esąs nepavargstantis
ir neįveikiamas, jau savaitės pradžioje
jums gali žūtbūt prireikti bent trumpo
atokvėpio ar nedidelės pagalbos. Nekelkite sau pernelyg didelių reikalavimų.
Jei dirbate svarbų darbą, antroje savaitės
pusėje skrupulingai laikykitės saugumo
reikalavimų.



VĖŽYS
(06.22-07.22)
Nemenkų papildomų pastangų gali
pareikalauti vien siekis, kad ši savaitė
nebūtų prastesnė už praėjusią. Bent
iki trečiadienio stenkitės tramdyti savo
įgimtą egoizmą. Nelaukite, kol jus galutinai prirems prie sienos - sąjungininkų ir bendraminčių ieškokite iš anksto. Neatsisakykite savaitgalio vakarėlio
- nauja pažintis turėtų būti ir maloni,
ir naudinga.



LIŪTAS
(07.23-08.21)
Šią savaitę jūsų trūkumai - jūsų privalumų tęsinys. Būkite ypač atsargus im-



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)
Pirmomis savaitės dienomis daugiau dėmesio skirkite smulkmenoms. Didelius
darbus, jei tik jie gali palaukti, verčiau atidėkite. Tai nereiškia, kad sėkmė jus paliko,
tiesiog venkite statyti ant kortos iš tiesų
jums svarbius dalykus. Būsite labiau linkęs
pramogauti nei rimtai dirbti - ir kaip tik
taip šią savaitę turėtumėte gyventi.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)
Ilgalaikiai planai ir rožinės svajonės gali
palaukti - šią savaitę turėsite gyventi čia
ir dabar. Kelkite sau konkrečius ir greitai
įgyvendinamus uždavinius. Nieko neatidėkite rytojui - kas rytą pradėta, vakare
turi būti baigta. Neturite jokių priežasčių
būti nepatenkintas savimi.



ŠAULYS
(11.23-12.22)
Netikėta kelionė ar išvyka turėtų būti maloni ir naudinga. Turėsite progą pažvelgti
iš šalies ir į save, ir į kitus. Namuose norėsis būti kuo trumpiau, ir nėra jokių priežasčių elgtis priešingai. Šauliai klajokliai
šią savaitę jausis puikiai.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)
Išskleidęs visas bures, jūsų laivas skrieja
tiesiai į numatytą uostą, bet tikslus atvykimo laikas vis dar nežinomas. Aišku viena:
bus šventė, daug draugų ir linksmybių...
Įveikėte ilgą ir sunkų kelią, tapote vyresnis ir išmintingesnis.



VANDENIS
(01.21-02.18)
Esate kupinas jėgų bei energijos, tad nešvaistykite jos smulkmenoms. Atėjo laikas darbams, kurių seniai troškote, bet
vis nedrįsote imtis. Neatviraukite - konkurentai gali pasinaudoti konfidencialia
informacija. Veiklos įkarštyje padarytų
klaidų neafišuokite - taisykite jas tyliai
ir vienas pats.



ŽUVYS
(02.19-03.20)
Savo problemas šią savaitę spręsite itin
lengvai. Daugiau rūpesčių galite turėti
dėl svetimų bėdų. Į kai kuriuos reikalus
gal būtų geriau apskritai nesivelti, bet
atsisakyti bus nelengva. Antroje savaitės
pusėje pasistenkite palepinti save kokiu
maloniu dalyku.
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ŠEŠTAdienis,
2019 m. SPALIO 5 d.,
naujasis gĖlupis

TV PROGRAMA
Estija nuėmė rekordinį grūdų derlių

Sudužus Antrojo pasaulinio karo laikų
bombonešiui B-17 žuvo 7 žmonės

Estijoje šiemet prikulta 1,56 mln. tonų grūdų – nuimtas
rekordinis derlius nuo 96 proc. viso pasėlių ploto. Grūdinių
kultūrų pasėlių plotas šiemet Estijoje buvo didžiausias nuo
1993-ųjų. Vidutinis derlingumas siekė 4486 kilogramo
nuo hektaro, iš jų žiemkenčių – 5220 kilogramo, vasarojaus
– 3834 kilogramo nuo hektaro.
PIRMADIENIS
SPALIO

7

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 Beatos virtuvė 13:00
Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto“.” 14:00
Žinios. Sportas. Orai. 14:20
Laba diena, Lietuva 15:00
Žinios. Orai. 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 (1111,1112,1113) 07:30
Tomas ir Džeris (187,188,163)
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris (15,16) 09:55
Rozenheimo policija (12)
10:55 Supermamos (17)
11:30 Rimti reikalai 2 (17)
12:00 Bjaurusis ančiukas
Niujorke (50) 13:00 Paskolinta meilė (57) 14:00 Našlaitės (89) 15:00 Svajoklė
(89) 16:00 Labas vakaras,
Lietuva 17:30 PREMJERA
VIDO VIDeO 18:30 Žinios
19:20 Sportas 19:27 Orai
19:30 KK2 20:00 Nuo...
Iki... 21:00 Rimti reikalai
2 (21) 21:30 Žinios 22:20
Sportas 22:27 Orai 22:28
Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Žaidimas be taisyklių
00:40 Begėdis (1) 01:45
Šnipas iš U.N.C.L.E.

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Transformeriai. Maskuotės
meistrai 3/1s. 06:55 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą
1/126s. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 11/216s.
07:55 Svajonių sodai 3
(kart.) 08:55 Meilės sūkuryje 3158 10:00 Meilės
simfonija 1/38,39s. 12:00
Svotai 12 13:00 Pažadėtoji 7/2107,2108,2109,2110s.
15:00 Simpsonai 26/13,14s.
16:00 TV3 žinios 199 16:25
REKLAMA

TV3 orai 199 16:30 TV Pagalba 14/26s. 18:30 TV3 žinios 280 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 280 19:30
Namas 2/6s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/15s.
21:00 TV3 vakaro žinios 159
21:52 TV3 sportas 1 21:57
TV3 orai 159 22:00 Kobra 11 23/6s. 23:00 Geras
žmogus 01:10 X mutantai
1/13s. 02:05 Rouzvudas
2/4s. 02:55 Amerikiečiai
4/3s. 03:45 Kobra 11 23/6s.
04:40 Paskutinis žmogus Žemėje 4/6s. 05:05
Svotai 12

BTV

06:15 Mentalistas (5) 07:10
Mano virtuvė geriausia (14)
08:35 Kijevo operatyvinė
grupė (27) 09:35 Teisingumo agentai (30) 10:35 Kobra 11 (10) 11:35 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami
kraštai (1) 12:35 Visa menanti (13) 13:35 Mano virtuvė geriausia (15) 14:50
Kijevo operatyvinė grupė (28) 15:55 Teisingumo
agentai (31) 17:00 Info
diena 17:30 Kobra 11 (11)
18:30 Mentalistas (6) 19:30
Mirtinas ginklas (16) 20:30
Laba diena 21:00 Eliziejus
23:15 Spąstai 01:20 Juodasis sąrašas (17) 02:00
Sostų karai (6) 03:15 Visa
menanti (12)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Krepšinio pasaulyje su V 07:00
Šiandien kimba 08:00
„24/7“ 09:00 Ne spaudai
10:00 Gyvenimas 11:05
„Prokurorai” (1/1) 12:10
„Bruto ir Neto” (3/33) 12:40
„Meilė kaip mėnulis”(1/7,8)
13:45 TV parduotuvė 14:00
Nauja diena 15:00 „Šviesoforas” (2/10,11) 16:00
Reporteris 16:48 Sportas
16:58 Orai 17:00 „Meilė kaip mėnulis” (1/9,10)
18:00 Lietuvos politicos
forumas 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”(3/36) 22:30
Reporteris 23:20 Sportas
23:25 Orai 23:27 Rubrika
“Verslo genas” 23:30 Delfi dėmesio centre 00:00
Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi 01:00 „Meilė kaip
mėnulis” (1/9,10) 02:00
„Bruto ir Neto”(3/36) 02:20
„Prokurorai” (1/1) 03:20
Reporteris 04:00 Sportas
04:08 Orai 04:10 Nauja
diena 05:10 „Šviesoforas”

ANTRADIENIS

(2/10,11)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
CSI kriminalistai 11/1113s.
07:30 Einšteinas 1/6s.
08:30 Rezidentai 4/85s.
09:00 Autopilotas 3/5s.
09: 30 To p m o d e l i a i
23/2308s. 10:30 Simpsonai 8/6,7s. 11:30 Univeras 7/16s. 12:00 Univeras
7/17s. 12:30 Moderni šeima 7/18,19s. 13:30 Šaunioji įgula 1/9,10s. 14:30
Televitrina 13 15:00 Einšteinas 1/7s. 16:00 CSI kriminalistai 11/1114s. 17:00
Univeras 7/18s. 17:30 Univeras 7/19s. 18:00 Moderni
šeima 7/20,21s. 19:00 Šaunioji įgula 1/11,12s. 20:00
Rezidentai 4/86s. 20:30
Žinios 192 20:58 Orai 67
21:00 Farai 12/27s. 22:00
Naša Raša 2/44,45s. 23:00
Pjūklas 2 01:00 Pėdsakai
1/153s. 01:50 Svieto lygintojai 4/13s. 02:35 Moterų
lyga. Vyrai, pinigai ir meilė 3/39s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Stambiu
planu 07:00 Kultūros diena
07:30 Šervudo padauža
Robinas Hudas 2. 07:40
Kaimynai piratai 07:55 44
katės 08:20 Pradėk nuo
savęs. Programa apie ekologiją 08:50 Maistas: tiesa ar pramanas?Pusryčiai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 12:40
Linija. Spalva. Forma 13:05
Savaitė 14:00 Gimę tą pačią dieną 14:55 Janina Miščiukaitė. Gyvenimas dainoje 15:50 Šervudo padauža
Robinas Hudas 2 16:00
Kaimynai piratai 16:15
Premjera. 44 katės 16:45
Maistas: tiesa ar pramanas? Išalkę meilės 17:10
Keistuolė 1 18:00 Kultūros
diena. 18:30 Gimę tą pačią
dieną 19:25 Premjera. Nenuspėjama Šiaurės Korėja.
Pavojingos žaidynės 20:15
Mano tėviškė. Stanislovas ir
Liudvika Didžiuliai. 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Premjera. Pirmieji
kovotojai su mafija 22:40
Vienuolynų kelias Lietuvoje. Saleziečiai ir paskirtojo
kardinolo Sigito Tamkevičiaus pašaukimas į kunigystę. 23:10 Istorijos detektyvai 00:00 DW naujienos
rusų kalba. 00:15 Dabar
pasaulyje

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
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 281 19:30
Prieš srovę 19/6s. 20:30
Moterys meluoja geriau
12/16s. 21:00 TV3 vakaro
žinios 160 21:52 TV3 sportas
1 21:57 TV3 orai 160 22:00
Siuntėjas 23:50 Rezidentas 1/8s. 00:50 X mutantai 2/1s. 01:45 Rouzvudas
2/5s. 02:30 Amerikiečiai
4/4s. 03:20 Rezidentas
1/8s. 04:15 Paskutinis žmogus Žemėje 4/7,8s. 05:05
Svotai 13

BTV

06:20 Mentalistas (6) 07:15
Mano virtuvė geriausia (15)
08:30 Kijevo operatyvinė
grupė (28) 09:35 Teisingumo agentai (31) 10:35
Kobra 11 (11) 11:35 Mirtinas
ginklas (16) 12:35 Visa menanti (14) 13:35 Mano virtuvė geriausia (16) 14:50 Kijevo operatyvinė grupė (29)
15:55 Teisingumo agentai
(32) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (12) 18:30 Mentalistas (7) 19:30 Mirtinas
ginklas (17) 20:30 Laba
diena 21:00 Mirtini priešai
23:00 Eliziejus 01:00 Visa
06:10 Mano gyvenimo menanti (13)
šviesa (1114,1115,1116) 07:40
Tomas ir Džeris (164,165)
08:00 Volkeris, Teksaso 06:13 Programa 06:14 TV
reindžeris (17,18) 09:55 parduotuvė 06:30 Kaimo
Rozenheimo policija (13) akademija 07:00 „Mote10:55 Supermamos (18) rų daktaras“ (3/1) 08:00
11:30 Rimti reikalai 2 (18) Reporteris 08:50 Sportas
12:00 Bjaurusis ančiukas 08:58 Orai 09:00 NauNiujorke (51) 13:00 Pasko- ja diena 10:00 Dekonslinta meilė (58) 14:00 Naš- trukcijos su Edmundu Jalaitės (90) 15:00 Svajoklė kilaičiu 11:05 „Prokurorai”
(90) 16:00 Labas vakaras, (1/2) 12:10 „Bruto ir Neto”
Lietuva 17:30 PREMJERA (3/34) 12:40 „Meilė kaip
VIDO VIDeO 18:30 Žinios mėnulis” (1/9,10) 13:45 TV
19:20 Sportas 19:27 Orai parduotuvė 14:00 Nauja
19:30 KK2 20:00 Galiu rytoj diena 15:00 „Šviesoforas”
(11,12) 21:00 Rimti reikalai (2/12,13) 16:00 Reporteris
2 (22) 21:30 Žinios 22:20 16:23 Sportas 16:30 LieSportas 22:27 Orai 22:30 tuva tiesiogiai 16:58 Orai
VAKARO SEANSAS. PREM- 17:00 „Meilė kaip mėnuJERA Operacija “Overlord” lis” (1/11,12) 18:00 Repor00:40 Begėdis (2) 01:40 teris 18:45 Sportas 18:55
Orai 19:00 Nauja diena
Žaidimas be taisyklių
19:30 Delfi dėmesio cenTV3
tre 20:00 Reporteris 20:23
06:10 Televitrina 3 06:25 Sportas 20:30 Lietuva tieTransformeriai. Maskuotės siogiai 20:58 Orai 21:00
meistrai 3/2s. 06:55 Čipas Laikykitės ten 22:00 „Bruir Deilas skuba į pagalbą to ir Neto” (3/37) 22:30
1/127s. 07:25 Kempiniukas Reporteris 23:20 Sportas
Plačiakelnis 11/217s. 07:55 23:28 Orai 23:30 Delfi dėNamas 2/6s. 08:55 Meilės mesio centre 00:00 Laikysūkuryje 3159 10:00 Meilės kitės ten su Andriumi Tapisimfonija 1/40,41s. 12:00 nu. N-7. 01:00 „Meilė kaip
Svotai 13 13:00 Pažadėto- mėnulis” (1/11,12) 02:00
ji 7/2111,2112,2113,2114s. „Bruto ir Neto”(3/37) 02:20
15:00 Simpsonai 26/15,16s. „Prokurorai”(1/2) 03:20 Re16:00 TV3 žinios 200 16:25 porteris
TV3 orai 200 16:30 TV PaTV6
galba 14/27s. 18:30 TV3 ži06:15
Televitrina
3 06:30
nios 281 19:22 TV3 sportas

Konektikuto valstijoje sudužus Antrojo pasaulinio
karo laikų amerikiečių sunkiajam bombonešiui, žuvo
septyni žmonės. Keturmotoris lėktuvas „Boeing B-17
Flying Fortress“, kuriame buvo 13 žmonių, sudužo
mėgindamas nusileisti tuojau po pakilimo.
CSI kriminalistai 11/1114s.
07:30 Einšteinas 1/7s.
08:30 Rezidentai 4/86s.
09:00 Praeities žvalgas
5/5s. 09:30 Topmodeliai
23/2309s. 10:30 Simpsonai 8/8,9s. 11:30 Univeras
7/18,19s. 12:30 Moderni
šeima 7/20,21s. 13:30 Šaunioji įgula 1/11,12s. 14:30
Televitrina 13 15:00 Einšteinas 1/8s. 16:00 CSI kriminalistai 11/1115s. 17:00 Univeras 7/20s. 17:30 Univeras
7/21s. 18:00 Moderni šeima
7/22s. 18:30 Vedęs ir turi
vaikų 1/101s. 19:00 Šaunioji įgula 1/13,14s. 20:00
Rezidentai 4/87s. 20:30
Žinios 193 20:58 Orai 68
21:00 Megė 22:55 Tironas 2/12s. 00:00 Pėdsakai 1/154s. 00:55 Svieto
lygintojai 4/14s. 01:40 Dvi
merginos be cento 3/7,8s.
02:30 Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė 3/40s.
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Daiktų istorijos 07:00 Kultūros diena
07:30 Šervudo padauža
Robinas Hudas 2 07:40
Kaimynai piratai 07:55
44 katės 08:20 Į sveikatą! 08:50 Maistas: tiesa ar
pramanas? 1.Išalkę meilės
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 12:40
Atspindžiai 13:05 Kultūringai su Nomeda 14:00 Gimę
tą pačią dieną 14:55 Nenuspėjama Šiaurės Korėja.
Pavojingos žaidynės 15:45
Pirmą kartą 15:50 Šervudo
padauža Robinas Hudas
2 16:00 Kaimynai piratai
16:15 Premjera. 44 katės
16:45 Premjera. Maistas:
tiesa ar pramanas?Aštrumo
mėgėjai 17:10 Keistuolė
2 18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną
19:25 Septintasis dešimtmetis.Ilgas kelias į laisvę
20:05 Atrankos į „UEFA EURO 2020“ apžvalga. 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Medičiai, Florencijos
valdovai (2016) 23:20 Tūkstantis, tūkstantis, tūkstantis
mylių. Spektaklis pagal Icchoko Mero novelę 00:00
DW naujienos rusų kalba. 00:15 Dabar pasaulyje
00:45 Mokslo sriuba 01:15
Visagino Country 2015. Dalyvauja grupės „4FUN“ ir
„CBSB“.” 02:15 Pirmieji kovotojai su mafija

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

trečiADIENIS
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 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 201 16:30 TV Pagalba 14/28s. 18:30 TV3
žinios 282 19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai 282
19:30 Gero vakaro šou
6/6s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/17s. 21:00
TV3 vakaro žinios 161 21:52
TV3 sportas 1 21:57 TV3
orai 161 22:00 Antrininkas
22:25 Vikinglotto 41 00:05
Rezidentas 1/9s. 01:05 X
mutantai 2/2s. 01:55 Rouzvudas 2/6s. 02:45 Amerikiečiai 4/5s. 03:40 Rezidentas 1/9s. 04:30 Paskutinis žmogus Žemėje 4/9s.
04:55 Svotai 14

BTV

04:10 Nauja diena 05:10
„Prokurorai” (1/4)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30 CSI
kriminalistai 11/1115s. 07:30
Einšteinas 1/8s. 08:30 Rezidentai 4/87s. 09:00 Statybų gidas 6/5s. 09:30
Topmodeliai 23/2310s.
10:30 Simpsonai 8/10,11s.
11:30 Univeras 7/20,21s.
12:30 Moderni šeima 7/22s.
13:00 Vedęs ir turi vaikų
1/101s. 13:30 Šaunioji įgula 1/13,14s. 14:30 Televitrina 13 15:00 Einšteinas
1/9s. 16:00 CSI kriminalistai 11/1116s. 17:00 Univeras 7/22,23s. 18:00 Vedęs ir
turi vaikų 1/102,103s. 19:00
Šaunioji įgula 1/15,16s.
20:00 Rezidentai 4/88s.
20:45 Europos taurės krepšinio rungtynės. Limožo
“CSP” – Vilniaus “Rytas”
22:45 Tryliktas rajonas.
Ultimatumas 00:40 Tironas 3/1s. 01:40 Pėdsakai
1/155s. 02:25 Svieto lygintojai 4/15s. 03:10 Dvi
merginos be cento 3/9,10s.
04:00 Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė 4/41s.

06:25 Mentalistas (7) 07:20
Mano virtuvė geriausia (16)
08:35 Kijevo operatyvinė
grupė (29) 09:35 Teisingumo agentai (32) 10:35
Kobra 11 (12) 11:35 Mirtinas ginklas (17) 12:35 Visa
menanti (15) 13:35 Mano virtuvė geriausia (17)
14:50 Kijevo operatyvinė
grupė (30) 15:55 Teisingumo agentai (33) 17:00 Info
diena 17:30 Kobra 11 (13)
18:30 Mentalistas (8) 19:30
Mirtinas ginklas (18) 20:30
Laba diena 21:00 Pabėgi06:05 Mano gyvenimo mas iš Los Andželo 23:00 06:00 Lietuvos Respublišviesa (1117,1118,1119) Mirtini priešai 00:55 Visa kos himnas 06:05 Visagi07:35 Tomo ir Džerio šou menanti (14)
no Country 2015. Dalyvauja
(1) 08:00 Volkeris, Teksagrupės „4FUN“ ir „CBSB“.
so reindžeris (19,20) 09:55
07:05 Kultūros diena 07:30
Rozenheimo policija (14) 06:13 Programa 06:14 TV Šervudo padauža Robinas
10:55 Supermamos (19) parduotuvė 06:30 Atlie- Hudas 2 07:40 Kaimy11:30 Rimti reikalai 2 (19) kų kultūra 2/3. 07:00 nai piratai 07:55 44 katės
12:00 Bjaurusis ančiukas „Moterų daktaras“ (3/2) 08:20 Smalsumo genas
Niujorke (52) 13:00 Pasko- 08:00 Reporteris 08:50 08:50 Maistas: tiesa ar
linta meilė (59) 14:00 Naš- Sportas 08:58 Orai 09:00 pramanas?Aštrumo mėgėlaitės (91) 15:00 Svajoklė Nauja diena 10:00 Kitoks jai 09:15 Labas rytas, Lie(91) 16:00 Labas vakaras, pokalbis su Edvardu Žič- tuva 12:00 DW naujienos
Lietuva 17:30 PREMJERA kumi 11:05 „Prokurorai” rusų kalba. 12:15 Kultūrų
VIDO VIDeO 18:30 Žinios (1/3) 12:10 „Bruto ir Neto” kryžkelė. Menora 12:40
19:20 Sportas 19:27 Orai (3/35) 12:40 „Meilė kaip Literatūros pėdsekys. Pro19:30 KK2 20:00 Šiandien. mėnulis”(1/11,12) 13:45 TV grama apie Lietuvos įtaką
Po metų 21:00 Rimti reika- parduotuvė 14:00 Nau- pasaulio kūrėjams 13:05
lai 2 (23) 21:30 Žinios 22:20 ja diena 15:00 „Prokuro- Stambiu planu 14:00 Gimę
Sportas 22:27 Orai 22:30 rai” (1/4) 16:00 Reporteris tą pačią dieną 14:55 SeptinVAKARO SEANSAS Termi- 16:23 Sportas 16:30 Lie- tasis dešimtmetis.Ilgas kenatorius. Genesys 01:00 tuva tiesiogiai 16:58 Orai lias į laisvę 15:35 KlausimėBegėdis (3) 02:00 Opera- 17:00 „Meilė kaip mėnu- lis 15:50 Šervudo padauža
lis” (1/13,14) 18:00 Repor- Robinas Hudas 2 16:00
cija “Overlord”
teris 18:45 Sportas 18:55 Kaimynai piratai 16:15
TV3
Orai 19:00 Nauja diena
06:10 Televitrina 3 06:25 19:30 Delfi dėmesio cen- Premjera. 44 katės 16:45
Transformeriai. Maskuo- tre 20:00 Reporteris 20:23 Premjera. Maistas: tiesa ar
tės meistrai 3/3s. 06:55 Sportas 20:30 Lietuva tie- pramanas?Riestainio skylė
Čipas ir Deilas skuba į pa- siogiai 20:58 Orai 21:00 17:10 Keistuolė 2 18:00
galbą 1/128s. 07:25 Kem- Gyvenimas 22:00 „Bruto ir Kultūros diena. 18:30 Gipiniukas Plačiakelnis Neto” (3/38) 22:30 Repor- mę tą pačią dieną 19:25
11/218s. 07:55 Prieš srovę teris 23:20 Sportas 23:28 Premjera. Po milijono me19/6s. 08:55 Meilės sū- Orai 23:30 Delfi dėmesio tų 1 20:15 Mano tėviškė.
kuryje 3160 10:00 Meilės centre 00:00 Laikykitės ten Gabrielė Petkevičaitė-Bitė.
simfonija 1/42,43s. 12:00 01:00 „Meilė kaip mėnulis” 20:30 Panorama 21:00
Svotai 14 13:00 Pažadė- (1/13,14) 02:00„Bruto ir Ne- Dienos tema 21:20 Sportoji 7/2115,2116,2117,2118s. to” (3/38) 02:20 „Prokuro- tas. Orai 21:30 Elito kinas.
15:00 Simpsonai 26/17,18s. rai” (1/3) 03:20 Reporteris Laukimas 23:05 Naciona16:00 TV3 žinios 201 16:25 04:00 Sportas 04:08 Orai linė ekspedicija 00:00 DW
naujienos rusų kalba.

tv programa
Hondūro lyderis paėmė milijonus dolerių
kyšių iš narkotikų kontrabandininkų
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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 (1120,1121,1122)
07:35 Tomo ir Džerio šou
(2) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (21,22) 09:55
Rozenheimo policija (15)
10:55 Supermamos (20)
11:30 Rimti reikalai 2 (20)
12:00 Bjaurusis ančiukas
Niujorke (53) 13:00 Paskolinta meilė (60) 14:00 Našlaitės (92) 15:00 Svajoklė
(92) 16:00 Labas vakaras,
Lietuva 17:30 PREMJERA
VIDO VIDeO 18:30 Žinios
19:20 Sportas 19:27 Orai
19:30 KK2 20:00 Valanda
su Rūta 21:00 Rimti reikalai 2 (24) 21:30 Žinios 22:20
Sportas 22:27 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Šešios
dienos 00:25 Begėdis (4)
01:30 Terminatorius. Genesys 03:30 Alchemija.
VDU karta 04:00 RETROSPEKTYVA

TV3

TV3 orai 202 16:30 TV Pagalba 14/29s. 18:30 TV3 žinios 283 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 283 19:30
Farai 13/6s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/18s.
21:00 TV3 vakaro žinios
162 21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 162 22:00
Jūrų pėstininkas 2 23:55
Rezidentas 1/10s. 00:55 X
mutantai 2/3s. 01:50 Rouzvudas 2/7s. 02:40 Amerikiečiai 4/6s. 03:30 Rezidentas 1/10s. 04:20 Paskutinis
žmogus Žemėje 4/10,11s.
05:10 Svotai 15

BTV

06:20 Mentalistas (8) 07:15
Mano virtuvė geriausia (17)
08:30 Kijevo operatyvinė
grupė (30) 09:30 Teisingumo agentai (33) 10:30
Kobra 11 (13) 11:30 Mirtinas ginklas (18) 12:30 Visa
menanti (16) 13:30 Mano virtuvė geriausia (18)
14:50 Kijevo operatyvinė
grupė (31) 15:55 Teisingumo agentai (34) 17:00 Info
diena 17:30 Kobra 11 (14)
18:30 Mentalistas (9) 19:30
Mirtinas ginklas (19) 20:30
Laba diena 21:00 Priverstinis panirimas 22:50 Pabėgimas iš Los Andželo 00:45
Visa menanti (15)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Vantos
lapas 07:00„Moterų daktaras“ (3/3) 08:00 Reporteris
08:50 Sportas 08:58 Orai
09:00 Nauja diena 10:00
Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. N-7. 11:05 „Šviesoforas”(2/10,11) 12:10 „Bruto
ir Neto” (3/36) 12:40 „Meilė kaip mėnulis” (1/13,14)
13:45 TV parduotuvė 14:00
Ne spaudai 15:00„Prokurorai” (1/5) 16:00 Reporteris
16:23 Sportas 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai
17:00 „Meilė kaip mėnulis” (1/15,16) 18:00 Reporteris 18:45 Sportas 18:55
Orai 19:00 Nauja diena
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” (3/39) 22:30 Reporteris 23:20 Sportas 23:28
Orai 23:30 Delfi dėmesio
centre 00:00 Gyvenimas
01:00 „Meilė kaip mėnulis” (1/15,16) 02:00 „Bruto
ir Neto” (3/39)

06:10 Televitrina 3 06:25
Transformeriai. Maskuotės
meistrai 3/4s. 06:55 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą
1/129s. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 11/219s.
07:55 Gero vakaro šou
6/6s. 08:55 Meilės sūkuryje 3161 10:00 Meilės
simfonija 1/44,45s. 12:00
Svotai 15 13:00 PažadėtoTV6
ji 7/2119,2120,2121,2122s.
15:00 Simpsonai 26/19,20s. 06:15 Televitrina 3 06:30
16:00 TV3 žinios 202 16:25 CSI kriminalistai 11/1116s.
REKLAMA

07:30 Einšteinas 1/9s.
08:30 Rezidentai 4/88s.
09:00 Vienam gale kablys
20/40s. 09:30 Topmodeliai
23/2311s. 10:30 Simpsonai
8/12,13s. 11:30 Univeras
7/22,23s. 12:30 Vedęs ir
turi vaikų 1/102,103s. 13:30
Šaunioji įgula 1/15,16s.
14:30 Televitrina 13 15:00
Einšteinas 1/10s. 16:00 CSI
kriminalistai 11/1117s. 17:00
Univeras 7/24s. 17:30 Univeras 7/25s. 18:00 Vedęs ir
turi vaikų 1/104,105s. 19:00
Šaunioji įgula 1/17,18s.
20:00 Rezidentai 4/89s.
20:30 Žinios 194 20:58
Orai 69 21:00 Linkėjimai
iš Paryžiaus 22:55 Tironas 3/2s. 23:55 Pėdsakai
1/156s. 00:50 Svieto lygintojai 4/16s. 01:40 Dvi merginos be cento 3/11,12s.
02:25 Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė 4/42s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Visagino Country 2015. Dalyvauja
Texas Martha ir grupė „The
House of Twang“ (JAV).
06:45 Klausimėlis 07:00
Kultūros diena 07:30 Šervudo padauža Robinas Hudas 2 07:40 Kaimynai piratai 07:55 44 katės 08:20
Mūšio laukas. Visuomenės
atsparumo skatinimo programa 08:50 Maistas: tiesa ar pramanas? Riestainio
skylė 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:15
Kultūrų kryžkelė. Trembita 12:40 Stop juosta. Programa apie modernizmo
architektūrą 13:05 Nacionalinė ekspedicija 14:00
Gimę tą pačią dieną 14:55
Po milijono metų 15:45
Pirmą kartą 15:50 Šervudo
padauža Robinas Hudas
2 16:00 Kaimynai piratai
16:15 Premjera. 44 katės
16:45 Premjera. Maistas:
tiesa ar pramanas?Iš elgetos – į turčius 17:10 Keistuolė 2 18:00 Kultūros diena. 18:30 Gimę tą pačią
dieną 19:25 Premjera. Iš
užmaršties prikeltas Versalis. Dingęs Karaliaus Saulės dvaras 20:20 Šimtas.
Įdomioji tarpukario istorija
20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas.
Orai 21:30 Premjera. Tolyn
į kosmosą 23:30 Mūšio
laukas. Visuomenės atsparumo skatinimo programa
00:00 DW naujienos rusų
kalba. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Euromaxx

PENKTADIENIS

idėja su IKEA 2/6s. 18:30
TV3 žinios 284 19:22 TV3
sportas 1 19:27 TV3 orai
284 19:30 Mulan 21:10
Nepriklausomybės diena.
Atgimimas 23:35 Konanas
06:00 Lietuvos Respublikos barbaras 01:45 Geras žmohimnas 06:02 Labas rytas, gus 03:35 Antrininkas
Lietuva 06:30 Žinios. Orai.
BTV
09:20 Senis 10:25 Štut06:20
Mentalistas
(9) 07:15
garto kriminalinė policija
Mano
virtuvė
geriausia
(18)
2 11:10 Komisaras Reksas
12:00 Gyvenimo spalvos 08:35 Kijevo operatyvinė
13:00 Ypatingas būrys. So- grupė (31) 09:35 Teisincialinės realybės programa gumo agentai (34) 10:35
13:58 Loterija „Keno Loto“.” Kobra 11 (14) 11:35 Mirti14:00 Žinios. Sportas. Orai. nas ginklas (19) 12:35 Visa
14:20 Laba diena, Lietuva menanti (17) 13:35 Ma16:40 Premjera. Ponių ro- no virtuvė geriausia (19)
jus 17:30 Žinios. Sportas. 14:50 Kijevo operatyvinė
Orai 18:00 Kas ir kodėl? grupė (32) 15:55 Teisin18:30 Visi kalba 19:30 Be- gumo agentai (35) 17:00
atos virtuvė 20:25 Loterija Info diena 17:30 Kobra 11
„Keno Loto“.” 20:30 Pano- (15) 18:30 Mentalistas (10)
rama 21:00 Dienos tema 19:30 Amerikietiškos im21:20 Sportas. Orai. 21:29 tynės (39) 21:30 Mirties
Loterija „Jėga“.” 21:30 Euro- apsuptyje 23:30 Priverspos futbolo čempionato at- tinis panirimas 01:15 Visa
rankos rungtynės. Ukraina menanti (16)
– Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Charkivo. 23:45
06:13 Programa 06:14 TV
Vilkolakis 01:30 Euromaparduotuvė 06:30 TV Euxx 02:00 LRT radijo žinios
ropa pristato. “Lietuvos
02:05 Visi kalba
gelmių istorijos” (2) 07:00
Laikykitės ten 08:00 Reporteris 08:50 Sportas
06:05 Mano gyvenimo 08:58 Orai 09:00 Ne spaušviesa (1123,1124) 07:35 To- dai 10:00 Atliekų kultūmo ir Džerio šou (3) 08:00 ra 10:30 Kaimo akadeVolkeris, Teksaso reindžeris mija 11:05 „Šviesoforas”
(23,24) 09:55 Rozenheimo (2/12,13) 12:10 „Bruto ir
policija (16) 10:55 Super- Neto” (3/37) 12:40 „Meimamos (1) 11:30 Rimti rei- lė kaip mėnulis” (1/15,16)
kalai 2 (21) 12:00 Bjauru- 13:45 TV parduotuvė 14:00
sis ančiukas Niujorke (54) Gyvenimas 15:00 „Proku13:00 Paskolinta meilė (61) rorai” (1/6) 16:00 Reporte14:00 Našlaitės (93) 15:00 ris 16:48 Sportas 16:58 Orai
Svajoklė (93) 16:00 Labas 17:00 „Meilė kaip mėnuvakaras, Lietuva 17:30 Bus lis” (1/17,18) 18:00 Reporvisko 18:30 Žinios 19:20 teris 18:45 Sportas 18:55
Sportas 19:27 Orai 19:30 Orai 19:00 „Moterų dakKK2 penktadienis 21:00 taras“ (3/4) 20:00 ReporSAVAITĖS HITAS. PREMJERA teris 20:48 Sportas 20:58
Vaikis ant ratų 23:20 Kaip Orai 21:00 Kitoks pokalbis
žaibo trenksmas 01:35 su Edvardu Žičkumi 22:00
Aukšta įtampa 03:10 Paži- „Bruto ir Neto” (3/40) 22:30
nimo klubas
Reporteris 23:20 Sportas
23:28 Orai 23:30 „Pasaulio
TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 turgūs“ (2). Atėnai 00:00
Transformeriai. Maskuotės „Moterų daktaras“ (3/4)
meistrai 3/5s. 06:55 Čipas 01:00 „Meilė kaip mėnuir Deilas skuba į pagalbą lis” (1/17,18) 02:00 „Bruto
1/130s. 07:25 Kempiniu- ir Neto” (3/40) 02:20 „Šviekas Plačiakelnis 11/220s. soforas” (2/12,13) 03:20
07:55 Farai 13/6s. 08:55 Reporteris 04:00 SporLegendinės legendos tas 04:08 Orai 04:10 Gy1/5s. 10:00 Meilės simfo- venimas 05:10 „Prokuronija 1/46,47s. 12:00 Svo- rai” (1/6)
tai 16 13:00 Pažadėtoji
TV6
7/2123,2124,2125,2126s. 06:15 Televitrina 3 06:30
15:00 Simpsonai 26/21,22s. CSI kriminalistai 11/1117s.
16:00 TV3 žinios 203 16:25 07:30 Einšteinas 1/10s.
TV3 orai 203 16:30 TV Pa- 08:30 Rezidentai 4/89s.
galba 14/30s. 17:55 Namų 09:00 Gyvūnų manija
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Teismas įpareigojo Klaipėdą sumokėti
už jai sukurtą prekinį ženklą

Hondūro prezidentas mainais į apsaugą paėmė milijonus
dolerių kyšių iš narkotikų kontrabandininkų, įskaitant
kalinamą meksikiečių narkotikų baroną pravarde „El
Chapo“ (Neūžauga), paskelbė JAV prokuroras, prasidedant
prezidento brolio teismo procesui..
KetvirtADIENIS

ŠEŠTAdienis,
2019 m. SPALIO 5 d.,
naujasis gĖlupis

Ginčą dėl nekokybiškos paslaugos ir galimo plagiato
išnagrinėjęs Vilniaus apylinkės teismas įvertino, jog nėra
pagrindo nevykdyti sudarytos sutarties ir įpareigojo
savivaldybę sumokėti beveik 7,9 tūkst. eurų skolą. 24
tūkst. eurų vertės sutartis buvo sudaryta prieš 2 metus.
4/5s. 09:30 Topmodeliai
23/2312s. 10:30 Simpsonai 8/14,15s. 11:30 Univeras 7/24,25s. 12:30 Vedęs ir
turi vaikų 1/104,105s. 13:30
Šaunioji įgula 1/17,18s.
14:30 Televitrina 13 15:00
Einšteinas 2/1s. 16:00 CSI
kriminalistai 11/1118s. 17:00
Univeras 7/26s. 17:30 Univeras 7/27s. 18:00 Vedęs ir
turi vaikų 1/106,107s. 19:00
Šaunioji įgula 1/19,20s.
20:00 Rezidentai 4/90,91s.
21:00 Žinios 284 21:45
Sportas 1 21:58 Orai 284
22:00 Paguoda 00:00 Eurolygos rungtynės. Milano “AX Armani Exchange
Olimpia” – Kauno “Žalgiris”
02:10 Pjūklas 2
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Gyvos dainos festivalis „Aš toks vienas“. Bardų festivalis. 2014
m. 07:05 Kultūros diena
07:30 Šervudo padauža
Robinas Hudas 2 07:40
Kaimynai piratai 07:55 44
katės 08:20 Pasaulio lietuvių žinios 08:50 Maistas: tiesa ar pramanas?Iš
elgetos – į turčius 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 12:40 7 Kauno
dienos 13:05 Stilius 14:00
Gimę tą pačią dieną 14:55
Iš užmaršties prikeltas Versalis. Dingęs Karaliaus Saulės dvaras 15:50 Šervudo
padauža Robinas Hudas
2 16:00 Kaimynai piratai
16:15 Premjera. 44 katės
16:45 Premjera. Maistas:
tiesa ar pramanas? Galingosios porelės 17:10 Keistuolė 2 18:00 Kultūros diena. 18:25 Į sveikatą! 18:55
UEFA salės futbolo Čempionų lygos rungtynės. Kauno
„Vytis“ – „Barcelona“. Tiesioginė transliacija iš Jonavos.”
20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 Europos kinas. Mylimas vaikas 23:00
Mano tėviškė. Stanislovas ir
Liudvika Didžiuliai. 23:15
Smaragdo miestas 00:00
DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje
00:45 Veranda. Programa apie aplinkos estetiką
01:15 Gyvos dainos festivalis „Aš toks vienas“. Bardų
festivalis. 2014 m.” 02:15
Pasaulio teisuoliai 03:25
Gera muzika gyvai „The
Gurdjieff Ensemble“ 04:40
7 Kauno dienos 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 07:25 Premjera. Koni ir
draugai. Tiranozaurų karaliaus paslaptis 09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30
Žinios. Orai. 12:00 Pasaulio dokumentika. Keisčiausi pasaulyje 3.Keistenybės
12:55 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 3.Laukinė
gauja 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 Muzikos pašaukti. M. Rostropovičiaus
labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams” labdaros koncertas
19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.”
20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai. 21:00 Šok
su žvaigžde 23:10 Tvirti
vyrukai 00:45 Vilkolakis
02:25 Pasaulio dokumentika. Keisčiausi pasaulyje
3.Keistenybės 03:10 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 3.Laukinė gauja 03:55
Vienuolynų kelias Lietuvoje
04:25 Džesika Flečer 9
06:40 Tomo ir Džerio šou
(2) 07:05 Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai (33,34)
07:35 “Nickelodeon”valanda. Monstrai prieš ateivius
(25) 08:00 Berniukas Blogiukas (4) 08:30 Pažinimo
klubas 09:00 Ogis ir tarakonai (25) 09:10 KINO PUSRYČIAI Vilis ir pašėlę ratai
11:00 Spidas Reiseris 13:40
Načas Libras 15:30 Ekspertai 17:25 Kelionių panorama 17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios 19:20 Sportas
19:27 Orai 19:30 SUPERKINAS Balerina 21:20 Nebrendylos 2 23:25 PREMJERA Vakarėlių laivas 01:10
Vaikis ant ratų

TV3

06:15 Televitrina 3 06:30
Elena iš Avaloro 1/23s.
07:00 Vėžliukai nindzės
1/2s. 07:30 Aladinas
1/128s. 08:00 Elena iš Avaloro 1/24s. 08:30 Virtuvės
istorijos 10/6s. 09:00 Gardu Gardu 8/6s. 10:00 Būk

sveikas! 2/6s. 10:30 Penkių žvaigždučių būstas 7/6s.
11:00 Misija: dirbame sau
3/4s. 11:30 Nauji Džonio
Kapahalos nuotykiai 13:20
Šanchajaus riteriai 15:45
Ekstrasensai. Stipriausių
mūšis 4 17:25 Aplink Lietuvą. Žmonės 1/6s. 18:30
TV3 žinios 285 19:17 TV3
sportas 1 19:22 TV3 orai
285 19:25 Eurojackpot 41
19:30 Turtuolis vargšas
2/6s. 21:00 Adelainos amžius 23:15 Palikti Aliaskoje
01:20 Konanas barbaras
03:15 Jūrų pėstininkas 2
05:45 Televitrina 3

BTV

06:30 Laba diena 07:30
Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (34) 08:30
Laba diena 09:00 Sveikatos kodas 09:30 Sveikatos
kodas televitrina 10:00
Apvalioji planeta (7) 10:35
Gyvūnai. Laukinė širdis (1)
11:50 Ekstremalūs išbandymai (4) 12:20 Būk ekstremalas (31) 12:50 Džeimio Oliverio daržovių patiekalai (5) 13:55 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami
kraštai (2) 14:55 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (35) 15:55 Nusikaltimų miestas (26) 16:30
Laisvės karžygiai 17:00
Betsafe–LKL čempionatas.
Juventus - CBet 19:30 Muzikinis šou. Vedėjas Algis
Ramanauskas 22:05 MANO HEROJUS 2 ginklai 00:15
AŠTRUS KINAS Apgalvota
žmogžudystė
07:03 Programa 07:04
TV parduotuvė 07:20 „TV
Europa pristato. Karo ir
pokario vaikai. Partizanų
vaikai“ 07:55 „TV Europa
pristato. Karo ir pokario
vaikai. Tremtinių vaikai“
08:30 „Pasaulis iš viršaus“
(1/1,2) 09:30 Vantos lapas 10:00 „XX amžiaus
piratai“ 12:00 „Loch Neso
byla“ (1,2) 14:00 Gyvenimas 15:00 Laikykitės
ten su Andriumi Tapinu.
N-7. 16:00 Žinios 16:28
Orai 16:30 „TV Europa pristato. Lietuvos sienų apsauga. Kontrabanda“ (3)
17:00 Laikykitės ten 18:00
Žinios 18:28 Orai 18:30
„Pasaulis iš viršaus“ (1/3)
19:00 „Moterų daktaras“
(3/5) 20:00 Žinios 20:28
Orai 20:30 „Šviesoforas”
(2/14,15) 21:30 Dekonstrukcijos su Edmundu Jakilaičiu 22:30 Žinios 22:58
Orai 23:00 Laikykitės ten.

Pokalbiai. A 00:00 „Moterų daktaras“ (3/5) 01:00
„Pagrindinis įtariamasis“
(3/2) 03:00 „Šviesoforas”
(2/14,15) 04:00 Dekonstrukcijos su Edmundu Jakilaičiu 05:00 Gyvenimas

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30
Jokių kliūčių! 2/206s. 07:30
Iš peties 8/9s. 08:30 Simpsonai 8/14s. 09:00 Vienam
gale kablys 20/40s. 09:30
Statybų gidas 6/6s. 10:00
Autopilotas 3/6s. 10:30
Didžiosios katės. Nepaprastų gyvūnų šeima 1/1s.
11:30 Jokių kliūčių! 2/207s.
12:30 Didžiosios katės. Nepaprastų gyvūnų šeima
1/2s. 13:30 Išlikimas 27/1s.
15:00 Aliaskos geležinkeliai 2/205s. 16:00 Iš peties
8/10s. 17:00 Sandėlių karai
7/11,12s. 18:00 Krovinių karai 4/8,9s. 19:00 Amerikos
talentai 12/7s. 20:00 Dainų dvikova 3/16,17s. 21:00
Žinios 285 21:45 Sportas 1
21:58 Orai 285 22:00 Melas vardan tiesos 01:00 Linkėjimai iš Paryžiaus 02:30
Paguoda
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 Alessandro Stradella. Opera „Kirkė“ 14:35
Skamba skamba kankliai
2019. Koncertas „Žemaitija“.” 15:40 Kėdainių miesto
šventė 2019 16:30 Mūšio
laukas. Visuomenės atsparumo skatinimo programa
17:00 Klauskite daktaro 18:00 Stambiu planu
18:55 Pasaulio teisuoliai
19:40 Dauntono abatija 6
20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Kino
žvaigždžių alėja. Niekada
nesakyk niekada 23:10
Fesivalis „nowJapan 2019“.
Asa Chang & Junray koncertas.” 00:30 Dabar pasaulyje 01:00 Alessandro
Stradella. Opera „Kirkė“
02:05 Mano tėviškė. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė
02:25 Europos kinas. Mylimas vaikas 03:50 ARTS21
04:15 Kelias.
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SKELBIMAI

Ieško pirkti sodybos iki 15 km
nuo Prienų. Gali būti vienkiemis. Tel. 8 684 73181.

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

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT44240 Kaunas)
Prašome atsiliepti Oną Kamsiukienę arba įgaliotus asmenis, 2019 m. spalio 15 d. 9.00 val. Jūs kviečiami atvykti į
Prienų r., Stakliškių sen., Rūdiškių k. prie žemės sklypo (kad.
Nr. 6968/3:210), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės
sklypu Nr.6968/3:98, 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.

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

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

Užsakant akinius regėjimo tikrinimas
NEMOKAMAI

Nekilnojamas turtas

Sodybas, sodus

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

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

Parduoda

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

2 kambarių butus

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

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

Žemės sklypus

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

Garažus

Garažą Revuonos g. (arčiau
poliklinikos), Prienuose. Tel. 8
650 52906.

Pastatus

3 a. mūrinį pastatą su 6 a sklypu
(po visu pastatu rūsys, miesto
komunikacijos, 85 000 Eur.)
Siauroji g., Prienų centre. Tel. 8
683 91121.

Perka

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

Naujai įsikūrusi įmonė superka visų markių automobilius.
Tinka ir nevažiuojantys. Tel. 8
604 38726.

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

Žemės ūkis
Parduoda

Ūkininkas parduoda naminiais pašarais šertų vištų
(broilerių) skerdieną. Kaina
– 4 Eur/kg. Parduodame
antis ir žąsis. Atvežame. Tel.
8 608 39334.

Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną, perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina
– 2,55 Eur/kg. Motininių
kiaulių skerdiena – 1,80 Eur/
kg. Tel. 8 607 12690.

„Optika Armelt“

Tel.: 8 612 26398, 8 688 08095.

Šieną arba šienainį su atvežimu.
Tel. 8 675 89483.

Muskusines antis, ožkas ir ožiukus. Išnuomoja 4 ha dirbamos
žemės. Tel. 8 636 21077.

Saulės akinių išpardavimas!
Nuolaidos iki 40 %

Adresas: Vytauto g. 24, Prienai. Dirbame I-V – 10-18 val.

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

PERKAME
MIŠKĄ

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

ir apvaliąją
Tel.: (8 319) 41484 (vakare nuo
medieną su žeme
19 val.), 8 671 42853.
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.
Maistines bulves, miežius, kvie-

Tel.
8 680 81777
1 k. bt. (35 kv. m, II a.)
Prienų
čius ir sėklines pupas. Tel. 8 678
centre. Tel. (8 319) 53574.
04167.

2 k. bt. ilgalaikei nuomai Vytauto g. 14, Prienuose. Tel. 8
686 32550.

Išsinuomoja

Jauna šeima išsinuomotų 2-3
k. bt. Prienuose arba Birštone. Tel. 8 674 67569.

Automobiliai, dalys
Parduoda
„Ford Mondeo“ (1997 m., 1,8 l,
D, 160 Eur). Tel. 8 672 16806.

Perka

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

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
Antraveršę karvę (veršiuosis
„Krekenavos agrokovo mėn.). Galima rinktis iš
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
firma“ kainomis).
dviejų. Tel.: (8 319) 42981, 8
ARKlIUS, JAUČIUS,
Sveriame elektroninėmis
698 55476.
TElYČIAS, KARVES
. Atsiskaitome
svarstyklėmis.
8 625 iš
93karto.
679 Tel. 8 616 43646.
Bulves (0,25 Eur/kg). Tel.Tel.
8 675
62639.

PERKAMEMaistines dideles bulves, ruTel. 8 680 81777
MIŠKĄ gius, avis pjovimui ir auginimui.

Išnuomoja

Mėsines ir pieninines telyčias
ir buliukus nuo 6 mėn. iki 4 m.
tolimesniam auginimui. Tel. 8
625 93679.

Miežius ir kviečius. Atveža. Tel.
8 677 31879.

Žieminius kviečius ir avižų
mišinį. Gali atvežti. 2 veršių
juodmargę karvę Tel. 8 676
90392.
Pupas „Izabel“, „Fanfara“ ir baltuosius 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.

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

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

ARKlIUS, JAUČIUS,
TElYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

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“).

Įvairios prekės
Parduoda

DURPIŲ BRIKETAI
IR MALKOS

Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis
arba rąsteliais. Malkos tvarkingai
sukrautos. Skubus nemokamas
pristatymas. Tel. 8 672 51171.
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.

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.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.

Sausas malkas kaladėmis. Tel. 8
675 17683.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus
ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44884.

Atvešime durpių
briketų, akmens
anglių, pjuvenų
briketų, granulių.
KOKYBĘ
GARANTUOJAME.

Tel. 8 683 13463.
Naujas oda aptrauktas sofas.
Tel. 8 619 67677.

Nebrangiai naudotas dvi viengules lovas „kušetes“ (0,8 mx2
m su patalynės dėžėmis, raudonas gobelenas, geros būklės).
Tel. 8 601 83888.

Naudotą kieto kuro katilą
„Kalvis 5-10 (16)“ ir vandens
šildytuvą „Drazice“ (boileris,
horizontalus, kombinuotas).
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.

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

Paskolos!!! Turimų
paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

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

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

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.

Ilgą patirtį turintis meistras
kokybiškai ir greitai klijuoja
visų rūšių plyteles. Tel. 8 638
86086.

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

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

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

REKLAMA

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

SKALBIMO
MAŠINAS

skelbimai
AUTOMOBILIŲ REMONTAS.
Kompiuterinė diagnostika,
suvirinimo darbai, variklių,
važiuoklės, duslintuvų,
stabdžių sistemos remontas ir kiti remonto darbai.
Adresas: Vytenio g. 6, Prienai. Tel. 8 678 75829.
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.
Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU GATERIU PJAUNAME
medieną (iki 11 m ilgio) jums
patogioje vietoje. Elektra nebūtina. Dirbame ir savaitgaliais.
Tel. 8 657 57395, www.7verslai.
lt

Mobiliuoju juostiniu gateriu
kokybiškai pjaunu medieną.
Atvykstu į vietą. Tel. 8 601
02662.

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

Darbo skelbimai
Reikalinga
Darbas namų tvarkytojoms
(-ams) Anglijoje, įdarbinimo
mokesčių nėra. Atlyginimas
1500-2000 Eur. Amžius neribojamas, kalba nebūtina. Tel.: 8
672 41083, www.superdarbas.
com
UAB „Rūdupis“ langų ceche
šiuo metu reikalingi paruošėjai
dažymui ir langų surinkėjai. Neturinčius patirties apmokome.
Tel. 8 612 37382.

Ieškomi pagalbiniai darbuotojai darbui Vokietijoje (Berlyne ir Rostoke).
Visos soc. garantijos. B
kategorija privalumas.
Apmokama kelionė!
Tel. +370 636 52171.

vietiniams ir tarptautiniams
krovinių pervežimams.

Atlyginimas 700-1700 Eur
po mokesčių.
Teirautis telefonu
8 650 50615.

Ieško darbo

Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Kasame tvenkinius, lyginame
sklypus, atvežame juodžemio,
žvyro. Tel. 8 684 16769.

UAB „Prienų vandenys“ darbuotojai

-VAIRUOTOJAI,
turintys C arba
C, CE kategorijas

šaldytuvus, šaldiklius.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą,
atsijas ir kitus birius krovinius.
Tel. 8 690 66155.

Liūdesio ir skausmo valandą nuoširdžiai užjaučiame Vaidą Ručį dėl mylimos Mamos mirties.

Transporto įmonei reikalingi:

8 622 02208
Pavojingų medžių
pjovimas, genėjimas.
Sklypų valymas.
Tel.: 8 683 99 233,

greblysirbebras@gmail.com
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Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka,
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka.

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

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

ŠEŠTAdienis,
2019 m. SPALIO 5 d.,
naujasis gĖlupis

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

Prašo atsiliepti

Rugsėjo 27 d. penktadienį apie
14 val. Prienų r. savivaldybės
aikštėje radusiam ir padėju-

siam jį grąžinti teisėtam savininkui vertingą daiktą labai
prašau paskambinti tel. 8 616
22718.

Kviečia

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

Renginiai

Spalio 5 d. Prienuose, estradoje
prie Nemuno – tradicinė Mokytojo dienos regata 2019 – Prienų
rajono savivaldybės mero taurei
laimėti. 10.00 val. – Renginio
pradžia. 10.30 val. – Lenktynės
„Vikingų laivais“. 11.30 val. – Vaišės
visiems dalyvaujantiems. 12.00
val. – Įvairios tradicinės rungtys.
13.00 val. – Rungčių dalyvių apdovanojimas.

SPALIO 5 d. 17.00 val.
B
Prienų KKSC arenoje
Betsafe-LKL varžybos: Prienų
„CBET“ prieš Kėdainių „Nevėžis“.
Tiesioginė televizijos transliacija
BTV.

Spalio 5 d. Jiezno seniūnijoje – renginys „Jiezno kraštiečio Antano
Klimo nuopelnai lietuvybei išeivijoje“, skirtas Pasaulio lietuvių metams. 10.00 val. – šv. Mišios Jiezno
parapijos bažnyčioje. Po šv. Mišių
– nuosavu ir organizuotu transportu vyksime į renginį Pelekonių
kaime. 12.00 val. – Pranešimai
Antano Klimo tėviškėje.
Spalio 8 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – lietuviškas kino
filmas „Kita tylos pusė“. Bilieto
kaina – 5 Eur. Vaikams būtina
suaugusiojo palyda.
Spalio 9 d. 11 val. Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje – Joanos Vigos Čiplytės
dokumentinės monografijos „Dr.
doc. Vladas (Ladas) Natkevičius
(1893–1945)“ pristatymas.
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Spalio 5 d.
ŠEŠTADIENIS
Tarptautinė mokytojų diena
Kūno kultūros ir sporto diena
Saulė teka 07:26
leidžiasi 18:49
Dienos ilgumas 11.23
Jaunatis (6 mėnulio diena)
Edvinas, Galė, Placidas, Palemonas, Gilda, Donata
Tinkamas laikas sėti:
česnakus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

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.

+5
+8

KLAIPĖDA

VILNIUS

+3 +8

SEKMADIENIS

SPALIO

6

+1
+7

KLAIPĖDA

VILNIUS

+2 +6
SPALIO

7

+2 +8

P I RM A D I E N I S

+2
+8

KLAIPĖDA

VILNIUS

-1 +6

Spalio 7 d.
PIRMADIENIS
Krašto apsaugos diena
Diena už orų darbą
Pasaulinė architektūros diena
Pasaulinė natūralios aplinkos
diena
Saulė teka 07:30
leidžiasi 18:44
Dienos ilgumas 11.14
Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina, Justina
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, ridikus, ridikėlius,
ropes, grieščius, burokus, bulves, topinambus, svogūnines
gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.

SPALIO

Atsakymai

8

+3 +8

ANTRADIENIS

+4
+7

KLAIPĖDA

VILNIUS

+2 +6
SPALIO

9

+7 +8

TREČIADIENIS

+5
+11

KLAIPĖDA

VILNIUS

+3 +8
SPALIO

10

Spalio 8 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 07:31
leidžiasi 18:41
Dienos ilgumas 11.10
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Benedikta, Marcelis, Sergijus,
Daugas, Gaivilė, Brigita, Demetras, Aina
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, ridikus, ridikėlius,
ropes, grieščius, burokus, bulves, topinambus, svogūnines
gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Laukinukas.

Spalio 10 d.
KETVIRTADIENIS
Pasaulinė psichinės sveikatos diena
Vietos savivaldos diena
Pasaulinė košės diena
Pasaulinė regėjimo diena
Saulė teka 07:35
leidžiasi 18:36
Dienos ilgumas 11.01
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Danielius, Pranciškus, Gilvydas,
Butautė, Danys
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

5

Š E ŠTA D I E N I S

+5 +8

Spalio 6 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 07:28
leidžiasi 18:46
Dienos ilgumas 11.18
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Brunonas, Budvydas, Vytenė
Tinkamas laikas sėti:
česnakus, ridikus, ridikėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

Spalio 9 d.
TREČIADIENIS
Pasaulinė pašto diena
Tarptautinė diena prieš stichines nelaimes
Saulė teka 07:33
leidžiasi 18:39
Dienos ilgumas 11.06
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Liudvikas, Gedėtas, Virgailė,
Dionyzas, Liudas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.

SPALIO

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 07, 13, 24,
26, 33, 46
Vikingo skaičius: 04

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

11786516.00€ 0

6

231531.00€ 0

5+1

16301.00€ 0

5

2981.00€

0

4+1

102.00€

35

4

6.50€

345

3+1

4.50€

721

3

1.50€

5195

2+1

1.25€

5088

2

0.75€

37194

500 Eur - 010 058 287, 010 161 931,
010 206 517, 010 263 162, 010 313
910, 010 337 627, 010 370 397, 010
435 424, 010 503 207, 010 572 233
Kito tiražo prognozė:

3 mln. Eur

SPALIO

11

1733
1632
1793

1582

1988

m. spalio 5 d.: įkurtas Rusijos
diumo įsaku įteisinta trispalvė
miestas Jakutskas.
vėliava ir V. Kudirkos Tautiška giesmė, kaip
m. spalio 5 d.: Didžioji Prancūzi- LSSR simboliai.
jos Revoliucija: Prancūzijoje pam. spalio 7 d.: pasirašyta Suvalkų
naikinama krikščionybė, priimtas revoliucinis
sutartis, kuria nustatyta trečioji
kalendorius.
Lietuvos-Lenkijos demarkacijos linija.
m. spalio 5 d.: Ciklonas beveik vim. spalio 7 d.: Vilniaus Gedimisiškai sunaikino Kalkutą (Indija),
no pilies bokšte iškelta Lietužuvo daugiau apie 80 000 žmonių, paskendo vos trispalvė.
apie 300 laivų.
m. spalio 7 d.: Ispanija panaikina

1864
1865

1920
1988
1886
1920
2001

m. spalio 5 d.: išleistas konfidencialus Rusijos vidaus reikalų
ministro P. Valujevo aplinkraštis, kuriuo visoje
Rusijos imperijoje uždrausta lietuviška spauda 100 moterų.
lotyniškais rašmenimis.

1873
1967
1874

m. spalio 8 d.: JAV atidarytas pirmasis moterų kalėjimas.

alkotesteris.

m. spalio 8 d.: Somersete (Anglija) pirmą kartą panaudotas

m. spalio 9 d.: Vokiečių inžinierius
Fridrichas Zymensas atliko pirmąjį
kremavimą regeneratyvinės krosnies įkaitinimo oro srove.

680

m. spalio 10 d.: įvyko Kerbelos
mūšis, kuriame kalifo Jazido I
pajėgos nužudė Mahometo anūką, imamą
Huseiną ibn Ali.

P E N K TA D I E N I S

+7
+11

KLAIPĖDA

VILNIUS

+6 +10

+10 +12

1818

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G1
S0
R0

Numatomos mažos
geomagnetinės audros.
Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1789

m. spalio 10 d.: daktaras Giljotenas Prancūzijos nacionalinės
vergovę Kuboje.
konstitucinės asamblėjos posėdyje pasiūlė num. spalio 7 d.: Į Oksfordo uni- teistųjų numarinimui naudoti specialų įrenginį,
versitetą priimtos pirmosios vėliau pavadinta jo vardu – giljotina.

1933
1858

m. spalio 10 d.: JAV pradėti parm. spalio 7 d.: JAV įsiveržimo į
davinėti pirmieji pasaulyje skalm. spalio 5 d.: užpatentuotas pirAfganistaną pradžia pradedant biamieji milteliai.
masis šratinukas.
oro atakomis ir slaptomis operacijomis saum. spalio 11 d.: Žemaičių vyskum. spalio 5 d.: Broliai Raitai, lėk- sumoje.
pas
Motiejus Valančius ganytotuvu Wright Flyer III pasiekė pam. spalio 8 d.: Du anglų boksinin- jišku laišku kreipėsi į savo vyskupystės dekasaulio rekordą: per 24 minutes nuskrido 39
kai pirmą kartą kovėsi užsimovę natus ir paragino skleisti blaivybę.
mylias, šis rekordas išsilaikė iki 1908.
bokso pirštines.

1880
1905

KLAIPĖDA

+11 +11

VANDENS TEMPERATŪRA

m. spalio 6 d.: dėl perėjimo prie
Grigaliaus kalendoriaus devym. spalio 5 d.: Augustas III išrink- niose valstybėse (tarp jų − LDK) ši diena butas Lenkijos karaliumi ir Lietuvos vo praleista.
didžiuoju kunigaikščiu.
m. spalio 6 d.: LSSR AT Prezi-

Savaitė istorijos puslapiuose

+8
+13

VILNIUS

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

Lošimas
Nr. 1386
2019-10-02

KETVIRTADIENIS

+7 +11

Atsakymai

Sudoku

+6 +12

GAMA RADIACINIS FONAS

43
42

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8475 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
8510 nSv/val.

nSv/val.

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

