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„Jaunos mamos istorija. 
Noriu ja pasidalyti“

Nuo bičių įgėlimų vielinė 
tvora neapsaugo7

5

Išlaužo bendruomenė šventė 
Švč. Mergelės Marijos sugrįžimą 
į parapiją ir rudens šventę 

Birštono viešojoje 
bibliotekoje gyvena 
kūryba9

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Ką gi, panašu, jog 
pasaulyje vyks-
ta paskutinės 

rokiruotės prieš kardi-
nalų pasaulio žemėla-
pio perbraižymą. Žino-
ma, rokiruotės vyksta 
ne tik pasaulyje, bet ir 
pačioje Lietuvoje.

Kaip ir buvo galima tikėtis 
bei laukti, žmogaus savimo-
nė, jo požiūris per ilgesnį laiką 
pasikeičia kardinaliai – ir ste-
bėtis tuo nereiktų. Per ilgesnį 
laiką mums atsibosta rutina, o 
dalis mūsų priimtinų sprendi-
mų ir vykdomų veiksmų pa-
rodo ir rezultatą. Kartais re-
zultatas būna dosnus, o kartais 
tampa akivaizdu, kad viskas, 
ką darome, tėra sukimasis ra-
tu, be jokios pažangos. Pasau-
lio lyderiai tai įvertino.

Atominis ginklas jau 70 
metų visai žmonijai buvo di-
džiausias siaubas, tačiau įsi-
bėgėjus XXI amžiui šis siau-
bas teliko sąlyginis. Jeigu de-
šimtmečius valstybės galėjo 
svaidytis atominiu koziriu, 
šiandien šis koziris prilygsta 
savižudybei. Padidėjus atomi-
nio ginklo galiai ir jam labai 
paplitus, vienintelė numesta 
atominė bomba arba paleista 
raketa su branduoline galvu-
te sukeltų grandininę reakciją 
– atominės valstybės be jokių 
loginių svarstymų, apimtos 
afekto, pradėtų tuštinti savo 
arsenalą. Trumpai tariant, po 
pirmosios iššautų antra, o po 
antros – dar viena ar keli šim-
tai, ir taip toliau. Visgi, perkra-
tant galvoje mokslinių žinių 
nuotrupas reikėtų prisiminti, 
jog didžiausią žalą sukeltų 
ne sprogstamoji tokių bom-
bų galia, o liekamieji padari-
niai - humanitarinė katastro-
fa bei, suprantama, radiacija. 
Prisimenant kelis atominius 
sprogimus, beje, ne karinius, 
o civilinius (Černobylis, Fu-
kušima, Rusijos „Majakas“), 
kurie pareikalavo vos kelių 
žmonių aukų, tačiau į atmos-
ferą pažėrė tonas radiacijos ir 
per keletą dienų paveikė viso 

pasaulio žmones, t. y. sužalojo 
milijonus žmonių, didžiausias 
siaubas laukia ne smūgio mo-
mentu, o po jo. Tai supranta-
me ne tik mes, bet ir atominių 
valstybių lyderiai.

Bet koks atominis karas su-
keltų nesustabdomą planetos 
gyvybės sunaikinimo gran-
dinę. Trumpai tariant, smog-
ti yra tapatu savižudybei. Ir 
šioje vietoje neverta kalbėti 
apie sąmokslo teorijas, nes 
žmonija nėra tiek pažengu-
si, kad galėtų sunaikinti savo 
planetą ir, kažkur pailsėjusi, 
į ją sugrįžti arba tiesiog gy-
venti kitoje planetoje. Kokia 
tikimybė yra sukurti naująjį 
pasaulį, galima spręsti iš besi-
kartojančių kosminių avarijų, 
kosminių kelionių netikslu-
mų bei... žmogaus psichikos. 
Neįmanoma išvalyti žmoni-
jos, tikintis uždaroje erdvėje 
sukurti visiškai laisvą, dorą 
ir nuomonių skirtumų bei ra-
dikalaus požiūrio neturinčią 
visuomenę, nes vien tokios 
visuomenės sukūrimas bū-
tų radikalumas, pareikalavęs 
sunaikinti milijonus. Planetos 
sunaikinimas būtų tolygus sa-
vęs sunaikinimui.

Kas iškyla šios idėjos fone? 
Politinė arogancija. Ta pati, 
kurią stebime pasaulyje. Jei-
gu dar prieš dešimt metų visi 
virpėjo iš baimės dėl atomi-
nio ginklo, tai dabar atomi-
nis ginklas tampa tik menka 
priekabiavimo forma. Šiaurės 
Korėja išbandė balistinę rake-
tą? Nu, nu, nu, bloga Šiaurės 
Korėja, marš į lovą!

Taigi dabar net ir mažiau-
sios valstybės valdžia gali ty-
čiotis iš ko nori, nes žino, jog 
niekas į ją nešaudys itin stam-
baus gabarito užtaisais. Dabar 
manoma, kad vienas svarbes-
nių ginklų yra ekonominės 
sankcijos. Šioje vietoje turbūt 
ne vienas paklaus, kodėl auto-
rius sako, jog „manoma“. O 
autorius jums iš karto gali ir 
atsakyti. Nes pasaulis vėl su-
skilęs į rytus ir  vakarus, į pini-
gus ir įtakos sferas. Ekonomi-
nės sankcijos nieko nereiškia, 
kai turi užribį, kuriame tu gali 
laisvai prekiauti vien už laisvą 
nuolankumą. Kitaip tariant, 
nulenkdamas galvą ir palai-
kydamas tam tikros santvar-
kos rytuose atstoves, su savo 
ekonomiką gali elgtis, kaip 
nori, ir pumpuoti sau turtus. 
Tuo tarpu nulenkdamas gal-
vą vakarų pusėn, tu prie savo 
ekonomikos dar gauni visą 
paketą apribojimų ir reika-

Laima
DUOBLIENĖ

Praėjusį sekmadienį Išlaužo Švč. 
Mergelės Marijos Krikščionių Pa-
galbos bažnyčioje vyko neeilinės 
iškilmės – prieš šv. Mišias kapi-
nėse pašventinta restauruota Švč. 
Mergelės Marijos statula. 

Po iškilmių bažnyčioje bendruo-
menė rinkosi į šventę „Rudens krai-
tė“. 

Restauruota statula  
grįžo į savo vietą

Šventė prasidėjo Švč. Mergelės 
Marijos statulos sugrįžimo į parapiją 
iškilmėmis ir iškilmingu restauruo-
tos statulos pašventinimu kapinai-
tėse. Atnaujintą statulą pašventino 
Jo Ekscelencija Vilkaviškio vysku-

pas Rimantas Norvila. Jis linkėjo, 
kad simbolinė parapijos globėja Švč. 
Mergelė Marija, žvelgianti į bažnyčią 
ir sutinkanti kiekvieną, skleistų, sti-
printų ir augintų tikėjimą. 

Vyskupui kiekvienas apsilan-
kymas Išlaužo kapinėse yra labai 
svarbus, nes čia, visai šalia Švč. Mer-
gelės Marijos statulos, palaidoti jo 
seneliai. 

Padėkos šv. Mišioms už parapijos 
ir seniūnijos bendruomenę, už gy-
vuosius ir mirusiuosius vadovavo 
Vilkaviškio vyskupas Rimantas Nor-
vila, generalvikaras mons. Gintautas 
Kuliešius ir Išlaužo parapijos klebo-
nas Vilius Sikorskas.

Po pamaldų klebonas V. Sikors-
kas padėkojo tiems, kurie restaura-
vo skulptūrą, kūrė pagrindą, koloną 
bei rūpinosi, kad viskas laiku būtų 

Prie Švč. Mergelės Marijos skulptūros susirinko restauratoriai, mecenatai ir klebonas. 

Spalio 12 d. Prienų ir Trakų rajo-
nuose vyko 24 kilometrų pėsčiųjų 
žygis, skirtas Lietuvos šaulių są-
jungos (LŠS) 100-mečiui ir Daina-
vos bei Tauro apygardų Lietuvos 
partizanų atminimui. 

Žygis prasidėjo aikštelėje Prienų 
rajone, Pakrovų kaime, prie Didžio-
jo Gojaus ąžuolo, paties stambiau-
sio Lietuvoje. Po iškilmingos šaulių 

ir savanorių rikiuotės žygio dalyvius 
pasveikino organizatoriai ir partne-
riai: Jiezno seniūnas Algis Bartuse-
vičius, Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centro vedėja Dalia Vertinskienė, 
Stakliškių seniūnė Nijolė Ivanovie-
nė, Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) 
Vytauto Didžiojo II rinktinės Kauno 
202-osios kuopos vadas Julius Proš-

Lietuvos šaulių sąjungos 100-metis 
paminėtas pėsčiųjų žygiu
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Lengvinamos sąlygos norintiems užsiimti 
maisto gamyba namuose 
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) 
ketvirtadienį pranešė lengvinanti sąlygas smulkiojo verslo 
atstovams, norintiems namuose gaminti ir klientams tiekti 
maistą. Tokiai smulkiajai gamybai namų sąlygomis bus 
taikomi produkcijos kiekio reikalavimai.

Jūrų muziejus paleidžia 11 ruonių
Lietuvos jūrų muziejus šią savaitę per tris dienas į jūrą 
paleidžia 11 Baltijos jūros pilkųjų ruonių jauniklių, 
skelbia dienraštis  „Lietuvos rytas“. Pavasarį jie buvo rasti 
pakrantėje, sužaloti laukinių gyvūnų ir nusilpę, svėrė 
kelioliką kilogramų – muziejuje gyvūnų svoris išaugo iki 
40-58 kilogramų.” .

Justinas Jankevičius ir Ramūnas 
Cicėnas: „Spėkite pamatyti, kol ir mūsų 
dar neuždraudė“
,,Domino“ teatras naująjį 
sezoną pradės tikra sensa-
cija – unikaliu šou „Alkoho-
lio biblija“, kurį kūrybinė 
komanda kviečia pamaty-
ti, kol dar ir jo neuždraudė. 
Jau lapkričio 14 d. Justinas 
Jankevičius ir Ramūnas Ci-
cėnas Prienų žiūrovus pa-
kvies į nepamirštamą de-
gustacinę kelionę po pa-
saulio gėrimų lobyną.

Interaktyvus šou „Alko-
holio biblija“ – tai išskirtinis 
istorijų, pasakojimų, recep-
tų ir nuotykių rinkinys. Nuo 
neatmenamų laikų svaigi-
nantys gėrimai – neatsieja-
ma žmonijos istorijos dalis, 
dirginanti mūsų nosis, go-
murius ir protus. Šiame šou 
žiūrovai išgirs ir patirs pa-
čias netikėčiausias ir kvapą 
gniaužiančias gėrimų istorijų 
akimirkas. 

„Toks šou Lietuvos žiūro-
vams bus rodomas pirmą 
kartą. Atsižvelgiant į šių die-
nų aktualijas, manau, kad 
žmonės gali apie tai laisvai 
kalbėti su humoru bei pri-

siminti smagias istorijas, to-
dėl esu įsitikinęs, kad fantas-
tiško populiarumo sulaukęs 
pasirodymas užsienyje liks 
įvertintas ir mūsų žiūrovų!“ 
– sako interaktyvaus šou „Al-
koholio biblija“ prodiuseris 
Egidijus Baranauskas. 

Unikalaus šou „Alkoholio 
biblija“ režisierius Andrius 
Žiurauskas teigia, jog šis šou 
ne tik neskatina vartoti alko-
holio. Priešingai – jis tiek al-
koholinių gėrimų žinovams, 
tiek jiems abejingiems tau-
tiečiams įrodys, jog saikingas 
ir atsakingas alkoholio raga-
vimas gali įkvėpti didiems 
darbams: „Ar žinote, kas sieja 
pasaulio religijas, pirmykštį 
žmogų, Žalgirio mūšį, futboli-
ninką Krištianą Ronaldą? Tai, 
kuo mes tikime, žavimės, di-
džiuojamės ir gerbiame? Ne? 
Tuomet ateikite ir sužinokite 
– šiame šou mes tai Jums ir 
atskleisime. Į sveikatą!“ 

Premjera „Alkoholio bibli-
ja“ jau lapkričio 14 d. 18 val. 
Prienų kultūros centre! Bi-
lietus galite įsigyti internetu 
www.dominoteatras.lt bei 
renginio vietoje.     

lavimų. Kyla klausimas, kas 
geriau? Dirbti vardan vertybių 
išsaugojimo ir stabilumo ar 
vardan neapibrėžtos nežabo-
jamos laisvės? Suprantama, 
tai, kas neapibrėžta, ilgainiui 
tampa chaosu.

Vertinant iš pasaulinio kon-
teksto pozicijų, konkrečiai tu-
rint galvoje paskutinius įvy-
kius Turkijos politinėje pa-
dangėje, galima konstatuoti 
eilinį faktą – Turkijos prezi-
dentui nusispjauti į visas pu-
ses. Visgi jam labiau patinka 
ekonominė ir įstatyminė lais-
vė. Kodėl turtinga šalis turėtų 
laikytis už tūkstančių kilome-
trų esančių valstybių nurody-
mų, kai tos valstybės neprisi-
ima atsakomybės (pvz., mi-
grantų klausimu). Ta pati Lie-
tuva nėra suinteresuota priimti 
imigrantų iš Sirijos, nors Eu-
ropos Sąjungos valdžios ins-
titucijos nurodė tai padaryti. 
Kodėl Turkija, kuriai tenka 
gausiausi imigrantų kiekiai, 
turėtų kažką duoti ir Europai 
ar Lietuvai? 

Turkija visuomet džiau-
gėsi turistų srautais iš Rusi-
jos, Lietuvos, na ir, žinoma, 
iš Europos, bet dabar tampa 
aišku, kad Turkijai neberū-
pi, kas bus jos sąjungininkas. 
Nors daugelis valstybių pa-
smerkė Turkiją dėl karinių 
veiksmų šiaurinėje Sirijoje ir 
pažadėjo taikyti bei pritaikė 
įvairias sankcijas, tačiau viso 
to fone galima įžvelgti labai 
įdomų įvairių valstybių veiks-
mų planą. 

Savo neapsisprendimu bei 
visiškai nelogiškais ir tikrai 
klaidingais sprendimais jau 
nebestebinantis JAV prezi-
dentas Donaldas Trumpas 
(Donaldas Trampas) pareiš-
kia, jog tame regione vyksta 
etninis santykių aiškinimasis, 
JAV daugiau tame procese ne-
dalyvaus, ir liepia iš Turkijos 
numatytos puolimo zonos ati-
traukti savo karius. Prasidėjus 
Turkijos karinei operacijai, 
JAV prezidentas, tarsi to bū-
tų nežinojęs, pareiškia, kad 
Turkija elgiasi negerai (pana-
šiai, kaip ir su Šiaurės Korėja 
–„nu, nu, nu, negera Turki-
ja“). Kas pasikeičia? Niekas. 

Turkija įžengė į Sirijos kurdų 
regioną ir pabaigs tai, ką pra-
dėjo. Visgi reikia prisiminti ir 
kitą pusę – Sirijos kurdų re-
gioną. Kurdai, ilgą laiką įsta-
tymiškai atsitvėrę nuo Sirijos 
režimo, turėjo savo autono-
miją. Dar prieš kelerius me-
tus JAV ir Rusija akivaizdžiai 
konfrontavo Sirijos regione, 
kovodami prieš „Islamo vals-
tybės“ (IS, Daesh) teroristus. 
Manoma (o vėliau patvirtin-
ta ir nutylėta), kad vienoje iš 
priešakinių linijų kažkodėl 
pasiklydę Rusijos samdiniai 
(preliminariais duomenimis, 
operacijomis Ukrainoje pa-
garsėję „Vagner“ grupės ka-
riai) atakavo JAV karių pozi-
cijas. Ne dėl keisto atsitikti-
numo po šios atakos į Rusiją 
grįžo apie du šimtai „du šim-
tojo“ (labai simboliška pagal 
jo koduotę) krovinio. Ir nors 
JAV visada tvirtino, kad liks 
Sirijoje ir padės kurdams va-
lyti Siriją nuo teroristų, šiemet 
D. Trumpo retorika pasikei-
tė iš esmės. JAV prezidento 
sprendimu nuspręsta trauktis 
iš operacijų Sirijoje, nes, pa-
sak paties D. Trumpo, Sirijos 
režimo ir Rusijos pajėgos pa-
jėgios susitvarkyti su situaci-
ja. Kai Sirijoje kilo pasiprie-
šinimas autoritariniam Sirijos 
režimui ir pasipriešinimo mal-
šinti atvyko Rusijos pajėgos, 
visas pasaulis ir JAV tvirtino, 
kad Rusijos sprendimas toks 
pat autoritarinis ir prieštarau-
jantis žmogiškumui, kaip ir 
Sirijos režimo. Tačiau šiemet 
JAV kažkodėl pripažino, kad 
ši situacija gera ir adekvati 
(šioje vietoje gaila JAV pilie-
čių, kurių lėšomis per kele-
tą metų JAV pajėgos Sirijoje 
„suvalgė“ milijardus dolerių, 
suluošino kelių karių gyveni-
mus, o dabar, pasak D. Trum-
po, viskas gerai). 

Grįžtant prie prasidėjusių 
karinių veiksmų kurdų regi-
one šiaurės Sirijoje, nesunku 
pastebėti, jog vaikai mokyklo-
je privalo mokytis istorijos, 
nes ji kartojasi. 1939 metais 
prasidėjus II pasauliniam ka-
rui, į rytus pajudėjo nacistinės 
Vokietijos karinės vilkstinės. 
Senutė Europa pradėjo ne 
savo balsu klykti – gelbėki-
te! Ir pagalba atėjo. Iš vakarų 
– kaip visada, tik tuomet, kai 

patys gavo spyrį į minkštąją 
(Japonijai užpuolus Perl Har-
borą), o iš rytų – mūsų puikiai 
pažįstama Rusija. Atėjo ginti 
rytų Europos, na, ir pasiliko 
keliems dešimtmečiams, nors 
karas baigėsi po kelių metų. 

Analogiškai kurdų sąjun-
gininkai – JAV paliko kurdus 
likimo valiai, ir juos pradėjo 
pulti Turkija (gal JAV drau-
gė, gal priešė, bet pinigai te-
kėjo ir teka į abi puses). Jeigu 
JAV pasitraukė, ką kviestis į 
pagalbą? Suprantama, arčiau-
siai esančias Sirijos režimo ir 
Rusijos pajėgas. Kurdai šiaip 
ne taip sugebėjo išsaugoti šio-
kią tokią autonomiją nuo Siri-
jos režimo, o dabar jį pasitin-
ka „su gėlėmis“. Lygiai kaip 
Lietuva pasitiko Raudonąją 
armiją 1940 metais. 

Štai jums ir pasaulio politi-
kos sėkmės formulė. Nori be 
karo, taikiai pasiimti beveik 
savanoriškai kaimyno siūlo-
mas žemes? Susitark su kitu, 
jam nedraugišku, kaimynu, 
kad šis pastarąjį išgąsdintų.

Nei sankcijos, nei baugini-
mai, nei valstybių lyderių su-
sitikimai pasaulyje nebevei-
kia. Nebeveikia ir atominis 
ginklas, tačiau veikia įžūli, 
gudri ir arogantiška apgaulė. 
Kitaip pasaulis derėtis nebe-
moka, tik su kitu (kas svar-
biausia, nebūtinai su draugu, 
galima netgi su priešu) už 
akių susitariant, kaip paveik-
ti trečiąjį.

Kokia to prasmė? To pras-
mę galima įžvelgti ir Lietuvos 
politinėje padangėje. 

Seime jau keli mėnesiai 
vyksta įnirtingos kovos dėl 
valdžios, įtakos ir postų. Kas 
keisčiausia, situacija pradėjo 
keistis. Jeigu anksčiau užtek-

davo turėti konkrečią įtaką, 
kuri dažniausiai buvo remia-
ma bendraminčių kiekybine 
įtaka, dabar politikai užsima-
nė karūnų. Tik savivaldybėse 
pasitaikantys koalicijų suda-
rymo ypatumai, kai kiekviena 
galva yra aukos vertės ir tik 
vienintelis kurios nors partijos 
atstovas savivaldybės tarybo-
je už palankumą valdančiajai 
daugumai gali tikėtis vieno iš 
aukščiausių postų, persikėlė 
ir į Seimą. 

Aptirpus valdančiajai Sei-
mo koalicijai, į ją pradėjo 
brautis pavienės galvos. Ir 
visos – aukso vertės. Visos 
pageidauja karūnų. Už ką? 
Nes tik jų vienas balsas ga-
li nulemti koalicijos spren-
dimus. Smagu žiūrėti, kaip 
politikai, vos prieš metus ar 
dvejus liaupsinę savo kolegas, 
su jais sėdėję prie vieno stalo 
ir glėbesčiavęsi, šiandien pila 
pamazgas ne iš kibiro, o iš vi-
so katilo (šioje vietoje reikėtų 
paminėti, kad tas pamazgas 
dažniausiai pilsto tie, kurie 
savo pilstymu nori paslėpti 
prisikaupusių pamazgų kie-
kį). Ir keisčiausia, kad viskas 
vyksta... dėl karūnų. 

Kadangi visada reikia 
žvelgti plačiau, pažvelkime į 
Seimo narius pasauliniu kon-
tekstu. Nė viena demokratinė 
valstybė, kurioje valdžia ren-
kama demokratiškai ir išrinkti 
nariai dirba, o ne didžiuojasi 
savo pareigomis, negali būti 
prilyginama tai, kurioje žmo-
gus bet kokia kaina užside-
da karūną ir tampa išskirtinai 
svarbiu asmeniu, nes jis – su 
karūna. Šiaurės Korėja, Ru-
sija, Iranas, Sirija, dabar jau 
ir Turkija, dar visai neseniai 
– ir Irakas su Libija. Tai buvo 
ir yra šalys, kuriose, ypač re-
gionuose, laikas tarsi sustoja. 
Nes karalius blizgina karūną, 
o ne tarnų batus. 

Ko verti dėl postų besi-
pešantys Seimo nariai? Tik 
paprasto klausimo – ar kur-
damas planus išsilaikyti pos-
te turėjai laiko savo šalies 
žmonėms ir jų problemoms 
spręsti? Ir šioje vietoje ne-
reikia minėti, kad problemų 
sprendimas ir dėmesys žmo-
gui nėra tik begalinės kalbos. 
Nes žmogus valgo ne žodžius, 
o duoną.

Labirintai
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V. Putinas ir R. T. Erdoganas kitą savaitę 
susitiks derybų Sočyje   
Turkijos prezidentas Redžepas Tajipas Erdohanas spalio 22 
dieną susitiks derybų su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, 
trečiadienį vakare pranešė Ankara.  Prezidentų susitikimas 
ateinantį antradienį įvyks Juodosios jūros kurorte Sočyje. Tą 
pačią dieną R. T. Erdoganas sugrįš į Turkiją. 

Artėjant „Brexit“, finansų įmonės 
traukiasi iš Didžiosios Britanijos
Londonui ir Briuseliui tęsiant derybas dėl „Brexit“, 
finansų sektorius rengiasi Didžiosios Britanijos 
išstojimui iš Europos Sąjungos (ES): šimtai bankų 
ir investicijų bendrovių perkelia savo darbuotojus į 
Europos biurus.

Mintimis 
dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja 
Laima Duoblienė

Ar pritartumėte, kad 
mokyklose per pamokas 
būtų draudžiama naudotis 
mobiliaisiais  
telefonais? 

Laimutė Martusevičienė

Visi mes dabar įpratę prie 
telefonų – tik turim laisvą 
minutę ir jau į internetą „len-
dam“. Bet tvarka per pamo-
kas turi būti, nieko baisaus 
nenutiks, kad geros ar blogos 
žinios neblaškys. Juk anks-
čiau visi be mobiliųjų tele-
fonų išgyvenom, išgyvens ir 
dabartinis jaunimas tas 45 
minutes. Būtų gerai, jei tokią 
tvarką įvestų. 

Genutė Ališauskienė

Būtų labai gerai, jei vaikai 
per pamokas negalėtų nau-
dotis telefonais, juk mokyklo-
je reikia mokytis. Dar baisiau, 
kai telefonus maigo visai ma-
ži, vos metų vaikai. Mes, tėvai 
ir seneliai, turime būti labiau 
atsakingi, paaiškinti, kada, 
kur galima telefonu naudotis, 
kada ne, ir neskubėti pratin-
ti vos gimusio vaiko „nusira-
minti“ telefonu. 

Paulius Čepeliauskas

Būtų sunku, nes esame 
įpratę nuolat telefonu nau-
dotis, bet, kita vertus, gal ir 
gerai, neblaškytų. Ir dabar 
mokyklose kai kurie moky-
tojai net atima telefoną, jei 
per pamoką išsitrauki. 

Daiva Grinienė

Telefonas tikrai blaško dė-
mesį per pamokas, todėl bū-
tų gerai, jei vaikai juo galėtų 
naudotis tik per pertraukas. 
Jei būtų tokia taisyklė, tai 
niekas ir neprieštarautų. Juk 
prie visokių taisyklių įpranta-
me ir jų laikomės, nesvarbu 
– patinka ar ne. O jei vaikai 
prie to pratintųsi nuo mažų 
dienų, tai niekam ir nekiltų 
problemų. 

užbaigta. Tai architektai ir 
skulptoriai Alfonsas Vaura, 
Gintautas Ačas, Artūras Bur-
neikis ir Kęstutis Lanauskas. 
Ilgais plojimais buvo sutikti 
ir skulptūros mecenatai Vi-
ta ir Valdas. 

Daug nuoširdžių padėkos 
žodžių parapijiečiai ir se-
niūnijos gyventojai ištarė jau 
metus Išlauže dirbančiam 
klebonui V.  Sikorskui, kurio 
iniciatyva buvo restauruota 
ne tik Švč. Mergelės Marijos 
statula kapinėse, bet ir Švč. 
Mergelės Marijos skulptū-
ra altoriuje, remontuojama 
bažnyčia, tvarkoma aplinka. 
Dievo palaimos klebonui lin-
kėta už dvasingumą ir jautru-
mą, atjautą ir pasiaukojimą, 
už vidinę ramybę, paprastu-
mą ir teisingumą. 

Vyskupas R. Norvila padė-
kojo pamaldose dalyvavu-
siems Prienų savivaldybės 
vadovams už paramą Išlaužo 
parapijai ir, prisimindamas 
pagalbą Balbieriškio para-
pijos tikintiesiems, išreiškė 
viltį, kad savivaldybė prisi-
dės ir prie Išlaužo bažnyčios 
atnaujinimo. 
„Ryšys tarp gyvųjų ir mi-

rusiųjų, tarp praeities, da-
barties ir ateities“

Švč. Mergelės Marijos sta-
tula Išlaužo kapinaitėse buvo 
pastatyta apie 1939–1940 
metus. Dar penkios analogiš-
kos skulptūros stovi Vilniaus 
Bernardinų kapinėse. 

Pasak Vilniaus dailės aka-
demijos Kauno fakulteto 
Skulptūros katedros vedėjo, 
prof. A. Vauros, lygiai prieš 
metus pradėjus restauruoti 
skulptūrą, teko susidurti su 
nemažai iššūkių, nes nežinia, 
kokios medžiagos buvo nau-
dotos, kokia technologija at-
likti darbai, todėl reikėjo pa-
sitelkti visą patirtį ir intuiciją. 
Pradėjus restauravimą, pa-
aiškėjo, kad kažkada statula 
ir rankų buvo netekusi. Res-
tauruojamos skulptūros ko-
lonai ir pagrindui buvo nau-
dojamos natūralios medžia-

Išlaužo bendruomenė šventė Švč. Mergelės 
Marijos sugrįžimą į parapiją ir rudens šventę 

gos – smiltainis ir granitas, o 
iš gipso ir betono pagaminta 
skulptūra padengta šiuolai-
kinėmis, gamtos veiksniams 
atspariomis medžiagomis. 
Pati kolona primena aplink 
augančius apsamanojusius 
medžius ir gražiai įsilieja į 
jų tarpą. 

„Mergelės Marijos skulp-
tūra stovi kapinių ir klebono 
Vytauto Gurevičiaus sodin-
tos liepų alėjos centre, todėl 
buvo graudu žiūrėti, kaip tru-
pa jos pamatas ir kyla pavo-
jus pačiai skulptūrai, – apie 
idėją, kad reikia restauruoti 
skulptūrą, pasakojo klebo-
nas V. Sikorskas. – Skulptūra 
stovi tokioje vietoje, kad yra 
tarsi tarpininkė tarp gyvųjų 
ir mirusiųjų, tarp praeities, 
dabarties ir ateities,“

Išlaužo Švč. Mergelė Marija 
– Stebuklingojo medalikėlio 
nešėja, kuri 1830 m. apsi-
reiškė Prancūzijoje vienuolei 
Kotrynai Laburė (Catherine 
Labouré). Regėjime vienuolė 
išvydo Švč. Mergelę, apsuptą 
ovalinių rėmų, ir išgirdo jos 
balsą, raginantį pagal šį pa-
vyzdį iškaldinti medalikėlį, 
o tie, kurie jį su pasitikėjimu 
nešios, gaus didelių malonių. 
Apsireiškimą vienuolė ma-
tė ir dar kartą. Medalikėlis 
– Dangiškosios Motinos do-
vana pasauliui šiais sunkiais 
laikais – pasklido po pasaulį 
ir jau pirmaisiais metais įvy-

ko daugybė stebinančių at-
sivertimų, ligonių išgijimų. 
Daugelis sulaukė pagalbos 
pašaukimo, šeimos ir sielo-
vados sunkumuose bei vi-
suose kūno ir sielos reika-
luose. Todėl liaudyje medali-
kėliui prigijo „Stebukladario“ 
arba „Stebuklingojo“ medali-
kėlio vardas.
Rudens kraitė – pilna der-

liaus
Išlaužo seniūnijos rudens 

šventėje „Rudens kraitė“, kuri 
vyko bendruomenės salėje, 
kartu su gausiu būriu Išlau-
žo seniūnijos gyventojų, pa-
sidžiaugti šių metų derliu-
mi atvyko ir garbūs svečiai: 
Jo Ekscelencija Vilkaviškio 
vyskupas Rimantas Norvi-
la, Prienų parapijos klebo-
nas dekanas Jonas Baliūnas, 
Išlaužo parapijos klebonas 
Vilius Sikorskas, Prienų ra-
jono savivaldybės meras Al-
vydas Vaicekauskas, admi-
nistracijos direktorė Jūratė 
Zailskienė. 

Šventėje koncertavo prieš 
metus susibūręs choras, va-
dovaujamas Ausmos Saka-
lauskaitės. Seniūnas Tomas 
Skrupskas ir administracijos 

direktorė J.Zailskienė apdo-
vanojo seniūnijos Metų ūki-
ninką ir gražiausių seniūni-
jos sodybų šeimininkus. Ap-
dovanojimus ir nuoširdžius 
susirinkusiųjų sveikinimus 
pelnė ūkininkas Gediminas 
Kižys bei gražiausių ir tvar-
kingiausių sodybų šeimi-
ninkai: Ramunė ir Antanas 
Juodsnukiai (Žvejų seniū-
naitija), Danutė ir Jonas Meš-
kauskai (Išlaužo seniūnai-
tija), Elvyra ir Arūnas Egliš-
kiai (Čiudiškių seniūnaitija), 
Diana ir Paulius Aleksandra-
vičiai (Purvininkųseniūnaiti-
ja), Ilona ir Ričardas Pažėrai 
(Gražučių seniūnaitija). 

Rudens kraitės gausa bu-
vo galima įsitikinti vaišinan-
tis seniūno Tomo rudenine 
sriuba, Jurgitos tortu bei ki-
tomis su išmone ir meile pa-
gamintomis vaišėmis. Šven-
tėje koncertavo Robertas su 
grupe, sveikatos klausimais 
konsultavo Prienų r. savival-
dybės visuomenės sveikatos 
biuro specialistės, apie pro-
jektą „Prisijungusi Lietuva“ 
pasakojo Prienų Justino Mar-
cinkevičiaus viešosios biblio-
tekos darbuotojai. 
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Filipinuose per žemės drebėjimą žuvo keturi 
žmonės
 Pietų Filipinus trečiadienį supurčius žemės drebėjimui 
žuvo trys vaikai ir moteris, pranešė pareigūnai.  Mindanao 
regioną 6,4 balo požeminis smūgis supurtė trečiadienį 
vakare. Žemės drebėjimo epicentras buvo 14 km gylyje, o 
po jo buvo užfiksuoti dar mažiausiai du požeminiai smūgiai.

D. Trampas Atstovų Rūmų pirmininkę 
pavadino „trečiarūše politike“
JAV prezidentas per kaprizingą susitikimą dėl politikos 
Sirijos klausimu savo pagrindinę varžovę Kongrese, 
Atstovų Rūmų pirmininkę pavadino „trečiarūše politike“. 
Jis atrodė „labai sukrėstas“ po pareikšto nepritarimo jo 
sprendimui dėl karių išvedimo iš Sirijos.

Lietuvos šaulių sąjungos 100-metis paminėtas pėsčiųjų žygiu
kus, Lietuvos šaulių sąjungos 
Vytauto Didžiojo II rinktinės 
Prienų 206-osios kuopos 
vadovas Sigitas Žalys, kiti 
Lietuvos šaulių sąjungos at-
stovai, Lietuvos kultūros pa-
veldo departamento direkto-
riaus pavaduotojas Audrius 
Skaistys.

Tačiau pagrindinis šio žy-
gio organizatorius – Jiezno 
seniūnas Algis Bartusevičius, 
tradiciškai pažintinius žygius 
su Lietuvos šaulių sąjunga, 
kuriai ir pats priklauso, ren-
giantis jau septynerius me-
tus. Per šį laiką aplankytos 
visos devynios Prienų rajo-
no savivaldybės seniūnijos, 
pradedant Jiezno, taip pat 
Stakliškių, Balbieriškio, Pa-
kuonio, Naujosios Ūtos, Prie-
nų, Šilavoto, Veiverių. Veiklu-
sis seniūnas A. Bartusevičius 
teigia, kad pagrindinis šių pa-
žintinių žygių kartu su Lie-
tuvos šaulių sąjunga tikslas 
– ne tik pasivaikščioti, bet ir 
gaivinti pažinimo, pilietinę 
dvasią, skatinti kraštiečius, 
ypač jaunimą, pažinti, mylėti 
gimtąjį kraštą, gerbti gamtos 
ir kultūros vertybes, istorinę 
atmintį.

Stambiausio Lietuvoje – 
Didžiojo Gojaus ąžuolo – me-
dienos tūris yra 43 kub.me-
trai, jo aukštis siekia apie 33 
metrus, o apimtis – 6,7 me-
tro. Šio ąžuolo amžius – apie 
400 metų, tačiau jis yra la-
bai gyvybingas. Ąžuolas pa-
skelbtas valstybės saugomu 
botaniniu gamtos paveldo 
objektu. Gojaus miškas uni-
kalus ir čia perinčiais retai-
siais paukščiais: juoduoju 
gandru ir didžiuoju ereliu 
rėksniu, taip pat pelėdinių, 
tilvinių paukščių įvairove.

 Tad pirmasis žygio etapas 
– 2,5 km nuo Didžiojo Gojaus 
ąžuolo Pakrovų kaime iki at-
statytos partizanų žeminės 
Gojaus miške. Žygeiviai ap-
lankė Lietuvos partizanų že-
minę, kuri buvo įrengta 1944 
m. rugsėjo–lapkričio mėne-
siais. Ji buvo atkurta šiais me-
tais Lietuvos šaulių sąjungos 
ir Prienų miškų urėdijos Ver-
knės girininkijos eigulio Min-
daugo Miklušio dėka.

Spėjama, kad 1944 m. že-
minę įrengė šaulys ir sava-
noris Pranas Praškevičius-
Proškus (1898–1946), Ju-
liaus Proškaus tėvas. 1944-
ųjų gruodžio mėnesį ten vy-

ko atkakli kova tarp čia apsi-
stojusių Lietuvos partizanų 
ir reguliariosios SSRS NKVD 
raudonųjų okupantų kariuo-
menės. Čia kovose žuvo du 
nuo fronto atsilikę vokiečių 
kariai ir penki vietiniai vai-
kinai: Nemeikštis, Vrubliaus-
kas, Vaitkevičius, Komsiukas 
ir Karalevičius. NKVD karei-
viai neleido jų laidoti, taip ir 
pakasė žūties vietose. 

Kaip liudija Julius Proš-
kus, kuris dalyvavo ir šiame 
žygyje, tik po daugelio metų, 
Lietuvai atkūrus nepriklau-
somybę, žuvusieji buvo su 
derama pagarba palaidoti 
Butrimonių kapinėse. NKVD-
istai, patyrę didžiulius gyvo-
sios jėgos nuostolius, ėmėsi 
dar didesnių represijų, buvo 
tardomi aplinkiniai gyvento-
jai, tarp kurių buvo ir skun-
dikų. Pavyzdžiui,  NKVD tar-
dytojo apklausiamas stakliš-

kietis Jono Mickus teigė, kad 
Pranas Praškevičius-Proškus 
buvo aršus sovietų valdžios 
priešas, kad jis subūrė Go-
jaus miške ginkluotų partiza-
nų būrį, pats yra tos „bandos“ 
vadas, o jo sodyba yra netoli 
šio miško Gerulių kaime ir 
ten jie nuolat renkasi.

Antrąjį – 6,12 km – eta-
pą žygeiviai įveikė eidami 
Gojaus mišku iki Vyšniūnų 

kaimo Stakliškių seniūnijo-
je. Trumpai jie buvo susto-
ję prie sodybos – paskuti-
nės partizanų vado Adolfo 
Ramanausko-Vanago slėp-
tuvės, taip pat susitiko su 
Vyšniūnų kaimo bendruo-
mene, kuri visus kiek suša-
lusius žygio dalyvius pavai-
šino gardžia sriuba ir arbata. 
Trečiasis etapas (6,7 km) 
– nuo Vyšniūnų iki Jarmališ-
kių Stakliškių seniūnijoje. Žy-
geiviai trumpai pailsėjo prie 

Kauno ir Vilniaus apskričių 
ribos, šalia Gaižiūnų kapinai-
čių, kur susitiko su Aukšta-
dvario regioninio parko vyr. 
kultūrologe Rita Balsevičiūte, 
papasakojusia apie šio kraš-
to istoriją, kultūros paveldo 
objektus, karališkąjį vieškelį.   
 Ketvirtasis žygio etapas (8,1 
km) – nuo Gaižiūnų kaimo iki 
Aukštadvario. Finišas – aikš-
telėje prie Aukštadvario ben-
druomenės namų (Dariaus 
ir Girėno g. 2, Aukštadvaris), 
kur žygio dalyvius pasitiko 
Aukštadvario bendruome-
nės atstovės, taip pat Aukšta-
dvario bibliotekos vedėja Ra-
munė Jarmalavičiūtė. Pavar-
gusius žygeivius šaulių koše 
ir arbata vaišino LŠS Prienų 
206-osios kuopos šauliai. 
Įteikti ir žygio dalyvių pažy-
mėjimai. Galiausiai kultūro-
logė  Rita Balsevičiūtė visus 
žygio dalyvius pakvietė ap-
silankyti Aukštadvario regi-
oninio parko lankytojų cen-
tre, kur supažindino su Aukš-
tadvario regioniniu parku, jo 
istorija, lankytinais gamtos ir 
kultūros objektais.

Norisi padėkoti žygio or-
ganizatoriams: Jiezno seniū-
nijai ir seniūnui Algiui Bar-
tasevičiui, Lietuvos šaulių 
sąjungos Vytauto Didžiojo 

II rinktinės Prienų 206-ajai 
kuopai, taip pat partneriams 
ir rėmėjams: Stakliškių se-
niūnijai, seniūnei Nijolei 
Ivanovienei, Jiezno kultūros 
ir laisvalaikio centro vedėjai 
Daliai Vertinskienei, Prienų 
rajono savivaldybei ir LŠS 
Vytauto Didžiojo II rinktinės 
Kauno 202-osios kuopai ir 
jos vadui Juliui Proškui, Vyš-
niūnų ir Aukštadvario ben-
druomenėms.

Džiugu, kad žygyje daly-
vavo net apie 500 žygeivių, 
kurie nepabūgo nei lietaus, 
nei žvarboko rudeniško vė-
jo. Jauniausiems žygio da-
lyviams vos – 5-eri, o vy-
riausiems – apie 70 metų. 
Daugiausia žygyje dalyvavo 
moksleivių, jaunųjų šaulių iš 
Prienų ir Prienų r. mokyklų 
(Veiverių), taip pat iš Mari-
jampolės, Jonavos, Vilniaus 
r. Riešės, Šalčininkų mokyklų 
– gimnazijų. Dalyvavo ir pro-
fesionalūs kariškiai iš Ruklos, 
kariai savanoriai.

 Belieka pagrindiniam šio 
žygio organizatoriui ir įkvė-
pėjui Jiezno seniūnui Algiui 
Bartusevičiui palinkėti su-
organizuoti dar daug puikių 
pažintinių žygių kartu su Lie-
tuvos šaulių sąjunga.

Ona Gaidamavičiūtė 
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Japonija dėl taifūno planuoja atidėti 
imperatoriškąjį paradą
Japonija dėl beveik 80 gyvybių nusinešusio taifūno planuoja 
atidėti svarbų paradą, skirtą naujojo imperatoriaus 
įžengimui į sostą. Paradas turėjo įvykti spalio 22 dieną, kaip 
vienas iš renginių, skirtų oficialiam imperatoriaus Naruhito 
įžengimo į sostą paskelbimui.

Erdohaną ragino „nebūti kvailam“
Donaldas Trampas neįprastame laiške Turkijos 
prezidentui R. T. Erdohanui paragino jį „nebūti kvailam“ 
ir perspėjo, kad istorija gali jį pavadinti „velniu“. Laiškas 
buvo nusiųstas tą dieną, kai Turkija pradėjo savo invaziją 
Sirijos šiaurės rytuose, trys dienos po to, kai D. Trampas 
uždegė žalią šviesą turkų operacijai išvesdamas JAV 
karius iš šios teritorijos.

„Jaunos mamos istorija. Noriu ja pasidalyti“
sirūpinti savo vaiku“, – pasa-
koja tinklaraštininkė.

Pasak gydytojos neona-
tologės E. Markūnienės, ne-
retai mamas gąsdina ne tik 
įvairiausios mintys ir abejo-
nės, bet ir tam tikri įvykiai, 
kuriems reikalinga kompe-
tentinga pagalba čia ir dabar. 
Nugriaužti ir skaudantys spe-
neliai ar krūties uždegimas 
– pagrindinės 
problemos, ka-
muojančios ne-
patyrusias mo-
teris pirmuoju 
žindymo laiko-
tarpiu. 

Vieną tokių si-
tuacijų patyrė 
ir I. Driukienė, 
kai augindama 
savo pirmagimį 
itin rimtai su-
nerimo apčiuo-
pusi pieno sąs-
tovius, tuomet 
ji dar nežinojo, 
ką tokiu atveju daryti, ir grei-
tai pasikvietė konsultantę iš 
kursų, kuriuos lankė nėštumo 
metu. Kaip bebūtų, ji nebuvo 
kvalifikuota specialistė, todėl 
jos apsilankymas jaunos šei-
mos namuose įnešė daugiau 
sumaišties nei ramybės.

Žindymo naudą patyrė 
savo kailiu 

Pirmąkart, kai pirmagimis, 
būdamas apie 7 mėn., susirgo 
roto virusu, mamos išsigel-
bėjimas buvo jos natūralus 
pienas, nes, negalėdamas ir 
nenorėdamas nieko valgyti, 
vaikelis mielai žindo ir nepri-
trūko skysčių. Taigi šeimai 
pasisekė, nes nereikėjo nei 
gulėti ligoninėje, nei kūdikiui 
lašinių statyti, kad sustiprintų 
jo organizmą ir greičiau susi-
dorotų su virusu.

Antrajam vaikeliui žindy-
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mas padėdavo nurimti po die-
nos darželyje, o dabar jis yra 
nepriekaištingos sveikatos – 
dažnai lieka visiškai sveikas, 
nors kiti namiškiai sloguoja 
ar skundžiasi gerkle. Be to, 
turi puikų sąkandį, kuriam 
taip pat daro įtaką taisyklin-
gas žindymas. 

Šeimos mažieji, 2 metų ir 3 
mėnesių sūnus ir 4,5 mėnesio 

dukrytė, dabar dar yra žindo-
mi, o labiausiai I. Driukienę 
džiugina tai, kad, turint gali-
mybę miegoti kartu, nėra be-
miegių naktų: šalia gulinčiam 
vaikui galima lengvai paduoti 
krūtį ir kelis, ir keliolika kartų, 
ir mama neišsibudina labiau 
nei versdamasi nuo šono ant 
šono.

Tiesa, mamai, be išmiego-
tų naktų, sutaupytų nervų ir 
pakilusios savivertės, dar yra 
laktacinė amenorėja. „Džiau-
giuosi, kad nereikia vargti su 
mėnesinėmis, ir tikiu, kad 
taip taupau savo hemoglobi-
ną, linkusį laikytis ties apati-
ne normos riba. Kaip bebūtų, 
didžioji žindymo nauda ma-
mai matoma tik labai ilgoje 
perspektyvoje, todėl, kai iš-
eisiu į pensiją, galėsiu papa-
sakoti, ar pavyko nesusirgti 
vėžiu, diabetu, osteoporoze 

ir kitomis ligomis“, – teigia I. 
Driukienė.

Auksinė taisyklė, kuria 
vertėtų vadovautis

Pasak I. Driukienės, pagrin-
dinė taisyklė būtų atmesti vi-
sas taisykles ir instrukcijas, 
ir stengtis vadovautis natū-
raliais mamos instinktais bei 
intuicija, vis pasitikrinant su 

mediku ar žindymo specialis-
tu, jei kyla tam tikrų abejonių. 
„Man pačiai pasitikrinti visada 
padeda paprastas klausimas: 
o urvinė moteris taip darytų?“ 
– teigia jauna mama.

Kaip bebūtų, dažnai mote-
rys savo aplinkoje neturi šei-
mos su kūdikiu ir net neįsi-
vaizduoja, kaip viskas vyksta, 
todėl rekomenduojama nueiti 
jei ne į pačius geriausius ir po-
puliariausius, tai bent į kokius 
nors kursus. 

„Ne tik mamoms, bet ir 
patiems tėčiams vertėtų ap-
silankyti kursuose, nes apie 
60 proc. žindymo sėkmė pri-
klauso nuo vyro požiūrio ir 
pagalbos. Nors ir tokiuose 
mokymuose lankytis išdrįsta 
nedaugelis, atėję tėčiai prisi-
pažįsta sužinoję daug nau-
dingos informacijos ir pakei-
tę savo nuomonę apie tai, kad 

žindymas yra vien tik mamos 
darbas“, – priduria E. Markū-
nienė. 

Pagalba suteikiama 
iškilus net pačiai men-

kiausiai dvejonei
Tiek į „La Leche lygą“, tiek 

asmeniškai į I. Driukienę krei-
piasi daugybė moterų. Kai 
kurios gana gerai supranta, 

kas joms nutiko, 
bei žino, kaip tai iš-
spręsti, todėl joms 
užtenka tik pasiti-
krinti, kad elgiasi 
teisingai. Kaip be-
būtų, labai daug 
moterų visiškai ne-
supranta, koks yra 
normalus tam ti-
kro amžiaus kūdi-
kių elgesys, ir jos 
dažnai nori spręs-
ti dalykus, kurie iš 
tiesų nėra proble-
ma. Tokioms mo-
terims tuo metu 

reikia emocinės pagalbos su-
prasti ir išgyventi tą netikėtą 
situaciją.

Tačiau gydytoja neonato-
logė E. Markūnienė priduria, 
kad tam tikromis situacijomis 
labai svarbu pasirinkti pro-
fesionalaus mediko pagalbą, 
nes, pavyzdžiui, įvairiais krū-
tų infekcijos ar kitų negalavi-
mų atvejais gali pagelbėti tik 
kompetentingi savo srities 
gydytojai. 

„Kartais iki sėkmingo 
žindymo trūksta labai

nedaug“
Kiekviena žindyvė su-

siduria su vis kitokiais as-
meniniais iššūkiais, neretai 
drįsta sudvejoti žindymo 
nauda, bijo galimo skaus-
mo ar net galvoja pakeisti 
natūralų pieną dirbtiniais 
mišinukais. 

I. Driukienė įsitikinusi, kad 
daugumai moterų trūksta 
pagalbos, atsakymų į klausi-
mus pirmomis valandomis, 
dienomis ligoninėje ar ką 
tik grįžus namo, todėl drą-
sina visas moteris nebijoti 
kreiptis.

„Jeigu jaučiate, kad akuše-
rė per menkai įsigilino į jūsų 
klausimą ar kažko nepasa-
kė, nepamokino, klauskite 
dar ir dar kartą. Kartais iki 
sėkmingo žindymo trūksta 
labai nedaug, ir dar negir-
dėjau nė vienos žindymo 
patirtį turėjusios moters, 
kad gailėtųsi, jog žindė“, – pa-
taria keturių vaikų mama I. 
Driukienė. 

Taip pat medicinos moks-
lų daktarė E. Markūnienė 
primena, kad natūralus ma-
mos pienas yra nepakeičia-
mas kūdikio maistas ir vais-
tas, o padėties be išeities 
nėra, todėl atsiradus abe-
jonėms vertėtų pasitarti su 
kompetentingu gydytoju 
ar specialistu. „Net įsivaiki-
nusios ir vaikų negimdžiu-
sios moterys geba žindyti, 
tik tam reikia žinių, tikslin-
gos pagalbos ir pasiruoši-
mo – to paties, kaip ir savo 
įsčiose vaiką nešiojančioms 
moterims“, – teigia E. Mar-
kūnienė. 

Nepagrįsta dvejonė, stre-
sas, baimė ir nežinomybė 
– pagrindiniai pojūčiai, 
kuriuos patiria kone kie-
kviena žindyvė, pradėda-
ma ruoštis kūdikio maiti-
nimo etapui. Tačiau norint 
nuvyti visas neigiamas 
mintis tolyn, visų svar-
biausia yra suprasti tai, 
kokią visapusišką naudą 
natūralus motinos pienas 
teikia kūdikiui ir mamai, o 
taip pat rekomenduojama 
pasikonsultuoti su kom-
petentingais specialistais, 
kurie nuramins ir tinka-
mai paruoš galimiems iš-
šūkiams. 
Apie tai, su kokiais žindy-
mo neramumais susidū-
rė ir kaip juos sprendė, 
pasakoja „La Leche lygos“ 
žindymo vadovė, tinkla-
raštininkė ir keturių vai-
kų mama Ieva Driukienė, 
o savo įžvalgomis dalijasi 
medicinos mokslų dakta-
rė, gydytoja neonatologė 
ir LSMU docentė Eglė Mar-
kūnienė.

Iššūkiai susilaukus 
pirmagimio

Kaip ir kiekvienai mote-
riai, I. Driukienei žindymo 
istorija prasidėjo dar prieš 
gimstant vaikeliui, o pirmų 
mėnesių vizitus pas gydy-
toją ji atsimena kaip egza-
minus. „Nors ir visuomet 
žinojau, kad tik labai maža 
dalis moterų negali žindyti, 
vis tiek su kiekvienu vaiku 
yra ši baimė, o su pirmagi-
miu ji buvo pati didžiausia 
– ar vaikelis tikrai pakan-
kamai suvalgo ir yra sotus. 
Žinau, kad tai galiu įvertinti 
atsižvelgdama į kūdikio tuš-
tinimąsi ir šlapinimąsi, odos 
būklę ir bendrą savijautą, 
tačiau, matyt, man daro įta-
ką atmosferoje tūnanti visų 
moterų baimė nemokėti pa-

Ieva Driukienė teigia, jog pagrindinė žindymo taisyklė būtų atmesti visas taisykles ir instrukcijas 
ir stengtis vadovautis natūraliais mamos instinktais bei intuicija, vis pasitikrinant su kompetentin-

gu žindymo specialistu, jei kyla tam tikrų abejonių.   (Nuotr. Birutės Simanavičienės )

Vilnius 1915
XX a. Lietuva ir svarbiausias, 
didžiausias jos miestas Vil-
nius išgyveno du pasaulinius 
karus, nusinešusius daugybę 
gyvybių, pridariusius didžiu-
lės žalos krašto ūkiui. 

Antrojo pasaulinio karo įvy-
kiai Lietuvoje daugeliui bent 
jau pačiais bendriausiais bruo-
žais yra žinomi, bet daugiau nei 
prieš šimtmetį vykęs Pirmasis 
pasaulinis iš esmės gerokai 

primirštas.
Ši knyga – tai Pirmojo pa-

saulinio karo metais Vilniuje 
gyvenusių žmonių dienoraščių 
ir prisiminimų fragmentai. Joje 
pasakojama apie dramatišką 
miestui laikotarpį – 1915-ųjų 
antrosios pusės įvykius, – pa-
skutinius carinės valdžios ir 
pirmuosius vokiečių okupaci-
jos mėnesius. 

Skaitydami skirtingų tau-
tybių autorių tekstus, nušvie-
čiančius tuos pačius įvykius, 

galime susidaryti kur kas vi-
sapusiškesnį, objektyvesnį 
vaizdą nei iš vieno žmogaus 
pasakojimų. 

Tačiau bendra atmosfera 
nekinta. Prieš akis iškyla vi-
suotinis nerimas, minios ga-
tves užtvindžiusių pabėgėlių, 
karštligiškas carinių įstaigų ir 
paminklų evakavimas, sąmy-
šis ir miesto bombardavimai, 
trumpas tarpuvaldžio laikotar-
pis, artėjančių vokiečių baimė 
ir pirmieji kaizerio valdžios po-

tvarkiai. Tai be galo dramatiš-
kas Vilniaus istorijos tarpsnis, 
nors pats miestas, rusams su-
vokus gynybos beprasmišku-
mą ir laiku atsitraukus siekiant 
išvengti galimos apsupties, be-
veik nenukentėjo. 

Knygoje įrašai sudėlioti die-
nomis, todėl neįtikėtinai įdo-
mu palyginti įvairių autorių, 
lenkų ir lietuvių, pasakojimus 
apie tuos pačius įvykius bei jų 
vertinimus. Originaliuose teks-
tuose sutinkamos datos pagal 

senąjį Rusijos imperijoje galio-
jusį Julijaus kalendorių skaity-
tojų patogumui perrašytos pa-
gal naująjį, – Grigaliaus. 

Knyga siekiama atkreip-
ti skaitytojų dėmesį į įvykius 
mieste ir jo apylinkėse, to me-
to gyventojų bei valdžios nuo-
taikas, todėl stengtasi pateikti 
tik tuos prisiminimų fragmen-
tus, kuriuose atsispindi visuo-
tiniame sąmyšyje ir nežinioje 
paskendusio Vilniaus gyveni-
mas.  
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Honkongo įstatymų leidėjai, vėl trukdę 
lyderei, ištempti iš parlamento
Honkongo parlamento apsaugininkai ketvirtadienį ištempė 
lauk demokratiją remiančius įstatymų leidėjus, antrą dieną 
iš eilės trukdžiusius kalbėti prokiniškai miesto lyderei. 
Honkongą jau keturi mėnesiai krečia didžiausi politiniai 
neramumai per kelis dešimtmečius.

Katalonų lyderis ragina „tuojau pat 
sustabdyti“ smurtą
Katalonijos prezidentas Quimas Torra (Kimas Tora) 
trečiadienį paragino „tuojau pat sustabdyti“ smurtinius 
susirėmimus, kurie Barseloną krėtė jau trečią vakarą 
iš eilės, ir sakė, kad jie kenkia separatistų judėjimo 
įvaizdžiui.  Protestai prasidėjo dėl devynių separatistų 
lyderių ilgo įkalinimo.

siuvėjos amato, o vėliau ta-
po Pasauliečių pranciškonų 
ordino pasauliete nare, sklei-
džiančia katalikiškojo tikėji-
mo tiesas.

1853 metais M. Bays buvo 
atlikta operacija dėl žarnyno 
vėžio. Ji meldė Mergelės Ma-
rijos išgydyti ją ir siūlė iškeis-
ti savo ligą į Kristaus patirtą 
skausmą. Bažnyčia nurodo, 
kad ji pasveiko, tačiau jai at-
sivėrė žaizdos. Teigiama, kad 
kiekvieną penktadienį 15 val. 
ją apimdavo „ekstazė“ ir ji iš-
gyvendavo kančias savo kū-
nu ir siela.

Dauguma šventųjų priva-
lo būti įvykdę du „stebuklus“ 
– paprastai moksliškai nepa-
aiškinamus pagydymus, sie-
jamus su velionio kandidato 
maldomis.

J. H. Newmanas, kaip tei-
giama, išgydė vieną ameri-
kietį iš Bostono, sirgusį rimta 
stuburo liga. 2001 metais vy-
ras pareiškė staiga vėl pradė-
jęs vaikščioti po to, kai pasi-
meldė britui kardinolui.

Antrasis J. H. Newmano 
„stebuklas“, kuomet nepa-
aiškinamai pasveiko moteris, 
kurios nėštumas kėlė grėsmę 
jos gyvybei, buvo patvirtin-
tas pernai.

„Skurstančiųjų motina“
M. Bays buvo kanonizuo-

ta kartu su brazile vienuole 
Dulce Lopes Pontes (Dulse 
Lopes Pontes), kuri buvo Die-
vo motinos nekaltojo prasi-
dėjimo misionierių seserų 
ordino narė ir buvo laikoma 
„skurstančiųjų motina“.

Ji gimė 1914 metais gana 
pasiturinčioje šeimoje Sal-
vadore. Vėliau ji įkūrė klini-
ką skurstantiems darbinin-
kams, mokyklą, ligoninę ir 
našlaičių namus bei priežiū-
ros centrus senyviems ir ne-
įgaliems žmonėms.

Sesuo Dulce, vadinta „Bai-
jos geruoju angelu“, 1988 
metais buvo nominuota No-
belio taikos premijai. Likus 
metams iki jos mirties ligo-
ninėje ją aplankė popiežius 
Jonas Paulius II, pavadinęs 
jos darbą „žmogiškumo pa-
vyzdžiu“.

Jos laidotuvėse 1992 me-
tais dalyvavo dešimtys tūks-
tančių žmonių.

Rūta Androšiūnaitė-BNS

kybė yra vienintelis tikra-
sis tikėjimas ir būdamas 44 
metų atsivertė bei kildamas 
bažnyčios hierarchijos laip-
tais tapo kardinolu.

Nors dabar jam reiškia di-
džiausią pagarbą, 2008 me-
tais Katalikų bažnyčia buvo 
kaltinama negerbusi J. H. 
Newmano paskutinės valios 
ir siekusi perkelti jo palai-
kus iš mažų Anglijos kapi-
nių į didžiulę bažnyčią Bir-
mingeme.

1890 metais miręs J. H. 
Newmanas sakė „visa savo 
širdimi“ norinti būti palai-
dotas šalia ilgamečio draugo 
ir taip pat atsivertėlio į ka-
talikybę Ambrose St. Johno 
(Ambrozijaus Sent Džono). 
Jiedu kartu gyveno 32 metus, 
tačiau neaišku, ar jų santykiai 
buvo intymūs.

Tačiau Bažnyčios pastan-
gos juos atskirti žlugo po 
to, kai atvėrus J. H. Newma-
no karstą jame nieko nebu-
vo aptikta, palaikai jau bu-
vo suirę.

Didžiuliai naujųjų šventųjų 
portretai prieš ceremoniją, 
į kurią turėtų susirinkti de-
šimtys tūkstančių piligrimų, 
buvo pakabinti ant Šv. Petro 
bazilikos fasado.

„Stebuklai“
Popiežius pabrėžė, kad 

trys iš naujųjų šventųjų yra 
religingos moterys, pade-
monstravusios, „kad pašvęs-
tas gyvenimas yra meilės ke-
lionė egzistencinėse pasaulio 
periferijose“.

Tarp naujųjų šventųjų yra 
ir Marguerite Bays (Margari-
ta Bais) – pasaulietė iš Šveica-
rijos, ant kurios delnų, pėdų 
ir krūtinės atsivėrė tokios 
pačios stigmos, kokios buvo 
ir pas Jėzų Kristų.

„Ji mums kalba apie pa-
prastos maldos jėgą, tvarią 
kantrybę ir tylų pasiaukoji-
mą“, – kalbėjo popiežius.

Moteris gimė 1815 metais 
ir buvo antrasis iš septynių 
vaikų šeimoje. Jau nuo mažu-
mės ji buvo labai pamaldi ir 
dažnai atsiskirdavo nuo kitų 
vaikų savo kaime, kad galė-
tų ramiai pasimelsti, nurodo 
Vatikanas.

Nors ji buvo raginama tap-
ti vienuole, būdama 15 metų 
M. Bays nusprendė mokytis 

Popiežius Pranciškus 
paskelbė šventuoju 
britą kardinolą J. H. 

Newmaną
Popiežius Pranciškus se-

kmadienį šventaisiais pa-
skelbė penkis asmenis, įskai-
tant ir britų kardinolą Johną 
Henry Newmaną (Džoną 
Henrį Niumaną) – vieną iš 
Katalikų Bažnyčios garsiau-
sių atsivertėlių, taip pat „Bra-
zilijos motina Terese“ vadi-
namą vienuolę.

Vatikane vykusioje cere-
monijoje dalyvavo valstybių 
vadovų iš viso pasaulio. Tarp 
naujųjų šventųjų taip pat yra 
šveicarė pasaulietė, indė vie-
nuolė ir italė vienuolė.

„Šiandien dėkojame Vieš-
pačiui už mūsų naujus šven-
tuosius, kurie keliavo tikėji-
mo keliu ir kurių dabar ga-
lime šauktis kaip užtarėjų“, 
– sakė popiežius Pranciškus 
tikintiesiems, susirinkusiems 
Šv. Petro aikštėje.

Jungtinės Karalystės de-
legacijai vadovavo princas 
Charlesas (Čarlzas) – būsi-
masis Anglikonų bažnyčios 
vadovas – taip išreikšdamas 
pagarbą J. H. Newmanui – 
XIX amžiaus Anglikonų baž-
nyčios teologui, kuris vėliau 
tapo vienu didžiausių Katali-
kų Bažnyčios mąstytojų.

Pontifikas citavo J. H. New-
maną, kalbėjusį apie „kasdie-
ninio gyvenimo šventumą“, 
kuriame „krikščionis yra 
linksmas, lengvo būdo, geras, 
švelnus, mandagus, nuošir-
dus, kuklus, neapsimetinė-
jantis,..kurį lengvai iš pirmo 
žvilgsnio galima palaikyti ei-
liniu žmogumi“.

J. H. Newmanas gimė 1801 
metais ir mėgino „atnaujinti“ 
Anglikonų bažnyčią, tačiau 
vėliau įsitikino, kad katali-

Vardo parinkimas – su-
dėtingas procesas. Tuo 
įsitikino ir Alytaus re-
giono atliekų tvarkymo 
centras (ARATC), ilgai 
svarstęs, kaip pavadin-
ti naują objektą - Daik-
tų paruošimo pakartoti-
niam naudojimui centrą 
ir jo padalinius, daiktų 
mainų punktus. 

Šių metų pavasarį buvo 
paskelbtas jų vardo pa-
rinkimo konkursas. Susu-
mavus jo rezultatus nu-
spręsta, kad Alytaus re-
giono atliekų tvarkymo 
technologijų parke įreng-
tas Daiktų paruošimo 
pakartotiniam naudo-
jimui centras vadinsis 
„Tiko Tiks“, o atliekų su-
rinkimo aikštelėse esan-
tys mainų punktai turės 
„Mainuko“ vardą. 

Būtent už šiuos du pava-
dinimus balsavo daugiau-
sia apklausos dalyvių. Jų 
valia konkurso nugalėto-
jais tapo Albinas Čelkonas, 
pasiūlęs pavadinimą „Tiko 
Tiks“, ir Ernesta Matonė 
bei Deivydas Palačionis, 
pavadinimo „Mainukas“ 
autoriai. 

Jiems atiteks konkurso 
prizas – ekologinė eduka-
cija. Apie jos laiką ir vietą 
laimėtojai bus informuoti 
asmeniškai.

Iš viso šiam konkursui 
buvo pasiūlyta beveik šim-
tas pavadinimų variantų. 
Komisija atrinko tris la-
biausiai reikalavimus ati-
tikusius pasiūlymus: „Tiko 
Tiks“, „PakartOK“, „Mainu-
kas“ ir paskelbė apklausą, 
kurios metu buvo galima 
balsuoti už vieną iš šių 
vardų. 

„Apklausoje dalyvavo be-

Mainų punktų vardo konkursas 
baigėsi – paaiškėjo nugalėtojai 

veik 400 žmonių. Daugiausia 
balsų surinko „Mainukas“ ir 
„Tiko Tiks“. Kadangi naujų 
objektų yra daug, nuspren-
dėme panaudoti abu šiuos 
variantus: daiktų paruošimo 
pakartotiniam naudojimui 
centrą pavadinti „Tiko Tiks“, 
o mainų punktus – „Mainu-
kais“, - sakė Alytaus regio-
no atliekų tvarkymo centro 
Aplinkosauginio ugdymo 
ir pakartotinio naudojimo 
padalinio vadovė Agnė Ju-
čienė, besidžiaugianti, kad 
žmonės buvo labai aktyvūs, 
siūlydami naujų objektų pa-
vadinimus.

Alytaus regione, stambių-
jų ir kitų atliekų surinkimo 
aikštelėse, jau veikia 19 daik-
tų mainų punktų, į kuriuos 
žmonės atneša įvairių jiems 
nebereikalingų, bet naudoti 
tinkamų daiktų. 

Kiek daugiau nei prieš me-
tus pradėję veikti šie punk-
tai labai greitai išpopuliarė-
jo – kai kurie žmonės į juos 
jau ateina ne tik ieškodami 
reikalingų daiktų, bet ir tie-

siog pasižvalgyti – gal ras 
ką nors įdomaus ar nau-
dingo. 

Pasitaiko ir norinčių imti 
viską iš eilės, nes tai – ne-
mokama. Tačiau taisyklės 
numato, kad vienas asmuo 
vienu metu iš mainų punk-
to gali paimti ne daugiau 
kaip penkis daiktus. 

„Kai kurie mainų punk-
tuose palikti daiktai yra 
visiškai geri, kitus reikia 
paremontuoti, patvarkyti“, 
- sakė ARATC rūšiavimo 
centrų veiklos organizavi-
mo padalinio vadovas Li-
nas Brazauskas. 

Netrukus daiktai, ku-
riuos reikia tvarkyti, iš mai-
nų punktų bus vežami į jų 
paruošimo pakartotiniam 
naudojimui centrą ir čia 
tvarkomi, remontuojami, 
kad būtų tinkami toles-
niam naudojimui. Centre 
vyks įvairūs užsiėmimai ir 
edukacijos, pristatančios 
antrinio panaudojimo ga-
limybes.  

ARATC inf. 

ARATC Aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio naudojimo padali-
nio vadovė A.Jučienė (dešinėje) ir, aplinkosauginio ugdymo speci-
alistė Vaida Undzėnienė sako „ačiū“ visiems, padėjusiems išrinkti 

vardus jų vadovaujamam centrui ir mainų punktams. 

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį 
„Naujasis Gėlupis“  2020 m.!

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos 
naujienų!



�ŠEŠTADIENIS, 
�019 M. SPALIO 19 D., 

NAUjASIS gĖLUPIS

NUKelta Į 8 p. 
REKLAMA

Saudo Arabijoje per autobuso avariją žuvo 
35 užsieniečiai
Saudo Arabijoje, musulmonų šventajame Medinos mieste, 
autobusui susidūrus su kita sunkia transporto priemone 
žuvo 35 užsieniečiai, o dar keturi buvo sužeisti. Žuvusieji 
ir nukentėjusieji yra maldininkai iš arabų ir Azijos šalių. 
Paskelbtos ir liepsnų apimto autobuso nuotraukos.

Nori užverti rinkimų duomenis
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto 
(VVSK) registruoti rinkimų įstatymų pakeitimai 
numato, kad kandidatų duomenys apie turtą, pajamas, 
privačius interesus, taip pat juos iškėlusios partijos būtų 
skelbiamos penkerius metus. Patys rinkimų rezultatai 
būtų vieši 50 metų.
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Nuo bičių įgėlimų vielinė tvora neapsaugo

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Bičių ir žmonių gyvenimas 
yra labai susijęs. Dar Alber-
tas Einšteinas prognozavo, 
kad jeigu pasaulyje išnyks 
bitės, išnyks ir žmonija. 

Manoma, kad bitės atsa-
kingos mažiausiai už trečdalį 
mūsų kasdienio maisto. Tad 
jokių abejonių nekyla dėl bi-
čių svarbos. 

Nuo senų senovės bitės 
buvo ir yra žmogaus draugai, 
gyvenantys greta.  Na, o biti-
ninkai, prižiūrintys bites, tar-
pusavyje vadinami bičiuliais, 
laikomi gerais žmonėmis...

Tačiau dabartiniais laikais 
bites laikyti miestuose ar gy-
venvietėse gana sudėtinga. 
Jeigu gyveni ne vienkiemyje, 
reikia atsižvelgti, kad nekiltų 
nepatogumų kaimynams. Juk 
bitė toks gyvūnėlis, kurio pa-
prasta tvora, kaip vištų, neuž-
tversi. O dar pasitaiko, kad 
bitės būna piktos ir sugelia 
žmonų. Gerai, jeigu žmogus 
nėra alergiškas bičių įkandi-
mui, nes antraip pasekmės 
gali būti nenuspėjamos.

Jau kelinti metai panašią 
problemą turi Kurorto gatvės 
gyventojai. Vieni mažiau, ki-
ti daugiau yra nukentėję nuo 
Kurorto gatvėje 11 numeriu 
pažymėtoje namų valdoje 
laikomų bičių. Jadvyga ir Vi-
dmantas Satkūnai, gyvenan-
tys gretimame name, vasarą 
negali net išeiti į savo sodelį, 
mat per jį eina „bičių kelias“, 

kuriuo jos skrenda į darbą. V. 
Satkūnas pasakojo, kad vasa-
rą sodelyje pastato baseiną, 
tačiau šis irgi būna pilnas bi-
čių, nutūpusių atsigerti. Beje, 
pats V. Satkūnas yra laikęs bi-
tes, tad tikrai prieš bites ne-
turi nieko prieš. Vidmantas 
nuo bičių  nukentėjęs ma-
žiau, o Jadvyga beveik ištisą 
vasarą vaikšto sutinusiu vei-
du ar rankomis. Iš tiesų, bičių 
įgėlimas nėra malonus daly-
kas. Moteris dėl to kreipėsi 
žodžiu, o vėliau ir raštu į Birš-
tono savivaldybės specialis-
tus. Ji rašė: „Visą vasarą die-
nos metu mes negalim išeiti 
į kiemą, sodą, nes jame pilna 
bičių. Nusibodo nuolat vaikš-
čioti sutinusiais veidais, ran-
komis ir kojomis. Dėl bičių 
sugėlimo ne kartą kreiptasi 
ir į medikus. Bičių laikymo 
gyvenvietėse ir miesto terito-
rijoje tvarką nustato taisyklių 
28–37 punktai. Dėl tošiais 
metais žodžiu kreipiausi į sa-
vivaldybės viešosios tvarkos 
specialistą Irmantą Adamo-
nį, tačiau padėtis nesikeičia, 
jokių priemonių niekas nesi-
ima, o gyventi tokiomis sąly-

gomis savo namuose tampa 
neįmanoma. Prašau reikliai 
pasižiūrėti į šią situaciją ir 
patikrinti esamą padėtį ir 
imtis priemonių“.

Į raštišką J. Satkūnienės 
prašymą buvo sureaguota, 
tačiau gautas iš savivaldy-
bės (pasirašytas Birštono 
savivaldybės administraci-
jos direktorės Jovitos Tirvie-
nės) raštas nuvylė – jokios 
pagalbos daugiau nebus, nes 
kaimynai viską yra padarę...
teisingai. Štai kas rašoma at-
sakyme: „Informuojame, kad 
Birštono savivaldybės admi-
nistracijos Teisės ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vy-
riausiasis specialistas kartu 
su Maisto ir veterinarijos tar-
nybos Prienų teritorinio pa-
dalinio vadovu šių metų rug-
sėjo 24 dieną lankėsi bityne, 
esančiame Kurorto g. 11, 
Birštone. Bityno šeiminin-
kas informavo, kad šiuo me-
tu iš 18 avilių, esančių žemės 
sklype, 16 iš jų gyvena bičių 
šeimos. (....) Pažymime, kad 
pagal Taisyklių 37.1 punktą 
nurodyti atstumai atitinka 
normas, tačiau šie minima-

lūs atstumų reikalavimai 
netaikomi, kai teritorija, ku-
rioje aviliai įrengti, yra ap-
tverta tvora arba apsodinta 
gyvatvore, ne žemesne kaip 
2 m aukščio. Apžiūros metu 
pastebėta, kad kaimynų, gy-
venančių Kurorto g. 9 ir Ku-
rorto g. 11, sklypai apsodin-
ti tujomis, kurios aukštesnės 
negu 2 m. Patiksliname, kad 
Valstybinės maisto ir veteri-
narinės tarnybos Prienų te-
ritorinio padalinio vadovas 
trūkumų, dėl kurių šioje vie-
toje nebūtų galima laikyti bi-
čių, nenustatė“.

Deja, atrodo, kad į šią situ-
aciją buvo pažiūrėta pavir-
šutiniškai. Visų pirma, tarp 
Satkūnų namų valdos, pažy-
mėtos 13 numeriu, ir kaimy-
no namų valdos, pažymėtos 
11 numeriu, jokios gyva-
tvorės nėra. Yra tik 2 metrų 
(tiksliau – 1,50 m aukščio 
vielos tvora 10x8 cm dydžio 
tinklo skylėmis) nesiekianti 
vielos tvora, kuri tikrai nuo 
bičių neapsaugos. Iš gatvės 
pusės irgi nėra gyvatvorės, 
o tik tokia pati paprasta tvo-

Ruduo – susimąstymo me-
tas, kupinas pačių gražiau-
sių spalvų ir svajonių. 

Nors rytai ir vakarai daro-
si vėsesni, visgi šis metų lai-
kas dovanoja daug nuostabių 
spalvotų akimirkų ir rudens 
gėrybių.  Smagu žaisti su 
nukritusiais medžių lapais, 
klausytis jų čežėjimo. Bet dar 
smagiau sueiti į būrį ir kartu 
dainuoti, šokti, rudens gėry-
bėmis vaišintis.

Spalio pirmąjį sekmadienį 
Matiešionių krašto bendruo-
menė susirinko į kasmetinę, 
jau tradicija tapusią derliaus 
šventę padėkoti dėdei Der-
liui už rudens gėrybes. Atvy-
kusius pasitiko rudeninių gė-
rybių paroda, kurioje puika-
vosi I. Lenkutienės įspūdin-
ga gulbė, M. ir A. Karčiauskų 
- įvairiausių rudens gėrybių 
pilna pintinė, B.ir V. Lauke-
vičių - „Ponas“ burokas. Kie-
kvienas atvyko su gera nuo-
taika ir nešinas įvairiausių 
gardumynų bei įdomių vai-
sių ir daržovių. Lauke visų 
laukė žaidimai, užduotys ir 

viktorina. Kiekvienas stengė-
si pasirodyti kuo įspūdingiau 
ir išradingiau. 

Rudens derliaus šven-
tę pradėjo kaimyninė Si-
ponių krašto bendruome-
nė mėgėjiško teatro spek-
takliu „Paskubėjo„ (pagal 
J.Didžiulienės-Žmonos ap-
sakymą „Paskubėjo“). Dė-
kojame jiems už atvykimą, 
už nuostabų pasirodymą ir 
linkime sėkmės kūryboje ir 
kasdieninėje veikloje.

Ir koks gi renginys būtų 
be vaišių. Pasidengę bendrą 
stalą, visi draugiškai susėdo-
me ragauti įvairiausių valgių. 
Vaišės prasidėjo nuo Birutės 
Laukevičienės iškepto karšto 
bulvių plokštainio, kuris ne-
prilygo savo skoniu jokiam 
kitam patiekalui. Pasivaiši-
nę dar neskubėjome skirs-
tytis į namus, dalijomės pa-
tiekalų receptais, žaidėme 
įvairius žaidimus, o šventės 
akimirkas įamžinome foto-
grafijomis.  

Matiešionių krašto ben-
druomenė 

Atskubėjo dėdė Derlius...
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Elektros kainos gali didėti
Elektros skirstymo ir visuomeninio tiekimo kainos kitiems 
metams turėtų pastebimai augti, tai didins ir galutinį tarifą 
vartotojams. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
jau patvirtino 16,74 proc. didesnę prognozuojamą elektros 
kainą. Populiariausias „standartinis“ vienos laiko zonos 
tarifas šiemet yra 13 centų už kWh (su PVM) – 15 proc. 
didesnis nei pernai, kai elektra kainavo 11,3 cento už kWh.

D. Trampas: Rusija ir Sirija pajėgios 
įveikti IS
JAV prezidentas Donaldas Trampas trečiadienį išreiškė 
viltį, kad tokie regioniniai žaidėjai kaip Rusija ir Sirija 
sugebės įveikti džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“ 
(IS). Jo teigimu, strategijos požiūriu Jungtinės Valstijos 
yra „puikioje“ padėtyje regione.

PRIE VYTAUTO KALNO
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Jau ne vienerius metus 
įvairių sporto šakų mė-
gėjai dalyvauja įvairiose 
varžybose, kuriose ne tik 
varžosi tarpusavyje, bet ir 
stiprina savo svei-
katą visus metus 
vykstančiose tre-
niruotėse ir sporto 
renginiuose. 

Šį savaitgalį, spa-
lio 12 dieną, sporto 
entuziastai rinkosi 
Prienuose, Kūno kul-
tūros ir sporto centre, 
Kauno regiono sa-
vivaldybių adminis-
tracijų darbuotojų ir 
politikų III pramogi-
nėse sporto žaidynė-
se. Septynių (Biršto-
no, Jonavos, Raseinių, 
Kėdainių, Kaišiado-
rių, Prienų ir Kauno 
rajono) Kauno regiono savi-
valdybių sporto mėgėjai galė-
jo susirungti įvairiose sporto 
šakose ar rungtyse.

Savivaldybių atstovai run-
gėsi sportiškiausio vadovo, 
linksmojo tinklinio, mini sta-
lo teniso, smiginio, „Donut 
Hockey“, plunksnos metimo, 
irklavimo treniruokliu, „Bas-
salo“ rungtyse.

Birštono savivaldybei žai-
dynėse atstovavo 12 narių: 
Jovita Tirvienė, Angelė Žiū-
raitienė, Kristina Šalčiūtė, 
Aušra Slavinskienė, Danutė 
Kacevičiūtė, Vilma Klebaus-
kienė, Vytautas Jokimas, Da-
rius Šeškevičius, Vytautas 
Šeškevičius, Ervinas Marčiu-
lionis, Helmanas Lik, Vida Ga-
dliauskienė.

Vadovų rungtyje Birštono 
savivaldybės administraci-
jos direktorė Jovita savo ko-
mandos nenuvylė – gudru-
mu ir greita reakcija nugalėjo 
varžovus vyrus ir iškovojo 1 
vietą – aukso medalį. Nuga-
lėtoja šia pergale jau nešė 
pirmuosius taškus į koman-
dinį kraitį.

Įsibėgėjusiose žaidynėse 

Pramoginės savivaldybių administracijų darbuotojų ir politikų sporto žaidynės 
Prienuose: vadovų rungties nugalėtoja – moteris ir kovingas žaidynių finalas

prizinės vietos laimėjimas – I 
vieta ir dar vienas aukso me-
dalis – atiteko mini stalo teni-
so ekspertei – Angelei, kuri 
savo spartumu ir puikia logi-

ka nugalėjo jos kelyje pasitai-
kiusius varžovus.  III vietą mi-
ni stalo teniso vyrų rungtyje 
iškovojo ir Vytautas J.

Netradicinis sporto žai-
dimas „Bassalo“ – naujas ir 
linksmas judėjimo žaidimas, 
skirtas veiklai sporto salėje 
arba lauke. „Bassalo“ yra la-
bai populiarus Šveicarijoje: 
jį žaidžia ir mergaitės ir ber-
niukai, taip pat studentai. 
Šioje rungtyje Birštono savi-
valdybės komanda laimėjo II 
vietą – sidabro medalį. Puiki 
Ervino ir Helmano  reakcija 
ir taiklumas, taip pat daly-
vavusių Dariaus, Vytauto J., 
Jovitos, Vilmos, Danutės at-
kaklumas lėmė tai, kad šo-
klusis „Bassalo“ kamuoliukas 
buvo suvaldytas be didelių 
rūpesčių. 

Linksmojo tinklinio rung-
tis buvo tikrai labai neįpras-
ta. Paklodėje gaudyti varžovų 
per tinklą permestą kamuo-
lį, o patiems, įtempus paklo-
dę jį permesti, pasirodė kiek 
„neįkandamas riešutėlis“ Da-
riui ir Kristinai. Vasarą, esant 
karštoms oro sąlygoms, vie-
toj kamuolio skraidantis per 

tinklą pilnas balionas van-
dens taptų labai linksma 
atrakcija ne tik Administra-
cijos darbuotojams, bet ir 
laisvalaikiu susiburiantiems 

birštoniečiams. 
IV vieta Birštonui  – plunks-

nos metimo rungtyje. Ko-
mandoje žaidė Aušra, Da-
nutė, Ervinas ir Vytautas Š.  
Plunksna buvo labai lengva, 
todėl ją numesti norimu ats-

tumu – tapo kiek sunkesniu 
išbandymu komandai.

Daug emocijų ir palaiky-
mo sulaukė „Donut Hockey“ 
(spurgų ritulio) rungtis, kur 
po 3 komandos narius pa-
sidaliję savivaldybės, turė-
jo sparčiai įvaryti spurgą į 
varžovo vartus. Čia vikrumu 
pasižymėjo mūsų vaikinai. 
Čia kolegiško solidarumo 

nebeliko: ši rungtis buvo ne-
sėkminga stipriam Jonavos 
komandos atstovui, kuris, su-
sigrūmęs su Birštono atsto-
ve Kristina, skaudžiai krito 

ant grindų, pasimaišius 
spurgos lazdai, ir paty-
rė kelio traumą. Vis tik, 
tiek Jonavos komandos 
merginos, tiek Birštono 
savivaldybės atstovės, 
nešinos šaldytų ledukų 
maišeliais ir apgaubę 
varžovą  beatodairišku 
rūpesčiu kompensavo 
patirtą skausmą ir tai 
nesutrukdė Jonavai iš-
siveržti į priekį. 

Komandai taškus rin-
ko smiginio rungties 
žaidėjai – Angelė ir Vy-
tautas J., sunkiausioje 
– irklavimo treniruo-
kliais rungtyje –  didvy-

riškai rungtyniavo Jovita ir 
Helmanas. 

Po varžybų vienas po kito 
ant prizininkų pakylos lipo 
atskirų sporto šakų ir rung-
tynių nugalėtojai bei prizi-
ninkai. Dažnai tarp jų buvo 
Jonavos, Raseinių ir Biršto-
no politikai ir darbuotojai. 
Susumavus visų rungčių re-
zultatus paaiškėjo, kad nu-
galėtojais šiemet tapo Jona-
vos komanda. Birštono sa-
vivaldybės komanda užėmė 
IV vietą.

Kauno regiono savivaldy-
bių administracijų darbuo-
tojų ir politikų III sporto žai-
dynes organizavo ir vykdė 
VšĮ Kauno regiono plėtros 
agentūra. Žaidynių tikslas 
– didinti administracijų dar-
buotojų ir politikų fizinį akty-
vumą, skatinti juos sportuo-
ti., mankštintis, stiprinti svei-
katą. Visos sporto šakos buvo 
pritaikytos profesionaliai ne-
sportuojantiems, dalyvavi-
mas nereikalavo specialaus 
sportinio pasirengimo.

Birštono savivaldybės 
administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus 
informacija 

ra. Aukšta gyvatvorė yra tik 
tarp 9 ir 11 numeriais pažy-
mėtų namų. O ir tą gyvatvo-
rę pasisodino čia gyvenantys  
Kavaliauskai. Beje, į jų valdą 
per tą gyvatvorę bitės rečiau 
patenka. Susidaro įspūdis, 
kad apsilankę specialistai 
ne į tą pusę žiūrėjo, juk bu-
vo galima pasižiūrėti ir į kitą 
pusę, kur gyvena besiskun-
džiantys žmonės, o gal net ir 
pasikalbėti, kad viskas būtų 
aiškiau.

Prie 11 numeriu pažymė-
tos namų valdos yra lentelė 
su užrašu, kad laikomos bi-
tės, bet tai neapsaugo nuo 
bičių įgėlimo.

Reikia paminėti, kad nuo 
čia laikomų bičių nukentėjo 
ir keliu einantys žmonės. Be 
to, netoli yra Birštono vaikų 
darželis-lopšelis „Giliukas“. 
Darželio direktorė Regina 
Gustaitienė sakė, jog dėl to-
kios kaimynystės ir jie pati-
ria šiokių tokių nepatogumų. 
Vasaros metu auklėtojos su 
vaikučiais dažnai eina į Birš-
toną, o eiti kaip tik reikia eiti 
tuo keliu, tad dėl vaikų sau-
gumo auklėtojos vaikus ve-
dasi kitu, aplinkiniu, keliu. 
Buvo sugeltas ir kitas neto-
li gyvenantis kaimynas ve-
džiojantis šuniuką. Bitės yra 
įsivėlusios į plaukus ir pro 
šalį einančioms moterims. 
Kadangi šie atvejai buvo pa-
vieniai, žmonės nesiskun-
džia, o vaikščioti renkasi ki-
tą keliuką. 

Žinoma, jeigu bičių šeimi-
ninkas būtų tikras bičiulis, jis 
aukšta gyvatvore ar sandaria 
tvora aptvertų savo sodybą. 
Kaimynai tikrai nepriešta-
rauja, kad šis bitininkas lai-
kytų bites, tačiau reikia užti-
krinti, kad kiti žmonės būtų 
saugūs ir nepatirtų nepato-
gumų. Nepaneigsi – tvora 
yra, tačiau tikrai ne nuo bi-
čių. Gaila, kad nepavyko pa-

sikalbėti su bičių savininkais, 
kurie, kaimynų teigimu, čia 
nuolat negyvena, o daugiau-
sia būna dienos metu.

Gyvūnų laikymo Biršto-
no savivaldybės teritorijos 
gyvenamosiose vietovėse 
taisyklėse labai aiškiai sako-
ma, kad:

„36. Prieš atliekant avilių 
apžiūrą, medkopį ar kitus 
bityno priežiūros darbus 
medunešio laikotarpiu, turi 
būti žodžiu įspėjami asme-
nys, esantys žemės valdo-
je, kurioje laikomi aviliai su 
bitėmis, ir už jos ribų, kurie, 
tikėtina, gali nukentėti nuo 
bičių.

37. Bičių laikytojas, turin-
tis bityną Birštono savivaldy-
bės gyvenamojoje vietovėje, 
aktyvios bičių veiklos metu 
turi užtikrinti, kad:

37.1. nuo jo įrengtų avilių, 
esančių bityne, būtų ne ma-
žesnis kaip 100 m atstumas 
iki rekreacinių teritorijų, 
ne mažesnis kaip 10 m ats-
tumas iki kelio, pėsčiųjų ar 
dviračių tako, ne mažesnis 
kaip 5 m atstumas iki besiri-
bojančios žemės valdos, ku-
rioje yra gyvenamieji namai, 
ne mažesnis kaip 50 m ats-
tumas iki statinių, kuriuose 
laikomi ūkiniai gyvūnai, arba 
žemės valdų, kuriose ganomi 
ūkiniai gyvūnai. Minimalių 
atstumų reikalavimas avi-
liams netaikomas, kai terito-
rija, kurioje jie įrengti, yra ap-
tverta tvora arba apsodinta 
gyvatvore, ne žemesne kaip 
2 m aukščio;

37.2. avilių lakos būtų at-
gręžtos į bičių laikytojo že-
mės valdos vidurį, išskyrus 
atvejus, kai avilių lakos yra 
ne žemiau kaip 2 m aukštyje 
virš žemės“.

Bites reikia mylėti, jomis 
rūpintis. Už jas, kaip ir už ki-
tus laikomus naminius gyvū-
nu, atsako šeimininkas. O gal 
ir kaimynams reikėtų dau-
giau bendrauti ir pasikalbėti 
ne tik apie bites.

Nuo bičių įgėlimų vielinė tvora 
neapsaugo
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Sirijos režimo pajėgos įžengė į Kobanės 
miestą
Sirijos režimo pajėgos ir rusų kariai trečiadienį įžengė į 
svarbų pasienio Kobanės miestą. Pagal susitarimą Sirijos 
vyriausybės pajėgos sugrįžo į kurdų kontroliuojamas 
teritorijas pirmą kartą per daugelį metų, tebesitęsiant 
Turkijos karinei operacijai prieš kurdus.

Naujos sudėties EK darbo pradžia 
atidedama mažiausiai mėnesiui 
Europos Parlamentas tikisi, kad naujos sudėties 
Europos Komisija pradės dirbti mažiausiai mėnesiu 
vėliau, nei planuota, europarlamentarams atmetus tris 
kandidatus į eurokomisarus. Naujos sudėties EK darbą 
turėjo pradėti lapkričio 1 dieną.

PRIE VYTAUTO KALNO

Birštono savivaldybės delegacija lankėsi Elko 
apskrityje – aktyvių žmonių mieste

kytas ir garsusis Koperniko 
parkas. Plutonas, Neptūnas, 
Uranas, Saturnas, Jupiteris, 
Marsas, Žemė, Venera, Mer-
kurijus, Saulė – 10 granito ru-
tulių, vaizduojančių šias pla-
netas. Ant vieno iš suoliukų 
sėdi ir garsusis matematikas, 
lenkų astronomas Mikalojus 
Kopernikas. Miesto centre 
akį patraukė Jono Pauliaus II 
aikštė, kur yra Šventojo Tėvo 
paminklas, koncertų scena, 
apšviečiamas fontanas bei 
modernūs parko suoliukai.  
Įspūdį paliko modernios 
aikštės ir parkai, tai – puiki 
vieta pailsėti.

Elkas – aktyvių žmonių 
miestas, todėl Birštono savi-
valdybės delegacija netruko 
išbandyti važinėjimo dvira-
čiu pramogą puikiais Elko 
dviračių takais. Nors rytinis 
oras nelepino, tačiau visi vie-
ningai važiavo numatyta tra-
sa, žvalgėsi po gražiąsias apy-
linkes. Nuotaikingas gidas 
pasakojo apie Elko miesto 
istoriją, nuolat stabtelėdavo-
me ties svarbiausiais miesto 
statiniais.

Birštono komanda pateisi-
no savo vardą. Birštoniečiai, 
pasiskirstę į dvi komandas, 
jėgas išbandė ir prie boulin-
go takelių – tiek moterys, tiek 
vyrai, nenusileisdami vieni 
kitiems, dalyvavo rungtyje. 
Po atkaklių varžybų, suskai-
čiavus taškus, rezultatas iš-
ties nudžiugino, todėl pelny-
tasis boulingo prizas iškelia-
vo į Birštono kurortą. 

Paskutiniąją vizito dieną 
aplankytas istorinis Elko mu-
ziejus. Čia sužinojome, jog 
istorinis Elko siaurasis gele-
žinkelis buvo įkurtas 1912–
1918 metais. Yra vienas iš 

nedaugelio vis dar veikiančių 
„Siaurukų“ Lenkijoje. Dabar 
garvežio traukiamuose vago-
nuose patogiai susėdę vaikai 
ir suaugusieji darda po gra-
žiausias Elko apylinkių vie-
tas. Specialiai dėl Elko siau-
ruko atvyksta turistų iš viso 
pasaulio. Kai kurie siauruko 
aistruoliai atvyksta kiekvie-
nais metais ir ypač išsamiai 
tyrinėja garvežius ir loko-
motyvus.

Vizito metu buvo pasi-
džiaugta sėkmingai su par-
tneriais įgyvendinamu pro-
jektu LT-PL-3R-229 „Žaliųjų“ 
ir „mėlynųjų“ kelių jungtys 
gamtos paveldo teritorijo-
se. Projekto tikslas – plėtoti 
pasienio regionus, naudo-
jant veiksmingą ir tvaresnį 
gamtos paveldo naudojimą, 
sukuriant naujus ekologiš-
ko transporto takus, spren-
dimus ir ryšius tarp jų. Ben-
dras projekto biudžetas 916 
022,98 Eur. Europos Sąjun-
gos finansavimo dalis 776 
619,52 Eur. Aptartos Biršto-
no savivaldybės ir Elko aps-
krities bendradarbiavimo 
galimybės sporto, turizmo 
srityse, pasidžiaugta abiejų 
miestų natūralumu.

Birštono savivaldybės at-
stovai grįžo pasisėmę pa-
tirties ir naujų idėjų, kurios 
galėtų tapti naujų projektų 
užuomazgomis. Su projek-
to partneriais aptarta, jog 
atsakomojo vizito Lenkijos 
projekto partnerio atstovai 
atvyks 2020 m. ir jiems bus 
pasiūlytos nepamirštamos 
veiklos mūsų kurorte – iš-
bandyti sausumos ir vandens 
turizmo maršrutus!

Birštono savivaldybės in-
formacija 

Elkas pelnytai vadinamas 
Mozūrijos sostine. Čia gali-
ma pailsėti nuo didmiesčių 
šurmulio, dalyvauti  rekre-
aciniuose, sportiniuose ir 
kultūriniuose renginiuo-
se. Kiekvienas apsilankęs 
Elke žino, kad šūkis „Elke, 
čia grįžtu“ nėra atsitiktinis. 
Patraukli geografinė pa-
dėtis prie Elko ežero leido 
miestui išsaugoti natūralų 
unikalumą. 

Spalio 7–9 dienomis Birš-
tono savivaldybės adminis-
tracijos delegacija lankėsi 
Elko apskrityje, Lenkijoje. 
Administracijos direktorė Jo-
vita Tirvienė, Strateginio pla-
navimo ir investicijų skyriaus 
vedėjas Egidijus Dargis, kiti 
Administracijos darbuotojai 
jau pirmąją vizito dieną su-
sitiko su Elko apskrities vir-
šininku Mareku Chojnows-
kiu, Elko apskrities (Lenki-
ja) administracijos atstovais, 
Elko apskrities sporto centro 
vadovu. Delegacija apsilan-
kė rekonstruotame sporto 
centre-mokykloje, domėjosi 
čia vykdomomis veiklomis, 
finansavimu, sportininkų 
pasirengimo galimybėmis – 
puikiai įrengta treniruoklių 
sale, netrukus pradėsiančiu 
veikti irklavimo treniruočių 
baseinu, pirčių erdve, spor-
tininkams skirtu masažo ka-
binetu. Įspūdį paliko išties 
gerai įrengta mokymo bazė, 
pastebėtina, kad centro šildy-
mui naudojamas geotermi-
nis šildymas bei aplinką tau-
sojančios technologijos.

Birštono atstovai susipaži-
no ir su Elko apskrities kultū-
ros paveldu, miesto infras-
truktūra bei jos pritaikymu 
įvairiems poreikiams. Aplan-

Nuo pavasario Birštono 
viešoji biblioteka, įgyven-
dindama projektą „Kurk. 
Pajausk. Atrask“, vaikus ir 
jaunimą kviečia pasiner-
ti į užburiančią, spalvingą, 
žaismingą kūrybą, iš arčiau 
susipažinti su įvairiomis 
meno formomis, su pro-
fesionaliais kūrėjais, kur-
ti kartu. 

Projekto dalyviai su vai-
kų rašytoju Virgiu Šidlausku 
dalyvavo kūrybinėse pasa-
kos apie Birštoną dirbtuvė-
se, iliustravo ją ir jos herojus, 
3D spausdintuvu modeliavo 
ir spausdino įvairius muzi-
kinius instrumentus, įrišo 
didžiulę spalvingą erdvinę 
knygą (angl. pop-up) „Birš-
tonas yra kūryba“, kurioje 
„apgyvendino“ visą savo 
kūrybą. 

Ypatingo susidomėjimo 
sulaukė spalvingos kūry-
binės iliustravimo dirbtu-
vės su žinoma dailininke, 
grafike, vaikiškų knygelių 
iliustratore Aušra Kiudu-
laite. Menininkė pristatė 
kartu su birštoniečiais su-
kurtą didžiulę „pop up“ kny-
gą, demonstravo iškilias jos 
detales, iš arčiau supažindino 
su iliustravimu, pagrindine 
projekto ir dirbtuvių idėja. 

Vaikai pasinėrė į fantazijų 
pasaulį – savo mažais pirš-
teliais ieškodami patinkan-
čių spalvų ar atspalvių, kū-
rė nuostabias iliustracijas, 
minint artėjančią Valstybės 

Birštono viešojoje bibliotekoje gyvena kūryba

(Lietuvos karaliaus Mindau-
go karūnavimo) dieną pasi-
puošė popierinėmis karūno-
mis, džiaugėsi akimirkomis su 
draugais, su dailininke. 

Saulėtas vasaros atostogas 
projekto dalyviai palydėjo 
įsisupę į prisiminimais apka-
bintus kvapus. Renginių or-
ganizatoriai „Čiulba ulba” ir 

savęs pažinimo renginių bei 
aromatų degustacijų vedėja 
Kristina Jan vaikus ir jų tėve-
lius pakvietė iš arčiau susipa-
žinti su natūraliais kvapais, jų 
pagrindinėmis natomis, kar-
tu kurti Vytauto parko pievą, 
Žvėrinčiaus mišką, Nemuną, 
oro balionus ir biblioteką pri-
menančius aromatus. 

Kūrybinėse dirbtuvėse ne-

stigo emocijų! 15 skirtingų 
kvapų akimirksniu paskli-
do po biblioteką, nejučiomis 
prisiminimais nukėlė į Šv. Ka-
lėdas, laukus, senelio sodą, 
priminė malonias akimirkas, 
kurių kasdien, galbūt, nepri-
simename. Nuotaikingo žai-
dimo metu dalyviai išrinko 
pagrindinius kvapus, kuriuos 

sumaišius, sukūrė 5 uni-
kalius kvapus. Juos pajusti 
galėsite projekto pabaigoje 
– spektaklio pagal pasaką 
apie Birštoną, metu.

DĖMESIO! PROJEKTAS 
VYKS IKI LAPKRIČIO!

Spalį bibliotekoje vyks 
paskutiniai projekto užsi-
ėmimai – kūrybinės video 
dirbtuvės vaikams ir paau-

gliams, kurias ves profesio-
nalus režisierius Tautvydas 
Rasiulis. 

Dar galite suspėti jose da-
lyvauti!

Daugiau informacijos ra-
site Birštono viešosios biblio-
tekos internetinėje svetainėje 
www.birstonas.mvb.lt

Užsiėmimai nemokami!  


Birštono viešojoje bibliotekoje gyvena kūryba

Nuo pavasario Birštono viešoji biblioteka, įgyvendindama projektą „Kurk. Pajausk. Atrask“, vaikus
ir jaunimą kviečia pasinerti į užburiančią, spalvingą, žaismingą kūrybą, iš arčiau susipažinti su
įvairiomis meno formomis, su profesionaliais kūrėjais, kurti kartu.

Projekto dalyviai su vaikų rašytoju Virgiu Šidlausku dalyvavo kūrybinėse pasakos apie Birštoną
dirbtuvėse, iliustravo ją ir jos herojus, 3D spausdintuvu modeliavo ir spausdino įvairius muzikinius
instrumentus, įrišo didžiulę spalvingą erdvinę knygą (angl. pop-up) „Birštonas yra kūryba“, kurioje
„apgyvendino“ visą savo kūrybą.

Ypatingo susidomėjimo sulaukė spalvingos kūrybinės iliustravimo dirbtuvės su žinoma dailininke,
grafike, vaikiškų knygelių iliustratore Aušra Kiudulaite. Menininkė pristatė kartu su birštoniečiais
sukurtą didžiulę „pop up“ knygą, demonstravo iškilias jos detales, iš arčiau supažindino su
iliustravimu, pagrindine projekto ir dirbtuvių idėja.

Vaikai pasinėrė į fantazijų pasaulį – savo mažais piršteliais ieškodami patinkančių spalvų ar
atspalvių, kūrė nuostabias iliustracijas, minint artėjančią Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo) dieną pasipuošė popierinėmis karūnomis, džiaugėsi akimirkomis su draugais, su
dailininke.

Saulėtas vasaros atostogas projekto dalyviai palydėjo įsisupę į prisiminimais apkabintus kvapus.
Renginių organizatoriai „Čiulba ulba" ir savęs pažinimo renginių bei aromatų degustacijų vedėja
Kristina Jan vaikus ir jų tėvelius pakvietė iš arčiau susipažinti su natūraliais kvapais, jų
pagrindinėmis natomis, kartu kurti Vytauto parko pievą, Žvėrinčiaus mišką, Nemuną, oro balionus
ir biblioteką primenančius aromatus.

Kūrybinėse dirbtuvėse nestigo emocijų! 15 skirtingų kvapų akimirksniu pasklido po biblioteką,
nejučiomis prisiminimais nukėlė į Šv. Kalėdas, laukus, senelio sodą, priminė malonias akimirkas,
kurių kasdien, galbūt, neprisimename. Nuotaikingo žaidimo metu dalyviai išrinko pagrindinius
kvapus, kuriuos sumaišius, sukūrė 5 unikalius kvapus. Juos pajusti galėsite projekto pabaigoje –
spektaklio pagal pasaką apie Birštoną, metu.

DĖMESIO! PROJEKTAS VYKS IKI LAPKRIČIO!

Spalį bibliotekoje vyks paskutiniai projekto užsiėmimai – kūrybinės video dirbtuvės vaikams ir
paaugliams, kurias ves profesionalus režisierius Tautvydas Rasiulis.

Dar galite suspėti jose dalyvauti!

Daugiau informacijos rasite Birštono viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje
www.birstonas.mvb.lt

Užsiėmimai nemokami!
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Spalio 19 d. 18:00 val. Virtuvės šefo 
Dariaus Dabrovolskio degustacinė 
vakarienė. Vieta: Vytautas Mineral 
SPA 

Spalio 20 d. 20:00 val. Kino filmų 
vakaras. Vieta: Eglės sanatorija 

Spalio 21 d. 15:00 val. Biblioterapija 
/ Psichologė Jurgita Černiauskienė. 
Vieta: Eglės sanatorija 

Spalio 21 d. 17:00 val. Sportinis 
renginys. Draugiškos šachmatų 
varžybos. Vieta: Eglės sanatorija 

Spalio 21 d. 16:00 val. Kinezite-
rapija nėščiosioms. Vieta: Eglės 
sanatorija 

Spalio 21 d. 16:00 val. TRX funkcinė 
treniruotė su diržais. Vieta: Eglės 
sanatorija 

Spalio 22 d. 17:00 val. „Gymstick 
treniruotė“. Vieta: Eglės sanatorija 

Spalio 22 d. 19:00 val. „Auksinis 
protas“ Birštone! Vieta: Birštono 
kultūros centras 

Spalio 22 d. 14:00 val. Šiaurietiškas 
ėjimas kartu su treneriu. Vieta: Eglės 
sanatorija 

Spalio 22 d. 18:00 val. Joga. Vieta: 
Eglės sanatorija 

Graikijos premjeras ragina Europą ruoštis 
naujai pabėgėlių bangai
Europa turi ruoštis naujo pabėgėlių antplūdžio galimybei, 
trečiadienį pareiškė Graikijos ministras pirmininkas, 
netylant nuogąstavimams, kad Turkijai tęsiant karinę 
operaciją Sirijoje iš konflikto draskomo regiono gali pabėgti 
daugiau žmonių.

R. Žemaitaitis išdavė koaliciją, turi 
trauktis iš vicepirmininkų – Karbauskis 
Valdančiųjų „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis 
sako, kad „Tvarkos ir teisingumo“ pirmininkas R. 
Žemaitaitis išdavė valdančiąją koaliciją, kai antradienį 
palaikė iniciatyvą šaukti neeilinį Seimo posėdį dėl 
parlamento vadovo Viktoro Pranckiečio atleidimo.
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Hansas Bauras
Trečiojo reicho fiureris 
Adolfas Hitleris – vienas 
pirmųjų XX a. politikų, ko-
voje dėl valdžios sėkmingai 
panaudojęs aviaciją. 

Norėdamas kuo plačiau 
paskleisti savo idėjas ir kuo 
dažniau gyvai susitikti su sa-
vo rinkėjais, A. Hitleris suda-
rė gana intensyvų skrydžių 
į įvairius Vokietijos miestus 
grafiką. Dažniausiai fiurerį 
skraidino ištikimasis pilotas 
Hansas Bauras. 

Bavarijoje gimęs H. Bau-
ras su aviacija susipa-
žino Pirmajame pa-
sauliniame kare. Jis 
sėkmingai dalyvavo 
padangių kautynėse, 
gavo garbingų apdo-
vanojimų. Pasibaigus 
karui, tapo vienu pir-
mųjų ir labiausiai pa-
tyrusių kompanijos 
„Lufthansa“  lakūnų, 
kuriam būdavo patiki-
mi patys pavojingiausi 
maršrutai. 

Būtent H. Bauro pa-
tirtis ir nacionalistinės 
pažiūros patraukė A. 
Hitleriui artimos aplinkos 
dėmesį. Pirmojo pasaulinio 
karo veteranui buvo pasiūly-
ta tapti asmeniniu kylančios 
Vokietijos politinės žvaigž-
dės pilotu ir eiti šias parei-
gas iki pat Trečiojo reicho 
žlugimo. Profesionalus, savo 
darbą puikiai išmanantis pi-
lotas greitai užsitarnavo A. 
Hitlerio pasitikėjimą, buvo 
priimtas į artimą fiurerio ra-

tą, tad diktatorių pažino kur 
kas geriau nei daugelis Tre-
čiojo reicho politinių bei ka-
rinių vadovų. 

Kokie santykiai siejo šiuos 
du žmones? Apie ką jie kalbė-
davosi? Koks buvo A. Hitleris 
– viena pačių žiauriausių as-
menybių žmonijos istorijoje 
– H. Bauro akimis? 

Skaitydami šią knygą taip 
pat sužinosite daug įdomių 
detalių apie vokiečių aviaci-
ją ir jos vystymąsi. Čia apra-
šoma skrydžių sudėtingomis 
sąlygomis specifika, lėktuvų 
valdymo ypatumai ir slapti 

susinaikinimo mehanizmai. 
H. Bauras pažeria faktų apie 
Europos šalių monarchus ir 
vyriausybių narius, kuriuos 
jam teko skraidinti, taip pat 
dalinasi prisiminimais apie 
sunkius sovietų nelaisvėje 
praleistus metus, kur buvo 
kankinamas, verčiamas pri-
pažinti, kad Hitleris ne nusi-
žudė, bet sugebėjo pasislėpti 
ir išvengti atsakomybės.    

Pats sau milijonierius
Žanras: Komedija
Sukurta: Lietuva
Režisierius: Tadas Vi-

dmantas
Vaidina: Audrius Bružas, 

Gelminė Glemžaitė
Trukmė: 1h 30 min
Trisdešimt ketverių metų 

Donatas Pukys kartu su sa-
vo sužadėtine Laurita ir jos 
kiauksinčiu madingu šune-
liu Gučiu gyvena Kaune. Už 
Donatą jaunesnė Laurita 
dirba instagramo modeliu. 
Tuo tarpu Donatas ne tik 
vadovauja viešbučiui, kurį 
jam prieš išvažiuodamas 

gyventi į Šveicariją paliko 
tėvas, bet visai neseniai įsi-
gijo kriptovaliutų „fermą“ 
bei sportinį „Lamborghini“ 
automobilį. Įvaizdis Dona-
tui – svarbiausias dalykas 
gyvenime. Būtent dėl to 
Donato ir Lauritos veiduo-
se nuolat spindi šypsenos. 
Bet tik tol, kol įjungtos tele-
fonų kameros. Visgi viskas 
pakrypsta netikėta linkme, 
kai Donatas sulaukia tėvo 
skambučio.

PATS SAU MILIJONIERIUS 
– jau penktoji žiūrovų įver-
tinto režisieriaus Tado Vi-

dmanto komedija. Šį kartą 
režisierius kviečia į nutrūkt-
galvišką nuotykį-istoriją, 
kupiną juokingų nesusipra-
timų, pikantiškų paslapčių, 
taiklaus humoro ir nugin-
kluojančio nuoširdumo.

Filmas lietuvių kalba, 
be subtitrų.

Režisierius ir scenari-
jaus autorius: Tadas Vi-
dmantas 

Vaidina: Audrius Bružas, 
Gelminė Glemžaitė, Vaida 
Lisikaitė, Vytautas Rumšas, 
Natalija Janickina

A n o n s a s :  h t t p s : / /
w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=vZjGEgkj0IE
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JK policija: per tyrimą dėl vaikų lytinio 
išnaudojimo internete suimti 337 įtariamieji 
Jungtinės Karalystės Nacionalinė nusikaltimų agentūra 
pranešė, kad atliekant vieną didžiausių šalyje tyrimų 
dėl lytinių nusikaltimų prieš vaikus buvo suimti 337 
įtariamieji 38 šalyse. Pietų Korėjos svetainė platino „lytinio 
vaikų išnaudojimo“ turinį, už kurį pedofilai mokėdavo 
kriptovaliuta.

Ukraina „nesikiš“ į tyrimą dėl apkaltos 
JAV prezidentui, sako V. Zelenskis
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį 
pareiškė, kad Ukraina „nedarys nieko“, kas susiję su 
tyrimu dėl apkaltos JAV prezidentui Donaldui Trampui, 
įtariamam darius spaudimą Kijevui pradėti tyrimą prieš 
jo politinį varžovą Džo Baideną. 

REKLAMA

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Daiktų 
istorijos 07:00 Klausimė-
lis 07:25 Lola ant žirnio.
Drama 09:00 Labas rytas, 
Lietuva 09:30 Žinios. Orai. 
12:00 Pasaulio dokumen-
tika. Keisčiausi pasaulyje 
3.Netikėti išpuoliai 12:55 
Pasaulio dokumentika. Ne-
įtikėtinos gyvūnų draugys-
tės 3.Šuniška meilė  13:50 
Džesika Flečer 9  15:28 Lo-
terija „Keno Loto“.” 15:30 
Žinios. Orai 15:45 Sveiki-
nimų koncertas 17:30 Ži-
nios. 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 šaly-
je. Romantinė komedija 
00:45 Rokis Balboa.Veiks-
mo drama. 02:25 Pasaulio 
dokumentika. Keisčiausi 
pasaulyje 3.Netikėti išpuo-
liai 03:10 Pasaulio doku-
mentika. Neįtikėtinos gy-
vūnų draugystės 3.Šuniš-
ka meilė 03:55 Euromaxx  
04:25 Džesika Flečer 9   

06:40 Tomo ir Džerio šou 
(7) 07:05 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai (37,38) 
07:35 Šaunusis Skūbis-Dū 
(1) 08:05 Berniukas Blo-
giukas (6) 08:30 Pažinimo 
klubas 09:00 Ogis ir tara-
konai (27,28) 09:20 KINO 
PUSRyČIAI Kung Fu Panda 
11:05 Denis - grėsmė vi-
suomenei 13:00 Aš - šni-
pas 14:55 Sachara 17:25 
Kelionių panorama 17:55 
Gyvūnų pasaulis 18:30 Ži-
nios 19:20 Sportas 19:27 
Orai 19:30 SUPERKINAS. 
PREMJERA Lino. Nuotykiai 
katino kailyje 21:15 PREM-
JERA Kvailių nėra 23:30 
PREMJERA Metas veikti 
01:10 Pabėgimo planas 

TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 
Elena iš Avaloro 1/25s.  
07:00 Vėžliukai nindzės 
1/4s. 07:30 Aladinas 
1/130s. 08:00 Elena iš 
Avaloro 1/26s. 08:30 Vir-
tuvės istorijos 10/7s. 09:00 
Gardu Gardu 8/7s. 10:00 
Būk sveikas! 2/7s. 10:30 
Penkių žvaigždučių būstas 

7/7s. 11:00 Misija: dirbame 
sau 3/5s. 11:30 Normas, 
lokys iš Šiaurės 13:15 Ne-
mirtingųjų kronikos. Nuos-
tabūs sutvėrimai 15:45 
Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 5 17:25 Aplink Lie-
tuvą. 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 pėsti-
ninkas. Užnugaris  02:45 
Atkeršyti bet kokia kaina  
04:25 X mutantai 2/7s. 
05:45 Televitrina 3  

BTV
06:30 Laba diena 07:30 
Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (36) 08:30 
Laba diena 09:00 Sveika-
tos 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 kulina-
rinės dvikovos (1) 14:00 
Anthonis Bourdainas. Ne-
pažįstami kraštai (4) 15:00 
Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (37) 16:00 
Nusikaltimų miestas (2) 
16:30 Laisvės karžygiai 
17:00 Betsafe–LKL čempi-
onatas. Nevėžis - Neptū-
nas 19:30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji 22:05 MANO 
HEROJUS Atminimo diena 
00:20 AŠTRUS KINAS Šė-
tonas manyje

07:03 Programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „TV Eu-
ropa pristato. Nepriklauso-
mybės kovų verpetuose.“ 
1918-1920 m. savanoriai 
07:55 „TV Europa prista-
to. Nepriklausomybės ko-
vų verpetuose. Kovos su 
bermontininkais“  08:30 
„Pasaulis iš viršaus“ (1/5) 
09:00 Tarptautinis turny-
ras „Bushido“ KOK 2019m. 
10:00 Vantos lapas 10:30 
Šerlokas Holmsas ir dak-
taras Vatsonas. Pažintis 
(1) 12:00 „Loch Neso by-
la“ (3,4) 14:00 Gyveni-
mas 15:00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu. N-7. 
16:00 Žinios 16:28 Orai 
16:30 „TV Europa pristato. 
Lietuvos sienų apsauga. 
Muitinė“ (2)  17:00 Lai-
kykitės ten 18:00 Žinios 
18:28 Orai 18:30 „Pasaulis 
iš viršaus“ (1/6) 19:00 „Mo-
terų daktaras“ (3/8) 20:00 
Žinios 20:28 Orai 20:30 
„Šviesoforas” (2/18,19) Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

ŠEŠTADIENIS 
SPALIO

19
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 „Švie-
soforas” (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 ka-
blys 20/41s.  09:30 Staty-
bų gidas 6/7s. 10:00 Au-
topilotas 3/7s. 10:30 Juo-
kingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 28/2818s. 11:00 
Šunys: nepaprastų gyvūnų 
šeima 1/1s.  12:00 Jokių 
kliūčių! 2/209s. 13:00 Šu-
nys: nepaprastų gyvūnų 
šeima 1/2s. 14:00 Išliki-
mas 27/3s. 15:00 Aliaskos 
geležinkeliai 2/207s. 16:00 
Iš peties 8/12s. 17:00 San-
dėlių 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 pa-
krašty  03:45 Taksi 2 

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Klausi-
mėlis 06:20 Duokim ga-
ro!  07:45 Auksinis protas 
09:00 Auto Moto 09:30 
Pradėk nuo savęs. Progra-
ma apie ekologiją 10:00 Į 
sveikatą!  10:30 Smalsu-
mo genas. Mokslo žurna-
las 11:00 Kultūrų kryžke-
lė. Vilniaus albumas 11:30 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis 12:00 Kultūrų 
kryžkelė. Trembita 12:30 
Kultūrų kryžkelė. Rusų ga-
tvė 13:00 ARTS21 13:30 
Gioachino Rossini. Opera 
„Sevilijos kirpėjas“ 16:05 
Nacionalinis turtas. Kom-
pozitorius Vaclovas Au-
gustinas 16:30 Mūšio lau-
kas. Visuomenės atsparu-
mo skatinimo programa 
17:00 Klauskite daktaro  
18:00 Stambiu planu 18:55 
Pasaulio teisuoliai 19:40 
Dauntono abatija 6 20:30 
Panorama 20:52 Sportas. 
Orai 21:00 Kino žvaigždžių 
alėja. Žvilgsnis į žmog-
žudystę 23:10 Festivalis 
„nowJapan 2019“ 00:15 
Dabar pasaulyje 00:45 
Gioachino Rossini.

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Nacio-
nalinė ekspedicija 07:00 
Šventadienio mintys 07:30 
Klausimėlis 18, 7 08:00 Tė-
čio reikalai 7 08:30 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickai-
te 11, 7 09:00 Hanso Kris-
tiano Anderseno pasakos  
10:00 Gustavo enciklope-
dija 21, 8 10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai 12, 2 
11:30 Mūsų gyvūnai 5, 6 
12:00 Žemė žvelgiant iš 
kosmoso 4 12:55 Gyvūnų 
dinastijos 4 13:45 Puaro 3, 
4  15:28 Loterija “Keno Lo-
to” 1953 15:30 Žinios. Orai  
15:45 Istorijos detektyvai 
7, 6 16:30 Gyvenk be skolų  
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
574 18:00 Duokim garo! 19, 
7 19:30 Savaitė 8 20:25 Lo-
terija “Keno Loto” 261 20:30 
Panorama 1902 20:52 Spor-
tas. Orai 582 21:00 Savaitė 
su “Dviračio žiniomis” 15 
21:30 Bloga mergaitė 17,18 
22:30 Prancūziška porelė  
00:05 Radijo dienos  01:30 
Pasaulio dokumentika. Že-
mė žvelgiant iš kosmoso  
02:25 Pasaulio dokumenti-
ka. Gyvūnų dinastijos  03:15 
Tėčio reikalai. Programa tė-
vams 03:45 Šventadienio 
mintys 04:15 Puaro 

06:50 Tomo ir Džerio šou 
(8) 07:15 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai (39,40) 
07:45 Šaunusis Skūbis-Dū 
(2) 08:15 Berniukas Blogiu-
kas (7) 08:40 KINO PUSRy-
ČIAI Varlių karalystė 10:30 
Dviese mes jėga 12:30 Ne 
anyta, o monstras 14:30 
Šeimos ryšiai 16:20 Svei-
katos namai 17:20 Teleloto 
18:30 Žinios 19:20 Sportas 
19:27 Orai 19:30 Šokio re-
voliucija 21:40 Stebuklas 
virš Hadsono 23:35 15 šlo-
vės minučių 01:55 Kvai-
lių nėra 

TV3
05:45 Televitrina 3 07:00 
Vėžliukai nindzės 1/5s. 
07:30 Aladinas 1/131s. 
08:00 Ančiukų istorijos 
1/1s. 08:30 Svajonių ūkis 
6/5s. 09:00 La Maistas 
1/7s. 10:00 Pasaulis pagal 
moteris 8/7s. 11:00 Svajo-
nių sodai 5 12:00 Ričis Didy-
sis 13:45 Princesė nuotaka 
15:45 Karštos galvos 17:30 

Visi mes žmonės 3/7s. 
18:30 TV3 žinios 293 19:22 
TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai 
293 19:30 X Faktorius 7/7s. 
22:00 Nužudyk mane tris 
kartus 23:50 Galingieji rein-
džeriai 02:05 Kodėl būtent 
jis? 04:05 Auklė nakčiai 

BTV
06:30 Baltijos galiūnų čem-
pionatas. Radviliškis 07:30 
Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (37) 08:30 
Tauro ragas 09:00 Baltijos 
galiūnų komandinis čempi-
onatas. Žagarė 10:05 Apva-
lioji planeta (10) 10:40 Grei-
čiausias paukštis pasaulyje 
11:55 Ekstremalūs išbandy-
mai (7) 12:25 Būk ekstre-
malas (34) 12:55 Džeimio 
ir Džimio kulinarinės dvi-
kovos (2) 14:00 Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai (5) 15:00 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsa-
kas (38) 16:00 Nusikalti-
mų miestas (3) 16:30 Lais-
vės karžygiai 17:00 Betsa-
fe–LKL čempionatas. Rytas 
- Žalgiris 19:30 Tiltas (11,12) 
21:35 Juodasis sąrašas (19) 
22:30 Gyvi numirėliai (2) 
23:30 Žudikai 01:50 Šėto-
nas manyje 

07:03 Programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „Glucha-
riovas“ (2/47) 08:30 Kaimo 
akademija 09:00 2019m. 
„F-1“ čempionato Japonijos 
GP apžvalga 10:00 Šian-
dien kimba 11:00 Atliekų 
kultūra 11:30 Nauja diena 
12:00 „Pagrindinis įtaria-
masis“ (4/2) 14:00 Kitoks 
pokalbis su Edvardu Žič-
kumi 15:00 Dekonstrukci-
jos su Edmundu Jakilaičiu 
16:00 Žinios 16:28 Orai 
16:30 Krepšinio pasaulyje 
su V 17:00 Laikykitės ten 
18:00 Žinios 18:28 Orai 
18:30 „Pasaulis iš viršaus“ 
(1/8) 19:00 „Moterų dak-
taras“ (3/9) 20:00 Žinios 
20:28 Orai 20:30 „Šviesofo-
ras” (2/20,21) 21:30 „24/7“ 
22:30 Žinios 22:58 Orai 
23:00 Laikykitės ten. Pokal-
biai.  00:00 „Moterų dakta-
ras“ (3/9) 01:00 „Loch Neso 
byla“ (3,4) 03:00 „Šviesofo-
ras” (2/20,21) 03:40 „24/7“ 
04:40 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi 05:40 
„Šviesoforas” (2/20) 

TV6
06:15 Televitrina 14 06:30 
Jokių kliūčių! 2/209s.  07:30 
Iš peties 8/12s.  08:30 
Simpsonai 8/25s.  09:00 

Gyvūnų manija 4/7s. 09:30 
Vienam gale kablys 20/42s. 
10:00 Praeities žvalgas 
5/7s. 10:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 
28/2819s. 11:00 Šunys: 
nepaprastų gyvūnų šeima 
1/2s.  12:00 Jokių kliūčių! 
2/210s. 13:00 Šunys: ne-
paprastų gyvūnų šeima 
1/3s. 14:00 Išlikimas 27/4s. 
15:00 Aliaskos geležinke-
liai 2/208s. 16:00 Iš peties 
8/13s. 17:00 Sandėlių ka-
rai 7/17,18s. 18:00 Krovinių 
karai 5/1,2s. 19:00 Ameri-
kos talentai 12/10s. 21:00 
Žinios 293 21:45 Sportas 
1 21:58 Orai 293 22:00 
Nufilmuoti antgamtiniai 
reiškiniai 1/4s. 23:00 Dra-
kono akys  00:55 Dvivei-
dis  03:20 Dainų dvikova 
3/19,20s. 

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Festiva-
lis „nowJapan 2019“. Pro-
jektas Usaginingen.  07:05 
Šimtas. Įdomioji tarpukario 
istorija.  07:15 Mūšio laukas. 
Visuomenės atsparumo 
skatinimo programa 07:45 
Krikščionio žodis 08:00 Ke-
lias 08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora 09:00 Pasaulio 
lietuvių žinios 09:30 Linija. 
Spalva. Forma 10:00 At-
spindžiai. Paveldo kolekcija. 
Laivininkystė Nemunu tar-
pukaryje. 2 d. 10:30 Litera-
tūros pėdsekys. Programa 
apie Lietuvos įtaką pasaulio 
kūrėjams. 11:00 Stop juos-
ta. Programa apie moder-
nizmo architektūrą. 11:30 7 
Kauno dienos 12:00 Kelias 
į namus 12:30 Mokslo sriu-
ba 13:00 Šok su žvaigžde 
15:00 Šventadienio mintys 
15:30 Brandūs pokalbiai. 
Kultūros programa. 16:00 
Euromaxx 16:30 Veranda. 
Programa apie aplinkos 
estetiką 17:00 Stilius  18:00 
Kultūringai su Nomeda 
18:50 Mūsų miesteliai. Iš-
laužas. 2 d 19:40 Dauntono 
abatija 6  20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 21:00 
Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. Viešnia 
– dirigentė Keri-Lynn Wil-
son (Kanada) 21:55 „Jaunai 
muzikai“ - 25-eri. Keliautojo 
užrašai. 2014 m. 23:10 Kino 
žvaigždžių alėja. Žvilgsnis į 
žmogžudystę  01:15 Pran-
cūziška porelė. Romantinė 
komedija 02:50 Stambiu 
planu. Pokalbių programa  
03:40 Smalsumo genas. 
Mokslo žurnalas 

SEKMADIENIS 
SPALIO

20 HOROSKOPAS
Spalio 21-27 d.

žURNALISTAS, KELIAUTOjAS 
MATAS ŠALčIUS

 SVARSTyKLĖS 
(09.24-10.23)

Stichija: Oras
Planeta: Venera

Savaitės diena: penktadienis
Akmuo: lazuritas, opalas
Spalvos: žalia ir mėlyna

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Pirmadienį ir antradienį - mažiau kalbų, 
daugiau darbų. Nė nesitikėkite, kad jū-
sų darbus už jus nudirbs kas nors kitas. 
savaitės viduryje veikiausiai nieko doro 
nebenuveiksite, užtat sužinosite įdomių 
dalykų, labai praversiančių ateityje. Tin-
kamas laikas imti paskolą ar šiaip sko-
lintis pinigų. Savaitgalį turėsite puikią 
progą pasižymėti, o gal net išgarsėti.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Tvirtai tikėdamas savo jėgomis, įkvėpsi-
te pasitikėjimą ir aplinkiniams. Ne tiek 
svarbu, ar iš tiesų esate kompetetingas 
- ryžtingi veiksmai pirmoje savaitės 
pusėje neabejotinai atneš sėkmę. Ke-
tvirtadienį ir penktadienį daugiau laiko 
skirkite analizei ir savianalizei. Savait-
galį veikiausiai teks rinktis iš dviejų ar 
daugiau dalykų, bet buvusio ryžto jau 
nebeturėsite...

 DVyNIAI 
(05.22-06.21)

Nedidelė sėkmė savaitės pradžioje la-
bai pakels nuotaiką, bet gali ir apakinti 
- nepastebėsite čia pat tykančių pa-
vojų. Visame kame stenkitės išlaikyti 
pusiausvyrą. Jei vien tik linksminsitės 
ar atvirkščiai, labai sunkiai dirbsite, re-
zultatai gali būti apverktini. Gera savaitė 
kūrybos, meno žmonėms.

 VĖŽyS 
(06.22-07.22)

Pirmoje savaitės pusėje tiek darbe, tiek 
namuose galite turėti su pinigais susi-
jusių rūpesčių. Nepatingėkite dar kartą 
susiskaičiuoti pajamas ir išlaidas. Antro-
je savaitės pusėje labai tikėtini įvairiausi 
nesusipratimai, nesusikalbėjimas. Net 
su artimiausiais žmonėmis tą patį daly-
ką vadinsite visiškai skirtingais vardais. 
Nepasikliaukite jausmais, stenkitės va-
dovautis racionaliais argumentais.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Pirmomis savaitės dienomis leiskite pa-
sireikšti kitiems - tegu jie mano, kad yra 
ne mažiau nei jūs svarbūs ir įtakingi. Pa-
sistenkite būti kantrus ir tolerantiškas. 
Jūsų valanda išmuš trečiadienį ar ke-
tvirtadienį. Šią savaitę verčiau planuoti, 
generuoti idėjas, realius veiksmus atide-
dant vėlesniam laikui. Tai ypač taikytina 
menininkams ir verslininkams.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Esate tik keleivis. Šią savaitę nuo jūsų 
niekas nepriklauso. Pailsėkite nuo atsa-
komybės, bet kartu nepraraskite budru-
mo, kad nepatektumėte į kokią bėdą. Pa-
dėtis gali bet kurią dieną pasikeisti, ypač 
į savaitės pabaigą. Gali tekti įsijungti į pa-
šėlusias lenktynes visiškai neturint laiko 
įsibėgėti. Savaitgalį nevenkite išvykos, 
ypač trumpos ir netolimos.

 SVARSTyKLĖS 
(09.24-10.23)

Šią savaitę saugokitės galutinai palaužti 
jau ir taip šlubuojančią sveikatą. Svars-
tyklėms derėtų daugiau dėmesio skirti 
savo kūno poreikiams. Jei jaučiatės pras-
tai - nedelskite kreiptis į gydytoją, jei sa-
vijauta nesiskundžiate - pagalvokite apie 
kasdienius fizinius pratimus ir vėsų dušą 
kaip prevencinę priemonę. Nesitikėkite 
per daug iš šio savaitgalio - kuo didesni 
troškimai, tuo mažesnė tikimybė, kad 
jie išsipildys.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Jau nuo pirmųjų savaitės dienų gali kan-
kinti prasta savijauta ir nuolatinis susier-
zinimas, nebūtinai dėl konkrečių dalykų. 
Geriausia, ką tokiu atveju galite padaryti 
- tai bent jau negadinti nuotaikos aplin-
kiniams. Nesivelkite į ginčus ir neatsisa-
kinėkite taikytis, net jei ir visa jūsų esy-
bė tam prieštarautų. Krizei praėjus, tik 
padėkosite sau už tokį išmintingą elgesį.

 ŠAULyS 
(11.23-12.22)

Savaitės pradžioje galite būti skatinamas 
veikti remiantis pasenusia informacija. 
Tokiu atveju vilkinkite laiką - nedarykite 
šiandien to, ko rytoj jau niekam neberei-
kės. Apskritai šią savaitę gerai pagalvokite 
prieš imdamasis aktyvių veiksmų - didelė 
tikimybė nuolat atsidurti aklavietėje. Vie-
nintelis išėjimas iš labirinto tikrai nebus 
akivaizdus.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Kuo daugiau bendraukite su vyriausiais 
šeimos nariais ar kolegomis. Šiandieninių 
jūsų problemų sprendimas - praeityje. 
Apskritai stenkitės kuo daugiau laiko 
praleisti tarp žmonių, ypač dar nepa-
žįstamų. Būkite aktyvus, bet ne įkyrus. 
Reikalingi žmonės jus susiras patys, tu-
rite tik nežiopsoti ir nepraleisti pasitai-
kiusios progos.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Pirmadienį jus kamuojančios problemos 
neišspręsite, jei skirsite jai tik pusę savo 
laiko ir jėgų. Savaitės viduryje palypėsite 
karjeros laiptais ar šiaip sulauksite pro-
fesinės sėkmės. Jei turite progą išvažiuoti 
į seminarą ar kokius nors mokymo kur-
sus, būtinai ja pasinaudokite. Visą savai-
tę teks skaičiuoti pinigus, nes išlaidos 
bus nemažos.

 ŽUVyS 
(02.19-03.20)

Šią savaitę kalnus nuversite, jei dirbda-
mas rečiau dirsčiosite į laikrodį ar į kole-
gas. Nieko nedarykite tik todėl, kad “visi 
taip daro”. Netikėkite pažadais, kuriuos 
išgirsite ketvirtadienį ir penktadienį - tai 
tik tuščios kalbos. Savaitgalį visą savo dė-
mesį ir jėgas skirkite namų ūkiui. Laukia 
generalinė ruoša.
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Lenkų pora, sukūrusi 200 mln. eurų vertės 
finansinę piramidę, atsidūrė už grotų
Lenkijos teismas sutuoktinių porą, kuri sukūrė didelio 
masto finansinę piramidę ir iš 18 tūkst. klientų išviliojo 
iš viso 200 mln. eurų, nusiuntė už grotų. Marcinas ir 
Katarzyna P. (Katažina P.) sukčiavimą vykdė per savo 
investicijų bendrovę „Amber Gold“.

Vyriausybė nebemažina kultūros 
įstaigų išlaidų paslaugoms ir prekėms
Vyriausybė atsisakė ankstesnių planų mažinti kultūros 
įstaigų išlaidas paslaugoms ir prekėms bei turtui. 
Vyriausybė 2020-ųjų valstybės biudžeto projekte 
nusprendė palikti išimtį kultūros įstaigoms, nors kitoms 
numatytos išlaidos paslaugoms ir prekėms mažinamos 
10 procentų, turtui įsigyti – 5,2 procento.
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Orai. 09:20 Senis 10:25 
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vė 13:00 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva 
16:40 Premjera. Ponių ro-
jus  17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 Kas ir kodėl? 
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19:30 Vartotojų kontrolė 
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20:30 Panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 
21:30 LRT forumas 22:30 
Dviračio žinios 23:00 Prem-
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Komisaras Reksas  00:30 
Klausimėlis 01:00 LRT ra-
dijo žinios 01:05 Savaitė 
02:00 LRT radijo žinios  

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1140,1141,1142) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(9) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (35,36) 09:55 
Rozenheimo policija (22) 
10:55 Rimti reikalai 2 (27) 
11:25 Supermamos (7) 
12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (60) 13:00 Pasko-
linta meilė (67) 14:00 Naš-
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18:30 Žinios 19:20 Sportas 
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22:20 Sportas 22:27 Orai 
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TV3
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Transformeriai. Maskuo-
tės meistrai 4/405s. 06:55 
Čipas ir Deilas skuba į pa-
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diena 21:00 Nindzė žudi-
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(22) 03:20 Detektyvų is-
torijos (4) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Krepši-
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„Bruto ir Neto” (3/43) 
12:40 „Meilė kaip mė-
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parduotuvė 14:00 Nauja 
diena 15:00 „Šviesoforas” 
(2/18,19) 16:00 Reporteris 
16:48 Sportas 16:58 Orai 
17:00 „Meilė kaip mėnu-
lis” (1/27,28) 18:00 Lie-
tuvos politikos forumas 
19:30 Delfi dėmesio cen-
tre 20:00 Reporteris 20:48 
Sportas 20:58 Orai 21:00 
Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu. N-7. 22:00 „Pone 
prezidente “ (1/1) 22:30 
Reporteris 23:20 Sportas 
23:25 Orai 23:30 Delfi dė-
mesio centre 00:00 Kitoks 
pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 01:00 „Meilė kaip mė-
nulis” (1/27,28) 02:10 „Po-
ne prezidente” (1/1) 02:30 
„Prokurorai” (1/7) 03:30 
Reporteris 04:00 Sportas 
04:08 Orai 04:10 Nauja Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

PIRMADIENIS 
SPALIO
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diena 04:50 „Bruto ir Neto” 
(3/46) 05:10 „Šviesoforas” 
(2/17,18,19)  

TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 
CSI kriminalistai 12/1201s.  
07:30 Einšteinas 2/6s.  
08:30 Rezidentai 4/97s.  
09:00 Autopilotas 3/7s.  
09: 30  Topmode l i a i 
24/2403s.  10:30 Simpso-
nai 9/1,2s. 11:30 Univeras 
7/36,37s.  12:30 Vedęs 
ir turi vaikų 2/203,204s.  
13:30 Šaunioji įgula 2/6,7s.   
14:30 Televitrina 13 15:00 
Einšteinas 2/7s. 16:00 CSI 
kriminalistai 12/1202s. 
17:00 Univeras 7/38,39s. 
18:00 Vedęs ir turi vaikų 
2/205,206s. 19:00 Šaunio-
ji įgula 2/8,9s. 20:00 Rezi-
dentai 4/98s. 20:30 Žinios 
198 20:58 Orai 73 21:00 Fa-
rai 12/29s. 22:05 Naša Raša 
3/49,50s. 23:00 Tūnąs tam-
soje 01:05 Pėdsakai 1/161s. 
01:50 Svieto lygintojai 5/3s. 
02:40 Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė 4/47s. 

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Šven-
tė Kvėdarnoje 2015. Kon-
certuoja grupės „E.G.O“ ir 
„HIT“ 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?Gėrio ir 
blogio kova  09:15 Labas 
rytas, Lietuva  12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas 12:40 Linija. Spal-
va. Forma 13:05 Savaitė 
14:00 Gimę tą pačią dieną 
14:55 Vytautas Landsber-
gis – laisvės keliu  15:50 
Premjera. Šervudo padau-
ža Robinas Hudas 2 16:00 
Kaimynai piratai 16:15 
Premjera. 44 katės 16:45 
Premjera. Maistas: tiesa ar 
pramanas?Prikąskite liežu-
vį  17:10 Keistuolė 3 18:00 
Kultūros diena. 18:30 Gimę 
tą pačią dieną 19:25 Milži-
niški nacių statiniai.Atlanto 
pylimas  20:10 Mano tė-
viškė. Tadas Ivanauskas ir 
Adomas Hrebnickis. 20:30 
Panorama  21:00 Dienos 
tema  21:20 Sportas. Orai  
21:30 Amžinai kartu. Vai-
dybinis filmas 22:55 Dai-
nuoju Lietuvą 23:10 Isto-
rijos detektyvai 00:00 DW 
naujienos rusų kalba. 00:15 
Dabar pasaulyje 00:45 Ke-
lias į namus

 
06:00 Lietuvos Respu-
blikos himnas 06:02 La-
bas rytas, Lietuva 06:30 
Žinios. Orai. 09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminali-
nė policija 2  11:10 Komi-
saras 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 Lote-
rija „Keno Loto“.” 20:30 Pa-
norama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“.” 21:30 Naci-
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Dviračio žinios 23:00 Prem-
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Komisaras Reksas  00:30 
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Niujorke (61) 13:00 Pasko-
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13:30 Šaunioji įgula 2/8,9s.  
14:30 Televitrina 13 15:00 
Einšteinas 2/8s. 16:00 CSI 
kriminalistai 12/1203s. 
17:00 Univeras 7/40,296s. 
18:00 Vedęs ir turi vaikų 
2/207,208s. 19:00 Šaunioji 
įgula 2/10,11s. 20:00 Rezi-
dentai 4/99s. 20:30 Žinios 
199 20:58 Orai 74 21:00 Na-
ša Raša 3/52s. 21:30 Naša 
Raša 2/40s. 21:45 UEFA 
čempionų lygos rungty-
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ji tarpukario istorija 15:50 
Premjera. Šervudo padau-
ža Robinas Hudas 2  16:00 
Kaimynai piratai  16:15 
Premjera. 44 katės 16:45 
Premjera. Maistas: tiesa 
ar pramanas? Pietūs virš 
debesų  17:10 Keistuolė 3  
18:00 Kultūros diena. 18:30 
Gimę tą pačią dieną 19:25 
Septintasis dešimtmetis.
Televizijos aukso amžius  
20:10 Mano tėviškė. Sofi-
ja ir Marija Ivanauskaitės. 
20:30 Panorama  21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas. 
Orai 21:30 Medičiai, Floren-
cijos valdovai (2016)  23:20 
Mūsų miesteliai. Išlaužas. 2 
d. 00:10 DW naujienos rusų 
kalba. 00:25 Dabar pasau-
lyje 00:55 Mokslo sriuba 
01:20 Šventė Kvėdarno-
je 2015. 
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 Labas rytas, 
Lietuva 06:30 Žinios. Orai. 
09:20 Senis 10:25 Štut-
garto 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 ro-
jus  17:30 Žinios. Sportas. 
Orai  18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Gyvenimo spalvos 
20:25 Loterija „Keno Lo-
to“.” 20:30 Panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 
21:30 ypatingas būrys. So-
cialinės realybės programa  
22:30 Dviračio žinios 23:00 
Premjera. Dingę be žinios 
1  23:45 Komisaras Reksas  
00:30 Bloga mergaitė. Vai-
dybinis serialas 01:00 LRT 
radijo žinios 01:05 Stilius

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1146,1147,1148) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(11) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (39,40) 09:55 
Rozenheimo policija (24) 
10:55 Rimti reikalai 2 (29) 
11:25 Supermamos (9) 
12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (62) 13:00 Pasko-
linta meilė (69) 14:00 Naš-
laitės (101) 15:00 Svajoklė 
(101) 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva 17:30 VIDO VIDeO 
18:30 Žinios 19:20 Spor-
tas 19:27 Orai 19:30 KK2 
20:00 Šiandien. Po metų 
21:00 Rimti reikalai 2 (31) 
21:30 Žinios 22:20 Sportas 
22:27 Orai 22:30 VAKA-
RO SEANSAS Sukrėtimas 
00:55 Begėdis (11) 02:00 
Nurašytieji 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4/407s. 06:55 Či-
pas ir Deilas skuba į pagal-
bą 1/138s. 07:25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis 11/228s. 
07:55 Prieš srovę 19/8s. 
(kart.) 08:55 Meilės sū-
kuryje 3168 10:00 Meilės 
simfonija 1/62,63s. 12:00 
Svotai 8 13:00 Pažadėto-
ji 7/2155,2156,2157,2158s. 
15:00 Simpsonai 27/14,15s. 
16:00 TV3 žinios 211 16:25 

TV3 orai 211 16:30 TV Pa-
galba 14/38s. 18:30 TV3 
žinios 296 19:22 TV3 spor-
tas 1 19:27 TV3 orai 296 
19:30 Gero vakaro šou 
6/8s. 20:30 Moterys me-
luoja geriau 12/25s. 21:00 
TV3 vakaro žinios 169 21:52 
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 
169 22:00 Paliktieji 22:25 
Vikinglotto 43 00:20 Rezi-
dentas 2/1s. 01:15 X mu-
tantai 2/10s. 02:05 Rouzvu-
das 2/14s. 02:55 Amerikie-
čiai 4/13s. 03:55 Rezidentas 
2/1s. 04:45 Kietuoliai 1/6s. 
05:10 Svotai 8  

BTV
06:30 CSI. Majamis (3) 
07:25 Mano virtuvė ge-
riausia (26) 08:40 Stoties 
policija (23) 09:40 Pasku-
tinis faras (2) 10:35 Kobra 
11 (6) 11:35 Privatus detek-
tyvas Magnumas (3) 12:35 
Visa menanti (25) 13:35 
Mano virtuvė geriausia 
(27) 14:55 Stoties policija 
(24) 16:00 Paskutinis faras 
(3) 17:00 Info diena 17:30 
Kobra 11 (7) 18:30 CSI. Ma-
jamis (4) 19:30 Privatus 
detektyvas Magnumas (4) 
20:30 Laba diena 21:00 
Žemės branduolys 23:45 
Prieglobstis 01:45 Detek-
tyvų istorijos (6) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Atliekų 
kultūra 07:00 „Moterų dak-
taras“ (3/8) 08:00 Nauja 
diena 09:00 Sėkmės gylis 
10:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi 11:05 „Pro-
kurorai” (1/9) 12:10 „Bruto 
ir Neto” (3/45) 12:40 „Mei-
lė kaip mėnulis” (1/29,30) 
13:45 TV parduotuvė 14:00 
Nauja diena 15:00 „Proku-
rorai” (1/10) 16:00 Repor-
teris 16:23 Sportas 16:30 
Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 
17:00 „Meilė kaip mėnulis” 
(1/31,32) 18:00 Reporteris 
18:45 Sportas 18:55 Orai 
18:57 Rubrika “Verslo ge-
nas” 19:00 Nauja diena 
19:30 Delfi dėmesio cen-
tre 20:00 Reporteris 20:23 
Sportas 20:30 Lietuva tie-
siogiai 20:58 Orai 21:00 
Gyvenimas 22:00 „Pone 
prezidente“ (1/3) 22:30 
Reporteris 23:20 Sportas 
23:25 Orai 23:27 Rubrika 
“Verslo genas” 23:30 Delfi 
dėmesio centre 00:00 Lai-
kykitės ten 01:00 „Meilė 
kaip mėnulis” (1/31,32) 

TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 
CSI kriminalistai 12/1203s.  
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07:30 Einšteinas 2/8s.  
08:30 Rezidentai 4/99s.  
09:00 Statybų gidas 
6/7s.  09:30 Topmodeliai 
24/2405s.  10:30 Simpso-
nai 9/5,6s. 11:30 Univeras 
7/40,296s.  12:30 Vedęs ir 
turi vaikų 2/207,208s.  13:30 
Šaunioji įgula 2/10,11s.   
14:30 Televitrina 13 15:00 
Einšteinas 2/9s. 16:00 CSI 
kriminalistai 12/1204s. 
17:00 Univeras 7/297,298s. 
18:00 Vedęs ir turi vaikų 
2/209,210s. 19:00 Šau-
nioji įgula 2/12,13s. 20:00 
Europos taurės krepšinio 
rungtynės. Bursos “Tofas” 
– Vilniaus “Rytas” 21:45 UE-
FA čempionų lygos rungty-
nės. “KRC Genk” – “Liverpo-
ol FC” 23:55 Tironas 3/7s. 
01:00 Pėdsakai 1/163s. 
01:45 Svieto lygintojai 5/5s. 
02:35 Dvi merginos be cen-
to 3/21,22s. 03:25 Moterų 
lyga. Vyrai, pinigai ir mei-
lė 4/49s.  

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Šventė 
Kvėdarnoje 2015. Koncer-
tuoja grupė „Biplan“ 06:50 
Šimtas. Įdomioji tarpukario 
istorija.  07:00 Kultūros die-
na  07:30 Šervudo padau-
ža Robinas Hudas 2  07:40 
Kaimynai piratai  07:55 44 
katės 08:20 Smalsumo ge-
nas 08:50 Maistas: tiesa ar 
pramanas? Pietūs virš de-
besų  09:15 Labas rytas, 
Lietuva  12:00 DW naujie-
nos rusų kalba. 12:15 Kultū-
rų kryžkelė. Menora 12:40 
Literatūros pėdsekys. Pro-
grama apie Lietuvos įtaką 
pasaulio kūrėjams.  13:05 
Stambiu planu. Pokalbių 
programa 14:00 Gimę tą 
pačią dieną 14:55 Septinta-
sis dešimtmetis.Televizijos 
aukso amžius 15:40 Šimtas. 
Įdomioji tarpukario istorija 
15:50 Premjera. Šervudo 
padauža Robinas Hudas 
2  16:00 Kaimynai piratai 
16:15 Premjera. 44 katės 
16:45 Premjera. Maistas: 
tiesa ar pramanas?Valstijų 
pasididžiavimas 17:10 Keis-
tuolė 3 18:00 Kultūros die-
na. 18:25 Sporto galia.Atvi-
ro vandens plaukimo var-
žybos prie... 18:55 FIBA 
Čempionų lyga. Klaipėdos 
„Neptūnas“ – Dižono „JDA“. 
Tiesioginė transliacija iš 
Klaipėdos.” 21:25 FIBA Čem-
pionų lyga. Manresos „Ba-
xi“ – Panevėžio „Lietkabe-
lis“. Tiesioginė transliacija 
iš Manresos.” 23:30 Naci-
onalinė ekspedicija 
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Tokijo olimpiados maratonas ir ėjimo 
varžybos dėl oro gali būti perkeltos
Oro temperatūra per vasaros olimpiadą, kuri vyks 2020-ųjų 
liepos 24–rugpjūčio 9 dienomis, Tokijuje gali pasiekti 30 
laipsnių Celsijaus ir sukelti riziką svekatai. Tuo metu Sapore, 
esančiame už daugiau kaip 800 km į šiaurę nuo sostinės, 
temperatūra turėtų būti 5–6 laipsniais žemesnė.

Pinigų stoka kitąmet vėl neleis pakelti 
policijos pareigūnų algų
Vyriausybei kitų metų valstybės biudžeto projekte 
nenumačius papildomų pinigų policijai, ši teigia, kad 
vėl nepavyks įgyvendinti pažado pirminės grandies 
pareigūnams pakelti atlyginimų iki tūkstančio eurų „į 
rankas“.

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 Labas rytas, 
Lietuva 06:30 Žinios. Orai. 
09:20 Senis 10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 
2  11:10 Komisaras Rek-
sas 12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva 
15:00 Žinios. Orai. 16:40 
Premjera. Ponių rojus  17:30 
Žinios. Sportas. Orai 18:00 
Kas ir kodėl? 18:30 Klaus-
kite daktaro 19:30 Daiktų 
istorijos 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“.” 20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“.” 21:30 Gyvenk be 
skolų. Socialinė-ekonominė 
programa 22:30 Dviračio ži-
nios 23:00 Premjera. Ban-
kas  00:00 Mūsų gyvūnai. 
Programa apie augintinius 
00:30 Bloga mergaitė. Vai-
dybinis serialas. 01:00 LRT 
radijo žinios  

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1149,1150,1151) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(12) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (41,42) 09:55 
Rozenheimo policija (1) 
10:55 Rimti reikalai 2 (30) 
11:25 Supermamos (10) 
12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (63) 13:00 Pasko-
linta meilė (70) 14:00 Naš-
laitės (102) 15:00 Svajoklė 
(102) 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 Rim-
ti reikalai 2 (32) 21:30 Žinios 
22:20 Sportas 22:27 Orai 
22:30 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Sveiki, aš Doris 
00:20 Begėdis (12) 01:30 
Sukrėtimas 03:30 Alche-
mija. VDU karta 04:00 RE-
TROSPEKTyVA 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4/408s. 06:55 Či-
pas ir Deilas skuba į pagal-
bą 1/139s. 07:25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis 11/229s. 
07:55 Gero vakaro šou 
6/8s. 08:55 Meilės sūku-
ryje 3169 10:00 Meilės 
simfonija 1/64,65s. 12:00 
Svotai 9 13:00 Pažadėtoji 

7/2159,2160,2161s. 15:00 
Simpsonai 27/16,17s. 16:00 
TV3 žinios 212 16:25 TV3 
orai 212 16:30 TV Pagalba 
14/39s. 18:30 TV3 žinios 
297 19:22 TV3 sportas 1 
19:27 TV3 orai 297 19:30 
Farai 13/8s. 20:30 Mote-
rys meluoja geriau 12/26s. 
21:00 TV3 vakaro žinios 
170 21:52 TV3 sportas 1 
21:57 TV3 orai 170 22:00 
Baudžiamasis būrys 00:05 
Rezidentas 2/2s. 01:05 X 
mutantai 2/11s. 01:55 Rou-
zvudas 2/15s. 02:45 Ameri-
kiečiai 5/1s. 03:40 Reziden-
tas 2/2s.  04:30 Kietuoliai 
1/7s. 04:55 Svotai 9  

BTV
06:20 CSI. Majamis (4) 
07:15 Mano virtuvė geriau-
sia (27) 08:30 Stoties poli-
cija (24) 09:30 Paskutinis 
faras (3) 10:30 Kobra 11 (7) 
11:30 Privatus detektyvas 
Magnumas (4) 12:30 Visa 
menanti (26) 13:30 Mano 
virtuvė geriausia (28) 14:55 
Stoties policija (1) 16:00 
Paskutinis faras (4) 17:00 
Info diena 17:30 Kobra 11 
(8) 18:30 CSI. Majamis (5) 
19:30 Privatus detekty-
vas Magnumas (5) 20:30 
Laba diena 21:00 Pragaro 
pasiuntinys 22:55 Žemės 
branduolys 01:35 Detekty-
vų istorijos (7) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Vantos 
lapas 07:00 „Moterų dak-
taras“ (3/9) 08:00 Nauja 
diena 09:00 Visi savi 10:00 
Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu. N-7. 11:05 „Šviesofo-
ras” (2/18,19) 12:10 „Bruto ir 
Neto” (3/46) 12:40 „Mei-
lė kaip mėnulis” (1/31,32) 
13:45 TV parduotuvė 14:00 
#NeSpaudai 15:00 „Proku-
rorai” (1/11) 16:00 Repor-
teris 16:23 Sportas 16:30 
Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 
17:00 „Meilė kaip mėnu-
lis” (1/33,34) 18:00 Repor-
teris 18:45 Sportas 18:55 
Orai 19:00 Nauja diena 
19:30 Delfi dėmesio cen-
tre 20:00 Reporteris 20:23 
Sportas 20:30 Lietuva tie-
siogiai 20:58 Orai 21:00 
#NeSpaudai 22:00 „Bruto 
ir Neto” (3/46) 22:30 Repor-
teris 23:20 Sportas 23:25 
Orai 23:30 Delfi dėmesio 
centre 00:00 Gyvenimas 
01:00 „Meilė kaip mėnu-
lis” (1/33,34)  

TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 
CSI kriminalistai 12/1204s.  

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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07:30 Einšteinas 2/9s.  
08:30 Rezidentai 4/100s.  
09:00 Vienam gale kablys 
20/42s.  09:30 Topmodeliai 
24/2406s.  10:30 Simpso-
nai 9/7,8s. 11:30 Univeras 
7/297,298s.   12:30 Vedęs ir 
turi vaikų 2/209,210s.   13:30 
Šaunioji įgula 2/12,13s.  
14:30 Televitrina 13 15:00 
Einšteinas 2/10s. 16:00 
CSI kriminalistai 12/1205s. 
17:00 Univeras 7/299,300s. 
18:00 Vedęs ir turi vaikų 
2/211,212s. 19:00 Šaunioji 
įgula 2/14,15s. 20:00 Rezi-
dentai 4/101s. 20:30 Žinios 
200 20:58 Orai 75 21:00 
Holograma karaliui 22:55 
Tironas 3/8s. 00:00 Pėd-
sakai 1/164s. 01:00 Svie-
to lygintojai 5/6s. 01:45 
Dvi merginos be cento 
3/23,24s. 02:35 Moterų 
lyga. Vyrai, pinigai ir mei-
lė 4/50s.  

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Visagino 
Country 2015. Koncertuoja 
grupė „Baylou“ (Australi-
ja) 06:50 Šimtas. Įdomioji 
tarpukario istorija  07:00 
Kultūros diena  07:30 Šer-
vudo padauža Robinas Hu-
das 2  07:40 Kaimynai pi-
ratai 07:55 44 katės 08:20 
Mūšio laukas. Visuomenės 
atsparumo skatinimo pro-
grama 08:50 Maistas: tiesa 
ar pramanas? 2.Valstijų pa-
sididžiavimas 09:15 Labas 
rytas, Lietuva  12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 
Kultūrų kryžkelė. Trembita 
12:40 Stop juosta. Progra-
ma apie modernizmo archi-
tektūrą.  13:05 Nacionalinė 
ekspedicija 14:00 Pasaulio 
teisuoliai 14:45 Auto Moto 
15:10 Kelias į namus. Doku-
mentinių apybraižų ciklas.  
15:40 Šimtas. Trumpos is-
torijos apie dvi Lietuvas. 
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.Kar-
navalo linksmybės  17:10 
Keistuolė 3  18:00 Kultūros 
diena. 18:30 Gimę tą pačią 
dieną 19:25 Premjera. Ki-
no istorija  20:10 Dainuoju 
Lietuvą  20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  21:20 
Sportas. Orai  21:30 Sinatra. 
Viskas arba nieko  23:30 Į 
sveikatą! 00:00 DW naujie-
nos rusų kalba. 00:15 Dabar 
pasaulyje 00:45 Euromaxx 
01:15 Žagarės vyšnių festi-
valis 2015

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:02 Labas 
rytas, Lietuva 06:30 Žinios. 
Orai. 09:20 Senis 10:25 
Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2  11:10 Komisaras Rek-
sas 12:00 Gyvenimo spal-
vos 13:00 ypatingas būrys 
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva 
16:40 Premjera. Ponių ro-
jus  17:30 Žinios. Sportas. 
Orai  18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Visi kalba 19:30 Be-
atos virtuvė 20:25 Loterija 
„Keno Loto“.” 20:30 Pano-
rama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“.” 21:30 Auk-
sinis protas 22:55 Krydas: 
gimęs kovoti  01:05 Naci-
onalinė ekspedicija 02:00 
LRT radijo žinios 02:05 
Visi kalba 03:00 LRT radi-
jo žinios 03:05 Kas ir ko-
dėl? 03:30 Šventadienio 
mintys 04:00 LRT radijo 
žinios 04:05 Beatos virtu-
vė 05:00 LRT radijo žinios 
05:10 Ponių rojus   

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1152,1153,1154) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(13) 07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (43,44) 09:55 Ro-
zenheimo policija (2) 10:55 
Rimti reikalai 2 (31) 11:25 
Supermamos (11) 12:00 
Bjaurusis ančiukas Niujor-
ke (64) 13:00 Paskolinta 
meilė (71) 14:00 Našlaitės 
(103) 15:00 Svajoklė (103) 
16:00 Labas vakaras, Lie-
tuva 17:30 Bus visko 18:30 
Žinios 19:20 Sportas 19:27 
Orai 19:30 KK2 penktadie-
nis 21:00 SAVAITĖS HITAS. 
PREMJERA Pabėgimo pla-
nas 2 22:55 Nuo sutemų 
iki aušros. Kruvini Teksaso 
pinigai 00:45 Rokenro-
la 02:50 Pažinimo klubas 
03:15 Sveiki, aš Doris 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4/409s. 06:55 Či-
pas ir Deilas skuba į pagal-
bą 1/140s. 07:25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis 11/230s. 
07:55 Farai 13/8s. 08:55 
Legendinės legendos 
1/7s. 10:00 Meilės simfo-
nija 1/66,67s. 12:00 Svo-
tai 10 13:00 Pažadėtoji 

7/2162,2163,2164,2165s. 
15:00 Simpsonai 27/18,19s. 
16:00 TV3 žinios 213 16:25 
TV3 orai 213 16:30 TV Pa-
galba 14/40s. 17:55 Namų 
idėja su IKEA 2/8s. 18:30 
TV3 žinios 298 19:22 TV3 
sportas 1 19:27 TV3 orai 298 
19:30 Pokahonta 21:05 
Loganas 00:00 Namas 
gatvės gale 01:50 Palik-
tieji  03:45 Pragare  05:20 
Svotai 10 

BTV
06:25 CSI. Majamis (5) 
07:20 Mano virtuvė ge-
riausia (28) 08:40 Stoties 
policija (1) 09:40 Paskutinis 
faras (4) 10:35 Kobra 11 (8) 
11:35 Privatus detektyvas 
Magnumas (5) 12:35 Visa 
menanti (27) 13:35 Mano 
virtuvė geriausia (29) 14:55 
Stoties policija (2) 16:00 
Paskutinis faras (5) 17:00 
Info diena 17:30 Kobra 11 
(9) 18:30 CSI. Majamis (6) 
19:30 Amerikietiškos im-
tynės (41) 21:30 Trigubas 
X. Aukštesnis lygis 23:30 
Pragaro pasiuntinys 01:20 
Detektyvų istorijos (8)   

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 TV Eu-
ropa pristato. “Lietuvos 
gelmių istorijos” (4) 07:00 
Laikykitės ten 08:00 #Ne-
Spaudai 09:00 Greiti pietūs 
10:00 Atliekų kultūra 10:30 
Kaimo akademija 11:05 
„Šviesoforas” (2/20,21) 
12:10 „Bruto ir Neto” (3/47) 
12:40 „Meilė kaip mėnulis” 
(1/33,34) 13:45 TV parduo-
tuvė 14:00 Gyvenimas 
15:00 „Prokurorai” (1/12) 
16:00 Reporteris 16:20 
Sportas 16:28 Orai 16:30 
Oponentai 17:00 „Meilė 
kaip mėnulis” (1/35,36) 
18:00 Reporteris 18:45 
Sportas 18:55 Orai 19:00 
„Moterų daktaras“ (3/10) 
20:00 Reporteris 20:20 
Sportas 20:28 Orai 20:30 
Oponentai 21:00 Kitoks 
pokalbis su Edvardu Žič-
kumi 22:00 „Bruto ir Ne-
to” (3/47) 22:30 Reporte-
ris 23:20 Sportas 23:28 
Orai 23:30 „Pasaulio tur-
gūs“ (4). Tel Avivas 00:00 
„Moterų daktaras“ (3/10) 
01:00 „Meilė kaip mėnu-
lis” (1/35,36) 02:10 „Bruto ir 
Neto” (3/47) 02:30 „Proku-
rorai” (1/11) 03:30 Reporte-
ris 04:00 Sportas 

TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 
CSI kriminalistai 12/1205s.  
07:30 Einšteinas 2/10s.  

08:30 Rezidentai 4/101s.  
09:00 Gyvūnų manija 
4/7s.  09:30 Topmodeliai 
24/2407s.  10:30 Simpso-
nai 9/9,10s. 11:30 Univeras 
7/299,300s.  12:30 Vedęs ir 
turi vaikų 2/211,212s.  13:30 
Šaunioji įgula 2/14,15s.  
14:30 Televitrina 13 15:00 
Einšteinas 3/301s. 16:00 
CSI kriminalistai 12/1206s. 
17:00 Univeras 7/301,302s. 
18:00 Vedęs ir turi vaikų 
2/213,214s. 19:00 Šaunioji 
įgula 2/16,17s. 20:00 Rezi-
dentai 4/102,103s. 21:00 
Žinios 298 21:45 Sportas 
1 21:58 Orai 298 22:00 
Eurolygos rungtynės. Kau-
no “Žalgiris” – Vilerbano 
“ASVEL” 00:20 Holograma 
karaliui   

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Žaga-
rės vyšnių festivalis 2015. 
Koncertuoja Jurga Šedui-
kytė.  07:00 Kultūros die-
na  07:30 Šervudo padau-
ža Robinas Hudas 2  07:40 
Kaimynai piratai  07:55 44 
katės  08:20 Pasaulio lie-
tuvių žinios. Aktualijų pro-
grama 08:50 Maistas: tiesa 
ar pramanas? 2.Karnavalo 
linksmybės 09:15 Labas 
rytas, Lietuva  12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 
Kultūrų kryžkelė. Rusų ga-
tvė 12:40 7 Kauno dienos  
13:05 Mūsų miesteliai. Iš-
laužas. 2 d.  14:00 Gimę tą 
pačią dieną 14:55 Kino isto-
rija  15:40 Šimtas. Trumpos 
istorijos apie dvi Lietuvas. 
15:50 Premjera. Šervudo 
padauža Robinas Hudas 
2  16:00 Kaimynai piratai  
16:15 Premjera. 44 katės 
16:45 Premjera. Maistas: 
tiesa ar pramanas? 3  17:10 
Keistuolė 3  18:00 Kultū-
ros diena. 18:30 Gimę tą 
pačią dieną. Dokumentinė 
apybraiža 19:25 Skamban-
tys pasauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias – operos 
legenda Montserrat Ca-
balle (Ispanija) 20:20 Pir-
mą kartą 20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  21:20 
Sportas. Orai  21:30 Euro-
pos kinas. Dar ne viskas 
baigta 23:00 Klausimėlis 
23:15 Smaragdo miestas  
00:00 DW naujienos rusų 
kalba. 00:15 Dabar pasau-
lyje 00:45 Veranda. Progra-
ma apie aplinkos estetiką 
01:15 Žagarės vyšnių fes-
tivalis 2015 02:20 Sinatra. 
Viskas arba nieko  04:40 7 
Kauno dienos 05:05 Naci-
onalinė ekspedicija 
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06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Daiktų 
istorijos 07:00 Klausimė-
lis 07:25 Rikas, Oskaras ir 
vaiduokliai.Nuotykių ko-
medija 09:00 Labas rytas, 
Lietuva 09:30 Žinios. Orai. 
12:00 Pasaulio dokumen-
tika. Keisčiausi pasaulyje 
3.Gyvūnų šėlionės  12:55 
Pasaulio dokumentika. Ne-
įtikėtinos gyvūnų draugys-
tės 3.Geriausi žmogaus 
draugai  13:50 Džesika Fle-
čer 9  15:28 Loterija „Keno 
Loto“.” 15:30 Žinios. Orai  
15:45 Sveikinimų koncertas 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 Euromaxx 18:30 Va-
karas 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 Ište-
kėjusi už mafijos.Komedija 
00:55 Krydas: gimęs kovo-
ti.Sportinė drama 

06:40 Tomo ir Džerio šou 
(12) 07:05 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai (41,42) 
07:35 Šaunusis Skūbis-Dū 
(3) 08:05 Berniukas Blo-
giukas (8) 08:30 Pažinimo 
klubas 09:00 Ogis ir tara-
konai (29) 09:10 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (6) 09:35 
KINO PUSRyČIAI Dingęs 
Drakonas 11:30 Denis - 
grėsmė visuomenei. Nuo-
tykiai tęsiasi 13:05 Girtas 
meistras 2 15:10 PREMJE-
RA Miss XL 17:25 Kelionių 
panorama 17:55 Gyvūnų 
pasaulis 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 Orai 19:30 
SUPERKINAS Žvėrelių maiš-
tas 21:20 PREMJERA Taip, 
mes juodi 23:10 PREMJERA 
Diktorius 01:00 Pabėgimo 
planas 2 

TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 
Ančiukų istorijos 1/1s.  
07:00 Vėžliukai nindzės 
1/6s. 07:30 Aladinas 1/132s. 
08:00 Ančiukų istorijos 
1/2s. 08:30 Virtuvės isto-
rijos 10/8s. 09:00 Gardu 
Gardu 8/8s. 10:00 Būk 
sveikas! 2/8s. 10:30 Pen-
kių žvaigždučių būstas 7/8s. 
11:00 Misija: dirbame sau 
3/6s. 11:30 Magiškoji nosis 
13:55 Armijoje 15:45 Eks-
trasensai. Stipriausių mū-
šis 6 17:25 Aplink Lietuvą. 

Žmonės 1/8s. 18:30 TV3 ži-
nios 299 19:17 TV3 sportas 
1 19:22 TV3 orai 299 19:25 
Eurojackpot 43 19:30 Tur-
tuolis vargšas 2/8s. 21:00 
Katvės karalienė 23:40 
Žudikės maniakės užrašai 
01:25 Baudžiamasis būrys  
03:15 Išbadėjusių žaidynės  
04:35 Rouzvudas 2/14s.  

BTV
06:30 Laba diena 07:30 
Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (38) 08:30 
Laba diena 09:00 Baltijos 
galiūnų komandinis čem-
pionatas. Žagarė 10:05 Bry-
dės 10:40 Kalnų šventovė. 
Išgyventi Alpėse (1) 11:55 
Ekstremalūs išbandymai 
(8) 12:25 Būk ekstremalas 
(35) 12:55 Džeimio ir Dži-
mio kulinarinės dvikovos 
(3) 14:00 Anthonis Bour-
dainas. Nepažįstami kraštai 
(6) 15:00 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas (39) 
16:00 Nusikaltimų miestas 
(4) 16:30 Laisvės karžygiai 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Rytas - Šiauliai 19:30 
Muzikinė kaukė. Geriausieji 
22:05 MANO HEROJUS Įkai-
tas 00:50 AŠTRUS KINAS 
Košmaras Guobų gatvėje  

07:03 Programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „TV Euro-
pa pristato. Nepriklausomy-
bės kovų verpetuose. Ko-
vos su bolševikais“  07:55 
„TV Europa pristato. Nepri-
klausomybės kovų verpe-
tuose. Lietuva XIX - XX a. 
pradžioje“  08:30 „Pasaulis 
iš viršaus“ (1/9,2/1) 09:30 
Vantos lapas 10:00 „Kitoks 
pokalbis su D.Žeimyte“ 
10:30 „Pone prezidente” 
(1/1,2,3) 12:00 „Loch Neso 
byla“ (5,6) 14:00 Gyveni-
mas 15:00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu. N-7. 
16:00 Žinios 16:28 Orai 
16:30 „TV Europa pristato. 
Lietuvos sienų apsauga. 
Pasienio apsauga 13 - 15 
amžiuje“ (1) 17:00 Laikyki-
tės ten 18:00 Žinios 18:28 
Orai 18:30 „Pasaulis iš vir-
šaus“ (2/2) 19:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/11) 20:00 
Žinios 20:28 Orai 20:30 
„Šviesoforas” (2/22,23) 
21:30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi 22:30 
Žinios 22:58 Orai 23:00 
Laikykitės ten. Pokalbiai. I 
00:00 „Moterų daktaras“ 
(3/11) 01:00 „Pagrindinis 
įtariamasis“ (4/2) 

TV6
06:15 Televitrina 14 06:30 
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Jokių kliūčių! 2/210s.  07:30 
Iš peties 8/13s.  08:30 
Simpsonai 9/9s.  09:00 
Vienam gale kablys 20/42s.  
09:30 Statybų gidas 6/8s. 
10:00 Autopilotas 3/8s. 
10:30 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai 
28/2820s. 11:00 Šunys: 
nepaprastų gyvūnų šeima 
1/3s.  12:00 Jokių kliūčių! 
2/211s. 13:00 Beždžionės. 
Nepaprastų gyvūnų šeima 
1/1s. 14:00 Išlikimas 27/5s. 
15:00 Aliaskos geležinke-
liai 2/209s. 16:00 Iš peties 
8/14s. 17:00 Sandėlių karai 
7/19,20s. 18:00 Krovinių ka-
rai 5/3,4s. 19:00 Amerikos 
talentai 12/11s. 21:00 Žinios 
299 21:45 Sportas 1 21:58 
Orai 299 22:00 Dingti per 
60 sekundžių 00:20 Aukš-
čiausia pavara 22/1s.  

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Klausi-
mėlis 06:20 Duokim ga-
ro!  07:45 Auksinis protas 
09:00 Auto Moto 09:30 
Pradėk nuo savęs. Progra-
ma apie ekologiją 10:00 
Į sveikatą! 10:30 Smalsu-
mo genas. Mokslo žurna-
las 11:00 Kultūrų kryžke-
lė. Vilniaus albumas 11:30 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis 12:00 Kultūrų 
kryžkelė. Trembita 12:30 
Kultūrų kryžkelė. Rusų ga-
tvė 13:00 ARTS21 13:30 
Virsmas. Animacinis filmas 
13:40 Kaukai. Animacinis 
filmas 13:52 Pono Nakties 
laisvadienis. Animacinis 
filmas 13:55 Šviesa. Ani-
macinis filmas 14:03 OO. 
Animacinis filmas 14:10 
Grybų karas. Animacinis 
filmas 14:20 Naktis Man-
hatane. Česlovas Gabalis ir 
instrumentinis ansamblis 
„Vilniaus divertismentas“.” 
15:25 Klasikinė kontraban-
da. Solistai Jeronimas Milius 
ir Ieva Prudnikovaitė-Pitrė-
nė 15:50 Šešėlių frontas. 
Lietuvos žvalgyba 1918–
1940 16:30 Mūšio laukas. 
Visuomenės atsparumo 
skatinimo programa 17:00 
Klauskite daktaro  18:00 
Stambiu planu. Pokalbių 
programa 18:55 Pasaulio 
teisuoliai 19:40 Dauntono 
abatija 6.Serialas 20:30 
Panorama 20:52 Sportas. 
Orai 21:00 Į dienos šviesą.
Veiksmo trileris 23:05 Lilo ir 
Innomine koncertas 00:35 
Dabar pasaulyje 01:05 Eu-
ropos kinas. Dar ne viskas 
baigta.Drama 02:35 Pasau-
lio teisuoliai 



1� ŠEŠTADIENIS, 
�019 M. SPALIO 19 D., 
NAUjASIS gĖLUPIS SKELBIMAI

Maistines dideles bulves, ru-
gius, avis pjovimui ir auginimui. 
Tel.: (8 319) 41484 (vakare nuo 
19 val.), 8 671 42853.

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

Parduodami šiltnamiai su 
polikarbonato danga. Poli-
karbonato danga, stogeliai. 
Dabar taikomos akcijos. Ga-
rantija 10 metų. Tel.: 8 659 
08776, 8 604 98184.

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 ver-
šelius nuo 2 sav. iki 8 sav. 
amžiaus. Sveria el. svarsty-
klėmis. Atsiskaito vietoje, iš 
karto. Tel. 8 612 34503.

Vilniaus apskrities ūki-
ninkas nuolat perka 
arklius. Suteikia trans-
porto paslaugas.

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

ŽŪB „Žara“ perka kar-
ves, jaučius, telyčias. 
Atsiskaito iš karto.

Tvarko valstybines išmokas. 
Sveria el. svarstyklėmis. 
Pasiima patys. Tel.: 8 685 
86121, 8 699 57191.

S u p e r ka m e  ka r -
ves, bulius ir tely-
čias. KREKENAVOS 
AGRO FIRMOS supir-
kėja Olga Smailienė. 

Tel. 8 612 02125.

G e ra i  į m i t u s i u s , 
liesus ir traumuo-
tus  ga lv i jus  (AB 
„Krekenavos agro-
firma“ kainomis). 

Sveriame elektroninėmis 
svarstyklėmis. Atsiskaitome 
iš karto. Tel. 8 616 43646. 

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

Įmonė tiesiogiai galvijus 
aukščiausiomis ŽŪKB „Kre-
kenavos mėsa“ kainomis. Tel. 
8 613 79515.

A. Bagdono PĮ – brangiai ver-
šelius auginti. Moka 6–21 proc. 
Sveria el. svarstyklėmis. Pasii-
ma 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 (Ri-
čardas Lukauskas). 

Brangiai visoje Lietuvoje super-
kame galvijus: karves, jaučius, 
telyčias. Vežame į užsienį. At-
siskaitome vietoje. Tel. 8 615 
28106.

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, kaladė-
mis, rąsteliais). Prienuose 
atvežimas nemokamas. Tel. 
8 682 31133.

Sausas kapotas malkas laiko-
mas po stogu (vežame ir ma-
žais kiekiais), pušines atraižas, 
supjautas po 30 cm, statybinę 
medieną, malkines, voljerus 
šunims, sandėliukus, lauko tua-
letus, sūpynes, šulinių apdailas, 
mėsos rūkyklas. Atvežame. Tel. 
8 648 61061.

Įvairias malkas kaladėmis. Pri-
stato. Tel. 8 671 94231.

Sausas skaldytas pušines ir 
ąžuolines malkas. Atveža ir ma-
žais kiekiais. Tel. 8 609 14843.

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus 
ir baltarusiškus durpių brike-
tus. Tel. 8 677 44884.

REKLAMA

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

Išsinuomoja
Išsinuomoja arba perka dir-
bamos žemės Šilavoto, Les-
kavos, Klebiškio, Jiestrakio 
apylinkėse. Gali būti pieva, 
arimas, pūdymas ar apleista 
žemė. Siūlyti įvairius varian-
tus. Tel. 8 683 47763.

Automobiliai, dalys

Parduoda
Savivartį „Gaz-53“ (B/D, yra 
TA, tvarkingas, 1500 Eur). Tel. 
8 677 49813.

Perka
Superkame senus automobi-
lius, gali būti įvairios techni-
nės būklės: daužti, nevažiuo-
jantys, 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 super-
ka visų markių automobilius. 
Tinka ir nevažiuojantys. Tel. 8 
604 38726.

žemės ūkis

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

8 mėn. avinuką, mišrūnes avy-
tes ir Romanovų veislės avį. Tel. 
8 655 35350.

Romanovo veislės 3 avis Inga-
vangio k., Šilavoto sen., Prienų 
r. Tel. 8 683 12375.

Nebrangiai avis pjovimui. Gali 
paskersti. Tel. 8 600 41899.

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

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

Parduodami buvusios 
pieninės gamybiniai pas-
tatai, esantys nuomoja-

moje žemėje 2,8 ha ploto 
sklype. Adresas:  

Kęstučio g. 83, Prienuose.  
Tel. 8 686 55290.

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

Perka
Skubiai perku 1, 2, 3 ar 4 kam-
barių butus, gali būti su skolo-
mis. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 
642 33366.

Ieško pirkti garažą Prienuose 
arba šalia Prienų. Tel. 8 608 
79 862.

Ieško pirkti sodybos iki 15 km 
nuo Prienų. Gali būti vienkie-
mis. Tel. 8 684 73181.  

Brangiausiai Lietuvoje miš-
kus (brandžius, jaunus, mal-
kinius, iškirstus), žemes, 
sodybas. Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 676 41155.

Brangiai mišką (gali turėti 
bendrasavininkų, būti nea-
tidalintas, su skolomis, areš-
tuotas). Sutvarkau dokumen-
tus. Tel. 8 644 55355.

PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.

Tel. 8 682 61641.

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“).

3 kambarių butus
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 cen-
trinis šildymas, vandentiekis, 
kanalizacija, mūrinis garažas ir 
tvartas, 18 a žemės) Prienuose. 
Tel. 8 607 59331.

Nekilnojamas turtas
Vietiniai sertifikuoti nekilnoja-
mojo turto agentūros „21Am-
žius“ brokeriai parduos Jūsų 
butą, namą, žemę už aukš-
čiausią rinkos kainą! Išsa-
mios nemokamos konsultacijos 
telefonu, įvertinimas atvykus 
į vietą, dokumentų sutvarky-
mas. Dalyvaujame patvirtinant 
sandorius pas notarą. Tel. Prie-
nuose 8 683 91121.

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.
Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemė-

tvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičiog. 33-403, Kau-
nas) prašo atsiliepti Ireną Binkulienę ar įgaliotus asmenis. 
2019 m. spalio 29 d. 11.30-12.30 val. Jūs kviečiami atvykti 
Prienų r., Stakliškių sen., Pakrovų k. prie žemės sklypų (kad. 
Nr. 6953/0001:171 ir 6953/1:170) suderinti jų ribas su gre-
timais žemės sklypais (proj. Nr. 960-3 ir Nr. 960-6), kuriems 
nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.

Taip prašome atsiliepti mirusios Genovaitės Urbonienės 
turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis. 2019 m. spalio 
30 d. 10.30 val. Jūs kviečiami atvykti Prienų r., Stakliškių 
sen., Stakliškių k. prie paveldimo žemės sklypo (kad. Nr. 
6953/0003:109) suderinti jo ribas su gretimu žemės skly-
pu (proj. Nr. 964-1), kuriam nurodytu laiku bus atliekami 
kadastriniai matavimai.

Prašome atsiliepti Tadą Žilionį ar įgaliotus asmenis. 
2019 m. spalio 30 d. 10.30 val. Jūs kviečiami atvykti Prie-
nų r., Stakliškių sen., Stakliškių k. prie žemės sklypo (kad. 
Nr. 6953/0003:109), suderinti jo ribas su gretimu žemės 
sklypu (proj. Nr. 964-1), kuriam nurodytu laiku bus atlie-
kami kadastriniai matavimai. 

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius doku-
mentus, paveldėjimo dokumentus ar įgaliojimus. Pasiteir-
auti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir 
geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, Kaunas arba tel. 
8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus tęsiami.

Informuojame, kad 2019-10-29 d. 10.00 val. bus 
atliekami žemės sklypo (kad. Nr. 6958/0002:161), esan-
čio Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., kadastriniai 
matavimai. Kviečiame atvykti gretimo sklypo (kad. Nr. 
6958/0002:81) savininkus arba jų įgaliotus asmenis. 
Matavimus atliks UAB „Geodala“ matininkė Erika Pe-
truškevičiūtė, tel. 8 685 08308. Vasario 16-osios g. 6-
4, 44250 Kaunas. El.p. info@geodala.lt
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Atvešime durpių  

briketų, akmens  
anglių, pjuvenų  

briketų, granulių.  
KOKYBĘ  

GARANTUOJAME. 
Tel. 8 683 13463.

Viengubo pjovimo 2,5 cm storio 
ąžuolo lentas, natūraliai džio-
vintas 3 metus (3 m ilgio - 2,6 
kub. m, trumpesnes (įvairaus 
ilgio) - 1,4 kub. m). Tel. 8 699 
54179, info@skaidris.lt

Skubiai: magnetofoną su kolo-
nėlėmis (kasetė, kompaktai ir 
mp3), vyrišką sportinę striukę, 
alkūninį apsaugos ortopedinį 
įtvarą. Dovanoja vyriškas vasa-
rines kelnes, marškinėlius, mo-
terišką avalynę ir 2 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.

Šiltnamių g. �, �911� Prienai
Mob. tel.: (� ���)�����, (� ��0) �����.

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

Obuolių spaudykla spau-
džia ir pasterizuoja sultis. 
Mus rasite adresu: Juoda-
raisčio g. 18, netoli Klebiš-
kio. Tel.: 8 682 59897, 8 
618 65360.    

Paskolos!!! Turimų 
paskolų ir skolų refi-
nansavimas. Suteikiame 
paskolas ir refinansuojame 
turimas bei kt. skolas sumoje 
nuo 100 iki 10 000 eurų sumai, 
laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn. 
Palūkanos konkurencingai ma-
žiausios rinkoje. Konsultuojame 
pensijų kaupimo II - III pakopo-
je klausimais. Tarpininkas Ri-
čiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 
621263). Tel. 8 601 50935.

Paminklų, tvorelių, kapa-
viečių uždengimų gamyba. 
Betonavimas, montavimas, už-
pylimas skalda, senų kapaviečių 
restauravimas ir kiti akmens 
gaminiai. Nemokama konsul-
tacija. Tel. 8 686 96155.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦	 statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦	 geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦	 pastato ašių nužymėjimas,
♦	 žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.
UAB „GEONETAS“  

 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu

sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614 

38124. 

Kaminų įdėklai, gaminimas, 
montavimas, kaminų valy-
mas. Tel. 8 645 87304 (Vy-
tautas).

Profesionali stogdengių brigada 
atlieka visus stogo remonto, įren-
gimo darbus. Sudarome sąma-

tas, pristatome medžiagas, sutei-
kiame garantijas.  
Tel. 8 677 68382.

Gaminame betoną, kalkinį 
skiedinį, šulinio žiedus (nuo 
0,7 iki 3 m), įvairią gelžbe-
toninę produkciją. Vežame 
žvyrą, smėlį. Atliekame me-
talo tekinimo ir suvirinimo 
darbus. Tel. 8 687 95399.

Liejame pamatus, betonuoja-
me. Montuojame gipso kartoną, 
glaistome, dažome, kalame 
dailylentes, dedame visų tipų 
grindis, klojame plyteles, atlie-
kame santechnikos, elektros 
instaliacijos ir griovimo darbus. 
Klojame trinkeles. Lankstome 
skardas. Tel. 8 600 96399. 

Šlifuojame, dedame ir lakuoja-
me parketą, dengiame stogus, 
lankstome skardas, skardina-
me, šiltiname ir dažome namų 
fasadus. Statome karkasinius 
namus. Kasame pamatus, mūri-
jame, tinkuojame, betonuojame, 
montuojame tvoras, atliekame 
langų apdailą, montuojame lan-
gus ir duris. Tel. 8 620 85350.

Kokybiškai remontuojame 
butus: dažome, glaistome, klo-
jame 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, kanali-
zacijos. Komplektuojame me-
džiagas su nuolaidomis. Tel. 8 
640 39204.

Santechnikos darbai: vamz-
džių keitimas, metalinių vamz-
džių sriegimas, klozetų tvar-
kymas ir keitimas, nerūdijan-
čių kriauklių skylių gręžimas. 
Profesionalia įranga atkišu 
kanalizacijas. Katilų prijungi-
mas ir kiti santechnikos darbai. 
Atvykstu ir savaitgaliais bei į 
rajonus. Tel.: 8 684 55308 arba 
8 619 54866.

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

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

Remontuojame 
skalbykles, džiovy-
kles, el. virykles ir 
kt. Suteikiame ga-
rantiją, taikome

nuolaidas! Atvykstame į 
namus, dirbame ir savait-
galiais. Tel. 8 645 04370.

 

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

Suteikia garantiją. 

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

Remontuoju automobilius: 
tepalų keitimas, važiuoklės, 
variklio, suvirinimo ir smulkūs 
darbai. Tel. 8 602 64890.

AUTOMOBILIŲ REMONTAS. 
Kompiuterinė diagnostika, 
suvirinimo darbai, variklių, 

važiuoklės, duslintuvų, 
stabdžių sistemos remon-
tas ir kiti remonto darbai. 

Adresas: Vytenio g. 6, Prie-
nai. Tel. 8 678 75829.

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.

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

Atliekame įvairius žemės 
kasimo, lyginimo darbus: 
kasame, valome tvenkinius, 
darome pylimus, šlaitus, ly-
giname, 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. Griau-
nu senus pastatus ir dirbu kitus 
ūkio darbus. Tel. 8 677 22930.

Greitai ir kokybiškai MOBI-
LIUOJU GATERIU PJAUNAME 
medieną (iki 11 m ilgio) jums 
patogioje vietoje. Elektra ne-
būtina. Dirbame ir savaitgaliais. 
Tel. 8 657 57395, www.7verslai.
lt

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

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com
REKLAMA

Darbo skelbimai

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

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

Ieškomi pagalbiniai  
darbuotojai darbui  

Vokietijoje (Berlyne ir 
Rostoke).  

Visos soc. garantijos.  
B kategorija privalumas. 

Apmokama kelionė!  
Tel. +370 636 52171.

Vairuotojai ir nevairuojantys 
(turintys pasą) nuvairuoti len-
gvuosius automobilius į Ukrai-
ną. Tel. 8 608 55933.

Transporto įmonei reikalingi: 
VAIRUOTOJAI,  
turintys C arba  

C, CE kategorijas 
vietiniams ir tarptautiniams 

krovinių pervežimams. 
Atlyginimas 700-1700 Eur 

po mokesčių.  
Teirautis telefonu 

8 650 50615.

Kviečia
Jeigu turite problemų su alko-
holizmu, Jums gali padėti Birš-
tono anoniminių alkoholikų 
draugija. Susirinkimai vyksta: 
II, IV – 19 val., VII – 17 val., 
Birutės g. 10A („Carito“ ben-
druomenės namai), Birštone. 
Tel. 8 689 36747.

Renginiai
Spalio 22 d. 18 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – „Ge-
riausios 2019 metų KANŲ LIŪTŲ 
reklamos“. Bilieto kaina – 5 Eur. 
Beveik 2 valandų programoje 
– reklamos, jau įėjusios į istoriją, 
ateitį keičiantys kūrybiniai spren-
dimai ir istorijos, kurios nepaliks 
abejingų.

REIKALINGI  
Gamybos technologinių įrengimų 

aptarnavimo operatoriai  
Darbo pobūdis: gamybos linijos technologinių įrengimų priežiū-

ra bei valdymas; gaminamos produkcijos kokybės užtikrinimas; tech-
nologinės įrangos išrinkimas, valymas, plovimas, surinkimas; darbas 
pamainomis po 1� val.

Reikalavimai: techninis išsilavinimas (aukštesnysis, aukštasis); lai-
kantis maisto saugos ir kokybės reikalavimų atlikti gamybos procesų 
valdymą; atsakingumas; kruopštumas; darbštumas; gebėjimas dirbti 
komandinį darbą.

Mes jums siūlome: įdomų ir atsakingą darbą stabiliai veikiančio-
je įmonėje; tobulėjimo ir karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes; 
laiku mokamą atlyginimą; socialines garantijas.

Atlyginimas: �00–1000 Eur, atskaičiavus mokesčius, po bando-
mojo laikotarpio. �00–�00 Eur bandomuoju laikotarpiu. Priklauso nuo 
rezultatų.

Kreiptis tel. 8 656 22104.
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Spalio 19 d.
ŠEŠTADIENIS

Tarptautinė archeologijos 
diena

Saulė teka 07:53
leidžiasi 18:14

Dienos ilgumas 10.21
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Akvilinas, Izaokas, Paulius, 

Geisvilas, Kantrimė, Kleopatra, 
Laura, Povilas

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Spalio 20 d.
SEKMADIENIS

Pasaulinė statistikos diena
Tarptautinė virėjų diena

Saulė teka 07:55
leidžiasi 18:12

Dienos ilgumas 10.17
Delčia (22 mėnulio diena)

Irena, Gedas, Deimina, Adeli-
na, Adelė

Tinkamas laikas sėti: 
lapines petražoles, krapus, ka-
lendras, pankolius, špinatus, 

salotas, lapinius burokėlius, sa-
lierus, porus, saulėgrąžas, laiš-
kinius svogūnus, agurkus, smi-

drus, kopūstus (ir žiedinius).
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Spalio 21 d.
PIRMADIENIS

Fotonikos diena
Pasaulinė orumo diena

Saulė teka 07:57
leidžiasi 18:10

Dienos ilgumas 10.13
Delčia (23 mėnulio diena)

Uršulė, Raitvilas, Gilanda, Hilia-
ras, Vilma

Tinkamas laikas sėti: 
lapines petražoles, krapus, ka-
lendras, pankolius, špinatus, 

salotas, lapinius burokėlius, sa-
lierus, porus, saulėgrąžas, laiš-
kinius svogūnus, agurkus, smi-

drus, kopūstus (ir žiedinius).
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Spalio 22 d.
ANTRADIENIS

Tarptautinė mikčiojimo su-
pratimo diena

Saulė teka 07:59
leidžiasi 18:07

Dienos ilgumas 10.08
Delčia (23 mėnulio diena)

Donatas, Malvina, Severinas, 
Viltaras, Mingedė, Aliodija, 

Severas

Spalio 23 d.
TREčIADIENIS

Molekulės diena
Tarptautinė snieginio leopar-

do diena
Saulė teka 08:01
leidžiasi 18:05

Dienos ilgumas 10.04
Delčia (24 mėnulio diena)
Sanginas, Ramvydė, Odilija

Spalio 24 d.
KETVIRTADIENIS

Jungtinių tautų organizaci-
jos diena

Pasaulinė informacinių tech-
nologijų plėtros diena

Tarptautinė klimato kaitos 
diena

Saulė teka 08:03
leidžiasi 18:03

Dienos ilgumas 10.00
Delčia (25 mėnulio diena)

Antanas, Daugailas, Švitrigailė, 
Rapolas, Gilbertas

VANDENS TEMPERATŪRA

+9 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+12 KAUNO MARIOS 
+12 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+11 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

42KAUNE 
nSv/val. 

41ALyTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8123 nSv/val. 
ČERNOByLIO AE 
8510 nSv/val. 

Žmogui žalinga dozė - 50 mln. nSv/val.
1986 m. Černobylio AE jų fiksuota 300 mlrd. 
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.

At
sa

ky
m

ai

Šio kryžiažodžio atsakymas – 
TROMBONAI

Savaitė istorijos puslapiuose

1���m. spalio 19 d.: Lenkija ir Kry-
žiuočių ordinas sudarė II Torū-

nės taiką.

19��m. spalio 19 d.: Kinija atliko pir-
mąjį branduolinio ginklo ban-

dymą.

1���m. spalio 20 d.: Pasirašyta Kė-
dainių sutartis, pagal kurią LDK 

nutraukė uniją su Lenkija ir sudarė uniją su 
Švedija.

19�0m. spalio 21 d.: įkurta Valstybinė 
filharmonija.

109�m. spalio 21 d.: Prasidėjo pirmasis 
Kryžiaus žygis.

1�0�m. spalio 21 d.: įvyko Trafalgaro 
mūšis prie gibraltaro sąsiaurio, 

kuriame anglų eskadra (�� linkorai ir � frega-
tos), vadovaujami admirolo Horeišijaus Nel-
sono, sutriuškino jungtinį prancūzų ir ispanų 
laivyną (�� linkorai ir � fregatos).

19��m. spalio 21 d.: Miuncheno 
„Deutsches Museum“ profesorius 

Valteris Bauersfeldas pirmą kartą pademons-
travo planetariumą.

19��m. spalio 21 d.: A. Hitleris pasirašė 
slaptą įsakymą parengti Vokietijos 

kariuomenę visai Čekoslovakijai ir Klaipėdos 
kraštui okupuoti.

1���m. spalio 22 d.: žygimantas Au-
gustas iškilmingai įžengė į Lietu-

vos Didžiosios Kunigaikštystės sostinę Vilnių 
kaip Lietuvos Didysis Kunigaikštis, tuo patvir-
tindamas Didžiojo Kunigaikščio nepavaldumą 
Lenkijos siuzerenui ir Lietuvos atskirumą;

19�0m. spalio 22 d.: Lietuvos Steigia-
masis Seimas sudarė Mažąjį sei-

mą, o pats dėl Lenkijos agresijos prieš Lietuvą 
laikinai nutraukė darbą.

1�9�m. spalio 22 d.: Paryžiuje pirmą 
kartą žmogus išbandė parašiutą.

1���m. spalio 22 d.: Anglijoje per reg-
bio rungtynes pirmą kartą naudo-

tas dirbtinis aikštės apšvietimas.

1��9m. spalio 22 d.: amerikiečių iš-
radėjas Thomas Alva Edison sė-

kmingai išbandė pirmąją kaitinamąją elek-
tros lempą.

19��m. spalio 22 d.: Anglų išradėjas 
Česteris Karlsonas išrado sauso 

elektrostatinio spausdinimo būdą, kuris vėliau 
imtas vadinti kserografija. Po dvejų metų jis už-

patentavo išradimą. 19�0 pabaigoje prekyboje 
pasirodė pirmieji kopijavimo aparatai.

1991 m. spalio 23 d.: Paleistas SSRS 
Valstybės Saugumo komitetas 

(KgB), užsiiminėjęs žvalgyba, kontržvalgyba 
bei vykdęs masines represijas, organizavęs po-
litinius procesus prieš „liaudies priešus“.

�00� m. spalio 23 d.: Maskvoje teatrą 
užgrobė čečėnų teroristai. Įkaitais 

tapo miuziklo „Nord-Ost“ žiūrovai. 1�9 iš ��0 
įkaitų žuvo Rusijos specialiosios paskirties pa-
jėgoms šturmavus pastatą.

1�1�m. spalio 24 d.: įsteigta Medinin-
kų vyskupija.

1��� m. spalio 24d.: pradėjo veikti Ni-
dos švyturys.

19�� m. spalio 24 d.: priimtas Radijo 
tarifo įstatymas, kuriuo Lietuvoje 

įvestas radijo abonentinis mokestis; už asme-
ninį radijo imtuvą nustatytas 100 litų per me-
tus mokestis.

19��m. spalio 24 d.: įkurta jungtinių 
Tautų Organizacija.

19��m. spalio 25 d.: Amerikos firma 
„Tappan Company“ pirmą kartą 

pristatė mikrobangų krosnelę.
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SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 10, 16, 19, 
36, 37, 39

Vikingo skaičius: 01

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 4323269.50€  0
6 429581.00€ 0
5+1 16037.00€ 1
5 586.50€ 5
4+1 83.50€ 42
4 8.00€ 283
3+1 4.50€ 752
3 1.50€ 5155
2+1 1.25€ 5017
2 0.75€ 36764
500 Eur - 030 031 200, 030 042 236, 
030 061 950, 030 166 722, 030 236 
022, 030 238 588, 030 288 934, 030 
428 412, 030 506 319, 030 530 634

KITO TIRAŽO PROGNOZĖ: 5,6 mln. Eur

Atsakymai


