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Ar dėl didelio pasaulio
užterštumo sutiktumėte
mažiau naudoti
plastikinių maišelių,
indų?

„Šilagėlė“ paminėjo savo
veiklos 20-metį

Mantvydas

PREKEVIČIUS
Visą karštą vasarą klausytojus
džiuginę koncertai apleidžia vasaros estradas ir spraudžiasi į šiltesnes, patogesnes bei mažesnes
koncertų sales.
Būtų galima sakyti, kad visi renginiai persikelia po stogu, tačiau renginių formatas, kurį pažįstame iš
švenčių atviroje erdvėje, pasikeičia į
labiau kamerinį, viliojantį ne patieka-

lais ir linksmybėmis, o savo meniniu
veržlumu ir kūrybiniu turtingumu.
Tiesa, ne viskas, kas kvepia klasika,
yra sukaustyta griežtais rėmais ir ne
visada mūsų nuomonė apie vieną ar
kitą klasikos kūrinį gali būti teisinga.
Operos solistas, bosas, pedagogas,
įvairių tarptautinių festivalių dalyvis,
Kauno valstybinio muzikinio teatro,
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro bei daugelio kitų vaidmenų
atlikėjas Liudas Mikalauskas yra tiltas tarp klasikos ir klausytojų. Kalbiname Liudą, norėdami bent šiek
NUKelta Į 2 p. 

Turkija pradėjo bombardavimą
šiaurės rytų Sirijoje

Nuomonių ringas

Nuotrauka: AlJazeera/Kerem Kocalar/Anadolu

8

Trečiojo amžiaus
universitetas pradėjo
naujus mokslo metus

Prieš keletą savaičių gavome atvirą Prienų rajono savivaldybės tarybos nario laišką Prienų rajono
savivaldybės merui Alvydui Vaicekauskui. Kviečiame su juo susipažinti ir skaitytojus. Į E. Visocko
iškeltus klausimus, sulaukėme ir
mero atsakymo.

REKLAMA

Per Šimtą dienų – padvigubinti
mokesčiai vaikams
Peržvelgus savivaldybės 100 dienų darbo rezultatus labiausiai matosi padvigubinti mokesčiai šeimoms
auginančioms vaikus.
Man keistai atrodo kai dvigubai ke-

liami mokesčiai vaikams, nuo kurių
priklauso viso rajono ir ne tik ateitis,
bet tuo pačiu organizuojamos didžiulės šventės, nuomojami nauji automobiliai ir pan. Kas svarbiau rajono
valdžiai? Ko gero tai ir yra matomi
prioritetai...
Daug diskutavome su tėvais, mokytojais ir treneriais apie šią situaciją. Todėl parengiau tarybai sprendimo projektą siūlydamas naikinti
mūsų rajono ugdymo įstaigų auklėtiniams mokestį už sporto centro ir
meno mokyklos būrelius, bei kompensuoti kelionės išlaidas į šiuos būNUKelta Į 4 p. 

Šiaurės rytiniame Sirijos
pasienio regione Turkija
surengė antskrydžių, trečiadienį pranešė padėtį
šalyje stebinti organizacija, Ankarai kiek anksčiau
pranešus apie operacijos prieš kurdų kovotojus
pradžią.
„Turkų kariniai lėktuvai
surengė oro smūgių... Ras
al Aino rajone pasienyje“, –
pranešė karą Sirijoje stebinti
organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“
(SOHR).
Naujienų agentūros AFP
korespondentas pranešė,
kad netoli Turkijos sienos
esančio vieno Sirijos miestelio trečiadienį nugriaudėjo
sprogimas.
Pasak reporterio, virš pasienyje esančio Ras al Aino
pakilo baltų dūmų debesis
ir skriejo kariniai lėktuvai,

o dešimtys civilių mėgino
pabėgti.
Operacija „Taikos šaltinis“
Turkų lyderis Recepas
Tayyipas Erdoganas (Redžepas Tajipas Erdohanas)
anksčiau trečiadienį paskelbė, kad Turkijos operacija
prieš kurdų kovotojus šiaurės Sirijoje prasidėjo.
„Turkų ginkluotosios pajėgos ir Sirijos nacionalinė
armija (Ankaros remiamos
sukilėlių grupuotės) pradėjo operaciją „Taikos šaltinis“ šiaurės Sirijoje“, – parašė prezidentas socialiniame
tinkle „Twitter“.
Šis Turkijos žingsnis sulaukė kritikos iš Vakarų šalių, kurios drauge su kurdų vadovaujamomis Sirijos
demokratinėmis jėgomis
(SDF) kovojo su džihadisNUKelta Į 5 p. 
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Klaipėdoje baigiasi kruizinis sezonas

G. Nausėda pasirašė Socialinių įmonių
įstatymą

Klaipėdos uoste ketvirtadienį baigėsi kruizinės laivybos
sezonas. 2019 metais į Klaipėdą užsuko 51 kruizinis laivas,
preliminariai atplukdęs daugiau nei 68 tūkst. turistų. Nors
registracija dar nebaigta, turimais duomenimis, kruiziniai
laivai 2020 m. į Klaipėdą užsuks 76 kartus. 2019 metais
visame pasaulyje plaukioja apie 400 kruizinių laivų.

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį pasirašė
Socialinių įmonių įstatymą, tačiau kartu pateikė siūlymą
jį papildyti stebėsenos mechanizmu. Prezidentas mano,
kad įstatymas nėra tobulas, tačiau yra žingsnis į priekį
sprendžiant neįgaliųjų įdarbinimo klausimus.

Liudas Mikalauskas: atlikėjui reikia publikos, kuri Birštone visada būna išskirtinė
ATKelta IŠ 1 p.
tiek praskleisti uždangą į jo
gyvenimą.
Liudai, sekmadienį Jus
ir vėl bus galima pamatyti Birštone. Prisipažinkite
kada paskutinį kartą jame
buvote?
Birštone buvau šį trečiadienį, nes gyvenu su šeima
vos 25 kilometrai nuo čia.
Turėjau laisvą rytą, tad nusprendėme apsilankyti šiame nuostabiame kurorte ir
nueiti į baseiną, tačiau neradom nė vieno veikiančio.
Bet ar tai bėda, kai esi viename iš nuostabiausių Lietuvos
kurortų. Palakstėm su šeima
Kneipo taku, atsigėrėme mineralinio vandens, suvalgėm
ledų kurhauzo restorane, pakilom į apžvalgos bokštą – ir
rytas buvo nuostabus. Labai
mėgstu lankytis Birštone rudenį. Tada jis ramus – kaip
tik toks miestas, koks man
patinka. Labai dažnai esu
tarp daugybės žmonių, tačiau laisvalaikio metu mėgstu vienatvę.
Daugeliui muzikų ir įvairaus lygio vokalistų Birštonas laikomas tikra meninės dvasios Meka. Kokie
jausmai užplūsta atvykus
į Birštoną?
Ramybė. Birštonas tuo labai skiriasi nuo Druskininkų,
ir, manau, kad tai daro jį išskirtinį. Matyt, savo ramybe
jis ir traukia meniškos sielos
žmones, kurie čia bando surasti naujo įkvėpimo, taip pat
pailsėti ir „pasikrauti“ emociškai. Tačiau nedrįsčiau teigti, kad tik vienas Birštonas
toks. Mano manymu, net trys
kurortai yra meno Mekos. Tai
Birštonas, pagimdęs mums
B. Sruogos literatūrą, Druskininkai, padovanoję mums
M. K. Čiurlionio šedevrus, ir
Anykščiai, užauginę A. Baranausko šilelį. Menininkams
reikia ramybės, gamtos, vienatvės, poilsio, kad jie galėtų
kurti. O atlikėjui dar reikia ir
publikos, kuri Birštone visada būna išskirtinė.
Jus nuolat lydi žavi brunetė Sigita Mikalauskienė.
Ką Jūsų šeimai reiškia jūsų

gabumai, o gal jūs papildote vienas kitą?
Taip, teisingai, mano žmona yra žavi brunetė, tačiau tai
tikrai ne visi jos nuopelnai.
Visų pirmiausia ji yra nuostabi žmona, o antra – puiki
mūsų vaikų motina. Ji šeimoje yra nepamainoma, kadangi manęs dažnai nebūna

liniame operos ir baleto teatre. Pastarajame krūvis yra
gan didelis, ne vieną vaidmenį kuriu net be dublerių, tad
veikti tikrai yra ką. Taip pat
dažnai esu kviečiamas dalyvauti įvairiuose muzikiniuose projektuose ir juose
stengiuosi atlikti vaidmenis
kuo įmanoma geriau. Per 11

kada nedėlioju repertuaro iš
anksto, atvažiuoju į vietą, pro
durų kraštelį pamatau publikos veidus ir nusprendžiu, ar
jiems reikia rimtos muzikos,
ar tiesiog gerai praleisti laiką. Tačiau dažnai nusprendžiu, kad tarp to ir ano galima surasti aukso viduriuką. Net apie rimtus muzikos

namie ir jai tenka atlaikyti
ne vieną namų kampą. Bet ji
puikiai susitvarko ne tik su
tais namų kampais, tačiau ir
su savo specialybės darbais.
Ji padeda man surengti ne
vieną tarptautinį festivalį,
suranda koncertinės veikos
ne tik man, tačiau ir ne vienam mano kolegai, sugebėjo
pabaigti net dvejas magistro
studijas, tapti Kazlų Rūdos
savivaldybės tarybos nare,
vadovauti kultūros komitetui
ir taip toliau. Tokios žmonos
gali pavydėti kiekvienas.
Liudas Mikalauskas yra
visur. Taip bent jau panašu žvelgiant į afišuojamus
Jūsų paties renginius bei
į kitų renginių afišas. Šiemet prie Jūsų veiklos prisidėjo ir politinė veikla
– darbas Kazlų Rūdos savivaldybės taryboje. Ar visur spėjate?
Politinė veikla (jei darbą
savivaldybės taryboje galima tokia pavadinti) jau mano
gyvenime yra penkti metai,
bet tai – tik vienas iš mano
pomėgių bei noras savo gebėjimais prisidėti prie savo
krašto puoselėjimo. Tačiau
pagrindinė mano veikla visgi
yra meninė. Dirbu ir Kauno
valstybiniame muzikiniame
teatre, ir Lietuvos naciona-

intensyvių kūrybos metų susidarė didelis veiklos bei pažinčių voratinklis, tad dažnai
sulaukiu skambučių su prašymais prisijungti prie vieno ar kito renginio, organizatoriai sakosi nematą kitos
alternatyvos. Aišku, tai labai
malonu, tačiau vėliau tampa
didelio nuovargio priežastimi. Mano didžiausias trūkumas, kad nemoku pasakyti
ne, todėl tose afišose ir tenka
dažnai pamatyti mano vardą, tačiau pastaruosius metus labai mokausi atsisakyti. Pradedu nemeluodamas
pasakyti, kad nedalyvausiu,
nes noriu pabūti daugiau su
šeima. Ji yra mano pamatas
ir mano stiprybė.
Koncertų salėse Jūs žinomas kaip vienas iš Lietuvos vokalo grandų, o
įvairių miestelių šventėse jau esate žinomas kaip
vienas charizmatiškiausių
pokštininkų bei klausytojų
choro chorvedžių, priverčiantis nusišypsoti net ir
liūdniausią klausytoją. Ar
Liudo Mikalausko gyvenime daug humoro?
Mėgstu, kai žmonės koncertų metu juokiasi. Dažnai į
renginius susirenka publika
„rimtai“ praleisti laiką, o išeina prisijuokusi iki soties. Nie-

kūrinius galima papasakoti
tokių intriguojančių istorijų,
kad publika klausysis ausis
ištempusi. Nemėgstu kalbėti lėkštų dalykų, todėl daug
skaitau ir domiuosi kompozitoriais, renku įvairius biografinius tekstus, bandau
juos susieti su atliekamais
kūriniais. Mano šmaikštavimas dažnai būna edukacinio
pobūdžio, dažniausiai nieko
nefantazuoju, o įdomiomis
istorijomis praturtinu koncertų scenarijus. Gyvenime
nesu humoro šlovintojas,
tačiau scenoje man patinka žiūrėti į besijuokiančius
žmones. Pas mus, Lietuvoje,
kartais būna tiek daug pesimistinių renginių, kad aš
noriu bent šiek tiek sukurti
opozicijos tam.
Į Birštoną atvykstate su
kulinarine ar kultūrine
programa „Pagaminta Lietuvoje“?
Taip. Šitą programą mudu
su Vytautu Lukočiumi sumanėme Jungtinėse Amerikos Valstijose. Koncertavome lietuvių bendruomenėse skirtingose valstijose ir
renginiuose dainavom vien
lietuvių kompozitorių kūrinius. Pradėjom koncertų turą
su viena programa, o baigėm
su visai kita. Supratom, kad
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iš lietuvių kompozitorių kūrinių galima sudaryti nepaprastai įdomią programą. Pasirodo, mūsų autoriai parašo
kūrinių, kurie nei kiek nenusileidžia užsienietiškiems, o
kartais yra net pranašesni.
Tad nutarėme surengti Lietuvoje tokį pozityvų protestą
prieš užsienietišką muziką ir
parengti programą „be konservantų“. Surinkome lietuviškus kūrinius, įspūdingus
ne tik savo menine išraiška,
bet ir sukūrimo istorija. Kiekvienas kūrinys turi savo paslaptį, kurią mes ir atskleisim
klausytojams, kartu įrodydami, kad puikiai praleisti vakarą galima ir be F. Sinatros ar
A. L. Webberio kūrinių.
Vytautas Lukočius bus
dešinioji ranka ar pagrindinis dirigentas „gaminime“? O gal du scenos „šefai“ susikaus dėl „išraiškingiausiojo“ titulo?
Kas pažįsta Vytautą, žino,
kad jis yra nepaprastai talentingas žodžio meistras. O aš jį
įvardinčiau kaip vieną talentingiausių žmonių, kuriuos
man gyvenime apskritai teko
sutikti. Jis puikus pasaulinio
lygio dirigentas, nepaprastai
originalus kūrinių aranžuo-

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.

tojas, nuostabus pianistas
ir koncertmeisteris. Su Vytu
mes surengę tiek koncertų,
kad aš būčiau ramus su juo
eidamas net į žvalgybą. Jau
prieš renginį žinau, kad publika išeis patenkinta. Kai
atsiduri su juo scenoje, tai
tik laikykis, nes nežinai, kuris kurį „paims“. Tačiau tai ir
įdomu publikai. Bet humoras
koncerte dar ne viskas, reikia
ir geros meninės dalies išpildymo, o su Vytautu taip būna
visada. Mene košės niekada
negali maišyti atskirai. Reikia
arba vienodai kartu, arba visai nekišti nagų.
Mūsų žiniomis, šis Jūsų
vizitas Birštone tikrai ne
paskutinis ir vos po dviejų
savaičių sugrįšite su dar
įspūdingesne programa?
Dažniausiai į Birštoną tenka su renginiu atvykti vieną
kartą per metus, bet šiais
metais sumanėme net kelias programas, kuriomis
visomis norisi pasidalinti.
Apie sekmadienio koncertą jau kalbėjom. Tai tikrai
bus smagus pažaidimas su
lietuvių kompozitorių kūriniais, tad labai kviečiu ateiti ir padraugauti su mumis
NUKelta Į 3 P. 

Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
ISSN 1392-7248 (PDF ISSN 2538-8525).
Priedas ISSN 2538-9076.
Tiražas – 1 300 egz.
Spausdinta: Polska Press Sp. o.o.

veidai
„Ethiopian Airlines“ neigia po orlaivio
katastrofos suklastojusi skrydžio įrašus

Etiopijos oro linijų bendrovė „Ethiopian Airlines“ paneigė
informatoriaus kaltinimus, kad bendrovė suklastojo kovo
mėnesį sudužusio orlaivio „Boeing 737 MAX“ techninės
priežiūros įrašus., kuomet buvęs vyriausiasis inžinierius ją
apkaltino augančia korupcija.

Liudas Mikalauskas: atlikėjui reikia publikos,
kuri Birštone visada būna išskirtinė
ATKelta IŠ 2 p.
kartu. O kitą kartą Birštone
lankysimės spalio 24 dieną
– atvešime roko operą „Priesaika“, skirtą miško broliams
atminti. Tai istorija, paremta
tikrais faktais ir autentiškais
partizanų atsiminimais. Kiekvienas operos personažas
gyveno ir paliko savo atminimą laiškuose, kurių pagrindu
ir sukurta ši roko opera. Tai
vienas nuostabiausių projektų, kurio kūrybinės grupės
darbe turėjau garbės dalyvauti ir aš. Itin jaudinantis
kūrinys, kurio negaliu atlikti
be ašarų. Kiekvieną kartą jis
taip paveikia, kad tampa savotiškomis rekolekcijomis.
Kai salė pabaigoje stovi, tai
ir tarp žiūrovų matau sujaudintus ir ašarą braukusius
žmones. Šio kūrinio poveikis publikai ir yra mums di-

džiausia padėka. Gaila, kad
tai labai brangiai kainuojantis projektas, turėsim galimybę jį parodyti tik dešimt
kartų, tad nepraleiskit progos būti tarp tų, kurie matė
„Priesaiką“.
Kalbant apie patriotiškumą, jau kuris laikas
gyvenate Prienų rajono
pakraštyje. Tas pats veidas, kurį daug kas mato
televizoriaus ekrane arba
koncertų salėse, Plutiškių
miestelio gyventojams tapo eiliniu kaimynu. O jau
tampa įprasta, jog atsižvelgiant į kaimyninį bendruomeniškumą įžymybės turėtų daugiau savo dėmesio skirti ir kaimynams. Ar
skiriate?
Mūsų kaime žvaigždžių
nors vežimu vežk. Vien operos solistų čia gyvena du.

Myliu šį kaimą, jis jau tapo
mūsų namais, kurių nekeistume į nieką kitą. Gyvename
Prienų pakrašty tarp keturių
miestų: Prienų, Kazlų Rūdos,
Marijampolės ir Kauno, tad
geresnės vietos net negalėtum sugalvoti. Prieš penkerius metus atsikraustėme iš
Kauno, ir net minčių nekyla
ten grįžti. Noriu, kad vaikai
augtų gamtoje, noriu, kad
žinotų, kaip atrodo arklys,
karvė ir avis. Kai matai juos
lakstančius su draugais basus po pievą, supranti, kad
tik kaime jie turės visavertę
vaikystę. O man kaimas yra
pagrindinis poilsis. Sugrįžti
pavargęs po renginių, sukiši
rankas į žemę arba apkabini
savo beržą, ir nuovargio kaip
nebūta.
Dėkoji už pokalbį ir iki
greito susitikimo.

Geriausios 2019 metų KANŲ LIŪTŲ reklamos
Trukmė: 2 h 00 min
Cenzas: N-13. 7-12 m. vaikams būtina suaugusiojo
palyda
„Geriausios 2019 metų
KANŲ LIŪTŲ reklamos“:
dar daugiau tikrų emocijų.
Nuo skardaus juoko iki
graudinančio jaudulio. Tai
žada į kino sales spalio
15-ąją sugrįžtančios „Geriausios KANŲ LIŪTŲ reklamos“. Beveik 2 valandų
programoje – reklamos, jau
įėjusios į istoriją, ateitį keičiantys kūrybiniai sprendimai ir istorijos, kurios nepaliks abejingų.
„Reklamoms šiandien neužtenka būti vien reklamomis – vartotojai kaip niekada
tikisi gerų istorijų, autentiškumo ir gyvenimą keičiančių sprendimų. Būtent tai ir
atspindės „Geriausios KANŲ
LIŪTŲ reklamos“, – sako Gabrielė Burbienė, „Kanų liūtų“
kūrybiškumo festivalio atstovė Lietuvoje.
„Geriausių KANŲ LIŪTŲ
reklamų“ programą Lietuvos
kino teatrams sudaręs Algirdas Ramaška antrina, kad šiųmetinė programa atrinkta itin
REKLAMA

kruopščiai. „Žiūrovai patirs
emocijų amerikietiškus kalnelius – juokingas reklamas
keis socialiai jautrūs vaizdai, o
po to vėl pralinksmėsime. Šio
fenomenalaus renginio paslaptis ir yra ta, kad žiūrovas

vienu metu gauna aktualumą
ir dvi labai priešingas emocijas“, – sako A.Ramaška.
Dėmesio! Visas reklamas
matysite originalo (anglų)
kalba, be lietuviškų subtitrų. 
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„Fitbit“ planuoja iškelti fizinio aktyvumo
stebėjimo prietaisų gamybą iš Kinijos

Mintimis
dalijasi
praeiviai

JAV bendrovė „Fitbit“, gaminanti nešiojamuosius
elektroninius prietaisus, krentant jos vertei, planuoja
perkelti visų fizinės veiklos stebėjimo priemonių ir
išmaniųjų laikrodžių surinkimo veiklą iš Kinijos, kad
išvengtų Jungtinių Valstijų įvestų importo muitų.

Kalbina ir fotografuoja
Laima Duoblienė

Ar dėl didelio pasaulio užterštumo
sutiktumėte mažiau naudoti plastikinių
maišelių, indų? Ką reikėtų daryti pirmiausia?

Romualdas Endriukaitis

Norint sumažinti plastiko
naudojimą, pirmiausia reikia
į parduotuves neštis savo medžiaginį ar kokį kitokį daugkartinio naudojimo maišelį.
Daugumą ne maisto prekių
tikrai galima suvynioti į popierių, kurį galima perdirbti
ar sudeginti. Maisto produktus į plastikinius maišelius
jau supakuoja gamintojai, bet
kai kuriais atvejais plastiką
tikrai galima pakeisti popieriumi. Juk juokinga (ar graudu), kai į plastikinį apvalkalą
sukimšta dešra dar dedama
į plastikinę pakuotę, o mes,
ją pasiėmę iš lentynos, dar į
vieną maišelį įdedame.

Jadvyga Fabijonavičiūtė

Plastikinių maišelių ir indų
tikrai naudojame labai daug.
Daug ką galime pakeisti, pavyzdžiui, jei einame į parduotuvę pirkti mišrainės, tai

galime ir savo indelį atsinešti, kai perkame saldainius,
galime juos į popierinį maišelį įdėti. Kai kuriais atvejais
be plastiko sunku išsiversti
– mėsos ar varškės į popierių
neįvyniosi. Nors ir aš rankinėje nesinešioju medžiaginio
pirkinių krepšio, o imu parduotuvėje, jei perku daugiau
prekių, bet čia – ta vieta, kur
visi turėtume pradėti galvoti
ir plastikinių maišelių naudoti kuo mažiau. O jei jau naudojame, tai reikia nepamiršti
rūšiuoti.

žiuojant į darbą užsukti kavos nusipirkti, tai tikrai gali
ir savo puodelį atsinešti. Kai
kur perkant kavą išsinešti jau
paklausia, ar turi savo puodelį. Mažiau plastikinių maišelių naudotume, jei už juos
mokėti reikėtų. Juk kadaise
taip ir buvo.

Marija Strazdauskienė

Onutė D.

Tarybiniais laikais ir mėsą,
ir dešrą tik į popierių vyniodavo. Galima taip daryti ir
dabar, o jei bijai, kad išsiteps
krepšys, iš namų atsinešk dėžutę ar kokį kitą indą. Daug
kur parduotuvėje iškeptą
duoną jau galima į popierinį
maišelį įsidėti, taip pakuoti
galėtų ir kepyklose. Aš eidama į parduotuvę ne visada
nešuosi daugkartinį pirkinių
krepšį, bet, parduotuvėje įsigijusi plastikinį, namuose jį
panaudoju šiukšlėms sudėti.
Manau, kad plastiko ir vienkartinių indų tikrai galime
naudoti mažiau. Pavyzdžiui,
jei kas įpratęs kas rytą va-

Būtina galvoti ir plastiko
naudoti kuo mažiau. Normalu, jei į plastikinį maišelį dedame trąšas ar kokią kitokią
chemiją, bet daugumai prekių užtektų ir popierinio maišelio. Blaškomės tarp kraštutinumų: kadaise net ir sviestą
į popierių vyniodavo, o dabar ir plastikinius daiktus į
plastikinį maišelį dedame.
Kai kuri duona jau dedama
į popierinius maišelius, bet,
manau, kad ir visą būtų galima taip pakuoti. Daugeliui
prekių plastikinės pakuotės
nebūtinos. Turime galvoti
ir stengtis plastiko naudoti
kuo mažiau. Aš į parduotuvę
eidama visada nešuosi daugkartinį krepšį, stengiuosi kuo
mažiau maišelių papildomai
naudoti. Manau, kad pasistengę plastikinių indų ir
maišelių galėtume naudoti
perpus mažiau.
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politika
Vokietijos šaulys filmavo šaudynes ir
paskelbė įrašą internete

Nuomonių
ringas
ATKelta IŠ 1 p.
relius tiems, kam labiausiai
to reikia.
Dar kartą labai trumpai
pristatysiu sprendimo naudą, kurią gautų mūsų rajono
vaikai ir juos auginančios šeimos. Tuo pačiu mokyklos ir
visa rajono bendruomenė:
Socialinės atskirties mažinimas. Ši problema labai
skaudi visos Lietuvos mastu.
Prezidentas ją rašo į pirmus
savo darbotvarkės puslapius.
Manau šis sprendimas galėtų prisidėti vienu kitu šimtu
eurų prie tų šeimų biudžeto,
kurios stengiasi ir supranta,
kokią reikšmę visam kraštui
turi tinkamas vaikų auklėjimas ir lavinimas. Aš asmeniškai žinau šeimų, kurių vaikai jau dabar negali „įpirkti“
sporto ir meno užsiėmimų
mūsų įstaigose.
Užimtumas ir prevencija. Visi suprantame, kad šių
laikų vaikai susiduria su dideliais internetiniais ir kitokiais pavojais. Internetas ir
veiklos nebuvimas dažnai
formuoja vaiko elgesio ir
bendravimo ypatumus, kuriuos vėliau taisyti ir keisti
reikia didelių lėšų ir pastangų. Paruoštas sprendimas
tikrai atliktų didelį vaidmenį šios problemos užkardymui.
Vaikų sveikata. Apie vaikų sveikatos būklę seniai signalizuoja ne tik mūsų gydytojai, bet ir Pasaulinės sveikatos organizacija. Nutukimas, laikysenos sutrikimai,
ilgas sąrašas visokių lėtinių
ligų, psichinė sveikata. Visa
tai gali būti išsprendžiama
tinkamu fiziniu ir meniniu
ugdymu. Neturėtume daryti nei menkiausios kliūties,
kad šis ugdymas taptų nepasiekiamas. Esu įsitikinęs, kad
jį dar turėtume visapusiškai
skatinti.
Rajono ugdymo įstaigų
patrauklumas. Jį sudaro būtent visi šimtukininkai, čempionai, kuriais didžiuojamės
ir su kuriais norim fotograREKLAMA

Rytiniame Vokietijos Halės mieste šaudynes surengęs
asmuo filmavo savo ataką ir paskelbė vaizdo įrašą internete.
Halės mieste per šaudymą trečiadienį žuvo mažiausiai du
žmonės, o dar du buvo sužeisti. Vietos sinagoga tapo vienu
taikinių, žydams švenčiant vieną didžiausių žydų švenčių .

fuotis. Taip pat visi kiti sveikoje aplinkoje norintys ir galintys augti jauni žmonės. Jie
ir jų tėvai matytų ir suprastų,
kad būtent Prienų rajono ugdymo įstaigoms ir tų įstaigų
steigėjui - savivaldybei, rūpi
savo krašto žmonių ateitis,
todėl nereikia dairytis į kaimynines savivaldybes.
Žinau, kad kažkas labai norės paklausti apie pinigus.
Bet šiuo atveju klausimas
turėtų būti ne man. Administracijos vadovas turėtų
pasakyti, kad štai pardavėme
internato- mokyklos pastatą už 130 tūkstančių, turime
tam skirtas programas, kur
paskirta šimtai tūkstančių
eurų, viršijame biudžeto surinkimo planą ir dar daug kitų galimybių...
Bet šį kartą aš kalbu apie
prioritetus. Neplanuočiau
jokių švenčių, brangių, masinių komandiruočių, automobilių pirkimo ar turizmo
plėtros, kol nepašalinčiau visų trukdžių savo krašto vaikams augti, tobulėti ir kurti.
Net 21 amžiuje nebus jokios
ekonomikos be žmogaus.
Be jaunų šeimų norinčių čia
gyventi ir kurti savo ateitį. Ir
kiekvienas toks, net vieno
euro vertės užtvaras, stabdo, o kai kuriais atvejais, gali
sužlugdyti talentą, galimybę
ar net viltį. Pasakysiu atvirai.
Svarstant tokį klausimą man
būtų gėda ir nejauku klausti
apie pinigus.
O pinigų savivaldybėje tikrai yra. Parduodame pastatus, šimtus tūkstančių skiriame įvairioms programoms,
kelionėms ir t.t. Deja, šis
sprendimas posėdyje dalyvavusių tarybos narių daugumos balsais buvo atmestas.
Mero raginimu prieš balsavo: Meras Alvydas Vaicekauskas, mero pavaduotoja
Loreta Jakinevičienė, tarybos nariai Deividas Dargužis,
Mindaugas Rukas, Henrikas
Radvilavičius, Angelė Mickienė, Aleksas Banišauskas, Simona Vaicekauskaitė – Šalčė,
Gintautas Bartulis, Cezaras
Pacevičius, Vaidotas Karvelis, Algirdas Kederys, Vaidas
Kupstas.
Panašu, kad socialdemokratinės, liberalų, tvarkos ir

teisingumo daugumos prioritetai kiti. Jiems vaikų ugdymas ir lavinimas kažkurioje
kitoje vietoje.
Su pagarba, tarybos narys
Egidijus Visockas

Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko pozicija į išsakytas tarybos nario Egidijaus Visocko
pastabas:

Dėl padvigubintų mokesčių vaikams
Teiginys, kad Savivaldybės darbo rezultatas „padvigubinti mokesčiai šeimoms,
auginančioms vaikus“, neargumentuotas ir neatitinka
tikrovės. Diskusijos dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo
(toliau – Aprašas) pakeitimo
prasidėjo dar 2019 metų pavasarį, kai Administracijos
direktoriumi buvo E. Visockas, tačiau tuo metu jis neišsakė pozicijos, jog reikėtų mokestį panaikinti visai.
Kaip ir per visus 4 savo vadovavimo Administracijai
metus, E. Visockas nepasiūlė parengti Aprašo pakeitimų ir panaikinti mokestį už neformalųjį švietimą.
Netiesa ir tai, kad mokestis
padvigubintas. Mokestis buvo padidintas vidutiniškai 49
proc., daugiausia (nuo 2,89
Eur iki 5 Eur) už Kūno kultūros ir sporto centro įgyvendinamas programas, tačiau
šis mokestis vis tiek yra pats
mažiausias.
Rengiant naują Aprašą buvo analizuota situacija ir surinkta informacija apie mokesčius kitose Lietuvos savivaldybėse.
Tarybos narys kalba abstrakčiai apie diskusijas su
mokytojais, treneriais, tėvais.
Dėl socialinės atskirties
mažinimo
Turbūt Tarybos narys klaidingai supranta teiginį „socialinės atskirties mažinimas“.
Atleidžiant nuo mokesčio
visus, t. y. ir dideles pajamas
gaunančių šeimų vaikus, neprisidedama prie socialinės
atskirties mažinimo. Dabar
galiojantis Aprašas kaip tik
orientuotas į socialinės at-

Ekavadoro sostinėje tūkstančiai žmonių
protestuoja prieš augančias kuro kainas

skirties mažinimą, kadangi
mažiausias pajamas gaunančių šeimų vaikai yra atleidžiami nuo mokesčio (Aprašo 6 punktas).
Dėl užimtumo ir prevencijos
Pakeitus Aprašą, vaikų
skaičius ir užimtumas neformaliojo vaikų švietimo
mokyklose keitėsi labai nežymiai. Praeitais metais visose trijose meno ir muzikos
mokyklose (Prienų meno
mokykloje, Jiezno muzikos
mokykloje bei Veiverių Antano Kučingio meno mokykloje) mokėsi 470 mokinių,
šiais metais – 471 mokinys.
Praeitais metais Prienų r.
savivaldybės kūno kultūros ir sporto centre mokėsi
398 mokiniai, o šiais metais
– 387 mokiniai. Be to, 900
Prienų r. mokyklų mokinių
po pamokų nemokamai ugdomi pagal kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų (18
teikėjų) siūlomas muzikos,
dailės, šokio, teatro, sporto,
saugaus eismo, turizmo bei
kraštotyros, informacinių
technologijų ir pilietiškumo
programas (22 programos).
Be to, kiekvienoje bendrojo
ugdymo mokykloje gausu
neformaliojo švietimo būrelių, kuriuos mokiniai gali
lankyti neatlygintinai, nes
užsiėmimai yra apmokami
valstybės lėšomis. Taigi, pakeitus Aprašą, mokinių pasirinkimo galimybės bei užimtumas nesumažėjo.
Dėl vaikų sveikatos
Sąlygos gerinti sveikatą
sudarytos neformaliojo švietimo įstaigose, ne vieną judrią veiklą (sportą, šokį, turizmą ir kt.) siūlo rinktis kiti
švietimo teikėjai. Bendrojo
ugdymo mokyklose taip pat
siekiama didinti mokinių
fizinį aktyvumą: 1–6 klasių mokiniams skiriamos 3
privalomos fizinio ugdymo
pamokos per savaitę (anksčiau buvo 2) ir organizuojami sporto būreliai. Taip pat
Prienų r. savivaldybė, rūpindamasi mokinių sveikata ir
fiziniu aktyvumu, finansuoja ir organizuoja mokymo
plaukti pamokas visiems
Prienų rajono 2 klasių mokiniams. 2018–2019 moks-

Ekvadore tūkstančiai vietinių tautų atstovų pradėjo
žygiuoti per sostinę, protestuodami prieš prezidento
sprendimą sumažinti kuro subsidijų tarifus. Jie žygiuoja
po antradienį įvykusių smurtinių susirėmimų dėl ko
buvo dislokuotos gausios saugumo pajėgos.

lo metais VšĮ Alytaus sporto
ir rekreacijos centro baseine
buvo mokomi plaukti devynių Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų (Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos,
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos, Prienų r. Išlaužo, Naujosios Ūtos, Šilavoto, Balbieriškio pagrindinių
mokyklų, Prienų r. Jiezno,
Stakliškių, Veiverių T. Žilinsko gimnazijų) antrokai – iš
viso 170 mokinių. Už plaukimo pamokas iš Prienų r. savivaldybės biudžeto sumokėta
6000 eurų.
Dėl rajono ugdymo įstaigų patrauklumo
Prienų r. savivaldybė skatina ir remia rajono gabius
mokinius ir šimtukininkus.
Kiekvienais metais savivaldybės biudžete numatoma
nuo 5000 iki 7000 eurų, kurie skiriami talentingiems ir
gabiems mokiniams remti
(dalyvavimas tarptautiniuose konkursuose), rajoninių
bei respublikinių olimpiadų, konkursų nugalėtojams
apdovanoti bei 100 balų egzaminus išlaikiusiems abiturientams skatinti. Taip pat
pagal galiojantį Aprašą gabiausieji neformaliojo švietimo mokyklų mokiniai atlei-

džiami nuo mokesčio (Aprašo 6 punktas). Primenu, kad
Savivaldybė nemažai investuoja ir į ugdymosi aplinkos
gerinimą.
Pabaigai norėčiau pabrėžti, kad Savivaldybės veikla
apima daug ir įvairių sričių.
Negalime pamiršti ne tik vaikų, bet ir dirbančiųjų, senyvo
amžiaus žmonių, socialiai
remtinų asmenų, neįgaliųjų
ir kt. Valdančiajai daugumai
rūpi visi rajono žmonės ir
svarbios visos sritys. Manau,
kad į viską reikia žiūrėti kompleksiškai, finansus planuoti
atsakingai ir taip pat atsakingai rūpintis visais žmonėmis.
Mano nuomone, E. Visocko
teiktas sprendimo projektas
nėra socialiai atsakingos politikos atspindys.
Keista, kad Tarybos narys
priekaištauja balsavusiems
prieš jo teiktą sprendimo
projektą. Nesinorėtų priminti, tačiau buvusi Nemuno
pradinė mokykla buvo uždaryta jam pačiam inicijavus
Tarybos sprendimo projekto parengimą ir pritarus. Šio
sprendimo pasekmes jaučiame iki šiol.
Prienų rajono
savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas

Pasaulyje

„Alibaba“ stabdo prekybą elektroninėmis
cigaretėmis ir jų komponentais JAV

Kinijos internetinės prekybos milžinė „Alibaba“ planuoja
sustabdyti prekybą elektroninėmis cigaretėmis ir jų
komponentais Jungtinėse Valstijose atsižvelgdama į su šiuo
rūkymui skirtu gaminiu susijusių plaučių ligų protrūkį,
nusinešusį ir žmonių gyvybių.

Turkija pradėjo bombardavimą
šiaurės rytų Sirijoje
ATKelta IŠ 1 p.
tų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS).
Tuo metu JAV remiamų
kurdų pajėgų šiaurės Sirijoje
atstovas pareiškė, kad turkų
kariniai lėktuvai ėmė taikytis į „civilių rajonus“.
SDF atstovas Mustafa Bali (Mustafa Balis) sako, kad
antskrydžiai sukėlė „didžiulę paniką regiono žmonių
gretose“.
Kurdų pajėgos pranešė
apie mažiausiai du žuvusius
civilius.
Rajone buvo matomi SDF
kovotojai, ginkluoti raketų
leidimo įrenginiais, o kurdų
pareigūnai ragino civilius
gintis prieš puolimą.
SOHR pranešė, kad aviacijos ir artilerijos bombardavimų surengta ir Tal Abjado
pasienio regione.
SDF paragino tarptautinę bendruomenę nustatyti
virš regiono neskraidymo
zoną, kad būtų apsisaugota
nuo „gresiančios humanitarinės krizės“.
Pasak R. T. Erdogano, puolimas vykdomas prieš Sirijos
šiaurėje veikiančius kurdų ir
IS kovotojus.
„Mūsų misija yra užkirsti kelią teroro koridoriaus
kūrimui palei mūsų pietinę
sieną, taip pat užtikrinti taiką rajone“, – teigė R. T. Erdoganas.
Ankara jau ilgai planavo
imtis karinių veiksmų prieš
šiaurės Sirijoje veikiančias
kurdų pajėgas. Sirijos kurdų
Liaudies apsaugos dalinius
(YPG) Ankara laiko uždraustos Kurdistano darbininkų
partijos (PKK), nuo 1984ųjų tęsiančios kruviną sukilimą Turkijos pietryčiuose,
teroristine atšaka.
JAV prezidentas Donaldas
Trumpas (Donaldas Trampas) tvirtino, kad jo šalis neapleidžia kurdų, kurie buvo
itin svarbūs jų sąjungininkai
kovoje su IS.
Sprendimas išvesti JAV karius iš Turkijos ir Sirijos pasienio, apie kurį D. Trumpas
REKLAMA

paskelbė savaitgalį, buvo laikomas žalios šviesos uždegimu Ankaros operacijai.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas per pokalbį telefonu su R. T. Erdoganu ragino Turkijos lyderį
„atidžiai pagalvoti“ prieš
pradedant bet kokią karinę
operaciją.
Tačiau Ankara tvirtina,
kad turi pažaboti kurdų vadovaujamų SDF valdžią dėl
jų ryšių su kurdų kovotojais
Turkijoje.
Ankara taip pat nori įkurti
„saugiąją zoną“ pasienio Sirijos pusėje, kur būtų galima
parsiųsti apie 3,6 mln. pabėgėlių, kurie per aštuonerius
metus trunkantį karą pasitraukė į Turkiją.
„Visuotinė mobilizacija“
Naktį iš antradienio į trečiadienį į pasienį su Sirija
Turkijai siunčiant daug karių ir transporto priemonių,
kurdai telkė pajėgas kovai su
puolimu.
„Skelbiame tris dienas visuotinės mobilizacijos šiaurės ir rytų Sirijoje“, – pranešė kurdų pareigūnai šiaurės Sirijoje, ragindami visus
civilius „vykti į pasienį su
Turkija... priešintis [puolimui] šiuo delikačiu istoriniu
momentu“.
Vos prasidėjus puolimui,
Anatolijos naujienų agentūra pranešė, kad nuo raketų nukentėjo Turkijos
Džeilanpinaro ir Nusaibino
miestai.
„Tiek turkų, tiek kurdų
pajėgos yra surengusios
chaotiškų atakų Sirijoje,
per kurias žuvo daugybė civilių“, – perspėjo tarptautinės žmogaus teisių gynimo
organizacijos „Amnesty International“ Artimųjų Rytų
tyrimų skyriaus direktorė
Lynn Maalouf (Lin Maluf).
„Nebegalima leisti, kad tai
vėl įvyktų“, – pridūrė ji.
Kurdai sakė, kad savo buvusį sąjungininką Vašingtoną ir visą tarptautinę bendruomenę laikys atsakingą
už galinčią kilti „humanita-

rinę katastrofą“.
Kurdai tvirtina, kad Ankaros tikrasis tikslas yra sumažinti jų demografinį dominavimą Sirijos šiaurės rytuose,
atsiunčiant daugiausia sunitų arabų pabėgėlių, kilusių
iš kitų šalies regionų, dabar gyvenančių pietvakarių
Turkijoje.
Ras al Aine kurdų vadovaujamos saugumo pajėgos
įkūrė naujų patikros punktų ir atgabeno padangų,
kurias ruošiamasi padegti,
kad sumažėtų matomumas
turkų karinių orlaivių pilotams, pranešė AFP korespondentas.
Ras al Ainas buvo viena iš
vietų, iš kur pirmadienį pasitraukė JAV kariai.
Šio miesto kurdų pareigūnai ragino protestuotojus
rinktis pasienyje ir iškėlė ten
vėliavų ir pastatė palapinių.
„Nepaliksime šių žemių“,
– sakė 32-ejų Ras al Aino gyventojas Kawa Sleemas (Kava Slimas).
„Karas mus persekiojo
daug metų, o Erdoganas
kasdien grasina mums nauja ataka“, – pridūrė jis ir sakė,
kad gins savo miestą „visomis įmanomomis priemonėmis“.
Ras al Ainas yra viena iš
pirmųjų vietovių, kur turėtų
vykti Ankaros puolimas. Šiame mieste, kaip ir kiek vakariau esančiame Tal Abjade,
gyvena daugiausia arabai.
Kurdų pajėgos iškasė griovių ir tunelių abiejuose miestuose ir uždengė kelius metalinėmis plokštėmis, kad
užblokuotų turkų bepiločių
skraidyklių kameras.
„Masinis pasipriešinimas“
Kurdų vadovaujamos SDF
smarkiai nukentėjo per JAV
remiamą kampaniją prieš IS
Sirijoje, kuri buvo sėkmingai
užbaigta kovo mėnesį.
D. Trumpas sulaukė kritikos net ir iš savo artimų
sąjungininkų Vašingtone už
tai, kad esą likimo valiai paliko JAV sąjungininkus.
Aukšto rango respublikonų senatorius Lindsey Grahamas (Lindsis Grejemas)
tviteryje kreipėsi į Turkijos
vyriausybę ir pareiškė: „Jūs
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Irano aukščiausiasis lyderis: islamas
draudžia naudoti branduolinius ginklus

NETURITE žalios šviesos įsiveržti į šiaurės Siriją.“
„Kongrese esama abiejų
partijų masinio pasipriešinimo, kurį turėtumėte laikyti raudona linija, kurios
neturėtumėte peržengti“,
– pridūrė jis.
Susirūpinimą reiškė ir
tarptautinė bendruomenė,
įskaitant kai kurias JAV sąjungininkes.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas
(Emanuelis Makronas) buvo „labai sunerimęs“ dėl
turkų operacijos, anksčiau
trečiadienį AFP pranešė jo
patarėjas.
Rusijos užsienio reikalų
ministras Sergejus Lavrovas
sakė, kad Irako kurdų lyderiai, su kuriais jis buvo susitikęs anksčiau šią savaitę,
išreiškė didelį susirūpinimą
dėl rizikos, kurią kelia prieštaringi D. Trumpo signalai.
„Jie labai nerimauja, kad
toks lengvabūdiškas šio itin
delikataus reikalo vertinimas gali sujudinti visą regioną“, – teigė rusų diplomatijos vadovas.
Rusija 2015 metais įsitraukė į Sirijos konfliktą ir
palaiko prezidento Basharo
al Assado (Bašaro Asado)
pajėgas.
Trečiadienį kurdai ragino
Maskvą tarpininkauti dialogui su Damasku.
Jie perspėjo, kad Turkijos
karinė operacija gali paversti niekais prieš IS pasiektas
karines pergales ir paskatinti dar gyvus judėjimo lyderius nebesislapstyti.
Nors kurdų vadovaujama operacija anksčiau šiais
metais sužlugdė IS teritorinį
kalifatą, ši grupuotė dar gyvybinga, ir kai kuriuose Sirijos ir Irako rajonuose veikia
džihadistų „miegančiosios“
kuopelės.
IS prisiėmė atsakomybę
už naktį įvykdytą mirtininkų
ataką buvusiame savo bastione Rakoje Sirijoje.
Turkija pabrėžė, kad neleis atsikurti IS, bet paragino Europos valstybes priimti savo piliečius, kurie
buvo kurdų paimti į nelaisvę kaip džihadistai Sirijoje.
BNS-AFP-AP

Irano aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei (Ali
Chamenėjus) trečiadienį pareiškė, kad nors Iranas ir
galėjo vystyti branduolinį arsenalą, šalis tokio žingsnio
nežengs, nes naudoti atominius ginklus draudžia
islamas.

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
IŠLAUŽO SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ
SĄRAŠAS
Išlaužo seniūnaitija – seniūnaitė Asta Tamošiūnienė
Žvejų seniūnaitija – seniūnaitė Robertinas Knašys
Čiudiškių seniūnaitija – seniūnaitė Birutė Ona Skaudžiuvienė
Gražučių seniūnaitija – seniūnaitė Tautvydas Žukauskas
Purvininkų seniūnaitija – seniūnaitė Ona Lebedinskienė
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verta žinoti
D. Trumpas patarė JT spręsti biudžeto
problemas ne tik JAV, bet ir kitų šalių sąskaita

ES ir JK neartėja prie „Brexit“
susitarimo, sako derybininkas

Europos Sąjunga negali priimti naujausio Jungtinės
Karalystės pasiūlymo dėl „Brexit“ ir neartėja prie
kompromisinio sprendinio, trečiadienį pareiškė
Bendrijos „Brexit“ derybininkas Michelis Barnier
(Mišelis Barnjė).

JAV prezidentas pareiškė, jog norint, kad Jungtinės Tautos
neliktų be pinigų, į jų biudžetą įmokas turėtų mokėti visos
valstybės narės, o ne tik Jungtinės Valstijos. JT šiuo metu
labai stokoja lėšų, ir iki spalio pabaigos gali likti be pinigų.
JAV skolingos organizacijai per 1 mlrd. dolerių

„Tele2“ pasiūlymas: po 10 GB dovanų kas
– visą sutarties laikotarpį
10 GB galioja visoje Lietuvos
mėnesį
Nusprendusiems įsigyti naują teritorijoje.

Mobiliojo ryšio bendrovė „Tele2“ paruošė išskirtinį pasiūlymą pokalbių planams įsigyti – kartu su daugeliu jų kas
mėnesį dovanoja po 10 GB.
Pasiūlymu pasinaudoti galima internetinėje svetainėje
www.tele2.lt arba bet kuriame „Tele2“ salone.
„Įsibėgėjus rudeniui, daugiau
laiko skiriame naršymui ir virtualiam bendravimui. Todėl savo
klientams paruošėme specialų
pasiūlymą – už įprastą populiariausių pokalbių planų mokestį
kas mėnesį nemokamai suteikiame net po 10 gigabaitų“, – sakė „Tele2“ pardavimų direktorė
Vaida Burnickienė.
Kas mėnesį + 10 GB dovanų

REKLAMA

mokėjimo planą – verta suskubti. Klientams, šiuo metu besirenkantiems neribotų pokalbių ir
SMS planus su 2,5 GB, 5 GB arba 10 GB duomenų – „Tele2“
kas mėnesį papildomai dovanos
nemokamus 10 GB. Ir taip – visą 18 mėnesių arba 24 mėnesių
sutarties laikotarpį.
Už tą pačią sumą norite gauti
net 5 kartus daugiau gigabaitų?
Tuomet rinkitės neribotų pokalbių ir SMS planą su 2,5 GB
– kas mėnesį už įprastą 9,90
Eur/mėn. mokestį iš viso gausite net 12,5 GB duomenų. Pasiūlymas galioja pasirašant 18
mėn. sutartį be įrangos arba 24
mėn. pokalbių planą perkant
kartu su telefonu. Dovanojami

Tiems, kuriems reikia dar
daugiau interneto duomenų
– pasiūlymas taip pat yra. Šiuo
metu pasirinkusiems neribotų
pokalbių ir SMS planą su 5 GB
– kas mėnesį už įprastą 12,90
Eur/mėn. mokestį iš viso bus
suteikiami net 15 GB duomenų.
Pasiūlymas galioja pasirašant
18 mėn. sutartį be įrangos arba
24 mėn. pokalbių planą perkant
kartu su telefonu. Dovanojami
10 GB galioja visoje Lietuvos
teritorijoje.
Norintiems naršyti dar laisviau, siūlomas neribotų pokalbių ir SMS planas su 10 GB.
Įsigyjantiems jį šiuo metu už
įprastą 15,90 Eur/mėn. mokestį bus suteikiama dvigubai daugiau duomenų net 20 GB/mėn.
Pasiūlymas galioja pasirašant
18 mėn. sutartį be įrangos arba
24 mėn. pokalbių planą perkant
kartu su telefonu. Dovanojami
10 GB galioja visoje Lietuvos
teritorijoje.
Papildomos dovanos
Ir tai dar ne viskas. Visi trys
mokėjimo planai suteikia ir papildomų paslaugų – pusmetį
nieko nekainuosiantį mobilųjį
parašą ir galimybę mėnesį žiūrėti „Viaplay“ turinį nemokamai.
Be to, su šiais planais sudarę 24
mėnesių sutartį, už spartųjį „Tele2 Laisvą internetą“ namams 3
mėnesius nemokėsite nieko.
Pasiūlymai papildomoms
paslaugoms galios jas užsisakius kartu su minėtais mokėjimo planais ir aktyvavus jas ne
vėliau kaip per 30 dienų nuo
naujo plano sutarties pasirašymo datos.
Pasiūlymų laikas ribotas.
Daugiau informacijos www.
tele2.lt/privatiems/planai, TELE2 salonuose ar paskambinus 117. 

Trečiadienio katechezė. Sauliaus tapimas Pauliumi
Bendrojoje trečiadienio
audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą
apie Apaštalų darbus, šį kartą apie Sauliaus atsivertimą,
apie persekiotojo virsmą į
evangelizuotoją. Prieš katechezę buvo perskaitytos apie
tai pasakojančios eilutės (žr.
Apd 9): „Kai atjojo netoli Damasko, staiga jį apšvietė iš
dangaus šviesa. Nukritęs žemėn, jis išgirdo balsą: „Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji?“ Jis klausė: „Kas tu
esi, Viešpatie?“ Šis atsakė: „Aš
esu Jėzus, kurį tu persekioji.
Kelkis, eik į miestą; tenai tau
bus pasakyta, ką turi daryti“
. Po šios patirties, priduriama pasakojime, Saulius tapo
„rinktiniu įrankiu“ nešti Viešpaties vardą tautoms.
„Brangūs broliai ir seserys, po Stepono užmėtymo akmenimis atsiranda
figūra, kuri, greta Petro, yra
dažniausiai minima ir įtaigi
Apaštalų darbuose – jaunas
vyras, vardu Saulius (Apd 7,
58)“, – sakė popiežius Pranciškus, kreipdamasis į didelę piligrimų ir maldininkų
minią šv. Petro aikštėje. Jis
priminė, kad Saulius troško „išnaikinti Bažnyčią“. Su
aukščiausiojo kunigo įgaliojimu jis persekiojo ir gaudė
krikščionis.
„Tie, kurie esate kilę iš tautų, kurios buvo persekiotos
diktatūrų, gerai suprantate,
ką reiškia medžioti žmones
ir juos gaudyti. Taip elgėsi ir
Saulius“, – sakė Pranciškus.
– „Jis taip elgėsi manydamas, jog tarnauja Viešpaties
įstatymui. Lukas pasakoja,
jog Saulius „alsavo grasini-

mais ir žudynėmis“ (Apd 9,
1): jis dvelkė mirtimi, o ne
gyvenimu“.
Jaunasis Saulius vaizduojamas kaip itin kietas ir nelankstus, netolerantiškas galvojantiems kitaip, suabsoliutinęs savo politinę ir religinę
tapatybę, kitame regintis tik
priešą, su kuriuo reikia kovoti. Tai ideologas. Sauliuje religija tapo ideologija: religine
ideologija, socialine ideologija, politine ideologija. Tik
po to, kai bus perkeistas Kristaus, anot popiežiaus, Saulius
pradės mokyti, jog tikrosios
grumtynės yra „ne su krauju ir kūnu, o su (...) šių tamsybių pasaulio valdovais ir
dvasinėmis blogio jėgomis“
(Ef 6, 12).

minimas keletą kartų (Apd 9,
3–19; 22, 3–21; 26, 4–23).
„Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji?“, – klausia Prisikėlusysis, šiuo klausimu
parodydamas, kad yra viena
su tais, kurie Jį tiki: persekioti
Bažnyčios narį reiškia persekioti patį Kristų.
Jėzaus balsas Sauliui nurodo eiti į miestą: ten sužinos,
ką daryti. Tačiau atsistojęs
Saulius nebegalėjo matyti. Iš
stipraus, autoritetingo žmogaus virto silpnu ir priklausomu nuo kitų. Kristaus šviesa
jį apakino. Išorinis aklumas
atspindėjo jo vidinį aklumą.
Pasak popiežiaus Pranciškaus, kelios kitos dienos
buvo Sauliaus asmeninės
Velykos, jo asmeninis perė-

Piktas ir konfliktiškas Pauliaus nusiteikimas mums visiems kelia klausimą: kaip
aš išgyvenu savo tikėjimą?
Einu susitikti ar susidurti su
kitais? Priklausau visuotinei
Bažnyčiai, kurioje yra gerų ir
blogų žmonių, ar vadovaujuosi selektyvia ideologija?
Garbinu Dievą ar dogmatines formules? Koks mano
religinis gyvenimas? Ar tikėjimas į mano išpažįstamą
Dievą mane daro draugišką
ar priešišką tam, kuris skiriasi nuo manęs?
Lukas pasakoja, kad būtent
tuo metu, kai Paulius keliauja ketindamas „išnaikinti“
krikščionių bendruomenę,
Viešpats ėmėsi iniciatyvos ir
palietė jo širdį. Tai Viešpaties
metodas: paliesti širdį. Šis
epizodas Apaštalų darbuose

jimas „iš mirties į gyvenimą“.
Jis atsisakė to, kuo didžiavosi anksčiau, kad įsigytų tikrąjį
lobį. Šį perėjimą ženklino jo
krikštas ir vardo pakeitimas:
iš Sauliaus jis tapo Pauliumi,
kuris kitaip regi Dievą, save
ir kitus. Priešai jam virto broliais Kristuje.
„Prašykime Tėvą, kad leistų ir mums kaip Sauliui pajusti savo meilę, kuri vienintelė akmeninę širdį gali pakeisti į gyvą širdį, sugebančią
priimti Jėzaus Kristaus nuostatas (Fil 2, 5)“, – sakė popiežius Pranciškus. Jis pasveikino piligrimų iš viso pasaulio
grupes ir keletą kartų priminė, jog šis spalis yra skirtas
misijų temai ir jog tai laikas,
kai tikintieji prašomi daugiau
dėmesio skirti Rožiniui.
VATICANNEWS
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Seimo komitetas – prieš idėją anglies
dioksidą laidoti žemės gelmėse



Kremliaus kritiko A. Navalno fondas
paskelbtas „užsienio agentu“

Seime bliūkšta Energetikos ministerijos iniciatyva Lietuvos
gelmėse laidoti pagrindines klimato kaitą sukeliančias dujas
– anglies dioksidą. Pasak oponentų, yra pavzydys, kuomet
Afrikoje įvykus nelaimei, po ežeru susikaupusios dujų
sankaupos sprogo ir sunaikino ištisus kaimus
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Rusijos pareigūnai opozicijos lyderio Aleksejaus
Navalno vadovaujamą organizaciją trečiadienį paskelbė
„užsienio agentu“. Tuo tarpu, jis pareikalavo Teisingumo
ministerijos viešai įrodyti, kad jo fondas gavo pinigų iš
užsienio.
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„Šilagėlė“ paminėjo savo veiklos 20-metį

Birštono vienkiemio teatrui – džiugi
spektaklis“ buvo įteikta Biršnaujiena
tono vienkiemio teatrui.Tai

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Spalio 5-ąją kurhauze susirinkę Birštono sveikos
gyvensenos klubo „Šilagėlė“ nariai, dalyvaujant visam būriui svečių, gražiai
ir prasmingai paminėjo savo aktyvios veiklos 20-ąsias
metines.
„Šilagėlė“ – viena iš gausiausių Birštono savivaldybėje veikiančių visuomeninių
organizacijų, prisidedančių
prie gamtos ir aplinkos išsaugojimo, ieškančių darnos
ne tik su savimi, bet ir su mus
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supančia visuma.
„Šilagėlės“ prezidentas Vytautas Gedminas, ilgus metus
vadovaujantis klubui, pasveikino gausiai susirinkusius narius į gražią šventę. Kai 1999
metų rudenį pradėjo burtis
ir kurtis klubas, jis tuo metu jau vienijo 43 aktyvius ir
ieškančius iššūkių žmones.
„Ir gamtoje ir žmonių tarpusavio bendravime pasitaiko
įvairiausių netikėtumų. 1999
metų vėlų rudenį Birštone
nelauktai ,,pražydo“ Šilagėlė.
Tikriausiai sėklelė pataikė į
labai palankią dirvą, kad nesunkiai ištvėrė ir pirmas, ir
kitų šaltų ar švelnesnių žiemų negandas. Kasmet ji pui-

kiai žydi ir skleidžia naujus
žiedlapius“, – rašoma sveikos
gyvensenos klubo „Šilagėlė“
metraštyje.
O žiedlapių ir pražystant
buvo apsčiai. 43 steigėjai, lapkričio 5 d. susirinkę Birštono
savivaldybės salėje, išklausę
Lietuvos sveikuolių sąjungos
(LSS) vicepirmininko Kazimiero Ilginio, gydytojos Dalės
Baltuonienės patarimų, pritarė sveikos gyvensenos klubo
įstatams, išrinko valdybą ir
demokratiškai ,,pakrikštijo‘‘
klubą. Tik vieno balso persvara ,,Šilagėlė“ laimėjo prieš
,,Putiną“.
Po 20 metų iš buvusių 43
steigėjų belikę 13. Tai Tere-

sė Murauskaitė, Kazimieras
Ilginis, Bronė Raudonikienė,
Stasė Belickienė, Nijolė Juozaitienė, Marija Novožilova,
Milda Dabašinskienė, Nijolė Verseckienė, Romualda
Barštienė, Gražina Abromienė, Janina Giknienė, Juozas
Aleksandravičius ir Adolfas
Lukauskas. Visi jie dalyvavo
ir šventėje.
Pirmoji „Šilagėlės“ pirmininkė ir varomoji jėga buvo
T. Murauskaitė, kuri ir dabar
prisimindama pačią veiklos
pradžią pasidžiaugė, kad viskas rutuliojosi labai greitai
– pirmas renginys, Adventinė vakaronė, buvo surengta
jau lapkričio pabaigoje. Vėliau organizuoti dviračių žygį
ėmėsi gydytoja D. Baltuonienė, paskui klubo nariai 2000
metais susitiko su dviratininkai, keliavusiais po pasaulį ir
čia pastačiusiais taikos stulpą,
kurio aplankyti 2001 metais
atvyko japonų delegacija. Ir
visi kiti metai sveikos gyvensenos klubui buvo sėkmingi
– vyko planuojami renginiai,
dalyvauta įvairiose sveikaNUKelta Į 9 p. 

Rugsėjo 27–30 dienomis
Birštono vienkiemio teatras
dalyvavo Jurbarko K. Glinskio teatro, mininčio veiklos
60-metį, organizuojamoje
Teatro meno šventėje „Senjorai ir jaunystė“. Tai jau 11a tokia šventė.
Šventės šeimininkai dalyviams parengė daug teatro,
kino, muzikos renginių ir susitikimų. Šventės dalyviai galėjo
pamatyti mėgėjų ir profesionalių teatrų pasirodymus. Visus šventėje dalyvavusius mėgėjų teatro kolektyvus vertino
komisija, nes kiekvienais metais yra teikiami Valstybės teatro solisto Vlado Baltrušaičio
nominacijos „Veidu į Lietuvą“
laureatai. Birštono vienkiemio teatras parodė publicistinį spektaklį „Kalboje – tautos
stiprybė“ (rež. ir scenografijos
autorė Beata Klimavičienė)
ir pelnė net dvi nominacijas.
Smagu, kad Birštono vienkiemio vokalinio ansamblio vadovės Inesos Rutkauskienės
indėlis ruošiant vokalistus
džiugina rezultatu. Nominacija „Muzikaliausias teatro
aktorius“ atiteko nuostabų
balsą turinčiam mūsų teatro
aktoriui Algiui Kabašinskui.
Nominacija „Muzikaliausias

garbingas apdovanojimas,
daug reiškiantis ir kartu įpareigojantis kiekvieną mūsų
teatro aktorių.
Šis apdovanojimas per pastaruosius metus nebe pirmas.
Birštono vienkiemio teatras
tris kartus dalyvavo Lietuvos
mėgėjų teatrų šventėje – apžiūroje „Atspindžiai“ ir du kartus sėkmingai. Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja
teatras“ buvo pastebėtas du
kartus ir gavo 4 diplomus.
2019 metais Birštono vienkiemio teatrui įteiktas aukščiausias meno mėgėjų įvertinimas
„Aukso paukštė“
Teatro kolektyvas džiaugiasi įvertinimais ir noriai
vyksta atstovauti mūsų kraštui. Rugpjūčio mėnesį minint
120- ąsias spektaklio „Amerika pirtyje“ metines, Birštono vienkiemio teatras buvo
pakviestas vaidinti Kaišiadoryse. Rugsėjo viduryje teatras
turėjo galimybę spektaklį parodyti Šiluvos devyndienio
cikle, Šiluvoje. Juk teatras atgaivina žmogų, taigi Birštono
vienkiemio teatras maloniai
kviečia visus mylinčius teatrą
prisijungti prie kolektyvo.
Birštono vienkiemio
bendruomenės inf. 
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Estijoje pagrindinių maisto produktų
krepšelis per metus brango 4 proc.

Į Kauną komandiruojami Imuniteto ir
Kriminalinės policijos pareigūnai

Estijos konjunktūros instituto (EKI) skaičiuojama
pagrindinių maisto produktų krepšelio kaina trečiąjį šių
metų ketvirtį buvo 3,9 proc. didesnė nei prieš metus – 78,49
euro keturių asmenų šeimai per savaitę. Jo pabrangimas per
metus gerokai viršijo metų infliaciją.

Įtariant, kad Kauno apskrities policijos pareigūnas
galėjo dengti nelegalų verslą, į komisariatą laikinai
komandiruojami Policijos departamento Imuniteto
valdybos ir Kriminalinės policijos pareigūnai. Į Kauno
policiją atvyks „iki dešimties“ pareigūnų iš šalies.

Trečiojo amžiaus universitetas pradėjo naujus
mokslo metus
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Trečiadienį, spalio 9 dieną,
Birštono Trečiojo amžiaus
universitetas pradėjo naujus mokslo metus ir paminėjo pirmąjį mažą jubiliejų
– įkūrimo penkmetį. Susirinkusius TAU klausytojus
pasveikino dekanė Asta Ferevičienė ir direktorė Nijolė Jakimonienė.
Muzikos kūriniais TAU studentus pasveikino birštonietė Laura Budreckytė-Nivinskienė ir Vytis Nivinskas, padovanodami gerą nuotaiką.
TAU direktorė N. Jakimonienė priminė visą universiteto įkūrimo istoriją, pasakojo, kaip jis buvo 2014 m.
spalio 6 d. įsteigtas, o pirmas
susirinkimas vyko irgi kurhauzo salėje. Patys pirmieji
steigėjai buvo Roma Urbonienė, Aleksandras Gorinas
ir Libertina Grigarienė.
Pirmoji TAU direktorė R.
Urbonienė pasakojo, koks
buvo džiaugsmas, kai susirinko daug žmonių, patikėjusių gera idėja tęsti mokymąsi, ieškoti įdomių ir reikalingų žinių. Nesvarbu, kad mes
vienokius ar kitokius mokslus baigėme, tačiau ne veltui
sakoma, kad žmogus mokosi
visą gyvenimą.
TAU universitetas per pastaruosius penkerius metus
diplomus įteikė 146 absolventams. Pirmus dvejus metus – 2014–2016 m. – buvo
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Ką mums kalba protėviai
ASIPAVIČIENĖ
Spalio 5 dieną, šeštadienį,
Birštono kultūros centre
vyko gražus ir prasmingas
renginys „Vietų vardais į
mus protėviai kalba“, skirtas Vietovardžių metams
paminėti. Renginyje dalyvavo Birštono kultūros
centro folkloro ansamblis
„Raskila“ ir Priekulės kultūros centro folkloro ansamblis „Vėlingis“.

jo įsitikinti, pasiklausę Birštono kultūros centro folkloro ansamblio „Raskila“ narių
pasakojimų apie mūsų krašto vietovardžius.
Štai viena dainininkė pasakojo Gripiškių kaimo pavadinimo atsiradimo istoriją. Pasak jos, senuose žemėlapiuose dar yra nubraižyta
ir parašyta, kad tas kaimas
vadinosi Agripiškės, ir pavadinimas kilęs iš ten gyvenusios senos Agripų giminės.
Iš senų fotografijų buvo galima susidaryti vaizdą apie

įdomių radinių, nusakančių,
kokie asmenys čia palaidoti.
Sako, kad vietiniai žmonės tą
vietą gerbia.
Taip pat „Raskilos“ ansambliečiai pasakojo ir apie
Balbieriškio (Barbieriškio)
miestelio pavadinimo kilmę, ir apie netoli esančius
Žagarius, Premedzio dvarą,
Kernaves, Punios šilą bei čia
esantį Smalinyčios (Smolenco) kaimą, taip pat apie Išlaužą ir Gražučius. Pasakojimus
palydėjo nuotaikingos dainos ir šokiai.
Žemaičių ansamblis taip
pat pasakojo apie savo kraš-

Kiek daug įdomių vietovardžių yra Lietuvoje, ir kiekvienas vis ką nors pasako,
ką nors primena. Ne viską
mes jau žinome ir suprantame, kartais tai nurašome
kaip legendas ar mitus apie
vieną ar kitą vietovę.
Lietuviškų vietovardžių esmę labai prasmingai yra paaiškinęs K. Būga: „Kur kurios
tautos senovėje gyventa, gali mums pasakyti pati žemė:
reikia tik mokėti jos atsakas
suprasti. Jos kalbos žodžiai
tai miestų, sodžių, upių, ežerų, girių ir kalvų vardai.“
Tuo renginio dalyviai galė-

to kaimo žmonių drabužius,
skareles, marškinius, kurie
išliko iki mūsų dienų. Plačiau
pasakotoja nagrinėjo puošybos elementus, audinių ir siuvinių raštus.
Šokėjas ir dainininkas Artūras supažindino su Dzirmiškių kaimu, kuris yra už
Alytaus, važiuojant link Miroslavo. Ten kadaise augo
ąžuolai ir gyveno išmintingas
krivis, kuriam mirus buvo supiltas didelis kapas, pavadintas Dzirmiškių piliakalniu.
Aplink yra dar du mažesni
piliakalniai bei 16 pilkapių,
kuriuose archeologai rado

to vietovardžius, piliakalnius,
apie tautinius drabužius, kuriais buvo pasipuošę, jų raštų
spalvas ir atspalvius,apie tai,
koks muzikinis žodynas ir
kokia muzika bei šokiai buvo
mėgstami ir šokami.
Daug ir įdomių dalykų žemaičiai papasakojo. Tik gaila, kad labai nedaug birštoniečių susidomėjo renginiu.
O juk buvo galima turiningai
praleisti laiką, ne tik daugiau sužinoti apie savo gimtojo krašto istoriją, vietovardžius, bet su ansambliečiais
kartu padainuoti ar netgi ir
pašokti.

Stasė

mokomasi Gerovės ir sveikatos fakultete, 2016-2018
m. – Ugdymo mokslų fakultete. Studentai klausėsi įdomių
pranešėjų paskaitų, dalyvavo
susitikimuose su įžymiais
žmonėmis, važiavo į spektaklius, keliavo ir po Lietuvą, ir
po netolimą užsienį, taip papildydami savo žinių bagažą, praturtėdami dvasiškai.
Be to, kiekviena kelionė ar
išvyka žmones suartina, užsimezga gražus bendruomeniškumo jausmas.
Žinoma, būtų galima surengti ir daugiau paskaitų,
tačiau, kaip visada, trūksta
lėšų. Savivaldybė TAU skiria
tik 1500 eurų, o ir patys dar
susirenka iš nario mokesčio,
bet dabartinėmis kainomis
viskas labai brangu. Kai tiek
daug žmonių lanko TAU, būtų galima steigti du fakultetus, bet tada lėšų trūkumas
būtų dar akivaizdesnis. Lektorių, o ypač gerų, paslaugos
brangios.
N. Jakimonienė pasakojo,
kad Birštono TAU bendradarbiauja ir bendrauja su
Marijampolės bei Punsko

TAU, keliauja vieni pas kitus į
svečius, dalyvauja šventėse.
TAU jau turi savo emblemą,
vėliavą ir netgi himną, tačiau
dar nespėjo išmokti žodžių,
tad negalėjo sugiedoti pradžioje renginio.
Trečiojo amžiaus universiteto studentus su mokslo
metų pradžia pasveikino ir
Birštono savivaldybės merės
pavaduotojas Vytas Kederys,
pasidžiaugdamas, kad jie yra
puikus pavyzdys jaunimui.
Sveikinimo žodį tarė LR Seimo nario, žemės ūkio ministro Andriaus Palionio padėjėja Valė Petkevičienė, Birštono
savivaldybės visuomeninių
organizacijų atstovai.
Studentams buvo išdalinta informacinė medžiaga
apie pirmojo semestro renginius. Daugelis jau užsirašė
dalyvauti spalio 24 d. edukacinėje kelionėje į Plungę
ir Telšius.
Taigi, mokslo metai prasidėjo, senjorai pasiruošę su
didžiuliu entuziazmu kibti į
mokslus. Juk tiek daug dar
gali sužinoti bei patirti ir vyresnio amžiaus studentai.

PRIE VYTAUTO KALNO
„Johnson & Johnson“ sumokės 8 mlrd.
kompensaciją dėl šalutinio vaistų poveikio

„Šilagėlė“ paminėjo savo veiklos 20-metį
rengiamos ruonių maudynės,
bet dabar entuziastų sumažėjo, tad norintys važiuoja į
Palangoje vykstančias maudynes jūroje.
Birštono sveikuoliai kasmet dalyvauja Žemės dienos
minėjime bei ta progai rengiamoje talkoje, kuri vyksta
bet kokiu oru. Tradicija tapo
ir dalyvauti Pažaislyje vykstančiame bėgime bei vienuolyno talkose.
„Šilagėlė“ kasmet organizuoja Šeimos dienai skirtas
sporto varžybas Vasaros estradoje, dalyvauja Palangoje vykstančiame festivalyje

mero taurę.
Sėkmė birštoniečius lydi ir
Prezidento taurės varžybose,
jie net 3 kartus yra tapę nugalėtojais. Daugiausiai prizų
šiose žaidynėse yra laimėję
Kazys Lukošius ir Vytautas
Gedminas.
Pakalbėjus ir pasidžiaugus
gražiais klubo pasiekimais,
sveikinimo žodį tarė dainininkas, bardas Vytautas Babravičius. Beje, Vytautas apdovanojo sveikuolius ne tik puikiomis lietuviškomis dainomis,
bet atvežė ir sveikuoliams
reikalingos literatūros.
Sveikuolių šventėje daly-

druomenės veikloje“, – įvardijo V. Gedminas sveikuolio
apibrėžimą.
Sveikuolių vykdoma veikla
ir renginiai yra tęstiniai, nors
dažnai paįvairinami vienokiais ar kitokiais renginiais,
dalyvavimu visos bendruomenės ar kurorto renginiuose
bei talkose.
Sveikuolių metai įprastai
prasideda sveikatingumo
švente Žvėrinčiaus miške, kur
vyksta sporto varžybos, estafetė, žaidimai, kūrenamas laužas ir kepamos bulvės, o pastaruoju metu aktyvus klubo
narys Antanas Gribinas pradėjo vaišinti čirviniais blynais,
kepamais ant laužo...
Pasak prezidento, ankstesniais metais ir Birštone buvo

„Sportas visiems“. Klubo prezidentas pasidžiaugė, kad
septynerius metus iš eilės
birštoniečiai laimi pasagos
mėtymo rungtį, o svarsčio
metime Greta Gedminaitė 5
kartus tapo čempione.
Sveikuoliai dalyvauja dviračių žygiuose, plaukia baidarėmis, keliauja pėsčiomis.
Minėdamas didesnius ir
svarbesnius šilagėliečių pasiekimus, V. Gedminas prisiminė ir tai, kad 2009 m. Rusijoje Sigitas Škirka laimėjo
čempiono titulą, o petankės
žaidėja Irma GedminaitėBagdanavičienė buvo tapusi
ir Baltijos šalių čempione, o
šiemet Irma ir Paulius Bagdanavičiai petankės dvejetų turnyre laimėjo Birštono

vavo ir buvusi gydytoja D.
Baltuonienė (82 metų), kuri
pritariant dainininkei Ilonai
Papečkytei atliko tokius fizinius pratimus, kokius ir jaunas ne kiekvienas sugebėtų.
Moteris paminėjo, kad tokius
pratimus ji atlieka kiekvieną
dieną. Žinoma, būtų puiku ir
visiems sveikuoliams juos išbandyti.
Šventėje dalyvavo ir LR
Seimo narys, žemės ūkio ministras Andrius Palionis ir jo
padėjėja Valė Petkevičienė. A.
Palionis pasidžiaugė, kad dabartinės vyriausybės programoje numatytas nemokamas
maitinimas pradinukams, nes
sveiką gyvenimo būdą ir mitybą reikia ugdyti nuo mažens. A. Palionis padėką įtei-
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D. Trampas pasisako prieš JAV
dalyvavimą kariniuose konfliktuose

AV Pensilvanijos valstijos Filadelfijos teismas įpareigojo
amerikiečių koncerną „Johnson & Johnson“ sumokėti 8
mlrd. JAV dolerių kompensaciją vienam Merilando valstijos
gyventojui, kuris nukentėjo nuo šizofrenijos ir bipolinio
sutrikimo gydymui skirto vaisto sukelto šalutinio poveikio.

ATKelta IŠ 7 p.
tingumo stovyklose, seminaruose, propaguojamas sveikas gyvenimo būdas ir fizinis
aktyvumas.
Dabartinis klubo prezidentas, vadovaujantis sveikuoliams nuo 2005 metų, plačiau
supažindino susirinkusiuosius su 20 metų klubo veikla
ir pasiekimais. Tačiau kas gi
tas sveikuolis, koks žmogus
juo laikomas?
„Sveikuolis – tai sąmoningas žmogus, mokantis sveikai maitintis, taikantis savo
gyvenime fizinius pratimus
ir aktyviai dalyvaujantis ben-

ŠEŠTAdienis,
2019 m. SPALIO 12 d.,
naujasis gĖlupis

kė „Šilagėlės“ klubo įkūrėjai
T. Murauskaitei ir padėkojo
už iniciatyvą įkuriant sveikos
gyvensenos klubą ir gražias
iniciatyvas organizuojant veiklas. Padėkos buvo įteiktos ir
visiems pirmiesiems klubo
nariams.
Birštono savivaldybės mero pavaduotojas Vytas Kederys ir administracijos direktorė Jovita Tirvienė pasidžiaugė
gražia bendryste, skatinančia
sveikai ir aktyviai gyventi,
burtis, sportuoti ir būti sveikiems. Vicemeras perdavė
savivaldybės merės Nijolės
Dirginčienės sveikinimus ir
palinkėjimus bei įteikė padėką klubo prezidentui V. Gedminui.
Apdovanoti buvo ne tik aktyvūs klubo nariai, bet ir šeimos, dalyvaujančios sveikos
gyvensenos klubo veikloje.
Tai Ksenija ir Giedrius Bisikirskai, Asta ir Vytautas Vaitkevičiai, Jolanta ir Rimvydas
Rasiukevičiai, Julija ir Leonas Baručiai, Irma ir Paulius
Bagdanavičiai, Danguolė ir
Antanas Gribinai, Rima ir Valentinas Kaminskai, Vilija ir
Ričardas Janušai bei Vytautas
ir Algimanta Gedminai.
Pasveikinti birštoniečių
atvyko sveikuoliai iš Kauno,
kurie dėkojo už bičiulystę ir
linkėjo dar daug prasmingų
sveikuoliškos veiklos metų.
„Šilagėlę“ su jubiliejiniu
gimtadieniu sveikino „Bočių“ bendrijos pirmininkė
Julija Barutienė ir Birštono
bendruomenės atstovė Onutė Lodienė.
Po oficialiosios dalies dar
kartą buvo pasveikinta T.
Murauskaitė su jubiliejiniu
gimtadieniu, jai sudainuota
„Ilgiausių metų“. Po to laukė
sveikuoliškos vaišės ir svečių padovanoti gimtadienio
tortai.

JAV prezidentas pareiškė, kad amerikiečių karių neturėtų
būti Artimuosiuose Rytuose ir Amerika neturėtų dalyvauti
kariniuose konfliktuose tame regione. „Susirėmimai tarp
įvairių grupių ten vyksta šimtus metų. Niekada nederėjo
siųsti savo kontingento į Artimuosius Rytus” - D.T.

Birštono muziejuje – paroda „Mes
stovėjom, ir upė sau plaukė“
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Tokiu gražiu pavadinimu,
eilutėmis iš poeto Marcelijaus Martinaičio eilėraščio,
Birštono muziejuje buvo
atidaryta ir visuomenei pristatyta keturių garsiausių
Lietuvos fotografų darbų
paroda, susijusi su upėmis,
vandeniu bei nuostabiu mūsų šalies kraštovaizdžiu.
Mes stovėjom, ir upė sau
plaukė.
Mes žiūrėjom, ir vandenys
sruvo.
Mes tylėjom, ir nieko nelaukėm,
Plaukė upė, ir nieko nebuvo.
(Marcelijus Martinaitis)
Renginį vedė ir apie vandens reikšmę kiekvieno žmogaus gyvenime bei kūryboje
pasakojo Alytaus teatro aktorius Eugenijus Rakauskas.
Juk upės vanduo tekėdamas
nusineša žmogaus liūdesį,
praskaidrina mintis, palengvina skausmą, taip pat suteikia žvalumo ir energijos,
atgaivos kūnui ir sielai. Aktorius ta tema skaitė poetės
Onos Baliukienės eiles.
Birštono muziejaus direktorė Vilijeta Šalomskienė pradėdama renginį paminėjo,
kad šiais metais pradedamas
antrasis Muziejų kelio etapas,
kuris truks trejus metus. Parodos „Mes stovėjom, ir upė
sau plaukė“ pristatymas –
paskutinis šių metų Lietuvos
muziejų kelio renginys. „Nuo
šiol trejus metus ieškosim tėvynės Lietuvos kiekviename
kraštovaizdyje, ieškosim jos
esmės ir tapatybės. Birštonas ir vanduo – labai susiję,
juk mes turime trykštančius
mineralinio vandens šaltinius
ir versmes, turime Lietuvos
upių tėvą – Nemuną, iš kurio
semiamės stiprybės, o daugelis mūsų krašto upių suneša
į jį savo vandenis“, – kalbėjo
muziejaus direktorė.
Muziejuje eksponuojami
vyresnės kartos keturių žymių fotografų darbai, kurie
parodai buvo parengti kar-

M. Matulytė

tu su Lietuvos dailės muziejumi.
Pirmą kartą vienoje ekspozicijoje pristatyti fotografų Vytauto Augustino, Alfonso Budvyčio ir Nacionalinės
premijos laureatų Vytauto
Balčyčio ir Algimanto Kunčiaus darbai atstovauja viso
nepriklausomybės laikotarpio geriausiems fotografinio
meno kūriniams.
Parodos kuratorė Margarita Matulytė teigė, kad šie
keturi fotografai fiksavo naująją Lietuvą, modernėjančius
miestelius, kaimus ir pačią
gamtą, kuri yra neatsiejama
nuo kasdieninio gyvenimo.
Tarpukario fotografijos meistras Vytautas Augustinas daug
fotografavo Nemuną, nes jam
buvo svarbi lietuviškos tapatybės išraiška, atgimstančios
Lietuvos atsinaujinimas prie
tokio stipraus vandens kaip
Nemunas.
Pasak parodos kuratorės,
eksponuojamos fotografijos
sukurtos jautrių žmonių, kurie savo nuotraukose išsaugojo lietuvišką peizažą bei
jausmą.
Taip pat buvo prisiminti ir
kiti žinomi fotografai, tokie
kaip Romualdas Rakauskas,
Antanas Sutkus, sugebantys
ne tik fiksuoti vaizdus, bet
jausmingai prakalbinti gamtą ir perteikti per fotografijas
žmonėms.
Renginio metu koncertavo
Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centro kolektyvas „Jieznelė“.
Už gražų renginio pristatymą muziejaus darbuotojams ir svečiams dėkojo Birštono savivaldybės
administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus
vedėja Angelė Žiūraitienė.
Paroda veiks iki spalio 31
dienos.
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ŠEŠTAdienis,
2019 m. SPALIO 12 d.,
naujasis gĖlupis

TVF prašoma įvertinti Šiaurės ir Baltijos šalių
pinigų plovimo prevenciją
Tarptautinio valiutos fondo (TVF) prašoma atlikti
nepriklausomą Šiaurės ir Baltijos šalių regiono pinigų
plovimo prevencijos vertinimo. Skandalas dėl pinigų
plovimo pirmiausiai kilo dėl „Danske Bank“ Estijos
padalinio, paskui ir dėl „Swedbank“ bei „Nordea“.

„1944-ieji – lemiamų pergalių metai“
Šioje žinomo baltarusių istoriko Vladimiro Bešanovo
knygoje aprašomi vadinamieji dešimt „triuškinamų“ Stalino smūgių – virtinė svarbiausių Raudonosios armijos strateginių
operacijų 1944 m. Tiesa,
paskui Stalino vardo atsisakyta, bet „triuškinamų
smūgių“ tradicija prigijo.
Knygos autorius rašo: „Taigi:
„1944-ieji – lemiamų pergalių
metai“ – apima žiemos kampaniją (1-asis, 2-asis, 3-iasis Stalino smūgiai) ir vasaros kampaniją (4-asis, 5-asis, 6-asis,
7-asis, 8-asis, 9-asis ir 10-asis
Stalino smūgiai). Per žiemos
kampaniją buvo sutriuškinta
vokiečių fašistų kariuomenė
prie Leningrado, Dešiniakrantėje Ukrainoje, Kryme, o per
vasaros kampaniją – Karelijos
rajone, Baltarusijoje, Vakarų
Ukrainoje, Balkanuose, Pabaltijyje, Vengrijoje ir Šiaurės
Suomijoje.“
Apie šias pergales, priešingai nei apie pralaimėjimus,
Rusijoje mėgstama daug kalbėti, liaupsinti sovietų „didžiųjų karvedžių“ ir paties Stalino
įžvalgumą, ryžtą, genialumą,
tačiau iš tiesų kariauta primityviai – didžiule gyvosios jėgos
ir technikos persvara, „užvertimu lavonais“, šiurkščiai klystant, beprasmiškai aukojant
milijonus gyvybių. Per visus
sovietams „pergalingus“ 1944uosius vokiečiai neteko kur kas
mažiau karių ir technikos nei
sovietai. Vermachtas demons-

Ukraina neatmeta galimybės nuo 2020ųjų atnaujinti dujų importą iš Rusijos
Rusijos koncernas „Gazprom“ nuo 2020 metų
sausio galės pradėti tiesioginį dujų tiekimą Ukrainos
vartotojams, jei bus pasirašytos Europos normas
atitinkančios tiekimo sutartys, pareiškė Ukrainos
nacionalinės energetikos grupės „Naftogaz“ vadovas.

Birštono daugiabučių gyventojams –
laiškai su identifikaciniais raktais

RENGINIAI BIRŠTONE
Spalio 11 d. 20:00 val. Akustinės muzikos vakaras „Jaunystės melodijos“.
Vieta: Eglės sanatorija
Spalio 11 d. 21:00 val. Tradicinis šokių ir pramoginės muzikos vakaras.
Vieta: Eglės sanatorija

travo nepalyginti geresnį nei
Raudonoji armija gebėjimą
kautis, nepaisant SSRS ekonominio pranašumo ir milžiniškos Sąjungininkų pagalbos.
„Visi šie vadai mokėsi kariauti kare ir mokėjo už tai mūsų žmonių krauju“, – rašė SSRS
maršalas G. Žukovas tarnybiniame dokumente, bet ne apie
save, o apie pulkų bei batalionų
vadus ir Generalinio štabo, kuriam pats ir vadovavo, klaidas
rengiant kadrus. Iš tikrųjų frazė
„visi šie vadai“ maždaug tinka
visiems – nuo paties vyriausiojo iki skyriaus vado. Sovietų karininkų nemokšiškumas, nesugebėjimasnugalėtisumanumu
ir protu toliau skandino Raudonąją armiją kraujo mariose.
Net nugalint... nes kariauti kitaip SSRS maršalai ir generolai
tiesiog nemokėjo.
Antrojo fronto, kuris prasidėjo 1944 m. birželį, fone vadinamieji „dešimt pergalingų
Stalino smūgių“ tiesiog nublanksta, nes be Sąjungininkų
puolimo Vakarų fronte sovietai
nebūtų įstengę sėkmingai pulti
Rytuose. 

Spalio 11 d. 19:00 val. Kino filmas
„Nematoma“. Vieta: Birštono kultūros centras
Spalio 11 d. 19:00 val. 6-ių patiekalų
degustacinė vakarienė „Rudens
džiaugsmai“. Vieta: „Old Town Grill“
restoranas
Spalio 11 d. 19:00 val. Gyvos muzikos vakarai - gitaros garsai. Vieta:
Royal Spa Residence
Spalio 12 d. 18:00 val. Virtuvės šefo
Dariaus Dabrovolskio degustacinė
vakarienė. Vieta: Vytautas Mineral
SPA
Spalio 12 d. 20:00 val. Muzikinis
vakaras. Vieta: Eglės sanatorija
Spalio 12 d. 10:00 val. A. Kikilo
taurės irklavimo varžybos. Vieta:
Birštono prieplauka
Spalio 13 d. 16:00 val. Koncertinė
programa „Pagaminta Lietuvoje“.
Vieta: Birštono kurhauzas
Spalio 13 d. 20:00 val. Kino filmų
vakaras. Vieta: Eglės sanatorija
Spalio 14 d. 15:00 val. Biblioterapija
/ Psichologė Jurgita Černiauskienė.
Vieta: Eglės sanatorija
Spalio 14 d. 17:00 val. Sportinis
renginys. Draugiškos šachmatų
varžybos. Vieta: Eglės sanatorija
Spalio 14 d. 16:00 val. Kineziterapija nėščiosioms. Vieta: Eglės
sanatorija
Spalio 14 d. 16:00 val. TRX funkcinė
treniruotė su diržais. Vieta: Eglės
sanatorija
Spalio 15 d. 17:00 val. „Gymstick
treniruotė“. Vieta: Eglės sanatorija
Spalio 15 d. 19:00 val. „Auksinis
protas“ Birštone! Vieta: Birštono
kultūros centras
Spalio 15 d. 14:00 val. Šiaurietiškas
ėjimas kartu su treneriu. Vieta: Eglės
sanatorija
Spalio 15 d. 18:00 val. Joga. Vieta:
Eglės sanatorija

Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt
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Birštono daugiabučių gyventojams identifikacinius raktus
dalija ARATC specialistai R. Opolskienė ir P. Turčinavičius.

Birštono daugiabučių
namų gyventojams pradėti dalinti identifikaciniai raktai, skirti požeminiams mišrių atliekų
konteineriams atrakinti. Kartu su šiais raktais
birštoniečiai gauna ir informaciją, kaip jais naudotis.
„Visi raktai kartu su paaiškinamąja informacija
yra sudėti į vokus ir gali būti siunčiami paštu. Tačiau
pagal galimybes šiuos raktus bus stengiamasi įteikti
asmeniškai, atnešant juos
daugiabučių gyventojams
į namus“, - sakė Alytaus
regiono atliekų tvarkymo
centro (ARATC) Rinkliavos administravimo padalinio vadovas Povilas Turčinavičius.
Pirmąjį spalio savaitgalį jis kartu su kolege Rasa
Opolskiene birštoniečiams
išdalijo beveik 200 identifikacinių raktų.
„Žmonės jau žino, kad tokie raktai bus dalinami, domisi, kaip šiais raktais naudotis, kaip, įrengus naujas konteinerių aikšteles,
keičiasi atliekų rūšiavimo
reikalavimai“, - pasakojo P.
Turčinavičius.
Raktų dalijimas asmeniškai kiekvienam gyventojui
atima daug laiko, tačiau tai
yra pats saugiausias ir patikimiausias būdas įteikti
raktą kiekvienam rinkliavos mokėtojui į rankas.
„Palikti vokus su raktais
pašto dėžutėse nėra saugu,
nes jos ne visuose daugia-

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

bučiuose yra tvarkingos ir
rakinamos. Artimiausius pora savaitgalių taip pat lankysimės birštoniečių butuose
dalindami raktus“, - sakė P.
Turčinavičius.
Jis pabrėžė, kad identifikaciniai raktai Birštono gyventojams yra dalinami nemokamai – vienam rinkliavos
mokėtojui yra skirtas vienas
raktas.
Gyventojams, kurių dalinimo metu nepavyks rasti
namuose, jiems skirtus identifikacinius raktus galės atsiimti Birštono savivaldybėje.
Jiems reikės kreiptis į Irmantą Adamonį,
Birštono savivaldybės
administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus
Vyriausiąjį viešosios tvarkos
specialistą, mob. tel. 8 670 57
236, el. paštas Irmantas.adamonis@birstonas.lt.
Identifikaciniu raktu bus
galima atrakinti bet kurioje
Birštono naujoje konteinerių aikštelėje esantį požeminį mišrių atliekų konteinerį,
tad gyventojai patys gali pasirinkti, į kurią aikštelę jiems
patogiau nešti atliekas.
Šiuo metu Birštone jau yra
įrengta 17 naujų požeminių
konteinerių aikštelių. Dvylika jų yra pilnai paruoštos
eksploatacijai, prie kitų penkių dar tvarkoma infrastruktūra, pabaigus jos darbus
šios aikštelės taip pat bus
pradedamos eksploatuoti.
Įrengtas požeminių konteinerių aikšteles planuojama pradėti eksploatuoti lapkričio 1 dieną.

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

Iš viso pagal projektą
Birštone turi būti įrengtos
23 požeminių konteinerių
aikštelės. Specialistų parengta jų išdėstymo schema buvo patvirtinta 2016
metais Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus įdakymu. Naujomis
aikštelėmis naudosis apie
tūkstantis kurorto daugiabučių gyventojų.
Šiose aikštelėse įrengta po penkis konteinerius,
skirtus stiklo, popieriaus,
plastiko pakuočių, maisto ir mišrioms atliekoms.
Pakuočių ir maisto atliekų
konteineriai nėra rakinami. Į visus juos geriausia
mesti į maišelius surinktas
atliekas.
Specialų užraktą - identifikacinį raktą – turi tik naujose aikštelėse įrengti mišrių atliekų konteineriai.
Gautą identifikacinį raktą reikia saugoti – nesugadinti ir nepamesti. Nemokamai duodamas tik vienas
raktas. Pametus ar norint
įsigyti papildomą raktą, tai
kainuos 5 eurus.
„Pastebime, kad vis daugiau žmonių suvokia rūšiavimo svarbą ir tampa nepakantūs neatsakingam kitų
elgesiui su atliekomis. Rakinami konteineriai – pažangi naujovė ir galimybė
visiems gyventi dar švariau ir tvarkingiau, o tai
priklauso nuo kiekvieno
iš mūsų pastangų“, - įsitikinęs ARATC vadovas Algirdas Reipas.
ARATC inf. 
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TV PROGRAMA
Ragina Baltarusiją panaikinti mirties bausmę

SPALIO

12

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
REKLAMA

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.

SEKMADIENIS
nios 286 19:22 TV3 sportas 5/6s. 10:30 Juokingiausi
Pokalbiai. A 00:00 „MoteSPALIO
1 19:27 TV3 orai 286 19:30 Amerikos namų vaizdeliai
rų daktaras“ (3/5) 01:00
„Pagrindinis įtariamasis“
X Faktorius 7/6s. 22:00 28/2817s. 11:00 Didžiosios
(3/2) 03:00 „Šviesoforas”
Pabėgimas į Galvestoną katės. Nepaprastų gyvūnų
23:55 Nepriklausomybės šeima 1/2s. 12:00 Jokių
(2/14,15) 04:00 Dekonsdiena. Atgimimas 02:05 kliūčių! 2/208s. 13:00 Šutrukcijos su Edmundu Jakilaičiu 05:00 Gyvenimas 06:00 Lietuvos Respubli- Palikti Aliaskoje
nys: nepaprastų gyvūnų
kos himnas 06:05 Naciošeima 1/1s. 14:00 IšlikiBTV
TV6
nalinė ekspedicija 07:00
mas 27/2s. 15:00 Aliaskos
06:15 Televitrina 14 06:30 Šventadienio mintys 07:30 06:30 Baltijos galiūnų
geležinkeliai 2/206s. 16:00
Jokių kliūčių! 2/206s. 07:30 Klausimėlis 08:00 Tėčio čempionatas. Radviliškis
Iš peties 8/11s. 17:00 SanIš peties 8/9s. 08:30 Simp- reikalai 08:30 Ryto suktinis 07:30 Muchtaro sugrįžidėlių karai 7/13,14s. 18:00
sonai 8/14s. 09:00 Vienam su Zita Kelmickaite 09:00 mas. Naujas pėdsakas (35)
Krovinių karai 4/10,11s.
gale kablys 20/40s. 09:30 Hanso Kristiano Anderse- 08:30 Tauro ragas 09:00
19:00 Amerikos talentai
Statybų gidas 6/6s. 10:00 no pasakos.Nauji karaliaus Baltijos galiūnų komandi12/8s. 21:00 Žinios 286
Autopilotas 3/6s. 10:30 drabužiai 10:00 Gustavo nis čempionatas. Žagarė
21:45 Sportas 1 21:58 Orai
Didžiosios katės. Nepa- enciklopedija 10:30 Lie- 10:00 Apvalioji planeta
286 22:00 Nufilmuoti antprastų gyvūnų šeima 1/1s. tuvos tūkstantmečio vai- (8) 10:35 Gyvūnai. Laugamtiniai reiškiniai 1/3s.
11:30 Jokių kliūčių! 2/207s. kai 11:30 Mūsų gyvūnai kinė širdis (2) 11:50 Eks23:00 Melas vardan tie12:30 Didžiosios katės. Ne- 12:00 Pasaulio dokumen- tremalūs išbandymai (5)
sos
paprastų gyvūnų šeima tika. Premjera. Žemė žvel- 12:20 Būk ekstremalas
1/2s. 13:30 Išlikimas 27/1s. giant iš kosmoso 12:55 (32) 12:50 Džeimio Olive15:00 Aliaskos geležinke- Pasaulio dokumentika. rio daržovių patiekalai (6)
06:00 Lietuvos Respubliliai 2/205s. 16:00 Iš peties Premjera. Gyvūnų dinas- 13:55 Anthonis Bourdaikos himnas 06:05 Skamba
8/10s. 17:00 Sandėlių karai tijos 13:45 Puaro 15:28 nas. Nepažįstami kraštai
skamba kankliai 2019. Kon7/11,12s. 18:00 Krovinių ka- Loterija „Keno Loto“.” 15:30 (3) 14:55 Muchtaro sugrįžicertas „Žemaitija“. 07:15
rai 4/8,9s. 19:00 Amerikos Žinios. Orai 15:45 Istorijos mas. Naujas pėdsakas (36)
Mūšio laukas. Visuomenės
talentai 12/7s. 20:00 Dai- detektyvai 16:30 Gyvenk 15:55 Nusikaltimų miestas
atsparumo skatinimo pronų dvikova 3/16,17s. 21:00 be skolų 17:30 Žinios. Spor- (1) 16:30 Laisvės karžygiai
grama 07:45 Krikščionio
Žinios 285 21:45 Sportas 1 tas. Orai 18:00 Duokim 17:00 Betsafe–LKL čemžodis. Programa apie Lie21:58 Orai 285 22:00 Me- garo! 19:30 Savaitė 20:25 pionatas. Neptūnas - Žaltuvos stačiatikių ir sentikių
las vardan tiesos 01:00 Lin- Loterijos „Keno Loto“ ir giris 19:30 Rivjera (9,10)
bendruomenių dvasinius
kėjimai iš Paryžiaus 02:30 „Jėga“.” 20:30 Panorama 21:30 Juodasis sąrašas
kelius 08:00 Kelias. ProPaguoda
20:52 Sportas. Orai. 21:00 (18) 22:30 PREMJERA Gyvi grama apie tradicines proSavaitė su „Dviračio žinio- numirėliai (1) 23:40 Mirties testantų bendruomenes
mis“ 21:30 Bloga mergaitė apsuptyje 01:30 Apgalvota Lietuvoje 08:30 Kultūrų
06:00 Lietuvos Respubli- 22:30 Bilis Eliotas 00:20 žmogžudystė
kryžkelė. Menora 09:00
kos himnas 06:05 Klausi- Hana ir jos seserys
Pasaulio lietuvių žinios
mėlis 06:20 Duokim ga07:03 Programa 07:04 TV 09:30 Linija. Spalva. Forma
ro! 07:45 Auksinis protas
10:00 Atspindžiai 10:30
09:00 Auto Moto 09:30 06:50 Tomo ir Džerio šou parduotuvė 07:20 „GluLiteratūros pėdsekys. Prochariovas“
(2/46)
08:30
Pradėk nuo savęs 10:00 (3) 07:15 Broliai meškinai.
grama apie Lietuvos įtaką
Į sveikatą! 10:30 Smal- Nuotykių ieškotojai (35,36) Kaimo akademija 09:00
pasaulio kūrėjams. 11:00
sumo genas 11:00 Kultūrų 07:45 “Nickelodeon”valan- „Neprijaukinti“ (3,4) 10:00
Stop juosta. Programa apie
Šiandien
kimba
9/54
11:00
kryžkelė. Vilniaus albumas da. Monstrai prieš ateivius
modernizmo architektū11:30 Kultūrų kryžkelė. (26) 08:10 Berniukas Blo- Atliekų kultūra 2/4 11:30
rą. 11:30 7 Kauno dienos
Vilniaus sąsiuvinis 12:00 giukas (5) 08:40 Ogis ir Nauja diena 12:00 „Pa12:00 Kelias į namus 12:30
Kultūrų kryžkelė. Trembi- tarakonai (26) 08:50 KINO grindinis įtariamasis“ (4/1)
Mokslo sriuba 13:00 Šok su
14:00
Kitoks
pokalbis
su
ta 12:30 Kultūrų kryžkelė. PUSRYČIAI Blizgutis 10:30
žvaigžde 15:00 ŠventadieRusų gatvė 13:00 ARTS21 Nuotakų karai 12:20 Mielas Edvardu Žičkumi 15:00
nio mintys 15:30 Brandūs
13:30 Alessandro Stra- Diktatoriau 14:10 PREMJE- Dekonstrukcijos su Edmunpokalbiai 16:00 Euromaxx
du
Jakilaičiu
16:00
Žinios
della. Opera „Kirkė“ 14:35 RA Įkyruolė 16:20 Sveika16:30 Veranda. PrograSkamba skamba kankliai tos namai 17:20 Teleloto 16:28 Orai 16:30 Krepšima apie aplinkos estetiką
2019. Koncertas „Žemaiti- 18:30 Žinios 19:20 Spor- nio pasaulyje su V 17:00
17:00 Stilius 18:00 LRT
Laikykitės
ten
18:00
Žinios
ja“.” 15:40 Kėdainių miesto tas 19:27 Orai 19:30 Šokio
PLIUS scena. Kauno šokio
šventė 2019 16:30 Mūšio revoliucija 21:40 PREMJERA 18:28 Orai 18:30 „Pasaulis
teatro „Aura“ spektaklis
laukas. Visuomenės atspa- 5-oji banga 23:55 PREMJE- iš viršaus“ (1/4) 19:00 „Mo„Kaunas Zoo“. Tiesioginė
rumo skatinimo programa RA Paranormalūs reiškiniai terų daktaras“ (3/6) 20:00
transliacija 19:00 Mūsų
Žinios
20:28
Orai
20:30
17:00 Klauskite dakta- 2 01:35 Nebrendylos 2
„Šviesoforas” (2/16,17) miesteliai. Išlaužas. 1 d
ro 18:00 Stambiu planu
21:30 „24/7“ 22:30 Ži- 20:00 Smalsumo genas.
TV3
18:55 Pasaulio teisuoliai
Mokslo žurnalas 20:30
19:40 Dauntono abatija 6 05:45 Televitrina 3 07:00 nios 22:58 Orai 23:00 LaiPanorama 20:52 Spor20:30 Panorama 20:52 Vėžliukai nindzės 1/3s. kykitės ten. Pokalbiai. I
tas. Orai 21:00 SkambanSportas. Orai 21:00 Kino 07:30 Aladinas 1/129s. 00:00 „Moterų daktaras“
tys pasauliai su Nomeda
(3/6)
01:00
„Loch
Neso
žvaigždžių alėja. Niekada 08:00 Elena iš Avaloro
Kazlaus. Svečias – openesakyk niekada 23:10 1/25s. 08:30 Svajonių ūkis byla“ (1,2)
ros mega žvaigždė PlaFesivalis „nowJapan 2019“. 6/4s. 09:00 La Maistas
TV6
cido Domingo (Ispanija)
Asa Chang & Junray kon- 1/6s. 10:00 Pasaulis pagal 06:15 Televitrina 14 06:30
22:00 Žalia pievelė. Liecertas.” 00:30 Dabar pa- moteris 8/6s. 11:00 Sva- Jokių kliūčių! 2/207s. 07:30
tuvos nacionalinio dramos
saulyje 01:00 Alessandro jonių sodai 4 12:00 Nau- Iš peties 8/10s. 08:30
teatro spektaklis 23:30
Stradella. Opera „Kirkė“ jas imperatoriaus pokštas Simpsonai 8/15s. 09:00
Kino žvaigždžių alėja. Nie02:05 Mano tėviškė. Ga- 13:35 Karingoji gražuolė Gyvūnų manija 4/6s. 09:30
kada nesakyk niekada
brielė Petkevičaitė-Bitė Vendė Vu 15:20 Šokis hip- Vienam gale kablys 20/41s.
01:40 Bilis Eliotas. Muziki02:25 Europos kinas. Myli- hopo ritmu 17:30 Visi mes 10:00 Praeities žvalgas
nė drama
mas vaikas 03:50 ARTS21 žmonės 3/6s. 18:30 TV3 ži04:15 Kelias.
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

13

11

Vyriausybė nepritaria paramos
ribojimui nemokantiems skolų

Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė ir Europos
Tarybos generalinė sekretorė paragino Baltarusiją
panaikinti mirties bausmę. Praėjusiais metais Baltarusijoje
buvo skirtos dvi naujos mirties bausmės, įvykdytos ir
ankstesnės keturios. Mirties bausmė nepanaikinta ir
kaimyninėje Rusijoje, tačiau ji nevykdoma nuo 1996 metų.
ŠEŠTADIENIS

ŠEŠTAdienis,
2019 m. SPALIO 12 d.,
naujasis gĖlupis

Rimantė Šalaševičiūtė ir Andrius Palionis siūlė nustatyti,
kad pažeidimus padariusiems ir valstybės paramą
gaunantiems asmenims, atsisakius atlikti viešuosius
darbus, būtų 10 proc. sumažinta jų gaunama socialinė
išmoka. Vyriausybė tam nepritarė.

HOROSKOPAS
Spalio 14-20 d.

DAINININKas

Rolandas Janavičius



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Stichija: Oras
Planeta: Venera
Savaitės diena: penktadienis
Akmuo: lazuritas, opalas
Spalvos: žalia ir mėlyna
AVINAS
(03.21-04.20)
Tvarkydamas reikalus pirmoje savaitės
pusėje neatsisakykite siūlomos pagalbos, bet nesileiskite valdomas. Ketvirtadienį ar penktadienį investicijos bus
sėkmingos. Šeštadienį galite nusivilti
artimu žmogumi - antraip išvers jūsų
žodžius ar atskleis jūsų paslaptį pašaliniams.



JAUTIS
(04.21-05.21)
Asmeniniame gyvenime naujienų neturėtų būti, bent jau blogų. Neverta
ieškoti naujų pažinčių. Darbe verčiau
būkite pakankamai agresyvus ir ryžtingas. Tikėkitės finansiškai malonių naujienų. Artimas jums žmogus šį savaitgalį ketina priimti sprendimą, svarbų
jums abiems.



DVYNIAI
(05.22-06.21)
Būkite atsargesnis bendraudamas su
jautresniais ar įžeidžiais žmonėmis savo ganėtinai lengvabūdišku elgesiu ar
žodžiu galite juos užgauti ar įsivelti į kokį
konfliktą. Ruoškitės pilnai visuomeninės
veiklos ir rūpesčių savaitės pradžiai, o
antroje savaitės pusėje verčiau užsiimkite savais reikalais. Šeštadienį būkite
mandagus ir paslaugus, ypač nepažįstamiesiems.



VĖŽYS
(06.22-07.22)
Pirmadienį ar antradienį nepažįstamasis
viešoje vietoje gali pranešti žinią, reikšmingą jums finansiškai. Nepraleiskite jos
pro ausis. Pasitelkite vaizduotę ir pasitikėkite intuicija. Trečiadienį ar ketvirtadienį keblioje situacijoje padėjęs kitam,
jausitės ypač gerai. Savaitgalis bus pilnas
veiklos ir nedidelių nuotykių.



LIŪTAS
(07.23-08.21)
Pirmoje savaitės pusėje verčiau nesileiskite į kompromisus. Drąsiai reikškite
savo nuomonę ir ginčykitės su oponentais. Tikrai reikšmingus sprendimus teks
priimti antroje savaitės pusėje. Savaitgalį



nesileiskite į diskusijas su nepažįstamais
žmonėmis viešose vietose.

MERGELĖ
(08.22-09.23)
Pirmoje savaitės pusėje itin sunku bus
sutelkti žmones bendram darbui, kita vertus, individualiai dirbančioms Mergelėms
seksis. Antroje savaitės pusėje jūsų sprendimai veikiausiai bus teisingi, bet apkalbų
vargiai išvengsite. Savaitgalį gerai pagalvokite prieš atviraudamas su draugu, kuris
nelabai moka saugoti paslapčių.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)
Savaitės pradžia bus tinkama imtis naujų darbų, megzti pažintis. Ketvirtadienį
ir penktadienį pirmenybę teikite veiklai,
iš kurios tikitės realios materialinės naudos. Venkite itin svarbių sprendimų ir
didelių pirkinių. Savaitgalį neišleiskite
pinigų, kurių dar neturite, t.y., nepramogaukite skolon.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)
Būkite itin atsargus spręsdamas finansinius reikalus. Jei vis dėlto tektų skaičiuoti
pinigus, verčiau veikite greitai ir ryžtingai.
Niekam neskolinkite, ypač ilgesniam laikui. Ši savaitė skirta pinigams uždirbti, o
ne juos leisti. Jei labai reikės pasitarti svarbiu klausimu, protingiausiai galėtų patarti
kitas Skorpionas.



ŠAULYS
(11.23-12.22)
Pirmoje savaitės pusėje darykite tai, ką
privalote, nepaisydamas aplinkinių norų.
Jūsų paties planai ir reikalai - svarbiausi.
Ketvirtadienį ar penktadienį galite būti
triukšmingai apkaltintas dėl kažkokių
neva neatliktų darbų ar neįvykdytų įsipareigojimų, bet neverta dėl to jaudintis. Savaitgalį būtinai turite atsipalaiduoti, gerai
pailsėti, geriausia - vienam.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)
Pirmąją savaitės pusę verčiau skirkite
darbui ir tik darbui. Būsite ypač linkęs
analizuoti ir apibendrinti. Puikus metas
mokslininkams, pedagogams, teisininkams. Gerai organizuotas savaitgalio poilsis su šeima ar draugais paliks itin malonius prisiminimus.



VANDENIS
(01.21-02.18)
Pirmadienį ar antradienį tikriausiai bus
patikrinti jūsų diplomatiniai sugebėjimai. Teks laviruoti tarp dviejų ugnių ir
siekti, kad abi pusės liktų patenkintos.
Antroje savaitės pusėje atsargiau žiūrėkite į naujas radikalias idėjas, ypač jei jos
pristatomos itin entuziastingai. Jei savo
savaitgalį suplanuosite pats, tikrai liksite
patenkintas.



ŽUVYS
(02.19-03.20)
Nuo pat savaitės pradžios stenkitės visur
būti pirmas ir linksminkitės kiekviena pasitaikiusia proga. Antroje savaitės pusėje
galite sužinoti labai daug naudingų dalykų
iš žmogaus, išmanančio tą sritį, kuri pastaruoju metu jus itin domina. Savaitgalį verčiau venkite kelionių, ypač lėktuvu.
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TV PROGRAMA
S. Skvernelis palaikytų R. Karbauskio
kandidatūrą į Seimo pirmininkus

Valstybė teiks daugiau garantijų verslui

Siekiant palengvinti verslo prieigą prie finansavimo
šaltinių, plečiamas bendrovės „Investicijų ir verslo
garantijos“ („Invega“) paslaugų spektras – ji galės teikti
garantijas už naudotos įrangos bei įrenginių įsigijimą, už
paslaugų eksporto sandorius ir už obligacijų įsigijimą.

Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad palaikytų „valstiečių“
vadovo Ramūno Karbauskio kandidatūrą į Seimo
pirmininkus, jei ji būtų teikiama. R. Karbauskis pabrėžė, kad
liepą pasirašytoje koalicinėje sutartyje pozicija numatyta
koalicijos partneriams „socialdarbiečiams“.
PIRMADIENIS
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 Beatos virtuvė 13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto“.”
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė 20:25 Loterija „Keno
Loto“.” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 Europos
futbolo čempionato atrankos rungtynės. Lietuva
– Serbija. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. 23:45
Komisaras Reksas 00:30
Klausimėlis
06:05 Mano gyvenimo
šviesa (1125,1126,1127)
07:35 Tomo ir Džerio šou
(4) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (25,26) 09:55
Rozenheimo policija (17)
10:55 Supermamos (2)
11:30 Rimti reikalai 2 (22)
12:00 Bjaurusis ančiukas
Niujorke (55) 13:00 Paskolinta meilė (62) 14:00 Našlaitės (94) 15:00 Svajoklė
(94) 16:00 Labas vakaras,
Lietuva 17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki... 21:00
Rimti reikalai 2 (25) 21:30
Žinios 22:20 Sportas 22:27
Orai 22:28 Telefoninė loterija 1634 22:30 VAKARO
SEANSAS. PREMJERA Hakeris 00:10 Begėdis (5) 01:15
5-oji banga

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Transformeriai. Maskuotės meistrai 3/6s. 06:55
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/131s. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
11/221s. 07:55 Svajonių
sodai 4 08:55 Meilės sūkuryje 3162 10:00 Meilės
simfonija 1/48,49s. 12:00
Svotai 1 13:00 Pažadėtoji 7/2127,2128,2129,2130s.
15:30 Simpsonai 27/1s.
16:00 TV3 žinios 204 16:25
REKLAMA

TV3 orai 204 16:30 TV Pagalba 14/31s. 18:30 TV3 žinios 287 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 287 19:30
Namas 2/7s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/19s.
21:00 TV3 vakaro žinios 163
21:52 TV3 sportas 1 21:57
TV3 orai 163 22:00 Kobra
11 23/7s. 23:00 Blogasis
samarietis 01:15 X mutantai 2/4s.

BTV

06:10 Mentalistas (10)
07:05 Mano virtuvė geriausia (19) 08:20 Kijevo operatyvinė grupė (32) 09:20
Teisingumo agentai (35)
10:20 Kobra 11 (15) 11:20
Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (3) 12:20
Visa menanti (18) 13:20
Mano virtuvė geriausia (20)
14:50 Stoties policija (17)
15:55 Teisingumo agentai
(36) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (16) 18:30 Mentalistas (11) 19:30 Mirtinas
ginklas (20) 20:30 Laba
diena 21:00 Ištroškę greičio 23:35 2 ginklai 01:30
Juodasis sąrašas (18) 02:15
Gyvi numirėliai (1) 03:15
Visa menanti (17) 04:00
Detektyvų istorijos (7)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Krepšinio pasaulyje su V 07:00
Šiandien kimba 08:00
„24/7“ 09:00 #NeSpaudai
10:00 Gyvenimas 11:05
„Prokurorai” (1/4) 12:10
„Bruto ir Neto” (3/38)
12:40 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi 13:45 TV
parduotuvė 14:00 Nauja
diena 15:00 „Šviesoforas”
(2/14,15) 16:00 Reporteris
16:48 Sportas 16:58 Orai
17:00 2019m. „F-1“ čempionato Japonijos GP apžvalga 18:00 Reporteris 18:45
Sportas 18:55 Orai 19:00
Nauja diena 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” (3/41) 22:30 Reporteris 23:20 Sportas 23:25
Orai 23:30 Delfi dėmesio
centre. Aktualijų laida. Ved
00:00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
CSI kriminalistai 11/1118s.
07:30 Einšteinas 2/1s.
08:30 Rezidentai 4/91s.
09:00 Autopilotas 3/6s.
09: 30 To p m o d e l i a i

23/2313s. 10:30 Simpsonai 8/16,17s. 11:30 Univeras
7/26,27s. 12:30 Vedęs ir
turi vaikų 1/106,107s. 13:30
Šaunioji įgula 1/19,20s.
14:30 Televitrina 13 15:00
Einšteinas 2/2s. 16:00
CSI kriminalistai 11/1119s.
17:00 Univeras 7/28s. 17:30
Univeras 7/29s. 18:00 Vedęs ir turi vaikų 1/108,109s.
19:00 Šaunioji įgula 1/21s.
19:30 Šaunioji įgula 2/1s.
20:00 Rezidentai 4/92s.
20:30 Žinios 195 20:58
Orai 70 21:00 Farai 12/28s.
22:00 Naša Raša 3/46,47s..
23:00 Pjūklas 3 01:10 Pėdsakai 1/157s. 02:00 Svieto
lygintojai 4/17s. 02:45 Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir
meilė 4/43s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Gyvos
dainos festivalis „Aš toks
vienas“. 2014 m. 07:05
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?
2.Galingosios porelės 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 Pasaulio lietuvių
žinios 14:30 Muzikos pašaukti. M. Rostropovičiaus
labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams” labdaros koncertas
15:50 Premjera. Šervudo
padauža Robinas Hudas
2 16:00 Kaimynai piratai
16:15 Premjera. 44 katės
16:45 Premjera. Maistas:
tiesa ar pramanas? 2.Alkanas žvilgsnis 17:10 Keistuolė 2 18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną
19:25 Premjera. Baigiamasis gambitas. 1978 m.
Pasaulio šachmatų čempionatas 20:20 Šimtas.
Įdomioji tarpukario istorija. Laidų ciklas apie 1919
metų įvykius. 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai 21:30
Premjera. Žiemgalos dainius. Algimantas Vincentas Raudonikis 22:20 Tiltai.
Trumpametražis vaidybinis
filmas 22:45 Kelias. Programa apie tradicines protestantų bendruomenes Lietuvoje 23:10 Istorijos detektyvai 00:00 DW naujienos
rusų kalba.

ANTRADIENIS
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

Prieš srovę 19/7s. 20:30
Moterys meluoja geriau
12/20s. 21:00 TV3 vakaro
žinios 164 21:52 TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 164
22:00 Atkeršyti bet kokia
kaina 23:55 Rezidentas
1/11s. 00:55 X mutantai
2/5s. 01:50 Rouzvudas
2/9s. 02:40 Amerikiečiai
4/8s. 03:35 Rezidentas
1/11s. 04:25 Paskutinis
žmogus Žemėje 4/13,14s.
05:15 Svotai 2

BTV

06:05 Mentalistas (11)
07:00 Mano virtuvė geriausia (20) 08:25 Stoties
policija (17) 09:25 Teisingumo agentai (36) 10:25
Kobra 11 (16) 11:25 Mirtinas ginklas (20) 12:25 Visa menanti (19) 13:25 Mano virtuvė geriausia (21)
14:50 Stoties policija (18)
15:55 Teisingumo agentai
(37) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (1) 19:30 Mirtinas
ginklas (21) 20:30 Laba diena 21:00 Kitos 48 valandos
22:55 Ištroškę greičio 01:20
Visa menanti (18) 02:05 De06:05 Mano gyvenimo tektyvų istorijos (8)
šviesa (1128,1129,1130)
07:35 Tomo ir Džerio šou
(5) 08:00 Volkeris, Teksa- 06:13 Programa 06:14 TV
so reindžeris (27,28) 09:55 parduotuvė 06:30 Kaimo
Rozenheimo policija (18) akademija 07:00 „Mote10:55 Supermamos (3) rų daktaras“ (3/4) 08:00
11:30 Rimti reikalai 2 (23) Reporteris 08:50 Sportas
12:00 Bjaurusis ančiukas 08:58 Orai 09:00 NauNiujorke (56) 13:00 Pasko- ja diena 10:00 Dekonslinta meilė (63) 14:00 Naš- trukcijos su Edmundu Jalaitės (95) 15:00 Svajoklė kilaičiu 11:05 „Prokurorai”
(95) 16:00 Labas vakaras, (1/5) 12:10 „Bruto ir Neto”
Lietuva 17:30 VIDO VIDeO (3/39) 12:40 „Meilė kaip
18:30 Žinios 19:20 Spor- mėnulis” (1/17,18) 13:45 TV
tas 19:27 Orai 19:30 KK2 parduotuvė 14:00 Nauja
20:00 Galiu rytoj (13,14) diena 15:00 „Šviesoforas”
21:00 Rimti reikalai 2 (26) (2/16,17) 16:00 Reporteris
21:30 Žinios 22:20 Sportas 16:23 Sportas 16:30 Lie22:27 Orai 22:30 VAKARO tuva tiesiogiai 16:58 Orai
SEANSAS Naktis su uošviu 17:00 „Meilė kaip mėnulis”
00:15 Begėdis (6) 01:25 (1/19,20) 18:00 Reporteris
18:45 Sportas 18:55 Orai
Hakeris
19:00 Nauja diena 19:30
TV3
Delfi dėmesio centre 20:00
06:10 Televitrina 3 06:25 Reporteris 20:23 Sportas
Transformeriai. Maskuotės 20:30 Lietuva tiesiogiai
meistrai 4/401s. 06:55 Či- 20:58 Orai 21:00 Laikykipas ir Deilas skuba į pagalbą tės ten 22:00 „Bruto ir Ne1/132s. 07:25 Kempiniukas to” (3/42) 22:30 Reporteris
Plačiakelnis 11/222s. 07:55 23:20 Sportas 23:28 Orai
Namas 2/7s. 08:55 Meilės 23:30 Delfi dėmesio censūkuryje 3163 10:00 Meilės tre 00:00 Laikykitės ten
simfonija 1/50,51s. 12:00 su Andriumi Tapinu. N-7.
Svotai 2 13:00 Pažadėto- 01:00 „Meilė kaip mėnuji 7/2131,2132,2133,2134s. lis” (1/19,20) 02:10 „Bruto ir
15:00 Simpsonai 27/2,3s. Neto” (3/42) 02:30 „Proku16:00 TV3 žinios 205 16:25 rorai” (1/5)
TV3 orai 205 16:30 TV PaTV6
galba 14/32s. 18:30 TV3 žinios 288 19:22 TV3 sportas 06:15 Televitrina 3 06:30
1 19:27 TV3 orai 288 19:30 CSI kriminalistai 11/1119s.

07:30 Einšteinas 2/2s.
08:30 Rezidentai 4/92s.
09:00 Praeities žvalgas
5/6s. 09:30 Topmodeliai
23/2314s. 10:30 Simpsonai 8/18,19s. 11:30 Univeras 7/28,29s. 12:30 Vedęs ir
turi vaikų 1/108,109s. 13:30
Šaunioji įgula 1/21s. 14:00
Šaunioji įgula 2/1s. 14:30
Televitrina 13 15:00 Einšteinas 2/3s. 16:00 CSI kriminalistai 11/1120s. 17:00
Univeras 7/30s. 17:30 Univeras 7/31s. 18:00 Vedęs ir
turi vaikų 1/110,111s. 19:00
Europos taurės krepšinio
rungtynės. Vilniaus “Rytas” – Belgrado “Partizan”
21:00 Taksi 2 22:45 Tironas 3/3s. 23:55 Pėdsakai
1/158s. 00:50 Svieto lygintojai 4/18s. 01:45 Dvi merginos be cento 3/13,14s.
02:30 Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė 4/44s.
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? 2.Alkanas žvilgsnis
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
12:40 Atspindžiai.Laivininkystė Nemunu tarpukaryje. 1 d. 13:05 Kėdainių
miesto šventė 2019 14:00
Gimę tą pačią dieną 14:55
Baigiamasis gambitas. 1978
m. Pasaulio šachmatų čempionatas 15:50 Premjera.
Šervudo padauža Robinas
Hudas 2 16:00 Kaimynai piratai 16:15 Premjera.
44 katės 16:45 Premjera.
Maistas: tiesa ar pramanas? 2.Čempionų valgis
17:10 Keistuolė 2 18:00
Kultūros diena. 18:25 Sporto galia.Vokietijos futbolo
sėkmės paslaptys... 18:55
FIBA Čempionų lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ – Brindizio „Happy Casa“. Tiesioginė
transliacija iš Klaipėdos.”
21:00 Medičiai, Florencijos
valdovai (2016) 22:50 Mano tėviškė. Dionizas Poška.
23:10 Mūsų miesteliai. Išlaužas. 1 d. 00:00 DW naujienos rusų kalba. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Mokslo
sriuba 01:15 Gyvos dainos
festivalis „Aš toks vienas“.
Bardų festivalis. 2014 m.”
02:20 Klausimėlis

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios. Orai.
09:20 Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė policija
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 22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Dingę be
žinios 1 23:45 Komisaras
Reksas 00:30 Bloga mergaitė. Vaidybinis serialas
01:00 LRT radijo žinios

galba 14/33s. 18:30 TV3
žinios 289 19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai 289
19:30 Gero vakaro šou
6/7s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/21s. 21:00
TV3 vakaro žinios 165 21:52
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai
165 22:00 Pasiutę šunys
22:25 Vikinglotto 42 00:00
Rezidentas 1/12s. 01:00 X
mutantai 2/6s. 01:50 Rouzvudas 2/10s. 02:40 Amerikiečiai 4/9s. 03:30 Rezidentas 1/12s. 04:20 Paskutinis
žmogus Žemėje 4/15,16s.
05:10 Svotai 3

BTV

06:15 Mirtinas ginklas (21)
07:10 Mano virtuvė geriausia (21) 08:30 Stoties policija (18) 09:30 Teisingumo
agentai (37) 10:30 Kobra
11 (1) 12:30 Visa menanti
(20) 13:30 Mano virtuvė
geriausia (22) 14:50 Stoties policija (19) 15:55 Teisingumo agentai (38) 17:00
Info diena 17:30 Kobra 11
(2) 18:30 Mentalistas (12)
19:30 Mirtinas ginklas (22)
20:30 Laba diena 21:00
Jaguaro kerštas 22:55 Kitos 48 valandos 00:50 Visa
menanti (19) 01:40 Detek06:05 Mano gyvenimo tyvų istorijos (1)
šviesa (1131,1132,1133)
07:35 Tomo ir Džerio šou
(6) 08:00 Volkeris, Teksa- 06:13 Programa 06:14 TV
so reindžeris (29,30) 09:55 parduotuvė 06:30 Atliekų
Rozenheimo policija (19) kultūra 07:00 „Moterų dak10:55 Supermamos (4) taras“ (3/5) 08:00 Repor11:30 Rimti reikalai 2 (24) teris 08:50 Sportas 08:58
12:00 Bjaurusis ančiukas Orai 09:00 Nauja diena
Niujorke (57) 13:00 Pasko- 10:00 Kitoks pokalbis su
linta meilė (64) 14:00 Naš- Edvardu Žičkumi 11:05„Prolaitės (96) 15:00 Svajoklė kurorai” (1/6) 12:10 „Bruto
(96) 16:00 Labas vakaras, ir Neto” (3/40) 12:40 „MeiLietuva 17:30 VIDO VIDeO lė kaip mėnulis” (1/19,20)
18:30 Žinios 19:20 Sportas 13:45 TV parduotuvė 14:00
19:27 Orai 19:30 KK2 20:00 Nauja diena 15:00 „ProkuŠiandien. Po metų 21:00 rorai” (1/7) 16:00 ReporRimti reikalai 2 (27) 21:30 teris 16:23 Sportas 16:30
Žinios 22:20 Sportas 22:27 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai
Orai 22:30 VAKARO SEAN- 17:00 „Meilė kaip mėnulis”
SAS Susišaudymas 00:15 (1/21,22) 18:00 Reporteris
Begėdis (7) 01:20 Naktis 18:45 Sportas 18:55 Orai
19:00 Nauja diena 19:30
su uošviu
Delfi dėmesio centre 20:00
TV3
Reporteris 20:23 Sportas
06:10 Televitrina 3 06:25 20:30 Lietuva tiesiogiai
Transformeriai. Maskuotės 20:58 Orai 21:00 Gyvenimeistrai 4/402s. 06:55 Či- mas 22:00 „Bruto ir Neto”
pas ir Deilas skuba į pa- (3/43) 22:30 Reporteris
galbą 1/133s. 07:25 Kem- 23:20 Sportas 23:28 Orai
piniukas Plačiakelnis 23:30 Delfi dėmesio cen11/223s. 07:55 Prieš srovę tre 00:00 Laikykitės ten
19/7s. 08:55 Meilės sū- 01:00 „Meilė kaip mėnukuryje 3164 10:00 Meilės lis” (1/21,22) 02:10 „Bruto
simfonija 1/52,53s. 12:00 ir Neto” (3/43)
Svotai 3 13:00 PažadėtoTV6
ji 7/2135,2136,2137,2138s.
15:00 Simpsonai 27/4,5s. 06:15 Televitrina 3 06:30
16:00 TV3 žinios 206 16:25 CSI kriminalistai 11/1120s.
TV3 orai 206 16:30 TV Pa- 07:30 Einšteinas 2/3s.

08:30 Rezidentai 4/93s.
09:00 Statybų gidas
6/6s. 09:30 Topmodeliai
23/2315s. 10:30 Simpsonai 8/20,21s. 11:30 Univeras 7/30,31s. 12:30 Vedęs ir turi vaikų 1/110,111s.
13:30 Dvi merginos be
cento 3/13,14s. 14:30 Televitrina 13 15:00 Einšteinas
2/4s. 16:00 CSI kriminalistai
11/1121s. 17:00 Univeras
7/32,33s. 18:00 Vedęs ir
turi vaikų 1/112,113s. 19:00
Šaunioji įgula 2/2,3s. 20:00
Rezidentai 4/94s. 20:30
Žinios 196 20:58 Orai 71
21:00 Drakono akys 22:55
Tironas 3/4s. 00:00 Pėdsakai 1/159s. 00:55 Svieto
lygintojai 5/1s. 01:45 Dvi
merginos be cento 3/15,16s.
02:35 Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė 4/45s
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 Smalsumo genas. Mokslo žurnalas 08:50
Maistas: tiesa ar pramanas?
2.Čempionų valgis 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba. 12:15 Kultūrų kryžkelė.
Menora 12:40 Literatūros
pėdsekys. Programa apie
Lietuvos įtaką pasaulio kūrėjams. 13:05 Stambiu planu 14:00 Pasaulio teisuoliai 14:45 Šimtas. Įdomioji
tarpukario istorija. Laidų
ciklas apie 1919 metų įvykius 14:55 Žiemgalos dainius. Algimantas Vincentas
Raudonikis 15:50 Premjera.
Šervudo padauža Robinas
Hudas 2 16:00 Kaimynai
piratai 16:15 Premjera.
44 katės 16:45 Premjera.
Maistas: tiesa ar pramanas?
2.Kasdieninė/Kasdienė (?)
duona 17:10 Keistuolė 3
18:00 Kultūros diena. 18:30
Gimę tą pačią dieną 19:25
Premjera. Po milijono metų 1 20:15 Mano tėviškė.
Juozas Zikaras. 1 d. 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai
21:25 FIBA Čempionų lyga.
Sasario „Dinamo“ – Panevėžio „Lietkabelis“. Tiesioginė transliacija iš Sasario.”
23:30 Nacionalinė ekspedicija 00:20 DW naujienos
rusų kalba. 00:35 Dabar
pasaulyje 01:05 Brandūs
pokalbiai

tv programa
Pasigenda argumentų, kodėl Lietuvoje
traukiniai neįgaliesiems nepritaikyti laiku
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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 (1134,1135,1136)
07:35 Tomo ir Džerio šou
(7) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (31,32) 09:55
Rozenheimo policija (20)
10:55 Supermamos (5)
11:30 Rimti reikalai 2 (25)
12:00 Bjaurusis ančiukas
Niujorke (58) 13:00 Paskolinta meilė (65) 14:00 Našlaitės (97) 15:00 Svajoklė
(97) 16:00 Labas vakaras,
Lietuva 17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 2 (28)
21:30 Žinios 22:20 Sportas
22:27 Orai 22:30 VAKARO
SEANSAS Kolibrio efektas
00:30 Begėdis (8) 01:35
Susišaudymas 03:00 Alchemija. VDU karta 03:30
RETROSPEKTYVA

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Transformeriai. Maskuotės
meistrai 4/403s. 06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/134s. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 11/224s.
07:55 Gero vakaro šou
6/7s. 08:55 Meilės sūkuryje 3165 10:00 Meilės
simfonija 1/54,55s. 12:00
Svotai 4 13:00 Pažadėtoji 7/2139,2140,2141,2142s.
15:00 Simpsonai 27/6,7s.
16:00 TV3 žinios 207 16:25
TV3 orai 207 16:30 TV PaREKLAMA

galba 14/34s. 18:30 TV3 žinios 290 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 290 19:30
Farai 13/7s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/22s.
21:00 TV3 vakaro žinios 166
21:52 TV3 sportas 1 21:57
TV3 orai 166 22:00 Jūrų pėstininkas. Užnugaris 23:45
Rezidentas 1/13s. 00:45
X mutantai 2/7s. 01:35
Rouzvudas 2/11s. 02:25
Amerikiečiai 4/10s. 03:20
Rezidentas 1/13s. 04:10
Paskutinis žmogus Žemėje
4/17,18s. 05:05 Svotai 4

BTV

06:15 Mentalistas (12)
07:10 Mano virtuvė geriausia (22) 08:30 Stoties
policija (19) 09:30 Teisingumo agentai (38) 10:30
Kobra 11 (2) 11:30 Mirtinas
ginklas (22) 12:30 Visa menanti (21) 13:30 Mano virtuvė geriausia (23) 14:50
Stoties policija (20) 15:55
Teisingumo agentai (39)
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 (3) 18:30 Mentalistas
(13) 19:30 PREMJERA Privatus detektyvas Magnumas
(1) 20:30 Laba diena 21:00
Vienišas vilkas Makveidas
23:15 Jaguaro kerštas 01:05
Visa menanti (20) 01:55 Detektyvų istorijos (2)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Vantos
lapas 07:00„Moterų daktaras“ (3/6) 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”(2/14,15) 12:10„Bruto
ir Neto” (3/41) 12:40 „Meilė kaip mėnulis” (1/21,22)
13:45 TV parduotuvė 14:00
#NeSpaudai 15:00 „Prokurorai” (1/8) 16:00 Reporteris 16:23 Sportas 16:30
Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai
17:00 „Meilė kaip mėnulis” (1/23,24) 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
#NeSpaudai 22:00 „Bruto
ir Neto” (3/44) 22:30 Reporteris 23:20 Sportas 23:28
Orai 23:30 Delfi dėmesio
centre 00:00 Gyvenimas
01:00 „Meilė kaip mėnulis” (1/23,24) 02:10 „Bruto
ir Neto” (3/44) 02:30 „Prokurorai” (1/8) 03:30 Reporteris 03:50 #NeSpaudai
04:00 Sportas 04:08 Orai
04:10 #NeSpaudai 05:00

Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. N-7.

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
CSI kriminalistai 11/1121s.
07:30 Einšteinas 2/4s.
08:30 Rezidentai 4/94s.
09:00 Vienam gale kablys
20/41s. 09:30 Topmodeliai
24/2401s. 10:30 Simpsonai
8/22,23s. 11:30 Univeras
7/32,33s. 12:30 Vedęs ir
turi vaikų 1/112,113s. 13:30
Šaunioji įgula 2/2,3s. 14:30
Televitrina 13 15:00 Einšteinas 2/5s. 16:00 CSI kriminalistai 11/1122s. 17:00 Univeras 7/34,35s. 18:00 Vedęs
ir turi vaikų 2/201,202s.
19:00 Šaunioji įgula 2/4,5s.
20:00 Rezidentai 4/95s.
20:30 Žinios 197 20:58 Orai
72 21:05 Naša Raša 3/51s.
21:30 Naša Raša 3/48s.
22:00 Eurolygos rungtynės.
Kauno “Žalgiris” - Madrido
“Real” 00:15 Tironas 3/5s.
01:25 Pėdsakai 1/160s.
02:10 Svieto lygintojai 5/2s.
03:00 Dvi merginos be cento 3/17,18s. 03:45 Moterų
lyga. Vyrai, pinigai ir meilė 4/46s.
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ji 7/2143,2144,2145,2146s.
15:00 Simpsonai 27/8,9s.
16:00 TV3 žinios 208 16:25
TV3 orai 208 16:30 TV Pagalba 14/35s. 17:55 Namų
idėja su IKEA 2/7s. 18:30
TV3 žinios 291 19:22 TV3
sportas 1 19:27 TV3 orai 291
19:30 Karališka drąsa 21:15
Galingieji reindžeriai 23:50
Kodėl būtent jis? 01:55 Pasiutę šunys 03:35 Pabėgimas į Galvestoną 05:05
Svotai 5

13

Nobelio chemijos premija atiteko trims
ličio jonų baterijų kūrėjams

Ministras pirmininkas pareiškė pasigendantis argumentų,
kodėl Lietuvoje traukiniai ir peronai nebuvo pritaikyti
neįgaliesiems laiku. „Lietuvos geležinkeliai“ prašo leisti tai
padaryti iki 2024 metų pabaigos, jog nereiktų skubiai įsigyti
32 traukinius su vagonais, kas kainuotų apie 449 mln. eurų.
KetvirtADIENIS

ŠEŠTAdienis,
2019 m. SPALIO 12 d.,
naujasis gĖlupis

Šių metų Nobelio chemijos premija trečiadienį buvo
paskirta amerikiečiui Johnui Goodenoughui (Džonui
Gudinafui), anglui M. Stanley Whittinghamui (M. Stenliui
Vitingamui) ir japonui Akirai Yoshino (Akirai Jošinui)
„už ličio jonų baterijų sukūrimą“.

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
CSI kriminalistai 11/1122s.
07:30 Einšteinas 2/5s.
08:30 Rezidentai 4/95s.
09:00 Gyvūnų manija
4/6s. 09:30 Topmodeliai
24/2402s. 10:30 Simpsonai 8/24,25s. 11:30 Univeras 7/34,35s. 12:30 Vedęs
ir turi vaikų 2/201,202s.
13:30 Šaunioji įgula 2/4,5s.
14:30 Televitrina 13 15:00
Einšteinas 2/6s. 16:00 CSI
kriminalistai 12/1201s.
17:00 Univeras 7/36,37s.
18:00 Vedęs ir turi vaikų
2/203,204s. 19:00 Šaunioji įgula 2/6,7s. 20:00 Rezidentai 4/96,97s. 21:00
Žinios 291 21:45 Sportas 1
21:58 Orai 291 22:00 Karibų piratai: Pasaulio pakrašty 01:25 Pjūklas 3

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios.
Orai. 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 2 11:10 Komisaras Reksas 12:00 Gyvenimo spalvos 13:00 Ypatingas būrys
13:58 Loterija „Keno Loto“.”
BTV
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
06:10
Mentalistas
(13)
14:20 Laba diena, Lietuva
07:05
Mano
virtuvė
ge16:40 Premjera. Ponių roriausia
(23)
08:20
Stoties
jus 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 Kas ir kodėl? policija (20) 09:20 Teisin18:30 Visi kalba 19:30 Be- gumo agentai (39) 10:20
atos virtuvė 20:25 Loterija Kobra 11 (3) 11:20 Privatus
„Keno Loto“.” 20:30 Pano- detektyvas Magnumas (1)
rama 21:00 Dienos tema 12:20 Visa menanti (22)
21:20 Sportas. Orai. 21:29 13:20 Mano virtuvė geLoterija „Jėga“.” 21:30 Auk- riausia (24) 14:50 Stoties
sinis protas 22:55 Rokis policija (21) 15:55 TeisinBalboa 00:35 Klausimė- gumo agentai (40) 17:00 06:00 Lietuvos Respublilis 01:00 LRT radijo žinios Info diena 17:30 Kobra kos himnas 06:05 Šventė
01:05 Nacionalinė ekspedi- 11 (4) 18:30 CSI. Majamis Kvėdarnoje 2015 07:00
cija 02:00 LRT radijo žinios (1) 19:30 Amerikietiškos Kultūros diena 07:30 Šer02:05 Visi kalba 03:00 LRT imtynės (40) 21:30 Žudi- vudo padauža Robinas
radijo žinios 03:05 Kas ir kai 00:15 Vienišas vilkas Hudas 2 07:40 Kaimynai
kodėl? 03:30 Šventadienio Makveidas 02:15 Visa me- piratai 07:55 44 katės
mintys 04:00 LRT radijo ži- nanti (21) 02:55 Detektyvų 08:20 Pasaulio lietuvių žinios 08:50 Maistas: tiesa
nios 04:05 Beatos virtuvė istorijos (3)
06:00 Lietuvos Respublikos 05:00 LRT radijo žinios
ar pramanas? 2.Padėkos
himnas 06:05 Šventė Kvė- 05:10 Ponių rojus
dienos laimėtojai 09:15
06:13 Programa 06:14 TV Labas rytas, Lietuva 12:00
darnoje 2015 06:50 Šimtas.
parduotuvė 06:30 TV Eu- DW naujienos rusų kalba.
Įdomioji tarpukario istorija.
Laidų ciklas apie 1919 metų 06:05 Mano gyvenimo ropa pristato. “Lietuvos 12:15 Kultūrų kryžkelė. Ruįvykius 07:00 Kultūros die- šviesa (1137,1138,1139) gelmių istorijos” (3) 07:00 sų gatvė 12:40 7 Kauno
na 07:30 Šervudo padau- 07:35 Tomo ir Džerio šou Laikykitės ten 08:00 Re- dienos 13:05 Mūsų miesža Robinas Hudas 2 07:40 (8) 08:00 Volkeris, Teksa- porteris 08:50 Sportas teliai. Išlaužas. 1 d. 14:00
Kaimynai piratai 07:55 44 so reindžeris (33,34) 09:55 08:58 Orai 09:00 #Ne- Gimę tą pačią dieną 14:55
katės 08:20 Mūšio laukas. Rozenheimo policija (21) Spaudai 10:00 Atliekų kul- Rimantas Bagdonas. PaVisuomenės atsparumo 10:55 Supermamos (6) tūra 10:30 Kaimo akade- saulio imtynių čempionas
skatinimo programa 08:50 11:30 Rimti reikalai 2 (26) mija 11:05 „Šviesoforas” 15:50 Premjera. Šervudo
Maistas: tiesa ar pramanas? 12:00 Bjaurusis ančiukas (2/16,17) 12:10 „Bruto ir padauža Robinas Hudas
2.Kasdienė duona 09:15 Niujorke (59) 13:00 Pasko- Neto” (3/42) 12:40 „Mei- 2 16:00 Kaimynai piratai
Labas rytas, Lietuva 12:00 linta meilė (66) 14:00 Naš- lė kaip mėnulis” (1/23,24) 16:15 Premjera. 44 katės
DW naujienos rusų kal- laitės (98) 15:00 Svajoklė 13:45 TV parduotuvė 14:00 16:45 Premjera. Maistas:
ba. 12:15 Kultūrų kryžkelė. (98) 16:00 Labas vakaras, Gyvenimas 15:00 „Proku- tiesa ar pramanas?.Gėrio ir
Trembita 12:40 Stop juosta. Lietuva 17:30 Bus visko rorai” (1/9) 16:00 Reporte- blogio kova 17:10 KeistuoPrograma apie moderniz- 18:30 Žinios 19:20 Spor- ris 16:48 Sportas 16:58 Orai lė 3 18:00 Kultūros diena.
mo architektūrą. 13:05 Na- tas 19:27 Orai 19:30 KK2 17:00 „Meilė kaip mėnulis” 18:30 Gimę tą pačią dieną
cionalinė ekspedicija 14:00 penktadienis 21:00 SAVAI- (1/25,26) 18:00 Reporteris 19:25 Vytautas Landsbergis
Gimę tą pačią dieną 14:55 TĖS HITAS Pabėgimo planas 18:45 Sportas 18:55 Orai – laisvės keliu 20:15 Mano
Po milijono metų 1 15:50 23:15 Nuo sutemų iki auš- 19:00 „Moterų daktaras“ tėviškė. Juozas Zikaras. 2
Premjera. Šervudo padauža ros 01:20 Laivas vaiduoklis (3/7) 20:00 Reporteris d. 20:30 Panorama 21:00
Robinas Hudas 2 16:00 Kai- 02:55 Pažinimo klubas 20:48 Sportas 20:58 Orai Dienos tema 21:20 Spor21:00 Kitoks pokalbis su tas. Orai 21:30 Europos
mynai piratai 16:15 Premje- 03:20 Kolibrio efektas
Edvardu Žičkumi 22:00 kinas. Žudikas amžiams.
ra. 44 katės 16:45 Premjera.
„Bruto ir Neto” (3/45) 22:30 Kriminalinė drama 23:00
TV3
Maistas: tiesa ar pramanas?
2.Padėkos dienos laimėto- 06:10 Televitrina 3 06:25 „Pasaulio turgūs“ (3) 23:00 Klausimėlis 23:15 Smaragjai 17:10 Keistuolė 3 18:00 Transformeriai. Maskuo- Tarptautinis turnyras „Bus- do miestas.Fantastinis seKultūros diena. 18:30 Gimę tės meistrai 4/404s. 06:55 hido“ KOK 2019m. 00:00 rialas 00:00 DW naujienos
tą pačią dieną 19:25 Ri- Čipas ir Deilas skuba į pa- „Moterų daktaras“ (3/7) rusų kalba. 00:15 Dabar
mantas Bagdonas. Pasaulio galbą 1/135s. 07:25 Kem- 01:00 „Meilė kaip mėnu- pasaulyje 00:45 Veranda.
imtynių čempionas 20:30 piniukas Plačiakelnis lis” (1/25,26) 02:10 „Bru- Programa apie aplinkos
Panorama 21:00 Dienos 11/225s. 07:55 Farai 13/7s. to ir Neto” (3/45) 02:30 estetiką 01:15 Šventė Kvėtema 21:20 Sportas. Orai 08:55 Legendinės legen- „Prokurorai” (1/9) 03:30 darnoje 2015 02:15 Sinatra:
21:30 Sinatra: Viskas arba dos 1/6s. 10:00 Meilės Reporteris 04:00 Sportas viskas arba nieko 04:15 Tilnieko 23:30 Nacionalinis simfonija 1/56,57s. 12:00 04:08 Orai 04:10 Gyveni- tai. Trumpametražis vaidyturtas 00:00 DW naujienos Svotai 5 13:00 Pažadėto- mas 05:10 Atliekų kultūra binis filmas
rusų kalba.
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Daiktų
istorijos 07:00 Klausimėlis 07:25 Lola ant žirnio.
Drama 09:00 Labas rytas,
Lietuva 09:30 Žinios. Orai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Keisčiausi pasaulyje
3.Netikėti išpuoliai 12:55
Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 3.Šuniška meilė 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
Euromaxx 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 Ana
Marija muilo operų šalyje. Romantinė komedija
00:45 Rokis Balboa.Veiksmo drama. 02:25 Pasaulio
dokumentika. Keisčiausi
pasaulyje 3.Netikėti išpuoliai 03:10 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 3.Šuniška meilė 03:55 Euromaxx
04:25 Džesika Flečer 9

7/7s. 11:00 Misija: dirbame
sau 3/5s. 11:30 Normas,
lokys iš Šiaurės 13:15 Nemirtingųjų kronikos. Nuostabūs sutvėrimai 15:45
Ekstrasensai. Stipriausių
mūšis 5 17:25 Aplink Lietuvą. Žmonės 1/7s. 18:30
TV3 žinios 292 19:17 TV3
sportas 1 19:22 TV3 orai
292 19:25 Eurojackpot 42
19:30 Turtuolis vargšas
2/7s. 21:00 Lenktynininkė
ir gangsteris 23:30 Auklė
nakčiai 01:15 Jūrų pėstininkas. Užnugaris 02:45
Atkeršyti bet kokia kaina
04:25 X mutantai 2/7s.
05:45 Televitrina 3

BTV

21:30 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu 22:30
Žinios 22:58 Orai 23:00
Laikykitės ten. Pokalbiai. V
00:00 „Moterų daktaras“
(3/8) 01:00 „Pagrindinis
įtariamasis“ (4/1) 03:00
„Šviesoforas” (2/18,19)
03:40 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu 04:40
Gyvenimas 05:40 „Šviesoforas” (2/18)

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30
Jokių kliūčių! 2/208s.
07:30 Iš peties 8/11s.
08:30 Simpsonai 8/24s.
09:00 Vienam gale kablys 20/41s. 09:30 Statybų gidas 6/7s. 10:00 Autopilotas 3/7s. 10:30 Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai 28/2818s. 11:00
Šunys: nepaprastų gyvūnų
šeima 1/1s. 12:00 Jokių
kliūčių! 2/209s. 13:00 Šunys: nepaprastų gyvūnų
šeima 1/2s. 14:00 Išlikimas 27/3s. 15:00 Aliaskos
geležinkeliai 2/207s. 16:00
Iš peties 8/12s. 17:00 Sandėlių karai 7/15,16s. 18:00
Krovinių karai 4/12,13s.
19:00 Amerikos talentai
12/9s. 21:00 Žinios 292
21:45 Sportas 1 21:58 Orai
292 22:00 Dviveidis 00:55
Karibų piratai: Pasaulio pakrašty 03:45 Taksi 2

06:30 Laba diena 07:30
Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (36) 08:30
Laba diena 09:00 Sveikatos kodas 10:05 Apvalioji
planeta (9) 10:40 Neramūs
metai 11:55 Ekstremalūs
išbandymai (6) 12:25 Būk
ekstremalas (33) 12:55
Džeimio ir Džimio kulinarinės dvikovos (1) 14:00
Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (4) 15:00
Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (37) 16:00
Nusikaltimų miestas (2)
16:30 Laisvės karžygiai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Nevėžis - Neptūnas 19:30 Muzikinė kaukė.
Geriausieji 22:05 MANO
HEROJUS Atminimo diena 06:00 Lietuvos Respubli06:40 Tomo ir Džerio šou 00:20 AŠTRUS KINAS Šė- kos himnas 06:05 Klausi(7) 07:05 Broliai meškinai. tonas manyje
mėlis 06:20 Duokim gaNuotykių ieškotojai (37,38)
ro! 07:45 Auksinis protas
07:35 Šaunusis Skūbis-Dū
09:00 Auto Moto 09:30
(1) 08:05 Berniukas Blo- 07:03 Programa 07:04 TV Pradėk nuo savęs. Progragiukas (6) 08:30 Pažinimo parduotuvė 07:20 „TV Eu- ma apie ekologiją 10:00 Į
klubas 09:00 Ogis ir tara- ropa pristato. Nepriklauso- sveikatą! 10:30 Smalsukonai (27,28) 09:20 KINO mybės kovų verpetuose.“ mo genas. Mokslo žurnaPUSRYČIAI Kung Fu Panda 1918-1920 m. savanoriai las 11:00 Kultūrų kryžke11:05 Denis - grėsmė vi- 07:55 „TV Europa prista- lė. Vilniaus albumas 11:30
suomenei 13:00 Aš - šni- to. Nepriklausomybės ko- Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
pas 14:55 Sachara 17:25 vų verpetuose. Kovos su sąsiuvinis 12:00 Kultūrų
Kelionių panorama 17:55 bermontininkais“ 08:30 kryžkelė. Trembita 12:30
Gyvūnų pasaulis 18:30 Ži- „Pasaulis iš viršaus“ (1/5) Kultūrų kryžkelė. Rusų ganios 19:20 Sportas 19:27 09:00 Tarptautinis turny- tvė 13:00 ARTS21 13:30
Orai 19:30 SUPERKINAS. ras „Bushido“ KOK 2019m. Gioachino Rossini. Opera
PREMJERA Lino. Nuotykiai 10:00 Vantos lapas 10:30 „Sevilijos kirpėjas“ 16:05
katino kailyje 21:15 PREM- Šerlokas Holmsas ir dak- Nacionalinis turtas. KomJERA Kvailių nėra 23:30 taras Vatsonas. Pažintis pozitorius Vaclovas AuPREMJERA Metas veikti (1) 12:00 „Loch Neso by- gustinas 16:30 Mūšio lau01:10 Pabėgimo planas la“ (3,4) 14:00 Gyveni- kas. Visuomenės atsparumas 15:00 Laikykitės ten mo skatinimo programa
TV3
su Andriumi Tapinu. N-7.
06:15 Televitrina 3 06:30 16:00 Žinios 16:28 Orai 17:00 Klauskite daktaro
Elena iš Avaloro 1/25s. 16:30 „TV Europa pristato. 18:00 Stambiu planu 18:55
07:00 Vėžliukai nindzės Lietuvos sienų apsauga. Pasaulio teisuoliai 19:40
1/4s. 07:30 Aladinas Muitinė“ (2) 17:00 Lai- Dauntono abatija 6 20:30
1/130s. 08:00 Elena iš kykitės ten 18:00 Žinios Panorama 20:52 Sportas.
Avaloro 1/26s. 08:30 Vir- 18:28 Orai 18:30 „Pasaulis Orai 21:00 Kino žvaigždžių
tuvės istorijos 10/7s. 09:00 iš viršaus“ (1/6) 19:00 „Mo- alėja. Žvilgsnis į žmogGardu Gardu 8/7s. 10:00 terų daktaras“ (3/8) 20:00 žudystę 23:10 Festivalis
Būk sveikas! 2/7s. 10:30 Žinios 20:28 Orai 20:30 „nowJapan 2019“ 00:15
Penkių žvaigždučių būstas „Šviesoforas” (2/18,19) Dabar pasaulyje 00:45
Gioachino Rossini.
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SKELBIMAI
Perka
Skubiai perku 1, 2, 3 ar 4 kambarių butus, gali būti su skolomis. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8
642 33366.

Saulės akinių išpardavimas!
Nuolaidos iki 40 %
Užsakant akinius regėjimo tikrinimas
NEMOKAMAI

„Optika Armelt“

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

Tel.: 8 612 26398, 8 688 08095.
Informuojame, kad 2019 m. spalio 24 d. 9.30 val.
bus vykdomi žemės sklypo (kad. Nr. 6903/0012:0039),
esančio Gerulių g. 31, Balbieriškio mstl., Prienų r. sav.,
kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimo sklypo (kad.
Nr. 6903/0012:0056) savininkus R. K. ir R. Š. (išvykę
į Airiją) arba jų įgaliotus asmenis ir sklypo (kad. Nr.
6903/0012:0018) savininkės A. J. (mirusi) paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis dalyvauti matavimuose.
Matavimus atlieka: UAB „Žemplanas“, matininkė Daiva
Jakubauskienė, Pulko g. 12A, Alytus, tel.: 8 611 29716,
8 650 42760, el.p. zemplanas @gmail.com.
Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 6968/0005:201)
savininkės Onos Račkienės (mirusi) turto paveldėtojus,
kad 2019 m. spalio 24 d. 10.00 val. bus atliekami gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 6968/0005:160), esančio
Prienų r. sav., Stakliškių sen., Ganciūnų k., kadastriniai
matavimai. Matavimus atlieka: UAB „Geoplotas“, matininkas Algimantas Jusas, Naujoji g. 2, Alytus, tel. 8 620
98540, el. p. geoplotas@gmail.com.

Nekilnojamas turtas

Pastatus

3 kambarių butus

Parduodami buvusios
pieninės gamybiniai pastatai, esantys nuomojamoje žemėje 2,8 ha ploto
sklype. Adresas:
Kęstučio g. 83, Prienuose.
Tel. 8 686 55290.

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

Namus

Medinį apmūrytą gyvenamąjį
namą (66 kv. m, vietinis centrinis šildymas, vandentiekis,
kanalizacija, mūrinis garažas ir
tvartas, 18 a žemės) Prienuose.
Tel. 8 607 59331.

Žemės sklypus

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

Komercines patalpas
Komercines patalpas mediniame pastate (48 kv. m.)
Prienuose, J. Basanavičiaus
6-1. Tel. 8 655 43852.

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

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.
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.

Automobiliai, dalys
Parduoda
„Peugeot 307“ (1,6 l, B, hečbekas, yra kablys, pilkos spalvos,
papildomas žieminių ratų komplektas, gerai prižiūrėtas). Tel.:
8 615 16120, 8 683 24215.
Savivartį „Gaz-53“ (B/D, yra
TA, tvarkingas, 1500 Eur). Tel.
8 677 49813.

Perka

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

Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.
Naujai įsikūrusi įmonė superka visų markių automobilius.
Tinka ir nevažiuojantys. Tel. 8
604 38726.

Žemės ūkis
Parduoda

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

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

Mėsines ir pieninines telyčias
ir buliukus nuo 6 mėn. iki 4 m.
tolimesniam auginimui. Tel. 8
625 93679.
Brangiai perka įvairius veršelius nuo 2 sav. iki 8 sav.
amžiaus. Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš
karto. Tel. 8 612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
G e ra i į m i t u s i u s ,
liesus ir traumuot u s ga l v i j u s ( A B
„Krekenavos agrofirma“ kainomis).
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

PERKAMEŪkininkas parduoda
BRAngIAI
PERKAME
ĮVAIRIUS JAUČIUS,
ARKlIUS,
svilintą
PERKAME
MIŠKĄ kiaulių skerdieną, perkant
TElYČIAS,
ARKlIUS,
2 JAUČIUS, KARVES.
apvaliąją
MIŠKĄ irmedieną
TElYČIAS,
. 93 679
puseles (visą kiaulę)
kaina KARVES
Tel. 8 625
su žeme
ir apvaliąją
– 2,55 Eur/kg. Motininių
arba išsikirsti.
Tel. 8 625 93 679
medieną su žeme
kirtimus
kiaulių
skerdiena – 1,80 Eur/
arba išsikirsti. Atliekame sanitarinius
bei retinimus. Konsultuojame.
Atliekame sanitarinius kirtimus
kg. Tel. 8 607 12690.
Tel. 8 680 81777
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

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

Namą Purvininkų k., Išlaužo sen., Prienų r. Tel. 8 610
30132.

Išsinuomoja

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

Kumelaitę. Tel. 8 699 37531.

Ekologiškai augintas maistines
bulves (10 Eur/50 kg). Tel. 8
675 62639.

Maistines bulves, miežius, kviečius ir sėklines pupas. Tel. 8 678
04167.
Miežius ir kviečius. Atveža. Tel.
8 677 31879.

Žieminius kviečius ir avižų
mišinį. Gali atvežti. 2 veršių
juodmargę karvę Tel. 8 676
90392.
Parduodami šiltnamiai su
polikarbonato danga. Polikarbonato danga, stogeliai.
Dabar taikomos akcijos. Garantija 10 metų. Tel.: 8 659
08776, 8 604 98184.

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.
Nebrangiai sausas skaldytas
pušines ir beržines malkas. Turime lapuočio briketų. Atveža.
Tel. 8 609 14843.
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.

Viengubo pjovimo 2,5 cm storio
ąžuolo lentas, natūraliai džiovintas 3 metus (3 m ilgio - 2,6
kub. m, trumpesnes (įvairaus
ilgio) - 1,4 kub. m). Tel. 8 699
54179, info@skaidris.lt
Nebrangiai naudotas dvi viengules lovas „kušetes“ (0,8 mx2
m su patalynės dėžėmis, raudonas gobelenas, geros būklės).
Tel. 8 601 83888.
Skubiai: magnetofoną (kasetė,
kompaktai ir mp3), vyrišką
sportinę striukę (kaip priedą
dovanoja vyriškas vasariškas kelnes, marškinėlius bei
moterišką avalynę), alkūninį
apsaugos ortopedinį įtvarą. Tel.
8 600 22892.
Naują kuro katilą „Atrama“. Tel.
8 615 16120.

Perka

Pirkčiau geros būklės 2 vienodus fotelius. Tel. 8 600 22892.

Paslaugos

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

Giedame
laidotuvėse

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

Atvažiuojame
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

Mobilaus kubilo (jacuzzi)
nuoma. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

skelbimai
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Nuoširdžiausiai dėkojame Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro ir Prienų ligoninės skubios pagalbos
skyriaus gerb. medicinos personalui ir gerbiamoms gydytojai kardiologei Rasai Ivanauskienei bei slaugytojai Ritai Didžiulienei už rūpestį, priežiūrą ir gydymą, suteiktą
mūsų mamytei birštonietei Janinai Raiskienei.
Pagarbiai vaikai

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

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

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

Krovinių pervežimas iki 10 t.
Gali pasikrauti krovinį su kranu.
Tel. 8 677 49813.

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

Transporto įmonei reikalingi:

-VAIRUOTOJAI,
turintys C arba
C, CE kategorijas

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

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.

Apleistų sklypų tvarkymas,
medžių ir krūmų kirtimas.
Kertamo sklypo plotas nuo
1 ha. Tel. 8 640 23000.
Pjaunu ir skaldau malkas. Griaunu senus pastatus ir dirbu kitus
ūkio darbus. Tel. 8 677 22930.
Mobiliuoju gateriu pjauname
medieną iki 9 m ilgio, išpjauname („kreizuojame“) lentas
kliento kieme. Pjauname ir
nedidelius kiekius. Tel. 8 610
03983.

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

vietiniams ir tarptautiniams
krovinių pervežimams.

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

greblysirbebras@gmail.com

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

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

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

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.
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Spalio 12 d.
ŠEŠTADIENIS
Ispanų kalbos diena
Pasaulinė organų donorystės diena
Derliaus diena
Saulė teka 07:39
leidžiasi 18:31
Dienos ilgumas 10.52
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Rudolfas, Serapinas, Gantas,
Deimintė, Salvinas, Ralfas
Tinkamas laikas sėti:
burokus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius.

PASKUTINIS PUSLAPIS

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Spalio 14 d.
PIRMADIENIS
Karaliaus Mindaugo vardo
diena
Pasaulinė standartizacijos
diena
Saulė teka 07:43
leidžiasi 18:26
Dienos ilgumas 10.43
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Kalikstas, Vincentas, Mindaugas, Rimvydė, Fortunata
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius,
tręšti.
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+10
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+10 +10
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Šio kryžiažodžio atsakymas –
Rakčiukai.

Spalio 16 d.
TREČIADIENIS
Pasaulinė maisto diena
Boso diena
Mažosios Lietuvos gyventojų
genocido diena
Saulė teka 07:47
leidžiasi 18:22
Dienos ilgumas 10.35
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Aurelija, Galius, Jadvyga, Margarita, Gutautas, Dovaldė, Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė,
Greta, Gretė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.
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Š E ŠTA D I E N I S

+11 +14

Spalio 13 d.
SEKMADIENIS
Europos saugaus eismo diena
Pasaulinė kostiumų diena
Pasaulinė trombozės diena
Saulė teka 07:41
leidžiasi 18:29
Dienos ilgumas 10.48
Pilnatis (14 mėnulio diena)
Eduardas, Mintaras, Nortautas,
Venancijus, Edvardas, Nortautė, Edgaras
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius.

Sudoku

Lošimas
Nr. 1387
2019-10-09

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 08, 12, 13,
41, 42, 45
Vikingo skaičius: 06

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

3000000.00€ 0

6

213046.00€ 0

5+1

31173.50€ 1

5

712.50€

8

4+1

120.50€

27

4

9.00€

234

3+1

4.50€

675

3

1.50€

4524

2+1

1.25€

4802

2

0.75€

33453

500 Eur - 020 083 742, 020 215 968,
020 245 379, 020 322 296, 020 456
540, 020 507 281, 020 516 804, 020
518 066, 020 522 843, 020 523 217
Kito tiražo prognozė:

4,3 mln. Eur
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0

+8

+4 +10

VANDENS TEMPERATŪRA

1582

m. spalio 14 d.: dėl Grigaliaus
II pradėjo eiti po šešių dienų.
kalendoriaus įvedimo šios dienos
m. spalio 16 d.: į Lietuvą oficim. spalio 12 d.: Nemuno saloje 1582 m. nebuvo Italijoje, Abiejų Tautų Respualiam vizitui atvyko Jungtinės
LDK Vytautas patvirtino taiką su blikoje, Portugalijoje ir Ispanijoje.
Karalystės karalienė Elžbieta II.
Vokiečių ordinu ir atidavė jam Žemaitiją iki
m. spalio 14 d.: Kubos krizės
Nevėžio. Susirinkę Lietuvos bajorai paskelbė
m. spalio 16 d.: Kinija išbandė
pradžia: JAV „U-2“ lėktuvas nuVytautą Lietuvos karaliumi.
pirmą atominę bombą.
fotografavo Kuboje įrengiamas sovietų branm. spalio 12 d.: Teodoras Ruzvel- duolinio ginklo raketas.
m. spalio 16 d.: Niurnbergo katas JAV prezidento rezidenciją ofilėjime buvo pakarti Tarptautinio
m. spalio 14 d.: TSKP generaliniu
cialiai pavadino Baltaisiais Rūmais.
sekretoriumi ir Tarybų Sąjungos karinio tribunolo nuteistieji pagrindiniai nacių
nusikaltėliai: Joachimas von Ribentropas, Vilm. spalio 12 d.: Bostono vaikų lo- vadovu tampa Leonidas Brežnevas.
helmas Keitelis, Alfredas Rozenbergas, Hansas
goninėjė pirmą kartą pritaikytas
m. spalio 15 d.: baigta statyti
Frankas, Vilhelmas Frikas, Julijus Štreicheris,
dirbtinių plaučių aparatas.
Kelno katedra, kurios statybos
Fricas Zaukelis, Alfredas Jodlis, Artūras Zeis-Inm. spalio 12 d.: Žemės gyvento- užtruko net 632 metus.
kvartas, Ernstas Kaltenbruneris. Lavonai buvo
jų skaičius viršijo šešis milijardus.
m. spalio 15 d.: Sovietų Sąjun- sudeginti, o pelenai išbarstyti.
Manoma, kad šis naujagimis gimė Bosnijos
gos lyderis Michailas Gorbačiom. spalio 17 d.: Vilniaus Seimas
mieste Sarajeve.
vas apdovanotas Nobelio taikos premija už
paskelbė 9-metį Žygimantą Aum. spalio 13 d.: Fatimoje kelias- Šaltojo karo nutraukimą.
gustą Lietuvos Didžiuoju kunikaikščiu.
dešimt tūkstančių žmonių stebėjo
m. spalio 16 d.: LDK Didysis Kunim. spalio 17 d.: prasidėjo 1973
Saulės stebuklą.
gaikštis Gediminas ištekino savo
metų naftos krizė, kai OPEC valsm. spalio 13 d.: Ankara tampa dukterį Aldoną už Lenkijos karaliaus Vladislovo
Turkijos sostine vietoje Stam- I sūnaus Kazimiero, taip sudarydamas sąjungą tybės kartu su Egiptu ir Sirija Teismo dienos
karo metu pareiškė, kad jos netieks naftos
bulo.
su Lenkijos karaliumi.
valstybėms, palaikančioms Izraelį šiame
m. spalio 13 d.: SSKP CK Prezidim. spalio 16 d.: Karolis J. Voityla konflikte.
umas atšaukė Nikitą Chruščiovą
išrinktas popiežiumi. Po 455-ų m.
m. spalio 18 d.: Belgija aneksavo
iš atostogų prie Juodosios jūros, kad praneštų jis tapo pirmuoju ne itališkos kilmės popiežiuLaisvąją Kongo valstybę.
apie jo atstatydinimą.
mi. Oficialias popiežiaus pareigas Jonas Paulius

Savaitė istorijos puslapiuose

KETVIRTADIENIS

VILNIUS

SPALIO

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

+10 +11

+4 +7

Atsakymai

Spalio 15 d.
ANTRADIENIS
Pasaulinė baltosios lazdelės
diena
Šv. Teresė
Pasaulinė rankų plovimo
diena
Saulė teka 07:45
leidžiasi 18:24
Dienos ilgumas 10.39
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Teresė, Galimintas, Domantė,
Leonardas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

SPALIO

1962

1964
1880
1990
1325

1978

2006
1964
1946

1529
1973

1908

+8 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+9 KAUNO MARIOS
+11 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+10 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

40
45

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8265 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.

