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Spalio 21–24 d. Europos 
Parlamento sesija Strasbū-
re iš tikrųjų buvo neeilinė 
ir ne itin lengva. 

Sesijos metu buvo tvirti-
namas 2020 metų biudžetas 
priimti sprendimai dėl bičių, 
diskutuota klausimu dėl kli-
mato kaitos, tačiau, ko gero, 
vienas svarbiausių klausimų 
– Turkijos kariniai veiksmai 
Sirijos šiaurėje.

Elementaru, kad vis garsiau 
skambantis konfliktas turė-
jo būti įvertintas ir Europos 
Sąjungos parlamento. Ko ge-
ro, šis karinis konfliktas būtų 
eilinis, jau nieko nebestebi-
nantis, bet prisiminus ką tik 
Gruzijoje bei Ukrainoje pra-
ūžusias  „taikdariškas“ sve-
timtaučių karines operacijas 
ir sugretinus su panašia ope-
racija Lietuvoje prieš 80 me-
tų, daugėja... ne, ne klausimų, 
o absurdo.

Niekam ne pa-
slaptis, kad Sirija 
beveik nuo pat 2014 
metų sukilimo ben-
dradarbiauja su Ru-
sija ir jos padedama 
sugebėjo išsaugoti 
autoritarinį režimą. 
Taip pat niekam ne 
paslaptis, kad pasta-
ruoju metu su Rusija 
nuoširdžiai bendrau-
ja ir Turkija. Rodos, 
nieko baisaus – tai 
pietrytinis, lietu-
viams tolimas ir neaktualus 
regionas, tačiau daug detalių 
verčia suklusti. 

Pirmoji nerimą kelianti de-
talė, ko gero, yra tai, kad vos 
prieš metus pykčio purslais 
apie bjaurią Europą bei Rusiją 
taškęsis JAV prezidentas Do-
naldas Trumpas ėmė ir per-
sigalvojo. JAV kariuomenės 
atitraukimas iš Šiaurės Sirijos 

tėra ledkalnio viršūnė. 
Dar šiemet JAV nutraukė 

naujausių savo naikintuvų 
pardavimo Turkijai progra-
mą, nes Turkijos prezidentas 
Recepas Tayyipas Erdoganas, 
po nepavykusio perversmo at-
radęs į JAV vedančius galus, 
staiga pakeitė savo simpatijas 
ir perskirstė jas labiau į Rytus 
nei Vakarus. Sutaręs iš Rusi-
jos pirkti raketinius komplek-
sus S-400, Turkijos preziden-
tas įvarė ne tik politinį, bet ir 
ekonominį pleištą tarp Turki-
jos ir JAV. Kaip JAV reaga-
vo? Tyla. Turkija draugauja 
su Rusija ir JAV tam neprieš-
tarauja, tik... neduos naikin-
tuvų. Tačiau JAV prezidentas 
pateikė siurprizą, leisdamas 
„taikdariškai“ Turkijos misi-
jai pradėti karinius veiksmus 
Šiaurės Sirijoje – Sirijos kur-
dų teritorijoje, kurioje gyve-
nantys kurdai daugelį metų 
siekė autonomijos nuo auto-
kratiško Sirijos prezidento. 
Negana to, kaip tik kurdai 
buvo vieni pagrindinių Euro-
pos ir JAV sąjungininkų ko-
vojant su teroristinės Islamo 
valstybės pajėgomis Sirijoje. 
Sutriuškinus Islamo valstybę, 
būtent kurdų teritorijoje buvo 
įkalinti tūkstančiai teroristų ir 
su jais susijusių asmenų. Pra-

sidėjus karinei Turkijos opera-
cijai, kalėjimai liko be apsau-
gos ir tie patys sunkiai gaudyti 
teroristai pabiro į laisvę.

Vėlgi būtų galima į nie-
ką nekreipti dėmesio, jei ne 
pora keistų faktų. Pirmasis 
faktas – Turkija priklauso 
Šiaurės Atlanto Sutarties Są-
jungai (NATO). Antrasis fak-
tas – Turkija siekia narystės 

Europos Sąjungoje (ES). Ir 
štai čia prasideda įdomiau-
sia vieta. Lietuva priklauso ir 
NATO, ir ES. Vadinasi, Tur-
kija teoriškai yra „to pačio, 
europietiško, kraujo“. Tačiau 
Turkijos karinė invazija į jai 
nepatinkantį etninį kitos vals-
tybės regioną, kurį ji puolė 
su Sirijos ir Rusijos palaimi-
nimu, parodė, kad ES propa-
guojamas tautinis įvairumas 
Turkijai nė motais. Nė motais 
ir pati ES, nes jokių perspėji-
mų ir nepasitenkinimo Turki-
jos prezidentas negirdėjo nei 
prieš operaciją, nei jai prasi-
dėjus. Dar įdomesnė yra JAV 
prezidento pozicija.

D. Trumpas vos prieš metus 
teigė, kad kurdai yra tikri JAV 
partneriai ir visada už pagalbą 
naikinant Islamo valstybę (IS) 
išliks JAV draugais. Tačiau 
šio spalio viduryje JAV kari-
nės pajėgos JAV prezidento 
įsakymu atitrauktos, kurdai 
pavadinti „amžinu konflik-
tu, į kurį kištis neverta“ ir 
išreikštos simpatijos Sirijos, 
Rusijos bei Turkijos karinei 
koalicijai Sirijos viduje. Kas 
atsitiko? Kodėl nuolatiniai 
priešai tapo draugais? Ir nuo 
kada JAV, kovojanti už žmo-
nių laisvę, pripažįsta valsty-
bės karinių pajėgų viršenybę 

prieš civilinę val-
džią? JAV prezi-
dentas, be abejonės, 
turi planą. Tik klau-
simas, kas glūdi jo 
paskutiniuose pus-
lapiuose? Neabe-
jotinai, kaip vizija 
yra įvardijama am-
žina laimė ir taika, 
tačiau koks kelias 
veda iki jų?

Nuolat JAV pre-
zidento eskaluoja-
ma Europos pro-
blema dėl silpnų 

karinių pajėgumų ir skatini-
mas jas didinti, keisti tylūs 
susitarimai su Šiaurės Korė-
ja ir tylūs pasikalbėjimai su 
Rusijos prezidentu, konflik-
tas su Kinija bei Meksika ir 
įvairūs išsišokimai pasaulinės 
politikos fone rodo du daly-
kus. Pirmasis – politinės įta-

Vyriausybė ir streikuoti grasinanti mo-
kytojų profsąjunga nesutaria, ar teisiškai 
galioja valdžios pažadas kitąmet kelti pe-
dagogų algas.

Ginčas verda dėl šiemet liepą sutartų 2017 
metais pasirašytos švietimo ir mokslo šakos 
kolektyvinės sutarties pakeitimų, numatančių 
įvairių grandžių pedagogų atlyginimų augimą. 
Jiems įgyvendinti kitąmet reikėtų papildomai 
skirti 117,6 mln. eurų.

Lietuvos švietimo ir mokslo darbuotojų pro-
fesinė sąjunga paskaičiavo, kad kitų metų vals-
tybės biudžeto projekte Vyriausybė įgyvendina 
šių įsipareigojimų tik už 55,5 mln. eurų.

Apkaltinusi Vyriausybę nevykdant savo įsi-
pareigojimų, ši Egidijaus Milešino vadovauja-
ma profsąjunga ketina streikuoti lapkričio pa-
baigoje, jeigu per biudžeto svarstymus Seime 
neįvyks joks proveržis.

„Tai, kas yra pasiūlyta (Vyriausybės), yra pa-
sityčiojimas“, – BNS sakė E. Milešinas.

Į profsąjungos pusę stojo ir Seimo švietimo 
ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jo-
vaiša, registravęs siūlymą kitų metų biudžete 
švietimui papildomai skirti 70 mln. eurų.

Parlamentaras teigė, kad neatsitrauks nuo 
savo reikalavimo, tačiau reikalui esant sieks 
kompromiso, nes dabartinė pedagogų padė-
tis yra prasta.

„Kišame milijardus atskirties mažinimui, bet 
atsakykime sau į klausimą: kas yra vienintelis 
ir tikras atskirties mažinimo garantas? Tai to-
bulas švietimas kaime, miestelyje ar mieste“, 
– BNS sakė E. Jovaiša.

„Mokytojai ir dėstytojai turi galvoti, kaip 
geriausiai suteikti žinias, o ne kaip išgyven-
ti ir pasirūpinti savo vaikais. Esu giliai tuo 
įsitikinęs ir būtent šis įsitikinimas kuria man 
prioritetus kalbant apie kitų metų biudžetą“, 
– pridūrė jis.

Šiemet finansavimas Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijai yra 1 mlrd. 237 mln. eurų, 
Vyriausybė siūlo jį kitąmet didinti iki beveik 
1 mlrd. 280 mln. eurų.

Vyriausybės atstovai sako, kad suderėti 
sutarties pakeitimai negalioja, nes jiems turi 
pritarti Finansų ministerija ir visas Ministrų 
kabinetas.

Spalio 1 dieną Švietimo ministerija registra-
vo Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo būtų 
įgaliota pasirašyti atnaujintą kolektyvinę sutar-
tį su naujais įsipareigojimais. Vyriausybėje šis 
projektas dar nebuvo svarstytas.

„Atnaujintos sutarties projektas buvo pateik-
tas aprobuoti Vyriausybei, tačiau, kol nebus 
gautas Finansų ministerijos pritarimas, atnau-
jinta sutartis negali būti pasirašyta“, – BNS 
sakė švietimo ministro Algirdo Monkevičiaus 
atstovas spaudai Kęstutis Butvydas.

Pats ministras trečiadienį Seimo komitete 
tvirtino, kad sumanymų dėl pedagogų darbo 
užmokesčio kėlimo nepavyko įgyvendinti Vy-
riausybei nusprendus kitais metais daug pinigų 
skirti socialinėms reikmėms. BNS
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S. Skvernelis: jeigu situacija Seime nesikeis, 
vienintelė išeitis – pirmalaikiai rinkimai
Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis teigia, kad jeigu 
situacija Seime nesikeis, vienintelė išeitis yra pirmalaikiai 
rinkimai.  Po valdančiųjų nesėkmingo bandymo atstatydinti 
V. Pranckietį „valstiečių“ vadovas Ramūnas Karbauskis 
pripažino, kad nebeaišku, ar valdantieji turi daugumą.

VMI: alkoholio akcizų pajamos šiemet 
augo 8,8 proc.
Alkoholio akcizų pajamos per šių metų devynis 
mėnesius išaugo beveik 9 procentais. Tai didžiąja dalimi 
lėmė vasario mėnuo, kaip prieš stipraus alkoholio 
akcizo tarifo padidinimą nuo kovo pradžios, verslas 
didino šių gėrimų atsargas.

Susitikimuose su ūkininkais aptartos žemės ūkio 
aktualijos
Spalio 22 d. įvyko pasku-
tinis iš Prienų r. savivaldy-
bės administracijos vado-
vų inicijuotų susitikimų 
su ūkininkais seniūnijose, 
kuriuos organizavo Žemės 
ūkio skyrius. Juose daly-
vavusi administracijos di-
rektorė Jūratė Zailskienė 
sako, kad tokie susitikimai 
taps tradiciniai, vyks bent 
keletą kartų per metus, 
jie padės lengviau spręsti 
ūkininkams rūpimus klau-
simus.

Prie diskusijų su ūkinin-
kais taip pat prisijungė admi-
nistracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Algis Marcinke-
vičius, seniūnijų seniūnai, 
administracijos Žemės ūkio 
skyriaus specialistai. 

Susitikimų metu buvo pri-
statyta rajono žemės ūkio si-
tuacija, Žemės ūkio skyriaus 
vedėja Aušra Tamošiūnienė 
ir specialistai supažindino 
ūkininkus su Kaimo plėtros 
rėmimo fondu, naujausiais 
pasikeitimais bei naujų įkai-
nių taikymu už techninę že-
mės ūkio technikos apžiūrą, 
ūkininkai buvo kviečiami 
pasitikrinti pasėlių deklara-
cijų duomenis bei atnaujin-
ti valdas, taip pat teikti pra-

šymus dėl vilkų padarytos 
žalos atlyginimo, paraiškas 
ūkiniams gyvūnams, išsky-
rus kiaules, taip pat naujai 
technikai įsigyti. Padėkota 
ūkininkams, prižiūrintiems 
pakeles prie savo valdų, pa-
raginti visi ir toliau rūpintis 
aplinka, tausoti ir prižiūrėti 
kelius, kuriais važiuoja žemės 
ūkio technika.

Ūkininkai bei kiti seniūni-
jų gyventojai pakviesti sekti 
Aplinkos projektų valdymo 
agentūros ir Savivaldybės 
informaciją apie planuoja-
mą teikti valstybės paramą 
biokuro katilams pasikeisti 
ir saulės elektrinėms įsireng-
ti. Kitų metų sausio mėnesį 
bus skelbiami kvietimai teikti 
paraiškas. 

Susitikimų metu informuo-
ta, kad bus tvirtinama nauja 
Kultūros, sporto, jaunimo ir 
bendruomenės veiklos akty-
vinimo programa, kurioje nu-
matyta remti ir skatinti edu-
kacinių programų įgyvendi-
nimą kaime. Administracijos 
direktorė ragino ūkininkus 
pasinaudoti plačiomis gali-
mybėmis – kurti edukacijas, 
suteikti galimybę vaikams 
ir suaugusiems daugiau su-
žinoti apie gyvenimą kaime, 
susipažinti su jo aplinka, gal 
net prisiliesti prie sodinimo, 

derliaus rinkimo darbų, pati-
riant dalyvavimo ir pažinimo 
džiaugsmą. „Jeigu tik bus idė-
jų ir noro, Savivaldybės spe-
cialistai patars, pakonsultuos 
dėl dokumentų rengimo“, – 
paaiškino J. Zailskienė.

Susitikimuose su ūkinin-
kais naujienas pristatė Prie-
nų žemės ūkio konsultavimo 
biuro konsultantas Mindau-
gas Norkevičius, šiuo metu 
einantis biuro vadovo par-
eigas. Jis siūlė ūkininkams 
aktyviai naudotis biuro tei-
kiama informacija dėl doku-
mentų tvarkymo, verslo eko-
nomikos, buhalterinės aps-
kaitos, kompleksinių auga-
lininkystės, gyvulininkystės 
ir kitų paslaugų. Akcentuota, 
kad šiais metais ūkininkai 
dar gali pasinaudoti parama 
trims skirtingoms priemo-
nėms, skirtoms smulkiems 
ūkininkams. Susitikimuose 
dalyvavę Maisto ir veterina-
rijos tarnybos atstovai kal-
bėjo apie tinkamą gyvulių 
ženklinimą.

Visi ūkininkai buvo kvie-
čiami į tradicinę „Metų ūkio“ 
šventę gruodžio mėnesį, taip 
pat raginami kitais metais 
drąsiau dalyvauti „Metų ūkio“ 
konkurse. 

Prienų r. savivaldybės  
informacija

Prevencijos akcijos – veiksminga priemonė 
apsisaugoti nuo gaisrų 
Atvėsus orams, išauga gais-
rų, kylančių dėl krosnių, 
židinių bei dūmtraukių 
įrengimo ir eksploatavi-
mo taisyklių pažeidimų, 
skaičius. 

Nors prieš šildymo sezoną 
visiems individualių namų 
gyventojams būtina išvaly-
ti suodžius iš dūmtraukių ir 
krosnių, ne visi tuo pasirūpi-
na. Todėl tradiciškai spalio–
gruodžio mėnesiais Prienų 
r. savivaldybė kartu su Kau-
no priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos (PGV) Prienų prieš-
gaisrine gelbėjimo tarnyba 
(PGT), pasitelkę UAB „Prienų 
butų ūkis“, vykdo akciją „Kū-
renkime saugiai“. 

Akcijos tikslas – padėti ap-
sisaugoti nuo gaisrų, kylan-
čių dėl krosnių įrengimo ir 
jų eksploatavimo taisyklių 
pažeidimų, labiausiai pažei-
džiamai visuomenės daliai 
– socialiai remtinoms šei-
moms, vienišiems asmenims. 
Tokiems asmenims (pagal 
Prienų r. savivaldybės socia-
linių paslaugų centro pateik-
tą sąrašą) padedama išvalyti 
būstų dūmtraukius, taip pat 
dalinami informaciniai lanks-
tinukai, aiškinama, kaip eks-
ploatuoti krosnis, kada ir kaip 
valyti kaminus, taip pat įver-
tinama elektros instaliacijos 
būklė, informuojama, kaip 
elgtis, kad nekiltų gaisras, ir 
ko imtis jam kilus. Iki metų 
pabaigos planuojama išvalyti 
daugiau nei 40 kaminų. 
Vyksta akcija „Gyvenkime 

saugiai“
Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos 
inicijuota gaisrų prevencijos 

akcija „Gyvenkime saugiai“ 
Prienų rajone vyksta visus 
metus. Ją organizuoja Prie-
nų priešgaisrinė gelbėjimo 
tarnyba ir Prienų r. savival-
dybė bendradarbiaudamos 
su Prienų socialinių paslaugų 
centru. (Šiais metais Prienų 
rajono ir Birštono savivaldy-
bėse aplankyta beveik 1600 
gyventojų). 

Akcijos metu Prienų mies-
to ir rajono gyventojams 
nemokamai įrengiami dū-
mų detektoriai, pirmenybę 
teikiant vienišiems, senes-
niems, sunkiau gyvenan-
tiems žmonėms, specialistai 
aiškina, dėl kokių priežas-
čių gali kilti gaisras, kaip nuo 
jo apsisaugoti, kur kreiptis 
nelaimės atveju. Kaip teigė 
Prienų r. savivaldybės admi-
nistracijos Bendrojo skyriaus 
vyriausiasis specialistas Ro-
mas Trakymas, šiais metais 
Prienų r. savivaldybė iš civili-
nės saugos organizavimo lė-
šų įsigijo 250 dūmų detekto-
rių. Tiems, kurie planuoja įsi-
gyti autonominį dūmų detek-
torių ir dar tik renkasi, Prienų 
PGT vyriausiasis specialistas 
Darius Giraitis pataria at-
kreipti dėmesį, kad jis būtų 
sertifikuotas, tai yra pažen-
klintas CE ženklu, kas rodo, 
jog įrenginys kokybiškas. 

Specialistų patarimai
*Kūrenant židinį ar krosnį 

nenaudoti šlapių malkų. Deg-
damas šlapias kuras kur kas 
greičiau užkemša dūmtrau-
kius. Šlapios malkos labiau 
rūksta, išskirdamos labai li-
pnų, ant sienelių nusėdantį 
kondensatą. Kad iš krosnies 
pakuros iškritusios žarijos 
neuždegtų grindų, būtina 
prie jų prikalti skardos la-
pą arba įrengti nedegų pa-
grindą. 

*Negalima malkų ir kitų 
degių medžiagų džiovinti 
bei laikyti ant krosnių arba 
arti jų, palikti atvirų pakuros 
durelių. Kol kūrenasi kros-
nis, nereikėtų išeiti iš namų, 
draudžiama patikėti jų prie-
žiūrą mažamečiams vaikams. 
Pavojų gyvybei kelia ne tik 
ugnis, bet ir kūrenimo metu 
susidariusios smalkės.

*Patariama gyventojams 
įsirengti dūmų detektorius 
ir atsargiai elgtis su ugnimi: 
nerūkyti lovose, nepalikti  ne-
užgesintos nuorūkos, neleisti 
vaikams žaisti su degtukais, 
naudotis tik techniškai tvar-
kingais elektriniais buitiniais, 
šildymo prietaisais. 

*Primenama – kilus gaisrui 
ar įvykus kitai nelaimei, ne-
delsiant kviesti ugniagesius 
gelbėtojus bendruoju pagal-
bos telefonu 112.

Prienų r. savivaldybės  
informacija
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ES narės pritarė siūlymui atidėti „Brexit“, 
bet nenutarė dėl naujos datos
Europos Sąjungos narės trečiadienį iš principo pritarė 
siūlymui atidėti Didžiosios Britanijos išstojimą iš bloko, 
turėjusį įvykti iki šio mėnesio pabaigos, bet kol kas 
nenustatė naujos datos, pranešė vienas Europos šaltinis.

JAV diplomatas: Sirijoje pabėgo per 100 
kurdų kalintų IS džihadistų
Sirijos šiaurėje tvyrant chaosui dėl Turkijos įsiveržimo 
iš regione esančių sulaikymo centrų pabėgo iš viso 
daugiau kaip 100 džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ 
(IS) narių, trečiadienį pareiškė vienas aukšto rango JAV 
pareigūnas.

Mintimis 
dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja 
Laima Duoblienė

Ar Lietuvoje išrinkti europarlamentarai 
tinkamai atstovauja savo šaliai? Ar 
žinote apie jų darbus  
ir iniciatyvas?

Aldona Ulinauskienė

Nemanau, kad mūsų iš-
rinktieji labai stengiasi dėl 
Lietuvos. Jie žiūri tik savo in-
teresų. Juk atlyginimus gau-
na labai didelius. O ką jie ten 
veikia, nežinome beveik nie-
ko. Gal tik apie V. Blinkevi-
čiūtę kiek daugiau girdima, 
o kai kurių kitų europarla-
mentarų mes net pavardes 
užmiršome.  

Darius Žilinskas 

Gal jie ten ir daro kažką, bet 
mes Lietuvoje mažai apie jų 
darbus girdime – juk nežino-
me, nei kokius Lietuvai nau-
dingus įstatymus svarsto, nei 
apie ką pasisako. Matyt, dir-
ba ramiai, tyliai, juk alga „ei-
na“. Apie nuveiktus darbus 
pradedame girdėti tik prieš 
naujus rinkimus. Aš neišvar-
dinčiau visų Lietuvoje išrink-
tų europarlamentarų pavar-
džių. Bet mes net nežinom, 
ką tas lietuviškas vienuolik-
tukas, net jei ir būtų vienin-
gas, galėtų iškovoti Lietuvai, 
ar turi svarų žodį. 

Elvyra Kamarauskienė

Tiksliai nežinau, ką Lietu-
vos atstovai veikia Europos 
Parlamente. Mažai girdėti 
apie jų darbus. Man patinka 
V. Andriukaitis ir V. Blinkevi-
čiūtė, jie turi patirties ir sten-
giasi dėl Lietuvos. Manau, 
kad dalis europarlamenta-
rų nori į Briuselį dėl geres-
nės algos. 

Antosė Rutkauskienė

Manau, kad dauguma į Eu-
ropos Parlamentą išrinktųjų 
nieko rimto neveikia – tik 
atbūna tuos metus. Labai ti-
kiuosi, kad Virginijus Sinke-
vičius nepadarys gėdos Lie-
tuvai – jaunas, energingas, 
ką galės, tą pasieks, kad jo ku-
ruojamoje srityje būtų nau-
dos ir Lietuvai. Iki šiol dirbu-
sieji Europos Parlamente ir 
Komisijoje dėl Lietuvos ne-
padarė nieko – elektra pas 
mus brangiausia, žemdirbiai 
mažiausiai išmokų gauna. 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
2019 m. spalio 31 d. 10 val.

1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 
birželio 27 d. sprendimo Nr. T3-188 „Dėl veiklos, ku-
ria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuo-
tų pajamų mokesčio dydžių nustatymo“ pakeitimo

2. Dėl išmokos seniūnaičiui dydžio nustatymo ir se-
niūnaičio išlaidų, susijusių su jo veikla, apmokėjimo 
ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo 

3. Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos akty-
vinimo programos lėšų skyrimo ir jų panaudojimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo

4. Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės admi-
nistracijai įsigyti tarnybinius lengvuosius automo-
bilius

5. Dėl pritarimo projektui „Vandentiekio tinklų bei 
vandens gerinimo įrenginių statyba Naujosios Ūtos 
kaime“

6. Dėl projekto „Vandentiekio tinklų bei vandens ge-
rinimo įrenginių statyba Naujosios Ūtos kaime“ veiklų 
projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pa-
vedimo Prienų rajono savivaldybės administracijai

7. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020 metų prio-
ritetinių krypčių patvirtinimo

8. Dėl atstovų delegavimo į Prienų rajono verslo 
tarybą

9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 

m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų 
rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtini-
mo“ pakeitimo

11. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir dispo-
nuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono Jiezno para-
mos šeimai centrui

12. Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų 
r. Šilavoto pagrindinei mokyklai

13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. 
balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-126 „Dėl negyve-
namųjų patalpų panaudos Alytaus apskrities vyriau-
siajam policijos komisariatui“ pakeitimo

14. Dėl atstovų delegavimo į Nepriklausomų kandi-
datų į savivaldybės valdomų įmonių valdybos narius 
atrankos komisiją

15. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto ir sociali-
nio būsto nuomos tvarkos aprašų patvirtinimo

16. Dėl mokesčio už daugiabučių namų bendrojo 
naudojimo objektų administravimą ir nuolatinę tech-
ninę priežiūrą surinkimo

17. Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, 
nuomos ir naudojimo Prienų rajono savivaldybės val-
domose bendrovėse, viešosiose ir biudžetinėse įstai-
gose taisyklių patvirtinimo

18. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 
m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-271 „Dėl Prienų 
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro tei-
kiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

Informacinis pranešimas
Informacija apie rengiamą Prienų rajono savivaldy-

bės strateginį plėtros planą (analizė, įžvalgos)
_________________

Tarybos sprendimų projektai skelbiami Savival-
dybės interneto svetainėje www.prienai.lt, skyriuje 
„Tarybos posėdžių darbotvarkės“.

kos pasaulinis žemėlapis yra 
perbraižomas. Ir jis perbrai-
žomas ne sudarant sąjungas, 
bet supriešinant visus, trum-
pai tariant, sėjant chaosą. O 
ką atneša chaosas? Tuomet 
prisireikia stiprios rankos, kad 
jis būtų suvaldytas. Žinoma, 
karine galia. Štai tuomet ir 
iškyla tik stiprūs šalių vado-
vai, pajėgus derėtis su kito-
mis valstybėmis. Pavyzdžiui, 
Rusijos prezidentas Vladimi-
ras Putinas, JAV prezidentas 
Donaldas Trumpas, jaunasis 
Šiaurės Korėjos vadovas, ne-
nuspėjamas ir stipriai su svei-
ku protu prasilenkiantis. Ir kas 
svarbiausia – viso to fone nu-
blanksta civiliai piliečiai, nes 
jie tampa tik valstybės mėsa 
patrankoms. Nebent žmonės 
spėtų tai suvaldyti.

JAV prezidento keistas el-
gesys parodo dar vieną labai 
paprastą ir elementarų daly-
ką. Prezidento rinkimų šūkis 
„pirmiausia – Amerika“ ne-
buvo tik šūkis. Jis ir reiškė, 
kad Amerikai nusispjauti ant 
kitų, laikas iš visko turėti nau-
dos. Ir nemažos. Jeigu Euro-
pa galvoja, kad yra saugi nuo 
kito pasaulinio karo, ji klysta. 
Ji bus saugi tik tol, kol galės 
garantuoti naudą JAV arba pa-
ti bus pajėgi pasirūpinti savo 
saugumu. 

JAV prezidentas pasiuntė 
aiškią žinią – Amerikai rei-
kalingi žemės resursai, o ne 
„kažkokios“ tautos. Preziden-
to atvirai išreikštas nepasiten-
kinimas, kad JAV pajėgos yra 
ten, kur neturėtų būti, aiškiai 
parodo JAV poziciją – tegul 

Labirintai

dauginasi ir skerdžia vieni 
kitus, svarbiausia – ne mūsų 
kieme. Ir nereikėtų stebėtis 
šia pozicija. Antrojo pasauli-
nio karo metais, iki pat atakos 
Perl Harbore, JAV pozicija 
buvo tokia pati. Kol konflik-
tas nepaliečia jų, kam eikvoti 
resursus?

Spalio 23 d. Turkijos klau-
simas buvo svarstomas ir Eu-
ropos Parlamente. Iš daugiau 
nei 600 parlamentarų posėdy-
je dalyvavo apie 50, tarp jų ir 
Lietuvos europarlamentarai 
Petras Auštrevičius bei Juo-
zas Olekas. 

Posėdžio metu paaiškė-
jo tai, kas ir taip buvo aišku. 
Turkija pradėjo etninį valymą, 
aukos jau skaičiuojamos, puo-
lami civiliniai objektai. Turki-
jos prezidentas, kuris nuolat 
„ant blakstienų“ statė Euro-
pos Sąjungą dėl migracijos, 
visiškai nekreipia dėmesio į 
jokius raginimus. Nors siūlo-
ma įvesti sankcijas, bet ir taip 
aišku, kad jos nepadės. Ko 
gero, emocingiausiai pasiro-
dė italas Angelo Ciocca (ne 
veltui italai – karštakošiai), 
kuris metė Europos parlamen-
tarams turkų dovanotą šoko-
ladą į salės vidurį šaukdamas, 
kad tegul Turkijos prezidentas 
pasiima atgal tą kruviną šoko-
ladą. Buvo siūlymų ir išmesti 
Turkiją iš derybų dėl stojimo 
į Europos Sąjungą. Tačiau 
dauguma išreiškė dvejones, 
kad viskas baigsis dar vienu 
derybų ratu ir Europos Sąjun-
gos neįgalumu.

Panašu, kad taip ir bus, nes 
Europa silpsta, ar nenorėda-
ma, ar nebeturėdama jėgų 
perimti pasaulio lyderystės į 
savo rankas. Liko tik JAV ir 
Rusija.
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Britanijoje tiriamas 39 žmonių gyvybių 
pareikalavęs incidentas
Didžioji Britanija pradėjo didelio masto tyrimą dėl 
nužudymo, vieno vilkiko šaldomoje priekaboje trečiadienį 
radus 39 žmonių lavonus.  Policija nurodė, kad vilkikas į šalį 
atplaukė keltu iš Belgijos uostamiesčio Zebriugės.

JAV atšauks sankcijas Turkijai 
JAV prezidentas trečiadienį paskelbė, kad Vašingtonas 
pradės naikinti Turkijai įvestas sankcijas, ir pagyrė 
pasienyje su Sirija paskelbtų paliaubų sėkmę. Turkija 
įsiveržusi į Sirijos kurdų teritoriją, atakavo jų pajėgas, 
kurios buvo pagrindinės JAV sąjungininkės triuškinant 
Sirijoje džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“.

NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS

parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 

ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-10-18 apie 14.47 val. 
gautas pranešimas, kad Bal-
bieriškio sen., Balbieriškio 
mstl. Pušyno g. pamiškėje 
galimai deginamos atliekos. 
Pilietis saugiu atstumu nuo 
pastatų degino ir prižiūrėjo 
sugrėbtas gamtines atlie-
kas.  

2019-10-18 vakare, 18.44 
val., gautas pranešimas, kad 
Šilavoto sen., Klebiškio k., 
Draugystės g. dega elektros 
transformatorinė. Elektros 
pastotėje kibirkščiavo elek-
tros laidai, budėta, kol atvyko 
ESO darbuotojai ir išjungė 
elektros tiekimą.

2019-10-19 gautas vyriškio 
(g. 1991 m., gyv. Kazlų Rūdos 
sav.) pareiškimas, kad 2019-
10-18 apie 22.40 val. Prienų 
r. sav. jam sėdant į automobilį 
sustojo kitas automobilis, 
iš kurio keleivio pusės prie-
kio išlipęs jaunuolis sudavė 
rankos kumščiu vieną kartą 
į veido sritį. 

 2019-10-19 apie 1.40 val. 
Prienuose, gyvenamojo 
namo miegamajame, konf-
likto metu, neblaivus (2,27 
prom. alkoholio) vyras (g. 
1968 m.) smurtavo prieš 
neblaivią (2,43 prom. al-
koholio) sugyventinę (g. 
1967 m.), sukeldamas fizinį 
skausmą. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2019-10-19 apie 22.20 val. 
Prienų r. sav. neblaivus (1,58 
prom. alkoholio) vyras (g. 
1957 m.) namuose smurtavo 
prieš neblaivią (2,17 prom. 
alkoholio) sugyventinę (g. 
1974 m.). Vyras sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę. 

Knyga ,,Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo artimieji“ 
bus pristatyta Prienų krašto muziejuje
Lapkričio 9 d. (šeštadienį) 
12 val. Prienų krašto mu-
ziejuje vyks renginys, skir-
tas Prienų apylinkių parti-
zanams: Povilui Buzui-Žve-
jui, Jurgui Krikščiūnui-Rim-
vydui, Kazimierui Pinkvar-
tai-Dešiniui pagerbti. Taip 
pat  jame bus pristatoma  
knyga ,,Jurgis Krikščiūnas-
Rimvydas ir jo artimieji“. 

Leidinys skiriamas Lie-
tuvių chartijos 70-mečiui, 
prof. Jurgio Krikščiūno 125-
osioms ir J. Krikščiūno-Rim-
vydo 100-osioms gimimo 
metinėms paminėti. Daly-
vaus Punsko ,,Aušros“ lei-
dyklos direktorius Sigitas 
Birgelis, knygos sudarytoja 
Rita Pauliukaitienė ir  ben-
draautoriai. 

Knygoje ,,Jurgis Krikščiū-
nas-Rimvydas ir jo artimieji“ 
atskleidžiami Lietuvos istori-
jos atspindžiai per vienos gi-
minės – kilusių iš Ašmintos 
Kriščiūnų – likimų prizmę. 19 
amžiaus pradžioje pagal Na-
poleono kodeksą išlaisvintie-
ji nuo baudžiavos Užnemu-
nės ūkininkai, ėmę laisviau 
gyventi, suprato išsilavini-
mo vertę ir pradėjo leisti į 
mokslus savo vaikus. Švie-
timo misijos šiame krašte 
ėmėsi vyskupas Mykolas 
Pranciškus Karpavičius. 
Devynioliktojo amžiaus 
antroje pusėje Rusijos im-
perinė valdžia, keršydama 
lietuviams už 1863 m. su-
kilimą, uždraudžia lietu-
višką spaudą, bet Matas 
ir Agnė Krikščiūnai slap-
tai, knygnešių platinamai, 
literatūrai įsigyti pinigų 
negaili. Sunkiai dirbdami 
jie suteikia galimybę įgyti 
aukštąjį išsilavinimą net 
keturiems savo sūnums, 
tikėdamiesi, kad vaikai gy-
vens šviesiau ir laimingiau 
negu ankstesnės kartos. 
Nors kiti keturi jų vaikai 
buvo tik minimaliai pra-
lavinti, bet Lietuvos patri-
otai buvo visi aštuoni ir tai 
įrodė savo laikysena An-
trojo pasaulinio karo bei 
pokario metais, nesusitai-
kydami su okupacija. Švie-

susis nepriklausomos Lietu-
vos laikotarpis 1918–1940 
m. buvo labai produktyvus 
aukštuosius mokslus baigu-
siems broliams Matui, Anta-
nui, Jurgiui, Juozui Krikščiū-
nams, ir jie įnešė svarų in-
dėlį stiprindami Tėvynę. Ne 
mažiau ši giminė pasiaukojo 
ir gindama Lietuvos laisvę. 
Partizanais tapo nepriklau-
somybės metais užaugę Ka-
zimieras Banionis-Klajūnas, 
Vytautas Krikščiūnas-Mikas, 
Jurgis Krikščiūnas-Mažiukas 
ir Jurgis Krikščiūnas-Rimvy-
das. Daugumai giminaičių te-
ko pabėgėlių ar tremtinių da-
lia. Jurgis Krikščiūnas-Rimvy-
das pasipriešinimo okupan-
tams kelią pasirinko nuo pat 
1940 metų, kaip ir daugelis jo 
kovos draugų. Jis buvo idea-
listas, išsilavinęs ir jautrus 
žmogus, darbštus, atkaklus, 
atsakingas, mokėjo pajuo-
kauti neužgaudamas. Turėjo 
meninių polinkių, bet nesu-
reikšmino savo talentų, atli-
ko tas laisvės kovos užduotis, 
kurias jam skyrė vadai, steng-
damasis įvykdyti jas kuo ge-
riau. Ne visada pasisekdavo, 

bet jis atkakliai viską pradė-
davo iš pradžių. Jurgis mylė-
jo savo artimuosius, buvo jų 
išsiilgęs, tačiau kovos draugų 
nepaliko, nors tokia galimybė 
1947 m. buvo. Artimiausi jam 
miško broliai buvo Juozas 
Lukša-Daumantas, Adolfas 
Ramanauskas-Vanagas, Lion-
ginas Baliukevičius-Dzūkas, 
Juozas Gegužis-Diemedis, ir 
Rimvydas jų neapvylė. Jur-
gio Krikščiūno tėtis, pulki-
ninkas Antanas Krikščiūnas, 
Lietuvos kariuomenės štabo 
Topografijos skyriaus virši-
ninkas, jeigu būtų sulaukęs, 
tikrai būtų didžiavęsis savo 
sūnumi, nors ir nebaigusiu 
geodezijos studijų Vytauto 
Didžiojo universitete, bet ta-
pusiu vienu iš aštuonių Lie-
tuvos laisvės kovų karžygių. 
Būtų didžiavęsis ne tik savo 
sūnumi, bet ir savo moki-
niais, bendradarbiais Anta-
nu Kučingiu-Kalvaičiu, Jonu 
Žemaičiu-Vytautu, Vladu Ba-
ciuška-Žmogumi, Kazimieru 
Pypliu-Mažyčiu, Juozu Stra-
vinsku-Kardu ir kitais.

Prienų krašto muziejaus 
informacija 
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Susitikimo proga į PAR atskrido du Rusijos 
strateginiai bombonešiai
Į Pietų Afrikos Respubliką (PAR) trečiadienį atvyko vizito 
du rusų strateginiai bombonešiai Tu-160. Sočyje antradienį 
prasidėjo pirmasis Rusijos ir Afrikos viršūnių susitikimas, 
kuriame dalyvauja 43 iš 54 Afrikos valstybių lyderiai, o 
kitoms šalims atstovauja kiti aukšto rango pareigūnai.

Estija kitais metais regionų plėtrai skirs 
70 mln. eurų
Estija regionų plėtrai 2020 metais ketina skirti 70 mln. 
eurų, įskaitant 17 mln. eurų valstybės lėšų, 43 mln. 
eurų, gautų iš išorės finansavimo šaltinių, bei 10 mln. 
eurų lėšų, uždirbtų iš anglies dioksido išmetimo kreditų 
pardavimo.

„/.../ O man žiedai purienų – mėlyni!“
Spalio 18-tąją į knygos „Mė-
lynos purienos“ pristatymą 
Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešojoje biblioteko-
je lankytojai pradėjo rink-
tis  neįprastai anksti: gal 
norėdami suspėti susipa-
žinti su neseniai biblioteką 
pasiekusia ir dar nespėta 
perskaityti nauja poezijos 
ir dainų knygele, gal norė-
jo apie knygą ir jos autorių 
pasišnekučiuoti su kitais 
ankstyvaisiais  žiūrovais, o 
gal tikėdamiesi dar iki ren-
ginio susitikti ir užkalbinti 
knygos autorių – juk tiek 
daug jaunystės prisimini-
mų iš anų, seniai seniai pra-
bėgusių, mokyklinių  metų 
ne vieną renginio dalyvių 
sieja su nekantriai lauktu 
svečiu. 

O svečias, tądien lankęsis 
bibliotekoje – Liudvikas Nar-
cizas Rasimas, prieniškiams 
geriau žinomas Rasimavi-
čiaus pavarde. Jis – kraštietis, 
„Žiburio“ gimnazijos abituri-
entas, teisininkas, Kovo 11-
osios Akto Signataras.  Tokį jį 
visi pažįsta. Tačiau tą vakarą 
jis buvo kitos: Jis buvo poe-
tas, kompozitorius, dailinin-
kas, nes knygelėje „Mėlynos 
purienos“, kurią Liudvikas 
Narcizas Rasimas padova-
nojo kiekvienam į renginį at-
ėjusiam prieniškiui, – eilės, 
natos, piešiniai – daugeliui 

nežinoma ir nepažįstama 
kūrybiškoji Narcizo Rasimo 
asmenybės pusė.  

Knygelė nedidelė, jauki, ją 
vartant užvaldo įspūdis, kad 
skaitai seniai pradėtą rašyti 
(ir, greičiausiai, vis dar tebe-
rašomą) dienoraštį. Ne, grei-
čiau jo fragmentus, nes tarp 
įrašų – tai ilgesnės, tai trum-
pesnės pauzės, lyg kas būtų 
lapus išplėšęs, ar laikas išblu-
kinęs iki neįskaitomų kai ku-
riuos įrašus. Bet ir iš šių fra-
gmentų, keliaujant vaizdais ir 
garsais, dėliojasi gyvenimas. 
Ir labai aiški kryptis: „IŠ–Į“. Iš 
jaunatviško nerūpestingumo, 
valiūkiškų šėlionių ir roman-
tiškų svajonių, per pirmųjų 
patirčių slenksčius, svajas, 
nusivylimus ir naujas viltis, 
į gyvenimo pilnatvę. Nuolat 
su trupučiu nerimo ar neti-

krumo, lyg sūpuoklėse besi-
sūpuojančių su viltingumu, 
tikėjimu ir gyvenimo meilės 
svaiguliu. Kiekvienas eilė-
raštis, piešinys ar daina – šio 
maršruto „IŠ–Į“ stotelė – kū-
ryboje sustingę gyvenimo 
fragmentai nuo 1955-ųjų dar 
gimnazijos suole, iki 2012-
ųjų (tais metais parašytas 
paskutinysis knygelėje įdė-
tas tekstas). Nuo Prienų, kur 
prabėjo mokykliniai metai, 
iki Palangos, į kurią nuvedė il-
gas ir prasmingas gyvenimas. 
Nuo pirmojo, beveik vaikiško 
eilėraštuko linksmo ir lengvo 
ritmo: „Žaliam miške gegutė 
jau kukuoja. / Gandrai jau 
skraido virš plačių lankų, / 
Tu neliūdėk mokyklos juodas 
suole, / Kad vėl tave aš vieną 
palieku.“, iki gyvenimiškos iš-
minties, kūrybinės brandos ir 

žodžio gelmės: „Pavasaris – 
regiu melsvas purienas. / Ne-
matė jie purienos mėlynos. / 
Dabar einu per pilną turgų 
vienas / Triukšmingame take 
apsvaigęs nuo tylos.“

Pokalbis apie tai, kas „Mėly-
nose purienose“ „sudėta“, bu-
vo jaukus, draugiškas. Auto-
rius mielai dalinosi prisimini-
mais apie aplinkybes, kurios 
lėmė vieno ar kito kūrinio 
atsiradimą, skaitė eilėraščius, 
padainavo ir savo sukurtų 
dainų. Narcizo Rasimo dainų 
atliko ir renginyje dalyvavusi 
dainuojamosios poezijos atli-
kėja Lijana Sarnickienė. Kar-
tu su autoriumi jos atlieka-
mos dainos „Nida“ priedainis 
netikėtai suskambo choru – ir 
visus užliejo bendrystė, nos-
talgija, santūrus susitikimo 
su gerai pažįstamu, tik seniai 
matytu, draugu džiaugsmas, 
o nuskambėjus paskutinia-
jam šios dainos akordui ir 
padėkoms Signatarui Liudvi-
kui Narcizui Rasimui už tai, 
kad sutiko atvykti į Prienus ir 
pradžiuginti prieniškius savo 
kūryba, nusidriekė ilgiausia 
eilė norinčių ne tik gauti auto-
riaus autografą knygelėje, bet 
ir dar kartą susitikti žvilgsniu, 
persimesti nors vienu kitu 
trumpu sakinuku, kuriame, 
kad ir trumpame, ilgas prisi-
minimų kelias į ten, kur puri-
enos – mėlynos...

Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešosios bibliotekos me-

todininkė Dalia Bredelienė

„Sūpavimas“ ir „IR: 132 eilėraščiai“  
arba sūpavimasis tarp teksto ir eilėraščio
Spalio 22-oji – ypatinga die-
na, tokia diena, kokių retai 
tepasitaiko eilinio skaityto-
jo gyvenime. 

Prienų Justino Marcinke-
vičiaus viešosios bibliotekos 
„GURMANŲ RESTORANE“ tą-
dien dienos pietūs buvo „švie-
žios“ knygos „Sūpavimas“ ir 
„IR: 132 eilėraščiai“, o biblio-
tekoje susirinkę išpuoselėto 
literatūrinio skonio skaitymo 
gurmanai turėjo ne tik puikią 
progą „paragauti“ šviežių, dar 
spaustuvės dažais kvepian-
čių, knygų, bet ir susitikti su 
šių knygų autoriais – dviem 
žinomais Lietuvos rašytojais, 
eseistais,  literatūros kritikais, 

daugelio literatūrinių premijų 
laureatais Gintaru Bleizgiu ir 
Aidu Marčėnu, apie kuriuos 
poetas Rimvydas Stanke-
vičius yra sakęs, kad jie yra 
„legendiniai Lietuvos poetai, 
prie kurių spiečiasi tiek po-

ezijos medučio nešėjai, tiek 
jo ragautojai“. Susitikimas su 
šiomis išskirtinėmis asmeny-
bėmis buvo puiki proga arti-
miau susipažinti, pabendrau-
ti, pasikalbėti, pasidžiaugti 
naujausiomis jų knygomis 

„Sūpavimas“ ir „IR: 132 eilė-
raščiai“, išgirsti pačių autorių 
skaitomus prozos tekstus ir 
eilėraščius, juolab, kad dauge-
lis susirinkusiųjų pristatomų 
knygų dar nebuvo nė pavartę, 
nes jos skaičiuoja pirmąsias 
savo išėjimo iš leidyklų die-
nas ir savaites. 

Poetai kalbėjosi apie pasau-
lį, gyvenimą, laiką, būtį, buvi-
mą, rašymą ir kūrybą, apie 
„Kodėl? Kur esu? Iš kur esu? 
Iš kur ateina žmonės? Kur 
nueina? Iš kur ateina žodžiai 
ir kodėl reikia juos pasakyti? 
(„Sūpavimas“, psl. 164). Atsa-
kymas paskutiniajame – 364-
ajame puslapyje: „/.../ reikia 
įveikti pasaulį ir laiką: būti.“

Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešosios bibliotekos in-

formacija

Mano žalioji palangė

Nuolat Lietuvoje organi-
zuojami konkursai skati-
nantys vaikų kūrybiškumą, 
tačiau norinčių išbandyti 
savo jėgas ir tapti sodinin-
ku, gėlininku, daržininku 
tokių konkursų vyksta tik 
vienas, kuris pavadintas 
„Mano žalioji palangė“.

Konkursą nuolat organi-
zuoja Lietuvos mokinių ne-
formaliojo švietimo centras. 
Nemuno kilpų regioninio 
parko direkcija tradiciškai 
kiekvienus metus organizuo-
ja panašų konkursą, kuriame 
dalyvaudavo  Prienų ir Birš-
tono savivaldybių  darželiai,  
o šiais metais pakvietėme 1-
7 klasių moksleivius. 

Konkurso tikslas –skatin-
ti domėjimąsi augalais ir jų 
panaudojimo galimybėmis. 
Kiekviena dalyvaujanti kla-
sė savarankiškai pasirenka  
augalų rūšis ir kūrybiškai  
panaudoja užaugusius dai-
gelius. Augalų pasirinkimas 
šių metų konkurse buvo pla-
tus: nuo įvairių žydinčių au-
galų iki daržovių. Augalų au-
ginimo procesas ilgas, todėl 
reikia ne tik vietos kur juos 
auginti, bet ir kantrybės pri-
žiūrėti. Dalyvauti  konkurse 
norą  pareiškė  keturių mo-
kyklų klasės: Birštono gim-
nazijos 3 a klasė- auklėtoja 
Roma Malinauskienė, Išlau-
žo pagrindinės mokyklos 
dienos centras- auklėtojos 
–Gintarė Šilingienė ir Aušra 
Balkūnienė, Pakuonio pa-
grindinės mokyklos „Ežiu-
kų“ grupė su pagalbininkais 
8-9  klasės moksleiviais-mo-
kytojos Regina Eidukevičienė 
ir Vita Jančiauskienė, Prienų 
„Revuonos“ pagrindinės mo-
kyklos specialiojo ugdymo 
skyriaus 5-7s klasė –moky-
toja Vida Petrulionienė. 

Kiekvienos klasės galimy-

bės skirtingos tačiau galutinis 
rezultatas vienodas- gautas 
derlius. Dalyvaujančios kla-
sės išradingai panaudojo sa-
vo klasės palanges, o kam jų 
pritrūko sukūrė pakabinamą 
daržą. Savo išaugintomis gė-
lėmis papuošė mokyklos gė-
lynus, o daržovių sodinukus 
parsinešė į namus tolimes-
niam derėjimui. Taip moks-
leiviai sužino iš kur ant mū-
sų stalo atsiranda daržovės ir 
kaip auginamos gėlės, kurios 
papuošia vasaros metu gėly-
nus ir balkonus. 

Dalyvavusios klasės kon-
kurse turėjo pateikti savo 
veiklų pristatymus, o komi-
sijai reikėjo išrinkti nugalėto-
jus. Apžiūrėjusi komisija pri-
statymus negalėjo vieningai 
išrinkti nugalėtojų, nes visi 
dalyviai kūrybiškai augino sa-
vo daržą ant palangės, puošė 
savo mokyklos gėlynus ir au-
gino daržoves, kurias suvalgė 
vasaros metu šeimos nariai. 
Darbai atlikti, todėl nuspręs-
ta visas dalyvavusias klases  
apdovanoti padėkos raštais 
ir rudeniškais prizais. 

Visą informaciją kaip se-
kėsi mokykloms sėti, sodinti 
ir panaudoti rasite interneti-
niame puslapyje: www. ne-
munokilpos.lt

NKRP direkcijos vyr. spe-
cialistė R.Milušauskienė
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Rusijos ir Turkijos susitarimas griauna Sirijos 
kurdų savivaldos svajonę
Juodosios jūros kurorte Sočyje Turkijos ir Rusijos antradienį 
pasiektas susitarimas, numatantis Sirijos šiaurės rytinės 
dalies padalijimą, skambina laidotuvių varpais kurdų 
autonomijos siekiui. Užuot parėmusios tokį projektą, JAV 
apskritai traukiasi iš Sirijos, žlugdydamos šį siekį.

Teismas nusprendė, kad A. Veryga 
viršijo įgaliojimus nustatydamas vaistų 
išdavimo tvarką
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 
trečiadienį nutarė, kad sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga viršijo įgaliojimus nustatydamas 
kompensuojamųjų vaistų išdavimo tvarką. 

pia širdis siekti gėrio, tiesos 
ir vienybės. Apaštalų darbų 
knyga, pasakodama apie 
pirmąjį Bažnyčios surinki-
mą, mus moko sinodišku-
mo metodo, sakė popiežius. 
„Šventajai Dvasiai ir mums 
pasirodė teisinga“ (Apd 15 
,28), – sakoma į Antiochiją 
pasiųstame apaštalų laiš-
ke. Tai ir yra sinodiškumas, 
veikimas kartu su Šventąja 
Dvasia.

Prašykime Viešpatį, kad 
stiprintų visų krikščionių, 
o ypač vyskupų ir kunigų, 
troškimą siekti vienybės 
ir būti už ją atsakingiems, 
sakė popiežius baigdamas 
katechezę.  Tepadeda Vieš-
pats mums kalbėtis, klausy-
ti, darniai gyventi su mūsų 
tikėjimo broliais ir su kitais 
žmonėmis. Liudykime, kad 
Bažnyčia yra džiugi daugy-
bės vaikų motina.

VATICANNEWS

Ir katalikai juokiasi...
Vienas žmogus nugyveno 

atsiskyrėlio gyvenimą ant 
Nektos kalno tarp sniegy-
nų bei ledo ir visą gyvenimą 
kentė nuo šalčio. Galiausiai, 
jam atkeliavus prie rojaus 
vartų, jį pasitikęs šv. Petras 
pasakė:

– Bičiuli, tu nugyvenai ti-
krai šventą gyvenimą, būk 
pasveikintas ir užeik.

Po kelių dienų šis sutikęs 
Petrą sako:

– O didysis iš apaštalų, tu-
riu prisipažinti, kad čia, ro-
juje, tarp debesų ir žvaigž-
džių yra beprotiškai šalta.

– Jei nori, galiu palydėti 
tave į skaistyklą.Ten tikrai 
gerokai šilčiau.

Taip ir įvyko. Bet ir ten ne-
paliaudamas kaleno danti-
mis, tad pasikvietęs Petrą 
paprašė:

– Norėčiau persikelti į 
pragarą, gal ten pagaliau 
sušilsiu.

Šv. Petras, gerai pažino-
damas tą žmogų, nedrįso 
prieštarauti. Rytojaus dieną 
jis pats nusileido į pragarą 
pasižiūrėti, ar tas atsisky-
rėlis nepersigalvojo. Vos tik 
pravėręs pragaro duris, iš-
girdo riksmą.

– Greičiau uždaryk duris, 
šaltis eina.

tų atvira visiems, jei nebūtų 
„išeinanti“ – ji nebūtų Baž-
nyčia, sakė popiežius. Baž-
nyčios durys visada turi būti 
atviros visiems.

Tokia nuostata gana greit 
sukėlė tam tikrų problemų. 
Pradžioje apaštalai skelbė 
Kristų žydams, bet dabar 
į Bažnyčios duris pradėjo 
belstis ir pagonys. Krikščio-
nių bendruomenės nariai 
susipriešino: vieni pritarė 
pagonių priėmimui, kiti rei-
kalavo, kad pagonys pirma 
atsiverstų į judaizmą ir tik 
po to būtų priimti į Kristaus 
mokinių  bendruomenę. 
Pirma hebrajiškos apeigos, 
apipjaustymas, ir tik po to 
krikštas.

Spręsdami ginčą Paulius 
ir Barnabas kreipėsi į Jeru-
zalėje gyvenančius Bažny-
čios vyresniuosius. Jie su-
šaukė pasitarimą, kuris ta-
po pirmuoju istorijoje Baž-

nyčios susirinkimu. Reikėjo 
išspręsti rimtą teologinę, 
pastoracinę ir teisinę pro-
blemą: koks turi būti tikė-
jimo į Kristų ir Mozės įsta-
tymo laikymosi santykis. 
Lemiamą žodį tarė Petras 
ir Jokūbas – pirmosios Baž-
nyčios „kolonos“. Jie pasiūlė 
nereikalauti iš pagonių api-
pjaustymo, o tik atmesti sta-
bmeldystę. Po to sekė disku-
sija, kurios metu ir kiti pri-
tarė siūlymui. Jis buvo ratifi-
kuotas į Antiochiją pasiųstu 
„apaštališkuoju laišku“.

Pasak Pranciškaus, Je-
ruzalės susirinkimas mus 
moko, kaip su meile ir tiesa 
spręsti nesutarimus. Baž-
nytinis konfliktų sprendi-
mo metodas – tai dialogas, 
dėmesingas įsiklausymas 
į tai, ką kiti sako, kantrybė, 
klusnumas Šventajai Dva-
siai. Tai ji – Šventoji Dvasia 
– padeda nebūti užsidariu-
siems, įveikti įtampą, įkve-

Bendroji audiencija: 
sinodiškumas – ne-
sutarimų sprendi-

mo metodas
Tęsdamas katechezę apie 

Apaštalų darbų knygą, tre-
čiadienio bendrosios audi-
encijos metu popiežius kal-
bėjo apie tą lemtingą anks-
tyvosios Bažnyčios gyveni-
mo momentą, kai Dievo ka-
ralystės skelbimas išėjo už 
žydų tautos ribų.

Apaštalų darbų knyga 
pasakoja, kad Paulius, po jį 
perkeitusio susitikimo su 
Jėzumi, Barnabo tarpinin-
kavimo dėka buvo priim-
tas į Jeruzalės krikščionių 
bendruomenę. Vis dėlto 
ne visi palankiai jį sutiko, 
dėl to jis nusprendė ke-
liauti į savo gimtąjį miestą 
Tarsą. Prie Pauliaus netru-
kus prisijungė ir Barnabas. 
Prasidėjo nauja ilga Dievo 
Žodžio skelbimo kelionė. 
Pirmiausia jiedu sustojo Si-
rijos Antiochijos mieste ir 
skelbė Kristų vietinei žydų 
bendruomenei. Čia primą 
kartą Kristaus mokiniai bu-
vo pavadinti krikščionimis 
(plg. Apd 11, 26).

Skaitydami Apaštalų dar-
bus matome, kokia buvo 
ankstyvoji Bažnyčia. Ji pa-
naši ne į tvirtovę, bet į pala-
pinę, kurią galima praplėsti, 
kad į ją tilptų kuo daugiau 
žmonių. Jei Bažnyčia nebū-

Garbės slėpiniai išėjusiems atminti su 
giedotojų grupe „De profundis“
Lapkričio 1 d. 17 val.  pa-
sitinkant visų išėjusiųjų 
Amžinybėn dieną – Vėli-
nes, gedulinio giedojimo 
grupės „De profundis” na-
riai Prienų Kristaus Apsi-
reiškimo bažnyčioje miru-
siųjų atminimą pagerbs ir 
už juos melsis šimtmečių 
gelmes siekiančia tradici-
ne malda – giedodami Švč. 
Jėzaus Vardo rožinį. 

Bus giedama trečioji roži-
nio dalis – Garbės slėpiniai. 
Vėlinėms skirtame maldos ir 
susikaupimo vakare taip pat 
dalyvaus skaitovas  – Nacio-
nalinio Kauno dramos teatro 
aktorius Henrikas Savickis, 
kuris maldų ir giesmių pynę 
prasmingai papildys refleksi-
jai ir susikaupimui skatinan-
čiais tekstais. 
Švč. Jėzaus Vardo rožinis– 
evangelinė malda už mi-

rusiuosius
Rožinis – vienas iš tradici-

nių krikščioniškosios maldos 
būdų, susijusių su Kristaus 
vardo, teikiančio išgelbėji-
mo viltį, kontempliavimu. Šia 
malda siekiama kuo giliau 
įvesti į Kristaus gyvenimą ir 
tarytum sutelkti, apibendrin-
ti Evangelijoje išdėstytus Iš-
ganymo istorijos įvykius.

Lietuvių kalba Švč. Jėzaus 
Vardo rožinis pirmą sykį pa-
skelbtas dar XVII a. pabai-
goje. 1681 m. šios maldos 
tekstas įtrauktas į pirmąją 
Vilniuje išspausdintą lietu-
višką katalikų maldaknygę 
„Rożancius Szwęciausios 
Maryos Pannos yr saldzi-

ausya warda Jezusa teypogi 
spasabas apwaykściojima 
kałnu Kałwaryos Ziamayciu 
su modlitwomis yr giesme-
mis anto słuźijęćiomis”, ku-
rią sudarė dominikonų vie-
nuolis Jurgis Kasakauskis. 
Panašiai kaip Švč. M. Marijos 
rožinyje kalbama 150 „Svei-
ka, Marija“, taip Švč. Jėzaus 
Vardo rožinyje, kai jį kalbant 
meldžiamasi už mirusiuo-
sius, 150 kartų atkartojama 
malda „Jėzau, mūsų Atpirkė-
jau, pasigailėk mirusių!“ 

Vėlinių proga Prienų baž-
nyčioje atlikti trečiąją rožinio 
dalį – Garbės slėpinius pasi-
rinkta ne atsitiktinai. Šios da-
lies slėpiniai primena Kris-
taus Prisikėlimą, reiškiantį 
amžinojo gyvenimo viltį bei 
iškalbingai byloja apie pa-
ruziją – antrąjį Išganytojo 
atėjimą teisti pasaulio laikų 
pabaigoje. 

„De profundis“ – geduli-
nės muzikos puoselėtojai

 „De profundis“ – 2018 
metais susibūrusi profesio-
nalių muzikų grupė, puose-
lėjanti gedulinio giedojimo 
tradicijas ir visoje Lietuvoje 
padedanti netekties valandą 
į paskutinę kelionę artimuo-
sius palydėti malda, šermenų 
giedojimais, klasikinės voka-
linės ir instrumentinės muzi-
kos melodijomis. 

„De profundis“ – pirmo-
ji šalyje atlikėjų grupė, ku-
rios misija – profesionalus 
muzikos atlikimas laidoji-
mo namų salėse bei sakra-
liose erdvėse. Atlikėjai sie-

kia gaivinti ir saugoti senas 
ir prasmingas muzikavimo 
šermenyse ir mirusiųjų mi-
nėjimuose tradicijas, ilgai-
niui nusistovėjusį liaudišką 
pamaldumą už Amžinybėn 
išėjusiuosius bei muzikines 
jo raiškos formas. 

Grupė vienija aštuonis ta-
lentingus atlikėjus: tris kan-
torius (vokalistus) ir penkis 
muzikantus, grojančius sty-
giniais, pučiamaisiais bei kla-
višiniais instrumentais.

Atlikėjai yra parengę ele-
gantiškas, subtilias, melo-
dingas, įvairių stilių ir epochų 
muzikos kūrinius apjungian-
čias programas. Grupės re-
pertuare – lietuvių ir užsie-
nio kompozitorių sakralinės 
muzikos šedevrai. Kūrinių 
diapazonas platus: nuo gri-
gališkojo choralo iki poli-
foninių kūrinių, bažnytinių 
giesmių ir himnų, mišių, kla-
sikinių vokalinių-instrumen-
tinių, o taip ir moderniosios 
muzikos.

Vėlinių dienai paminėti 
grupės nariai kasmet rengia 
sakralinės muzikos koncer-
tus ar tam skirtus maldos, 
giesmės ir susikaupimo va-
karus. Praėjusiais metais 
šiai progai skirtas klasikinės 
sakralinės muzikos renginys 
vyko Kauno Šv. Pranciškaus 
Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje, 
šiemet Prienų Kristaus Ap-
sireiškimo bažnyčioje ren-
giamu susikaupimo vakaru 
siekiama atsigręžti į senąsias 
liaudiškojo pamaldumo už 
mirusiuosius tradicijas. 

Maloniai kviečiame. Įėji-
mas laisvas!

www.laidotuviumuzikan-
tai.lt inf.  
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Žiniasklaida: Kinija planuoja pakeisti 
Honkongo vadovę
Pekinas ruošia planą pakeisti  su sunkumais susiduriančią 
Honkongo lyderę Carrie Lam (Keri Lam), trečiadienį 
pranešė britų verslo dienraštis „The Financial Times“ (FT), 
šį autonominį Kinijos regioną jau beveik penkis mėnesius 
krečiant demokratijos šalininkų protestams.

Siūlo taršos mokestį mokėti tik pirmą 
kartą registruojant mašiną
Taršių automobilių mokesčio nebus atsisakoma, 
tačiau jis galėtų būti taikomas kitaip – tik pirmą kartą 
registruojant automobilį, sako Ramūnas Karbauskis. 
Vyriausybė siūlė, kad mokestis nuo kelių dešimčių iki 
1280 eurų, būtų mokamas kiekvieną kartą.

PRIE VYTAUTO KALnO
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Senjorai noriai domisi naujovėmis Pažintis su kvapniosiomis žolelėmis 
Birštono vienkiemio padalinyje

Lasinsko ,,Vaikai vaistažolių 
pasaulyje“, Nijolės Morkūnai-
tės ,,Žemės spalvos“. Bibliote-
kininkė vaikams paaiškino, 
kuo skiriasi kiaulpienė nuo 
pienės, skaitė Janinos Degu-
tytės eilėraštį „Pienė“. 

Įsimintinos buvo atvirukų 
iš džiovintų žiedų ir lapelių 
gamybos dirbtuvės, kurių 
metu iš auklėtojos Rimos 
Lankevičienės vaikai suži-
nojo, kaip galima sudžiovinti 
žoleles lygintuvo pagalba. 

Dirbtuvės buvo kvapnios, 
skanios, skatinančios kūry-
biškumą ir papildė vaikų ži-
nias. Džiaugiamės, kad vai-
kams jos buvo įdomios.

Birštono viešosios biblio-
tekos informacija 

Rugsėjo ir spalio mėnesiais 
Birštono seniūnijos salėje 
vyko Birštono vienkiemio 
bibliotekos organizuoja-
ma edukacinė programa 
„Pažintis su kvapniosiomis 
žolelėmis“. 

Veiklose dalyvavo mažie-
ji Birštono lopšelio-darželio 
,,Giliukas“ ,,Drugelių“ ir ,,An-
čiukų“ grupės auklėtiniai, jų 
auklėtojos Gitana Marčiukai-
tienė, Rima Lankevičienė, Jo-
ana Kliucevičienė ir auklėto-
jų padėjėjos. Edukacijas vedė 
vyresn. bibliotekininkė Gra-
žina Andrulevičienė.

Šešiuose edukaciniuose 
užsiėmimuose vaikai gana 
plačiai susipažino su įvairio-
mis vaistinėmis žolėlėmis. 
Sužinojo, kur galima jų ras-
ti, kaip atpažinti, kada rinkti, 
ką su jomis daryti. Kiekvie-
nos edukacijos metu ragavo 
skirtingų žolelių arbatos: me-
lisos, liepžiedžių, kiaulpienių 
šaknų ir kt. Vaikams labiau-
siai patiko aromatingoji me-
lisų arbata. 

Užsiėmimų metu skaitėme 
knygas apie augalus: vais-
tininko, žolininko Mariaus 

Stasė
ASIPAVIČIEnĖ

Pirmadienį, spalio 21 die-
ną, Birštono viešojoje bibli-
otekoje į senjorams skirtą 
renginį susirinko nemažai 
birštoniečių. 

Pernai pirmą kartą vykusi 
teminė akcija „Senjorų die-
nos internete“ sulaukė su-
sidomėjimo ir parodė, kad 
tokie seminarai ir paskai-
tos labai reikalingi vyresnio 
amžiaus žmonėms. Tad ne-
nuostabu, kad senjorai gi-
lino žinias ir šiemet spalio 
21-25 dienomis vykusiuose 
projekto „Prisijungusi Lie-
tuva“ internetiniuose semi-
naruose.

Birštono viešosios biblio-
tekos direktorė Alina Jaskū-
nienė pasidžiaugė, kad sen-
jorai noriai dalyvauja jiems 
skirtuose mokymuose ir se-
minaruose, nes tokie moky-
mai jiems iš tiesų naudingi. 

Naujos technologijos la-

bai sparčiai užkariauja mūsų 
gyvenimus ir nelabai įsivaiz-
duojame, kaip reikėtų gyven-
ti be jų. Bėda ta, kad vyresnio 
amžiaus žmonės, senjorai, 
ne visada turi kur pasiklaus-
ti, paprašyti, kad pamokytų 
naudotis interneto paslau-

gomis. Kita problema – ne 
visi turi namuose kompiu-
terį ir internetą ar mobilųjį 
telefoną.

Šiuo metu tikrai jaučiama 
atskirtis, nes senjorai nelabai 
spėja su technologijomis, ku-
rios gal net per sparčiai stu-
mia iš kasdieninio gyvenimo 
ne tik paprastą žmogišką 

bendravimą. Negali žmonės 
išsiimti grynų pinigų be kor-
telės, negali kada nori patekti 
į banką ir susitvarkyti reika-
lų. Tai ypač nepatogu kaimo 
žmonėms, kurie visiškai nu-
stumiami į užribį. Kaip tai 
padaryti? Kaip būnant namie 

rasti informaciją, kur ir kam 
skambinti?

Per daug greitai buvo už 
mus nuspręsta, kad kaime 
nereikia pašto skyrių, nerei-
kia felčerių punktų, o dabar 
– nereikia ir bankų...

Labai daug klausimų išky-
la žmonėms, tad nenuostabu, 
kad pasitaiko ir sukčiavimo 

atvejų, kai ištuštinamos gar-
bingo amžiaus žmonių sąs-
kaitos...

Daugelis senjorų, kurie tu-
ri galimybę, gali ateiti į Birš-
tono viešąją biblioteką ir da-
lyvauti užsiėmimuose arba 
paprašyti bibliotekininkių, 
kad padėtų pasinaudoti vie-
na ar kita paslauga. Juk rei-
kia išmokti susimokėti už 
vandenį, elektrą ar šildymą, 
užsiregistruoti pas šeimos 
gydytoją ar specialistą. Jiems 
buvo skirta ir visą savaitę vy-
kusi akcija „Senjorų dienos 
internete 2019“.

Šios akcijos tikslas – ska-
tinti vyresnio amžiaus žmo-
nes drąsiai jaustis skaitmeni-
nėje erdvėje, pažinti grėsmes 
bei netikras žinias, saugiai ir 
atsakingai naudotis aktua-
liomis e. paslaugomis, nuolat 
tobulinti savo skaitmeninius 
įgūdžius.

Akcijos metu Birštono vie-
šojoje bibliotekoje ir jos filia-
luose Siponyse, Nemajūnuo-
se ir Birštono vienkiemyje 
senjorai ir visi norintys kas-
dien nuo 11 val. galėjo žiūrė-
ti vis kitas tiesiogines vaizdo 
transliacijas, užduoti klausi-
mus ir pasipraktikuoti. Inter-
netinių seminarų metu savo 
sričių specialistai ir žinomi 
Lietuvos žmonės dalinosi 
patirtimi ir pastebėjimais 
apie interneto ir technolo-
gijų privalumus skirtingose 
srityse. Bibliotekos direktorė 
A. Jaskūnienė paaiškino, kad 
tiesiogines transliacijas ar jų 
įrašus galima žiūrėti ir visuo-
se išmaniuosiuose įrengi-
niuose, turinčiuose interneto 
prieigą, o visas  transliacijas 
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Kyšių paėmimu įtariamas Kauno 
policininkas suimtas dar 20 parų
Vilniaus apylinkės teismas trečiadienį daugiau nei 10 tūkst. 
eurų kyšių priėmimu įtariamą Kauno policininką Donatą 
Karaluką leido suimti dar 20 parų. Pareigūnas dirbo Kauno 
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ekonominių 
nusikaltimų tyrimo valdybos trečiojo skyriaus viršininku.

Valstybės įmonių pelnas sumenko 
Valstybės valdomų 54-ių įmonių (VVĮ) grynasis pelnas 
pirmąjį šių metų pusmetį buvo 122,918 mln. eurų 
– 19,3 proc. mažiau nei pernai sausį–birželį, kai jis siekė 
152,355 mln. eurų. Jų pardavimo pajamos šiemet siekė 
1,492 mlrd. eurų ir buvo 10,6 proc. didesnės nei pirmąjį 
2018-ųjų pusmetį (1,349 mlrd. eurų). 

PRIE VYTAUTO KALnO
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galima rasti svetainėje www.
prisijungusi.lt).

Pirmąją akcijos dieną tie-
sioginėje transliacijoje tema 
„Technologijų vitaminai“ da-
lyvavo žinomas žurnalistas, 
moderatorius Henrikas Vai-
tiekūnas, Lietuvos moterų 
sporto asociacijos preziden-
tė, aerobikos trenerė Joana 
Bartaškienė ir LR sveikatos 
ministerijos atstovas Jus-
tinas Marčiulionis.

Pirmojoje laidoje buvo 
kalbama apie e. recepto 
naudą pacientui, gydytojui 
ir farmacininkui. Taip pat 
laidos klausytojai sužino-
jo, kur ir kaip ieškoti pa-
tikimos informacijos apie 
Lietuvoje registruotus ir 
kompensuojamus vaistus, 
kaip išsiaiškinti, ar siūlomi 
vaistai yra registruoti, su-
žinoti ligonių kasų infor-
maciją ir kt.

Antradienį, spalio 22 
dieną, susirinkusieji klau-
sėsi transliacijos ir komen-
tarų tema: „Pats sau gidas“.
Nors ne visi senjorai turi už 
ką keliauti po užsienio šalis, 
tačiau ir savo krašte yra įdo-
mių vietovių. Taigi keliauti 
galima patogiai ir pigiai, pla-
nuoti keliones Lietuvoje ir ne 
tik. Senjorai sužinojo, kaip 
technologijų pagalba pla-
nuojamos kelionės viešuoju 
transportu, nuosavu auto-
mobiliu ar lėktuvu, kaip rasti 
viešbučius, lankytinus objek-
tus ar pramogas žemėlapyje. 

Senjorai noriai domisi naujovėmis
Tai labai naudinga, jeigu esi 
kelionių mėgėjas ir nenori 
sėdėti vienoje vietoje.

Šiais laikais be banko pas-
laugų negalime išsiversti nė 
vienas. Tad trečiadienį vyku-
si transliacija „Bankas tavo 
delne“ sulaukė nemažo dė-
mesio. Šiandien bankas tel-
pa telefone, o asmeninis biu-
džetas – mokėjimo kortelėje. 
Kaip įgyti pasitikėjimo nau-

dotis šiais įrankiais? Trans-
liacijos metu Lietuvos bankų 
asociacijos ir finansų eksper-
tai pasidalino paprastais ir 
praktiškais patarimais, kaip 
tvarkyti savo pinigus mo-
derniai bei saugiai. O klausi-
mų apie finansinius dalykus 
kiekvienas turi. Juk kartais 
vienas neapdairus žingsnis, 
neatsargus ir neapgalvotas 
žodis telefonu paskambinus 
sukčiams gali baigtis ištuš-

tinta banko sąskaita...
Ketvirtadienį, spalio 24-

ąją, transliacijos „Bendravi-
mo mados“ metu buvo ap-
tariami šiuolaikinio bendra-
vimo, pažinčių užmezgimo 
būdai. Pašnekovai ir mode-
ratorius dalijosi patarimais, 
kaip socialiniuose tinkluose 
bendrauti ne tik smagiai, bet 
ir saugiai. Ne naujiena, kad 
vėliau moterys skundžiasi ir 

policijai, jog buvo apgau-
tos ir vadinamieji draugai 
ar net kandidatai į vyrus 
išviliojo pinigus...

Paskutinę akcijos dieną 
vyko transliacija „Išmanu-
sis daržas“. 

Ruduo – tai metas, kai 
daržai ir sodai ruošiasi 
žiemos miegui, o mes turi-
me juos paruošti laikinam 
poilsiui. Taigi transliacijos 
metu klausytojai sužinojo, 
kaip tai geriausia padaryti, 
kokia tvarka atlikti darbus, 
kur ir kaip įsirengti savo 
daržą. Patarimais ir reko-
mendacijomis apie sodo 
paruošimą žiemai, senų 

lapų pašalinimą iš po vais-
medžių, vaismedžių genėji-
mą dalinosi dr. Algirdas Am-
šiejus. Šios laidos metu gali-
ma buvo sužinoti, kur ir kaip 
internete įsigyti vienokių ar 
kitokių daržovių ar gėlių sė-
klų, kaip sodinti ir auginti 
bei prižiūrėti augalus,r kaip 
galima užmegzti draugystes 
su bendraminčiais.

Į „Senjorų dienų“ translia-
cijas susirinko gana nemažai 
vyresnio amžiaus žmonių. 
Tai rodo, jog ne tik miesto, 
bet ir kaimo gyventojai su-
pranta, kad jau negalima iš-
siversti be viską užkariau-
jančių technologijų. Tad rei-
kia naudotis proga ir lankyti 
užsiėmimus, o vėliau visai 
nesigėdijant ateiti į bibliote-
ką ir paprašyti darbuotojų, 
kad padėtų įtvirtinti žinias, 
kaip naudotis interneto pas-
laugomis.

Mišrainė su rūkyta  
vištiena

Reikės: 100 g rūkytos vištienos (arba 
rūkytos dešros), 150 g sūrio,  1 šviežias 
agurkas, 1 nevirta vidutinio dydžio morka, 
1 skardinė kukurūzų,  pagal skonį druskos 
ir majonezo.

Vištieną, sūrį, agurką ir morką supjaus-
tykite plonais šiaudeliais. Tuomet mišrai-
nę šiek tiek pasūdykite. Galite viską dėti 
sluoksniais ir papuošti žalumynais, o ga-
lite tiesiog sumaišyti ir įdėti mėgstamo 
majonezo. 

Kotletai su grikiais
Reikės: 1 stiklinė skaldytų grikių, 200 g 

kiaulienos faršo, 1 stiklinė sultinio, 2 kiau-
šiniai, 100 g fermentinio sūrio, 2 šaukštai 
pomidorų tyrės, 6 šaukštai maltų džiūvė-
sėlių, druskos ir pipirų – pagal skonį.

Skaldytus grikius užpilkite karštu sul-
tiniu ir palikite maždaug 15 minučių, kad 

išbrinktų. Tada sumaišykite  su kiaulie-
nos faršu, kiaušiniais, tarkuotu sūriu bei 
pomidorų tyre, pagardinkite pagal savo 
skonį druska ir pipirais. Formuokite no-
rimo dydžio ir formos (geriau nedidelius 
ir plokščius) kotletus, apvoliokite juos 
maltais džiūvėsėliais ir kepkite keptuvėje 
įkaitintame aliejuje, kol gražiai apskrus. 
Patiekite su mėgstamu garnyru.

Lietiniai be miltų
Reikės: 6 kiaušiniai, 0,5 l pieno, 1 valg. 

šaukštas aliejaus, 1 valg. šaukštas kra-
kmolo, 5–6 valg. šaukštai varškės, 300 
g cukraus, pagal skonį sviesto, cukraus 
ir grietinės.

Išplakite su cukrumi 5 kiaušinius ir su-
berkite krakmolą, nuolat maišant kiauši-
nių mišinį, kad nebūtų gumuliukų.

Tada supilkite saulėgrąžų aliejų ir ei 
pieną, viską išmaišykite ir palikite maž-
daug 15 minučių. Tešla turi būti skysta.

Keptuvę patepkite lašinių gabaliuku 

arba saulėgrąžų aliejumi ir kepkite bly-
nus ( iš vienos pusės).

Įdarui varškę ištrinkite su kiaušiniu 
bei cukrumi, galite (jeigu norite) įdėti 
razinų ir (ar) aguonų.

Ant paruoštų blynų dėkite įdaro ir 
susukite.

Lietinius sudėkite į puodą ar gilesnę 
keptuvę, sluoksnius pertepkite tirpin-
tu sviestu ar grietine. Indą su lietiniais 
dėkite į orkaitę, įkaitintą iki 180 laips-
nių temperatūros, ir palaikykite 15 mi-
nučių.

Patiekite su mėgstamais pagardais.
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„Boeing“ tikisi gauti leidimą eksploatuoti 
orlaivius „737 MAX“ dar šiais metais
JAV aviacijos milžinė „Boeing“ pranešė apie smarkų trečiojo 
ketvirčio pajamų sumažėjimą dėl orlaivių „737 MAX“ 
eksploatavimo draudimo, tačiau pareiškė, kad vis dar tikisi 
gauti reguliavimo institucijų leidimą grąžinti orlaivius į rinką 
dar šiais metais.

L. Pernavas gali tapti Lietuvos policijos 
atašė Jungtinėje Karalystėje
Po kadencijos pabaigos policijos generalinis komisaras 
Linas Pernavas gali tapti Lietuvos policijos atašė 
Jungtinėje Karalystėje, teigia premjeras. Premjeras 
ir vidaus reikalų ministrė patvirtino, kad L. Pernavas 
nebus skiriamas antrai penkerių metų kadencijai.

PRIE VYTAUTO KALnO

Graži padėka už aktyvų dalyvavimą akcijoje „Atverk duris vasarai“

viešojoje bibliotekoje buvo 
planuoti 9 renginiai, tačiau 
prašant stovyklautojų iš Kau-
no vadovei, suorganizuoti pa-
pildomi skaitymai apie jaus-
mus ir emocijas, knygų skir-
tukų gamybos dirbtuvėlės.

Taip pat šiuos skaitymus 
užregistravome dalyvauti jau 
ketvirtus metus iš eilės Švie-
timo ir mokslo ministerijos 
bei Lietuvos neformaliojo 
švietimo centro vykdomoje 
iniciatyvoje „Atverk duris va-
sarai“, kuri kviečia mokyklas, 
dienos centrus, bibliotekas ir 
kitas organizacijas suteikti 
vaikams galimybę prasmin-
gai leisti vasaros atostogas. 
2019 m. prie  iniciatyvos „At-
verk duris vasarai“ prisijun-
gė ir galimybę daugiau nei 30 
000 tūkstančių vaikų turinin-
giau leisti vasarą suteikė per 
317 įstaigų tiek miestuose, 
tiek kaimo vietovėse. Iš vi-
sų šių organizacijų 37 įstai-
gos už aktyvų dalyvavimą 
ir įdomiausiai organizuotas 
veiklas buvo apdovanotos 
LR švietimo, mokslo ir spor-
to ministro Algirdo Monke-
vičiaus padėka bei kelione į 
Lenkiją, Varšuvos miestą. Di-

Jau ne vienerius metus 
Birštono viešoji bibliote-
ka rengia projektą Biršto-
no savivaldybės finansuo-
jamai Vaikų socializacijos, 
pilietinio ir tautinio ugdy-
mo programai, o gavę pa-
ramą organizuojame va-
saros skaitymus, diskusi-
jas, edukacines dirbtuves 
vaikams. 

Ir šiemet kvietėme jaunuo-
sius skaitytojus  dalyvauti 
knygų skaitymuose, aptari-
muose tema „Knyga – tiltas 
per laiką ir erdves“, eduka-
cinėse lėlių teatro dirbtuvė-
se, kurti knygą-dienoraštį, 
diskutuoti kuo dabar garsė-
ja Birštonas ir įvardinti mie-
liausias jo vietas, pažinti savo 
jausmus ir emocijas. Vaikus 
kvietėme dalyvauti ir eks-
kursijose. Aplankėme Biršto-
no parką, kurorto paminklus 
įžymiems žmonėms.  Vasa-
ros skaitymai vyko Birštono 
viešosios bibliotekos Vaikų ir 
jaunimo skyriuje bei Biršto-
no vienkiemio ir Nemajūnų 
padaliniuose. Suorganizuota 
20 renginių, kuriuose daly-
vavo 293 vaikai. 10 renginių 
vyko padaliniuose. Birštono 

džiuojamės ir džiaugiamės, 
kad tarp šių įstaigų esame ir 
mes – Birštono viešoji bibli-
oteka. Jau antrus metus iš ei-
lės mūsų prasmingas darbas 
su vaikais buvo pastebėtas ir 
įvertintas.

Į kelionę vyko Birštono 
vienkiemio padalinio vyresn. 
bibliotekininkė Gražina An-
drulevičienė. Išvyka buvo tu-
rininga ir įdomi. Dalyviai ap-
lankė Koperniko mokslo cen-
trą – mokslo muziejų. Jame 
yra daugiau nei 450 interak-
tyvių eksponatų, kurie lan-
kytojams suteikia galimybę 
pavieniui atlikti eksperimen-
tus ir patiems atrasti mokslo 
dėsnius. Čia kelionės dalyviai 
daug dalykų išbandė patys: 
kūrė, eksperimentavo. 

Ekskursijos dalyviai pa-
sigrožėjo ir Varšuvos sena-
miesčiu, kuriame yra dau-
gybė įspūdingų skulptū-
rų, lankėsi Lazienki parke, 
kuris yra didžiausias par-
kas Varšuvoje,  užimantis 
76 ha miesto centro. Didelį 
įspūdį paliko Varšuvos ka-
rališkosios pilies muziejus  
ir Vilanovų rūmai, kurie daž-
nai pavadinamai lenkiškuoju 

Versaliu. 1805 m. Stanislavas 
Kostka Potockis metais rū-
muose įsteigė muziejų, kuris 
tapo ir vienu pirmųjų muzie-
jų Lenkijoje. Pirmame aukšte 
galima apžiūrėti karališkuo-
sius apartamentus, pokylių 
salę, koncertų salonus, dar-
bo ir poilsio kambarius, gar-
sių Lenkijos ir užsienio dai-
lininkų paveikslų kolekcijas. 
Vėliau ekskursantai lankėsi 
kultūros ir mokslo rūmų apž-
valgos aikštelėje, kuri yra 30 
aukšte 114 metrų aukštyje, 
todėl iš jos atsiveria nuostabi 
Varšuvos panorama. 

Įspūdžių tikrai daug. Viską, 
kas pamatyta, išgirsta – sun-
ku išvardinti, aprašyti. Eks-
kursijos dalyviai parsivežė 
ne tik gražių prisiminimų, 
puikių akimirkų apie Var-
šuvą. Kelionės metu jie dali-
nosi savo nuveiktais vasaros 
darbais, naujovėmis, iškylan-
čiais rūpesčiais ir sprendimo 
būdais. Tad ne tik žinių ir pa-
tirties bagažas prasiplėtė, bet 
ir naujų idėjų kitų metų va-
saros skaitymams, edukaci-
nėms veikloms pasisemta.

Birštono viešosios biblio-
tekos informacija 

Birštono jaunimo reikalų tarybos narių išvyka pas kolegas – druskininkiečius
Spalio 17 dieną Birštono jau-
nimo reikalų tarybos nariai 
dalyvavo išvažiuojamajame 
posėdyje, kuris vyko Drus-
kininkų jaunimo užimtumo 
centre (JUC). 

Čia susitiko su Druskininkų 
savivaldybės ir Varėnos rajono 
savivaldybės jaunimo reikalų 
tarybos nariais. Visi drauge 
aplankė Druskininkų (JUC) 
erdves, bendravo su centro 
jaunimo darbuotojais, domė-
josi centro projektine veikla. 
Birštono jaunimo reikalų ta-
ryba domėjosi jaunimui su-
kurta palankia infrastruktūra 
bei kuriamomis iniciatyvomis, 

finansavimo klausimais, jau-
nimą labiausiai dominančiais 
renginiais.

Druskininkų jaunimo rei-
kalų koordinatorius Juozas 
Kazlauskas bei Druskininkų 
jaunimo užimtumo centro 
(JUC) centro direktorė Aus-

ra Nedzinskienė įtraukė vi-
sus į komandinius žaidimus, 
kuriuos naudoja ir darbe su 
jaunimu.

Birštono, Druskininkų ir 
Varėnos JRT komandos iš-
bandė jaunimo mėgstamą 
veiklą „Train your Brain“ es-

cape room (liet. pabėgimų 
kambarys), kur komandoms 
kaip įmanoma greičiau reikėjo 
įveikti įvairias logines užduotis 
ir pabėgti.

Birštono savivaldybės admi-
nistracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus informacija 

Petankės turnyre birštoniečiai 
užėmė antrąją vietą

Spalio 12 dieną Birštono 
aikštyne vyko tarptauti-
nis komandinis petankės 
„Ekofrisa“ turnyras. 

Jame dalyvavo keturių klu-
bų komandos – trys Lietuvos 
ir viena iš Latvijos. Reikia 
priminti, kad dvejus pasta-
ruosius metus šį turnyrą lai-
mėjo birštoniečiai, o šiemet 
pagrindinis apdovanojimas 
atiteko Latvijos „Warriors“ 

komandai. Antrąją vietą už-
ėmė „Birštonas“, trečiąją – 
„Kaunas“, o ketvirtoje vietoje 
liko „Vilkuonis“.

 Birštono šešetuke žaidė 
Irma Bagdanavičienė, Pau-
lius Bagdanavičius, Vytautas 
Gedminas, Andra Ivaniuš-
čenko, Rolandas Žinevičius 
ir Edvardas Paulauskas. 

NG inf., V. Gedmino nuo-
trauka

Grupiniai 
užsiėmimai  
vaikams / 
paaugliams

Kasdien įgydamas naujos 
patirties, vaikas darosi sava-
rankiškesnis. Tapęs mokiniu, 
jis atsiduria naujoje aplinko-
je, kurioje turėtų savarankiš-
kai patenkinti savo poreikius. 
Įprastai vaikams būna sun-
ku kontroliuoti savo norus, 
emocijas, jausmus, paklusti 
taisyklėms, kurios priimtinos 
mokykloje, visuomenėje. At-
sižvelgiant į vaikų patiriamus 
poreikius, problemas, sunku-
mus turime būti pasirengę 
padėti vaikui pažinti jį supan-
čią aplinką ir tai kas vyksta su 
juo pačiu. 

Mes ruošiamės ir norime 
padėti vaikams atsiskleisti, 
pažinti save, savo jausmus, 
emocijas per patyrimą. Pa-
sitelkiant bei naudojant įvai-
rias menines technikos prie-
mones, žaidimus ar kitas ak-
tyvias veiklas, vaikams bus 
sudaromos sąlygos išreikš-
ti save. Didelis dėmesys yra 
skiriamas krizinėms situa-
cijoms (pvz. pykčio nevaldy-
mas; adaptacijos sunkumai ir 
pan.), kurias gali patirti vaikai, 
siekiant padėti susidoroti su 
kylančiais iššūkiais, išmokti 

problemų sprendimų būdų. 
Be viso to, vaikai nuolatos 
būtų skatinami bendradar-
biavimo - tiek užsiimdami 
aktyvia veikla – žaidimais, 
menais  - tiek diskutuodami 
vieni su kitais. 

Tinkamai sudominus vai-
ką ir vedant jį teisinga linkme 
galime pasiekti didelių rezul-
tatų, kurie nėra trumpalai-
kiai – mokėjimas atsiskleisti, 
susivaldyti, bendradarbiauti 
– padės vaikui ir toliau siekti 
savų užsibrėžtų tikslų bei juos 
įgyvendinti. 

Renkamos vaikų grupės: 
Pradinių klasių mokinių; vy-
resnių klasių mokinių

Grupinių užsiėmimų vieta: 
Birštono parapijos Caritas, Bi-
rutės g. 10A, Birštonas

PATOGU ! Grupinių užsiė-
mimų laikas derinamas pagal 
vaikų/paauglių galimybes.

Grupes ves psichologė Ra-
minta Gagienė.

Būtina išankstinė regis-
tracija

Registracijos, informacijos 
tel. nr. +370 673 73456, el. 
paštas: eitmyra.grybauskie-
ne@nemajunudc.lt

Užsiėmimai yra nemokami, 
vykdomi įgyvendinant pro-
jektą „Paslaugų šeimai plėto-
jimas Birštono savivaldybėje“, 
kuris finansuojamas Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų 
lėšomis.
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Spalio 26 d. 18:00 val. Virtuvės šefo 
Dariaus Dabrovolskio degustacinė va-
karienė. Vieta: Vytautas Mineral SPA 

Spalio 26 d. 19:00 val. Jason Hunter 
quintet. Vieta: Birštono kurhauzas 

Spalio 26 d. 20:00 val. Koncertas „Vaka-
ro serenados“. Vieta: Eglės sanatorija 

Spalio 27 d. 20:00 val. Kino filmų 

Teismas: „darbiečiai“ senos dotacijos 
neatgaus, bet išnyko grėsmė prarasti būsimą
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 
nusprendė, kad Darbo partija (DP) negali atgauti į biudžetą 
teismo pervestos dotacijos – 1,8 mln. eurų. Tačiau teismas 
panaikino VRK sprendimo dalį, kurioje partija pripažinta 
padariusi šiurkščius įstatymo pažeidimus.

Kvantinius kompiuterius kuriantys 
mokslininkai skelbia pasiekę proveržį 
Mokslininkai paskelbė, kad jų sukurtas kvantinis 
kompiuteris pademonstravo pasižymintis “kvantiniu 
pranašumu” ir savo sparta smarkiai lenkiantis 
sparčiausius pasaulyje įprastus kompiuterius. Jų 
sistema per 200 sekundžių atliko skaičiavimus, kuriuos 
įprastam kompiuteriui įvykdyti reikėtų 10 tūkst. metų.

PRIE VYTAUTO KALnO

Tel. 8 604 80752 
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt
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Šokio spektaklis „Dėdės ir dėdienės“
Pagal J. Tumo-Vaižganto apysaką „Dėdės ir dėdienės“

Lapkričio 8 d.  
(penktadienį)  

19:00 val. – Birštono  
kultūros centre

Rašytojo Juozo Tumo-
Vaižganto literatūrinės kla-
sikos šedevras atgyja jude-
sio pasakojimu: valstybinis 
ansamblis „Lietuva“ prista-
to modernų šokio spektaklį 
„Dėdės ir dėdienės“. Pirmą 
kartą ansamblio „Lietuva“ 
programoje dalyvauja tik šo-
kėjai kartu su šou versle ge-
rai žinomais Kristina Tarase-
vičiūte ir Deividu Meškaus-
ku. Atlikėjai istoriją pasakos 
ne žodžiais, o judesio kalba 
per šokį – kiek yra žinoma, 
dar niekas nebuvo pasiry-
žęs šios lietuvių apysakos pa-
teikti šokio žanru. Premjera 
skirta rašytojo 150-osiomis 
gimimo metinėmis atminti, 
o 2019-ieji paskelbti J. Tu-
mo-Vaižganto metais. 

„Šokame Vaižgantą! Ne-
tikėta? Galbūt“, – nuostabą 
kelia režisierė Aušra Kra-
sauskaitė, kaip choreografė 
apdovanota Auksiniu scenos 
kryžiumi. Įdomu tai, jog pats 
J. Tumas–Vaižgantas buvo 
aistringas teatro gerbėjas. 
Būdamas ne tik rašytoju, bet 
ir kunigu, aktyviu visuome-
nės veikėju, jis nepaisė ku-
nigams galiojusio draudimo 
lankytis teatre – mėgo rašyti 
spektaklių recenzijas. Dėl to 
ne kartą teko aiškintis baž-
nyčios vyriausybei. 

Dar vienas premjeros ne-
tikėtumas – garsaus šokėjo 
Deivido Meškausko pasi-
rodymas naujame amplua. 
Sportinių šokių atstovas, te-
levizijos projektų ir konkur-
sų dalyvis vis dažniau priima 
muzikinio teatro išbandy-
mus, todėl šokio spektaklyje 
„Dėdės ir dėdienės“ D. Meš-
kauskas atsidurs pagrindi-
nių veikėjų gretose. Režisierė 
neabejoja, kad ši asmenybė 
vizualiai atitinka įsivaizduo-
jamą Mykoliuko personažą, 
pasižymi tinkama plastika 
ir judėjimu, o žiūrovai pa-
matys visai kitokį Deividą 
nei yra įpratę. 

Šokio spektaklyje pasiro-
dys kiekvienam atpažįstami 

knygos veikėjai. Solistai Kris-
tina Tarasevičiūtė ir Deividas 
Meškauskas įkūnys dvasinio 
ryšio saistomus Mykoliuką ir 
Severiutę, kurių idiliškiems 
santykiams nebuvo lemta 
susiklostyti. Čia pat įsiterps 
ir įtaigią meilės istoriją su-
jauks trečiasis veikėjas Ra-
polas Geišė, kurį įkūnys ki-
tas solistas Vadimas Krupe-
ninas. Antai Mykoliuko mei-
lė – dangiškai tyra, Rapolo 
Geišės – atvirai erotiška, o 
Severijos meilė kupina ir 
geismo, ir giliausio moteriš-
ko švelnumo. 

„Kurti šokio spektaklį ins-
piravo nepaprastai įtaigus 
Vaižganto kūrinys „Dėdės ir 
dėdienės“. Jautriai ir detaliai 
aprašyta Mykolo, Severijos 
bei Rapolo drama skatina 
leistis į skirtingos meilės 
analizes. Socialinės padė-
ties įtaka tolimesniam vei-
kėjų likimui ir visas spektras 
dramatiškų aplinkybių – te-
mos, dėl kurių norisi šį kūri-
nį perkelti į sceną. Apysaką 
pateikti šokio žanre – iššū-
kis. Bet aš jį drąsiai priimu“, 
– apie gimusią idėją pasakoja 
A. Krasauskaitė.

Scenarijaus autorės Son-

dros Simanaitienės drama-
turginės linijos pagrindinis 
veikėjas glaudžiasi prie bro-
lio šeimos ir dirba jų kaimo 
ūkyje. Jis pamilo to paties 
kaimo merginą Severiją, o 
ji, kupina jaunystės žave-
sio, taip pat išgyveno gai-
vališkų jausmų virtinę. De-
ja, vestuvės buvo sunkiai 
įsivaizduojamos dėl brolio 
šeimos ir materialinių prie-
žasčių. Į Severiutės gyveni-
mą įsiveržė Rapolas Geišė 
– pasiturintis kaimo tijūnas, 
siekiantis merginos širdies. 
Įvyksta Rapolo ir Severijos 
vestuvės, kurios persmelkia 
Mykoliuką giliausiu širdies 
skausmu. Kaimo pastumdė-
lis pavirs į darbui atsidavusį 
Dzidorių Artoją, o likimas ki-
tiems spektaklio veikėjams 
taip pat pasisuks netikėta 
linkme. 

Premjeroje vyraus melan-
choliškai svajinga nuotaika. 
Minoriniai motyvai žiūrovus 
skatins pažvelgti į sielos gel-
mes. XX amžiaus pirmoji pu-
sė ir dabartinės eros pradžia 
– laiko paralelės, kuriose visi 
mes lygūs, nuogi ir bejėgiai 
prieš vidinį dramatizmą. Lie-
tuvių klasikui rūpimas sielos 

jautrumas – trapus kaip ne-
išsiskleidęs žiedas. Pasaulis 
sudūžta į šipulius tiems, ku-
rie pristinga jėgų kovoti – to-
kia žmogiškoji lemtis vargu 
ar kinta. Šokio spektaklyje 
taip pat atsispindi lietuvių 
tautos būdas, kultūrinė pri-
gimtis ir paprasto žmogaus 
širdies gerumas – visa tai, 
kas vyrauja J. Tumo-Vaižgan-
to kūryboje. 

Ne paslaptis, jog ansamblis 
„Lietuva“ tautinį meną vis 
dažniau skleidžia per šiuo-
laikinę prizmę. Šokio spek-
taklio žiūrovai išvys liaudies 
ir modernių žingsnių pratur-
tintą choreografiją, o liaudies 
dainos naujai suskambės per 
elektroninę muziką, kurią 
specialiai šiam spektakliui 
kūrė kompozitorius Kristi-
jonas Lučinskas. Muzikos 
kūrėjo darbai žinomi Lietu-
voje ir užsienyje, skambėjo 
apdovanotuose spektakliuo-
se „Keliaujančios bažnyčios“ 
ir „Baltoji lopšinė“. Kaip au-
tentiškame kūrinyje, taip ir 
spektaklyje išlaikomas pa-
sakojimo vientisumas, nes ir 
pats kūrinys parašytas tarsi 
vienu atsikvėpimu. Kostiu-
mų dailininkė – Auksiniu 
scenos kryžiumi apdovano-
ta Daiva Samajauskaitė. Sce-
nografijos dailininkė – Sigi-
ta Šimkūnaitė, šioje srityje 
dirbanti daugiau nei dešimt 
metų ir prisidėjusi prie tokių 
kūrinių kaip šokio spektaklis 
„Karmen“ ar opera „Prūsai“.

KŪRYBINĖ GRUPĖ:
Režisierė, choreografė 

– Aušra Krasauskaitė
Kompozitorius – Kristijo-

nas Lučinskas (grupė DRIE-
ZHAS)

Dramaturgė – Sondra Si-
manaitienė

Scenografė – Sigita Šim-
kūnaitė

Kostiumų dailininkė – 
Daiva Samajauskaitė

Šviesų dailininkas – Vi-
lius Vilutis

Atlikėjai – valstybinio an-
samblio LIETUVA šokėjai

Solistai: šokėjai Kristi-
na Tarasevičiūtė, Deividas 
Meškauskas ir Vadimas Kru-
peninas

Bilietus galima įsigyti KC 
kasoje ir internetu - https://
www.bilietai.lt/lit/rengi-
niai/teatras/dedes-ir-dedie-
nes-66648/

vakaras. Vieta: Eglės sanatorija 

Spalio 28 d. 15:00 val. Biblioterapija 
/ Psichologė Jurgita Černiauskienė. 
Vieta: Eglės sanatorija 

Spalio 28 d. 16:00 val. Kineziterapija 
nėščiosioms. Vieta: Eglės sanatorija 

Spalio 28 d. 17:00 val. Sportinis rengi-
nys. Draugiškos šachmatų varžybos. 
Vieta: Eglės sanatorija 

Spalio 28 d. 16:00 val. TRX funkcinė 
treniruotė su diržais. Vieta: Eglės 
sanatorija 

Spalio 28 d. 19:00 val. Kino komedija 
“Pats sau milijonierius”. Vieta: Eglės 
sanatorija 
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EIB skyrė Ukrainai 450 mln. eurų keliams 
tvarkyti
Europos investicijų bankas (EIB) skyrė Ukrainai 450 mln. 
eurų paskolos liniją automobilių keliams tvarkyti. Šios lėšos 
skiriamos automagistralei M-05 Čerkasų, Kirovohrado, 
Mykolajivo ir Odesos srityse rekonstruoti bei Lvivo 
šiauriniam aplinkeliui nutiesti. Bendra šių projektų sąmata 
siekia 1,05 mlrd. eurų.

Vyriausybė subalansuos biudžetą
Seimui atmetus dalį Vyriausybės siūlymų dėl mokesčių, 
premjeras Saulius Skvernelis sako, kad Ministrų 
kabineto atnaujintas biudžetas bus subalansuotas, 
laikantis fiskalinės drausmės. Ministras pirmininkas 
pareiškė, kad nesielgs kaip Gedimino Kirkilo vyriausybė, 
kuri sulaukė kritikos dėl pernelyg didelio išlaidavimo 
prieš 2009 metų krizę.

REKLAMA

 
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 

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

ŠEŠTADIENIS 
SPALIO

26
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 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Nacionalinė 
ekspedicija 07:00 Šventa-
dienio mintys 07:30 Klau-
simėlis 08:00 Tėčio reikalai 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite 09:00 Hanso 
Kristiano Anderseno pasa-
kos.Undinėlė  10:00 Gus-
tavo enciklopedija 10:30 
Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai 
12:00 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Didžiosios 
pasaulio upės.Amazonė 
12:55 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Gyvūnų di-
nastijos  13:45 Puaro 15:28 
Loterija „Keno Loto“.” 15:30 
Žinios. Orai 15:45 Premje-
ra. Neužmiršti 16:30 Gy-
venk be skolų 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 Duo-
kim garo!  19:30 Savaitė 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.” 20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai. 21:00 
Savaitė su „Dviračio žinio-
mis“ 21:30 Bloga mergai-
tė. Vaidybinis serialas 22:30 
Sutvirtinimas.Drama 00:30 
Klausimėlis 

05:45 Tomo ir Džerio šou 
(13) 06:10 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai (43,44) 
06:45 Šaunusis Skūbis-Dū 
(4) 07:10 KINO PUSRyČIAI 
Varlių karalystė 2. Nuo-
tykiai užšalusiame ežere 
08:55 PREMJERA Laukinių 
žmonių medžioklė 11:00 
Roko amžius 13:25 Polici-
jos akademija 15:20 Svei-
katos namai 16:20 Teleloto 
17:30 Žinios 18:20 Sportas 
18:27 Orai 18:30 Šokio re-
voliucija 20:40 PREMJERA 
Visi pasaulio pinigai 23:20 
Smurto istorija 01:10 Taip, 
mes juodi 

TV3
07:00 Vėžliukai nindzės 
1/7s. 07:30 Aladinas 1/133s. 
08:00 Ančiukų istorijos 
1/3s. 08:30 Svajonių ūkis 
6/6s. 09:00 La Maistas 
1/8s. 10:00 Pasaulis pagal 
moteris 8/8s. 11:00 Svajo-
nių sodai 6 12:00 Kumba 
13:40 Maloningasis vai-
duoklis 15:45 Karštos gal-
vos 2 17:30 Visi mes žmo-
nės 3/8s. 18:30 TV3 žinios 
300 19:22 TV3 sportas 1 
19:27 TV3 orai 300 19:30 X 
Faktorius 7/8s. 22:00 Non-

Stop 00:10 Loganas 02:45 
Katvės karalienė 04:55 
Rouzvudas 2/15s. 05:45 
Televitrina 3  

BTV
05:30 Baltijos galiūnų ko-
mandinis čempionatas. 
Žagarė 06:30 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsa-
kas (39) 07:30 Tauro ragas 
08:00 Galiūnai. Pasaulio 
rąsto kėlimo čempionatas. 
Panevėžys 09:05 Varom! 
(4) 09:40 Kalnų šventovė. 
Išgyventi Alpėse (2) 10:55 
Ekstremalūs išbandymai 
(9) 11:25 Būk ekstremalas 
(36) 11:55 Džeimio ir Dži-
mio kulinarinės dvikovos 
(4) 13:00 Anthonis Bour-
dainas. Nepažįstami kraštai 
(7) 14:00 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas (40) 
15:00 Nusikaltimų miestas 
(5) 15:30 Laisvės karžygiai 
16:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Lietkabelis - Sintek-
Dzūkija 18:30 Tiltas (13,14) 
20:35 Juodasis sąrašas (20) 
21:30 Gyvi numirėliai (3) 
22:30 Trigubas X. Aukštes-
nis lygis 00:25 Košmaras 
Guobų gatvėje  

07:03 Programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „Glucha-
riovas“ (2/48) 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“ (4/3) 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“ 
(2/4) 19:00 „Moterų dak-
taras“ (3/12) 20:00 Žinios 
20:28 Orai 20:30 „Šviesofo-
ras” (2/24,25) 21:30 „24/7“ 
22:30 Žinios 22:58 Orai 
23:00 Laikykitės ten. Pokal-
biai. A 00:00 Kitoks pokal-
bis su Edvardu Žičkumi 

TV6
06:15 Televitrina 14 06:30 
Jokių kliūčių! 2/211s. 07:30 
Iš peties 8/14s. 08:30 
Simpsonai 9/10s. 09:00 
Gyvūnų manija 4/8s. 09:30 
Vienam gale kablys 20/43s. 
10:00 Praeities žvalgas 
5/8s. 10:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 
28/2821s. 11:00 Beždžio-
nės. Nepaprastų gyvūnų 
šeima 1/1s. 12:00 Jokių 

kliūčių! 2/212s. 13:00 Bež-
džionės. Nepaprastų gyvū-
nų šeima 1/2s. 14:00 Išliki-
mas 27/6s. 15:00 Aliaskos 
geležinkeliai 2/210s. 16:00 
Iš peties 8/15s. 17:00 San-
dėlių karai 7/21s. 18:00 
Krovinių karai 5/5,6s. 19:00 
Amerikos talentai 12/12s. 
21:00 NBA Action 1/1s. 
21:30 NBA rungtynės. 
“Golden State Warriors” 
- Oklahomos “Thunder” 
13 23:30 Nufilmuoti ant-
gamtiniai reiškiniai 1/5s. 
00:50 Dingti per 60 sekun-
džių 02:50 Dainų dvikova 
3/22,23,24s.  

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Lilo ir 
Innomine koncertas 07:35 
Šimtas. Trumpos istorijos 
apie dvi Lietuvas  07:45 
Krikščionio žodis. Progra-
ma apie Lietuvos stačiati-
kių ir sentikių bendruome-
nių dvasinius kelius 08:00 
Kelias. Programa apie tradi-
cines protestantų bendruo-
menes Lietuvoje 08:30 
Kultūrų kryžkelė. Menora 
09:00 Pasaulio lietuvių ži-
nios 09:30 Linija. Spalva. 
Forma 10:00 Atspindžiai 
10:30 Literatūros pėdsekys. 
Programa apie Lietuvos įta-
ką pasaulio kūrėjams. 11:00 
Stop juosta. Programa apie 
modernizmo architektū-
rą. 11:30 7 Kauno dienos 
12:00 Kelias į namus 12:30 
Mokslo sriuba 13:00 Šok su 
žvaigžde 15:00 Šventadie-
nio mintys 15:30 Brandūs 
pokalbiai 16:00 Euroma-
xx 16:30 Veranda. Progra-
ma apie aplinkos estetiką 
17:00 Stilius  18:00 Kultū-
ringai su Nomeda 18:50 
Mūsų miesteliai. Kriaunos. 
1 d 19:40 Dauntono abatija 
6. Serialas 20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 21:00 
Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. Svečias 
– eufonijos virtuozas Steven 
Mead (Jungtinė Karalystė) 
22:00 Nuopuolis. Anima-
cinis filmas 22:08 Miškas. 
Animacinis filmas 22:20 
Po mirties, prieš pragarą. 
Animacinis filmas 22:30 
Paskutinė stotelė – mėnulis. 
Animacinis filmas 22:40 Gi-
mimas. Animacinis filmas 
22:45 Žonglierius. Anima-
cinis filmas 22:55 Kaltė. 
Animacinis filmas 23:00 
Kaukai. Animacinis filmas 
23:15 Vilniaus festivalis 
2019. „Synaesthesis“ 0nas 
Daukantas 05:10 Mūsų 
miesteliai. Kriaunos. 1 d

SEKMADIENIS 
SPALIO

27 HOROSKOPAS
Spalio 28 - lapkričio 3 d.

BALETO PRIMARIjUS 
NERIjUS jUŠKA

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Stichija: Vanduo
Planeta: Marsas

Savaitės diena: antradienis
Akmuo: koralai, akvamarinas, karbunkulas

Spalvos: visi raudonos spalvos atspalviai

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Pirmadienį pjausite vaisius to, ką pa-
sėjote praeitą savaitę. Antradienį ar 
trečiadienį netikėta žinia gali pakeisti 
visos dienos planus. Laukite nekvies-
tų svečių. Aktyvi visuomeninė veikla 
antroje savaitės pusėje gali baigtis au-
dringu meilės romanu. Nebijokite savo 
natūralios prigimties ir poreikių, priim-
kite ir mylėkite save tokį, koks esate.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Antradienį ar trečiadienį netikėta žinia 
gali pakeisti visos dienos planus. Lau-
kite nekviestų svečių. Savaitės vidury-
je aplinkinių bambėjimas tenetrukdo 
jums užsiimti tuo, ką mokate ir mėgs-
tate. Savaitgalį būsite labai gerai nusi-
teikęs ir ypač patiksite vaikams. Meniš-
kos prigimties žmonės galėtų drąsiau 
imtis eksperimentų - rezultatai tikrai 
gali pranokti lūkesčius.

 DVyNIAI 
(05.22-06.21)

Savaitės pradžioje galite susirasti naują 
draugą ar verslo partnerį. Savaitės vi-
duryje teks sunkiai padirbėti, užtat re-
zultatai bus to verti. Savaitgalį pasisten-
kite nieko neimti giliai į širdį. Mažiausio 
pasipriešinimo kelias tikriausiai bus ir 
pats tinkamiausias.

 VĖŽyS 
(06.22-07.22)

Problemos dėl giminaičių savaitės pra-
džioje gali apkartinti visą savaitę. An-
tradienį ar trečiadienį neapgalvotas 
užsispyrimas padaryti jums meškos 
paslaugą. Neįvarykite savęs į kampą 
pats. Savaitgalį jūsų įtaka žmonėms 
bus kur kas didesnė nei jums pačiam 
atrodo.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Savaitės pradžioje dirbkite ypač ati-
džiai, nes lengvai galite būti apkaltin-
tas nebūtomis nuodėmėmis ar klai-
domis. Antroje savaitės pusėje būtinai 
raskite laiko sportui ar kokiai kitokiai 
fizinei veiklai. Į galimus nesusiprati-
mus ar nesėkmes savaitgalį pasisten-
kite reaguoti ramiai - tikriausiai spėsi-
te nuveikti anaiptol ne viską, ką esate 
susiplanavęs.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Kad išsaugotumėte taiką, savaitės pra-
džioje teks eiti į kompromisą, o gal net 
pačiam siekti jo. Tarp antradienio ir tre-
čiadienio nemažai laiko teks skirti bui-
čiai. Tikriausiai tvarkysite savo namą ar 
butą. Sekmadienį pagaliau pamirškite 
visa, kas kėlė jums rūpesčių visą savai-
tę, ir pagaliau užsiimkite tuo, kas jums 
iš tiesų įdomu.

 SVARSTyKLĖS 
(09.24-10.23)

Pirmoje savaitės pusėje užsiimkite naujo 
verslo projektais ar nekilnojamojo tur-
to reikalais. Jums gali būti pasiūlytas iš 
tiesų perspektyvus planas, bet savo as-
meninių pinigų verčiau neinvestuokite. 
Antroje savaitės pusėje pasistenkite 
būti komunikabilus ir draugiškas. Kuo 
daugiau naujų pažįstamų įgysite šiomis 
dienomis, tuo geriau.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Finansinės investicijos savaitės pradžio-
je tikriausiai bus sėkmingos. Visi poky-
čiai bus tik į naudą. Jei nebūsite perne-
lyg drovus, ketvirtadienį ar penktadienį 
galite užmegzti naują jaudinantį meilės 
ryšį. Savaitgalį teks nemažai rūpintis 
šeimos ar giminės reikalais, ir tarpais 
tai bus gana nuobodu ar įkyru.

 ŠAULyS 
(11.23-12.22)

Savaitės viduryje tikriausiai laukia ke-
lionė. Atidžiai saugokite savo bagažą. Ti-
kriausiai sutiksite labai įdomių žmonių. 
Šalin drovumą ir uždarumą - turite būti 
komunikabilus ir atviras naujoms idė-
joms. Savaitgalį pagaliau apsispręskite 
dėl meilės reikalų - bent jau sau aiškiai 
pasakykite, taip ar ne.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Savaitės pradžioje jums pavyks savo po-
žiūrio teisingumu įtikinti aplinkinius, bet 
visą realų darbą įgyvendindamas savo 
idėją turėsite nuveikti pats. Ką gi, jums 
bent jau netrukdys. Iš savo veiklos antro-
je savaitės pusėje galite tikėtis neblogo fi-
nansinio pelno. Šią savaitę turėsite gana 
daug reikalų su žmonėmis iš tokių sferų, 
su kuriomis paprastai.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Pirmoje savaitės pusėje turėtumėte vi-
sa galva pasinerti į verslo ar tarnybos 
rūpesčius. Pirmadienį kaskitės giliai, 
kad sužinotumėte visą tiesą apie savo 
partnerį. Jei ketinate pirkti ar parduoti 
nekilnojamąjį turtą, geriausiai tai pada-
ryti antradienį ar trečiadienį. Negaiški-
te laiko pernelyg ilgai galvodamas apie 
svetimas klaidas ir problemas - neliks 
laiko savosioms.

 ŽUVyS 
(02.19-03.20)

Savaitės pradžioje įgytos žinios labai pra-
vers ateityje. Skirkite pakankamai laiko 
profesiniam tobulėjimui. Neinvestuokite 
nei laiko, nei pinigų į svetimus projektus. 
Eikite savo keliu. Antroje savaitės pusė-
je nutiks kažkas, kas jus tiesiogiai liečia, 
bet kol kas susilaikykite nuo griežtų ver-
tinimų ar sprendimų, nes jums žinomos 
anaiptol ne visos aplinkybės.
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Naujoji Zelandija rengs referendumą dėl 
eutanazijos įteisinimo
Naujosios Zelandijos parlamentas pritarė siūlymui surengti 
referendumą dėl eutanazijos įteisinimo. Eutanazijos 
įstatymo iniciatoriai pabrėžia, kad procedūra galėtų būti 
taikoma tik mirtina liga sergantiems pacientams, kuriems 
diagnozę patvirtino ne mažiau nei du gydytojai.

Baltarusija įveda importo PVM iš Rusijos 
įvežamoms prekėms Astravo AE
Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos įsaku 
nuo lapkričio 1-osios bus pradedamas taikyti importo 
pridėtinės vertės mokestis (PVM) iš Rusijos įvežamoms 
prekėms Astravo atominei elektrinei statyti. Minskas 
ne kartą skelbė, kad Maskva turėtų pagerintų paskolos 
Astravo AE statyti sąlygas, nes Rusija darbus suvėlino.

REKLAMA

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:02 Labas 
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 
09:20 Senis 10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 
2 11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Beatos virtuvė 13:00 
Klauskite daktaro 13:58 Lo-
terija „Keno Loto” 14:00 Ži-
nios 14:20 Laba diena, Lie-
tuva 16:40 Premjera. Ponių 
rojus 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Vartotojų kontrolė 
20:25 Loterija „Keno Loto” 
20:30 Panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas 
21:29 Loterija „Jėga” 21:30 
LRT forumas 22:30 Dviračio 
žinios 23:00 Premjera. Vo-
kietija 86  23:45 Komisaras 
Reksas 00:30 Tėčio reika-
lai 01:00 LRT radijo žinios 
01:10 Neužmiršti. Doku-
mentinis filmas 02:00 LRT 
radijo žinios 02:05 Klauski-
te daktaro 03:00 LRT radijo 
žinios 03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios 04:00 
LRT radijo žinios 04:10 Už-
verbuotas 05:00 LRT radijo 
žinios 05:10 Ponių rojus 

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1156) 06:30 Tomo 
ir Džerio šou (14) 06:55 
Volkeris, Teksaso reindže-
ris (45,46) 08:55 Rozen-
heimo policija (3) 09:55 
Rimti reikalai 2 (32) 10:25 
Supermamos (12) 11:00 
Bjaurusis ančiukas Niujor-
ke (65) 12:00 Paskolinta 
meilė (72) 13:00 Našlaitės 
(104) 14:00 Svajoklė (104) 
15:00 Labas vakaras, Lietu-
va 16:30 VIDO VIDeO 17:30 
Žinios 18:20 Sportas 18:27 
Orai 18:30 KK2 19:00 Nuo... 
Iki... 20:00 Rimti reikalai 
2 (33) 20:30 Žinios 21:20 
Sportas 21:27 Orai 21:28 
Telefoninė loterija 1634 
21:30 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Visi nori Nikolės 
23:45 Begėdis (1) 00:50 
Visi pasaulio pinigai

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4, 410 06:55 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 1, 
141 07:25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis 11, 231 07:55 Sva-
jonių sodai 6 08:55 Meilės 
sūkuryje 3170 10:00 Meilės 

simfonija 1, 68,69 12:00 
Svotai 11 13:00 Pažadėto-
ji 7/2166,2167,2168,2169 
15:00 Simpsonai 27, 20,21 
16:00 TV3 žinios 214 16:25 
TV3 orai 214 16:30 TV Pa-
galba 14, 41 18:30 TV3 ži-
nios 301 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 301 19:30 
Namas 2, 9 20:30 Moterys 
meluoja geriau 12, 27 21:00 
TV3 vakaro žinios 171 21:52 
TV3 sportas 1 21:57 TV3 
orai 171 22:00 Kobra 11 23, 
9 23:00 Viktoras Frankenš-
teinas   01:15 X mutantai 
2, 12 02:05 Rouzvudas 2, 
16 03:00 Amerikiečiai 5, 2 
03:50 Kobra 11   

BTV
05:35 CSI. Majamis (6) 
06:30 Mano virtuvė ge-
riausia (29) 07:40 Stoties 
policija (2) 08:40 Pasku-
tinis faras (5) 09:35 Ko-
bra 11 (9) 10:35 Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai (7) 11:35 Visa me-
nanti (28) 12:35 Mano vir-
tuvė geriausia (30) 13:55 
Stoties policija (3) 15:00 
Paskutinis faras (6) 16:00 
Info diena 16:30 Kobra 11 
(10) 17:30 CSI. Majamis (7) 
18:30 Privatus detektyvas 
Magnumas (6) 19:30 Laba 
diena 20:00 Moteris-Katė 
22:10 Įkaitas 00:45 Juoda-
sis sąrašas (20) 01:25 Gyvi 
numirėliai (3) 02:10 Visa 
menanti (28) 02:55 Detek-
tyvų istorijos (1) 05:35 CSI. 
Majamis (7) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Krepši-
nio pasaulyje su V 07:00 
Šiandien kimba 08:00 
„24/7“ 09:00 Apie tave 
10:00 Gyvenimas 11:05 
„Prokurorai” (1/10) 12:10 
„Bruto ir Neto” (3/45) 12:40 
Kitoks pokalbis su Edvar-
du Žičkumi 13:45 TV par-
duotuvė 14:00 Nauja die-
na 15:00 „Šviesoforas” 
(2/22,23) 16:00 Reporteris 
16:48 Sportas 16:58 Orai 
17:00 2019m. „F-1“ čempi-
onato Meksikos GP apžval-
ga 18:00 Reporteris 18:45 
Sportas 18:55 Orai 19:00 
Nauja diena 19:30 Delfi dė-
mesio centre 20:00 Repor-
teris 20:20 Sportas 20:28 
Orai 20:30 Viralas 21:00 
Laikykitės ten su Andriu-
mi Tapinu. N-7. 22:00 „Po-
ne prezidente” (1/4) 22:30 
Reporteris 23:20 Sportas 
23:25 Orai 23:30 Delfi dė-
mesio centre 00:00 Laiky-
kitės ten su Andriumi Tapi-
nu. N-7. 01:00 „Meilė kaip Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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mėnulis” (1/37,38) 02:10 
„Pone prezidente” (1/2) 
02:30 „Prokurorai” (1/11) 
03:30 Reporteris 04:00 
Sportas 04:08 Orai 04:10 
Nauja diena 04:50 „Bruto 
ir Neto” (3/49) 05:10 „Švie-
soforas” (2/23,24,25) 

1
05:50 Tėvas Motiejus (22) 
07:05 Neklausk meilės var-
do (192,193) 08:05 Meilės 
sparnai (86) 09:00 Didelės 
svajonės, mažos erdvės (3) 
10:15 Akloji (120) 10:45 Bū-
rėja (53) 11:20 Mokytojas 
(8) 12:20 Drakonų kova. 
Super (38) 12:50 Stivenas 
Visata (19,20) 13:20 Kas 
naujo, Skūbi-Dū? (14) 13:45 
Žingsnis iki dangaus (17) 
15:00 Svaragini. Amžina 
draugystė (329,330) 16:00 
Būk su manim (1556,1557) 
17:00 Keršto gėlės (23) 
17:50 Mokytojas (9) 18:50 
Žingsnis iki dangaus (18) 
20:00 Ji man – ne po-
ra 22:10 Imperatorė Ki 
(43,44) 00:40 Senojo Tilto 
paslaptis (156,157) 02:30 
Bel Canto 05:00 Pasisvėrę 
ir laimingi (3) 05:50 Tėvas 
Motiejus (23) 

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Žagarės 
vyšnių festivalis 2015 07:05 
Kultūros diena 07:30 Šer-
vudo padauža Robinas Hu-
das 2  07:40 Kaimynai pi-
ratai  07:55 44 katės 08:20 
Pradėk nuo savęs. Progra-
ma apie ekologiją 08:50 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
3 09:15 Labas rytas, Lie-
tuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba. 12:15 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus albumas 
12:40 Linija. Spalva. Forma 
13:05 Savaitė 14:00 Gi-
mę tą pačią dieną. Doku-
mentinė apybraiža 14:55 
Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. Svečias 
– operos legenda Mont-
serrat Caballe (Ispanija) 
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 Kultūros 
diena. 18:30 Gimę tą pačią 
dieną 19:25 Milžiniški nacių 
statiniai  20:10 Mano tėviš-
kė 20:30 Panorama  21:00 
Dienos tema  21:20 Spor-
tas. Orai  21:30 Premjera 
22:25 Einantis Pilies gatve 
23:00 Šimtas 23:10 Istori-
jos detektyvai 00:00 DW 
naujienos rusų kalba. 

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:02 Labas 
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 
09:20 Senis 10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 
2 11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Stilius 13:00 Klaus-
kite daktaro 13:58 Loterija 
„Keno Loto” 14:00 Žinios 
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 Lo-
terija „Keno Loto” 20:30 
Panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 
Loterija „Jėga” 21:30 Naci-
onalinė ekspedicija 22:30 
Dviračio žinios 23:00 Prem-
jera. Užverbuotas 23:45 
Komisaras Reksas  00:30 
Bloga mergaitė. Vaidybinis 
serialas 01:00 LRT radijo ži-
nios 01:05 Stilius 02:00 LRT 
radijo žinios 02:05 Klauski-
te daktaro 03:00 LRT radijo 
žinios 03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios 04:00 
LRT radijo žinios 04:10 Din-
gę be žinios 1 05:00 LRT 
radijo žinios 05:10 Ponių 
rojus   

05:30 Mano gyvenimo 
šviesa (1158,1159) 06:30 
Tomo ir Džerio šou (15) 
06:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (47,48) 08:55 Ro-
zenheimo policija (4) 09:55 
Rimti reikalai 2 (33) 10:25 
Supermamos (13) 11:00 
Bjaurusis ančiukas Niujor-
ke (66) 12:00 Paskolinta 
meilė (73) 13:00 Našlaitės 
(105) 14:00 Svajoklė (105) 
15:00 Labas vakaras, Lietu-
va 16:30 VIDO VIDeO 17:30 
Žinios 18:20 Sportas 18:27 
Orai 18:30 KK2 19:00 Bus 
visko 20:00 Rimti reikalai 
2 (34) 20:30 Žinios 21:20 
Sportas 21:27 Orai 21:30 
VAKARO SEANSAS Kaip die-
na ir naktis 23:45 Begėdis 
(2) 00:50 Visi nori Nikolės 
02:35 Programos pabaiga 
05:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1160,1161)  

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4, 411 06:55 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 
1, 142 07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis 11, 232 07:55 

Namas 2, 9 08:55 Meilės 
sūkuryje 3171 10:00 Mei-
lės simfonija 1, 70,71 12:00 
Svotai 12 13:00 Pažadė-
toji 7, 2170,2171,2172,2173 
15:00 Simpsonai 27/22, 
28/1 16:00 TV3 žinios 215 
16:25 TV3 orai 215 16:30 
TV Pagalba 14, 42 18:30 
TV3 žinios 302 19:22 TV3 
sportas 1 19:27 TV3 orai 
302 19:30 Prieš srovę 19, 9 
20:30 Moterys meluoja ge-
riau 12, 28 21:00 TV3 vakaro 
žinios 172 21:52 TV3 sportas 
1 21:57 TV3 orai 172 22:00 
Pašalintieji 23:55 Reziden-
tas 2, 3 00:55 X mutantai 
2, 13 01:45 Rouzvudas 2, 
17 02:35 Amerikiečiai 5, 3 
03:25 Rezidentas 2, 3 04:15 
Kietuoliai 1, 9

BTV
05:35 CSI. Majamis (7) 
06:30 Mano virtuvė ge-
riausia (30) 07:40 Stoties 
policija (3) 08:40 Paskutinis 
faras (6) 09:35 Kobra 11 (10) 
10:35 Privatus detektyvas 
Magnumas (6) 11:35 Visa 
menanti (29) 12:35 Mano 
virtuvė geriausia (31) 13:55 
Stoties policija (4) 15:00 
Paskutinis faras (7) 16:00 
Info diena 16:30 Kobra 11 
(11) 17:30 CSI. Majamis (8) 
18:30 Privatus detektyvas 
Magnumas (7) 19:30 Laba 
diena 20:00 Karys 21:55 
Moteris-Katė 00:00 Visa 
menanti (29) 00:50 De-
tektyvų istorijos (2) 05:25 
CSI. Majamis (8) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Kaimo 
akademija 07:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/10) 08:00 
Nauja diena 09:00 Puikūs 
pralaimėjimai 10:00 Ki-
toks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi 11:05 „Prokurorai” 
(1/11) 12:10 „Bruto ir Neto” 
(3/46) 12:40 „Meilė kaip 
mėnulis” (1/35,36) 13:45 
TV parduotuvė 14:00 Nau-
ja diena 15:00 „Šviesoforas” 
(2/24,25) 16:00 Reporteris 
16:23 Sportas 16:30 Lie-
tuva tiesiogiai 16:58 Orai 
17:00 „Meilė kaip mėnulis” 
(1/37,38) 18:00 Reporteris 
18:45 Sportas 18:55 Orai 
19:00 Nauja diena 19:30 
Delfi dėmesio centre 20:00 
Reporteris 20:23 Sportas 
20:30 Lietuva tiesiogiai 
20:58 Orai 21:00 Laikykitės 
ten 22:00 „Pone preziden-
te” (1/5) 22:30 Reporteris 
23:20 Sportas 23:25 Orai 
23:30 Delfi dėmesio cen-
tre 00:00 Laikykitės ten 

01:00 „Meilė kaip mėnu-
lis” (1/39,40) 02:10 „Pone 
prezidente” (1/3) 02:30 
„Prokurorai” (1/12) 03:30 
Reporteris 04:00 Sportas 
04:08 Orai 04:10 Nauja 
diena 04:50 „Prokurorai” 
(1/12) 05:50 „Pone prezi-
dente” (1/3)  T

1
05:50 Tėvas Motiejus (23) 
07:05 Neklausk meilės 
vardo (194,195) 08:05 
Meilės sparnai (87) 09:05 
Akloji (42,121) 10:10 Būrė-
ja (19,54) 11:20 Mokytojas 
(9) 12:20 Drakonų kova. 
Super (39) 12:50 Stivenas 
Visata (21,22) 13:20 Muča 
Luča (1) 13:45 Žingsnis iki 
dangaus (18) 15:00 Sva-
ragini. Amžina draugystė 
(331,332) 16:00 Būk su ma-
nim (1558,1559) 17:00 Kerš-
to gėlės (24) 17:50 Moky-
tojas (10) 18:50 Žingsnis iki 
dangaus (19) 20:00 DETEK-
TyVO VAKARAS Prancūziška 
žmogžudystė. Nusikaltimas 
Alpijuje 21:55 Imperatorė Ki 
(45,46) 00:20 Senojo Tilto 
paslaptis (158,159) 02:15 Ji 
man – ne pora 05:00 Pasi-
svėrę ir laimingi (4) 05:50 
Tėvas Motiejus (24)  

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Daiktų isto-
rijos 07:00 Kultūros diena 
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 07:40 Kai-
mynai piratai 07:55 44 ka-
tės 08:20 Į sveikatą! 08:50 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
3 09:15 Labas rytas, Lie-
tuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba. 12:15 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus sąsiuvi-
nis 12:40 Atspindžiai 13:10 
Kultūringai su Nomeda 
14:00 Gimę tą pačią dieną 
14:55 Milžiniški nacių stati-
niai 15:40 Šimtas. Įdomioji 
tarpukario istorija 15:50 
Premjera. Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 16:00 Kai-
mynai piratai 16:15 Premje-
ra. 44 katės 16:45 Premjera. 
Maistas: tiesa ar pramanas?  
17:10 Keistuolė 3 18:00 Kul-
tūros diena. 18:30 Gimę 
tą pačią dieną 19:25 FIBA 
Čempionų lyga. Atėnų PA-
OK – Klaipėdos „Neptūnas” 
21:30 Medičiai, Florencijos 
valdovai 23:15 Neužmiršti 
00:00 DW naujienos rusų 
kalba. 00:15 Dabar pasauly-
je 00:45 Brandūs pokalbiai 
01:15 Džiazo muzikos vaka-
ras. XVI tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Mama 
Jazz 2017”
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 Labas rytas, 
Lietuva 06:30 Žinios 09:20 
Senis 10:25 Štutgarto krimi-
nalinė policija 2 11:10 Komi-
saras Reksas 12:00 Vartoto-
jų kontrolė 13:00 Klauskite 
daktaro 13:58 Loterija „Ke-
no Loto” 14:00 Žinios 14:20 
Laba diena, Lietuva 16:40 
Premjera. Ponių rojus  17:30 
Žinios. Sportas. Orai  18:00 
Kas ir kodėl? 18:30 Klauski-
te daktaro 19:30 Gyvenimo 
spalvos 20:25 Loterija „Ke-
no Loto” 20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas 21:29 Loterija „Jė-
ga” 21:30 ypatingas būrys. 
Socialinės realybės progra-
ma  22:30 Dviračio žinios 
23:00 Premjera. Dingę be 
žinios 1 23:45 Komisaras 
Reksas  00:00 Mūsų gyvū-
nai 00:30 Bloga mergaitė. 
Vaidybinis serialas 01:00 
LRT radijo žinios

05:30 Mano gyvenimo 
šviesa (1161,1162) 06:30 
Tomo ir Džerio šou (16) 
06:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (49,50) 08:55 Ro-
zenheimo policija (5) 09:55 
Rimti reikalai 2 (34) 10:25 
Supermamos (14) 11:00 
Bjaurusis ančiukas Niujor-
ke (67) 12:00 Paskolinta 
meilė (74) 13:00 Našlaitės 
(106) 14:00 Svajoklė (106) 
15:00 Labas vakaras, Lietu-
va 16:30 VIDO VIDeO 17:30 
Žinios 18:20 Sportas 18:27 
Orai 18:30 KK2 19:00 Šian-
dien. Po metų 20:00 Rimti 
reikalai 2 (35) 20:30 Žinios 
21:20 Sportas 21:27 Orai 
21:30 VAKARO SEANSAS 
Nakties šešėliai 23:45 Be-
gėdis (3) 00:50 Kaip diena 
ir naktis 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuo-
tės meistrai 4, 412 06:55 
Čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą 1, 143 07:25 Kempi-
niukas Plačiakelnis 11, 233 
07:55 Prieš srovę (kart.) 
19, 9 08:55 Meilės sūkury-
je 3172 10:00 Meilės sim-
fonija 1, 72,73 12:00 Svo-
tai 13 13:00 Pažadėtoji 7, 
2174,2175,2176,2177 15:00 
Simpsonai 28, 2,3 16:00 
TV3 žinios 216 16:25 TV3 
orai 216 16:30 TV Pagalba 

14, 43 18:30 TV3 žinios 303 
19:22 TV3 sportas 1 19:27 
TV3 orai 303 19:30 Gero 
vakaro šou 6, 9 20:30 Mo-
terys meluoja geriau 12, 29 
21:00 TV3 vakaro žinios 173 
21:52 TV3 sportas 1 21:57 
TV3 orai 173 22:00 Maištas  
22:25 Vikinglotto 44 23:50 
Rezidentas 2, 4 00:50 X 
mutantai 2, 14 01:45 Rouz-
vudas 2, 18 02:35 Amerikie-
čiai 5, 4 03:25 Rezidentas 2, 
4 04:15 Kietuoliai 1, 10 

BTV
05:25 CSI. Majamis (8) 
06:20 Mano virtuvė ge-
riausia (31) 07:30 Stoties 
policija (4) 08:30 Paskutinis 
faras (7) 09:25 Kobra 11 (11) 
10:25 Privatus detektyvas 
Magnumas (7) 11:25 Visa 
menanti (30) 12:25 Mano 
virtuvė geriausia (32) 13:55 
Stoties policija (5) 15:00 
Paskutinis faras (8) 16:00 
Info diena 16:30 Dakta-
ras Richteris (1) 17:35 CSI. 
Majamis (9) 18:30 Privatus 
detektyvas Magnumas (8) 
19:30 Laba diena 20:00 
Padangių riteriai 22:10 Ka-
rys 00:10 Visa menanti (30) 
01:00 Detektyvų istorijos 
(3) 05:00 CSI. Majamis (9) 
05:55 Mano virtuvė ge-
riausia (32)

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Atlie-
kų kultūra 07:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/11) 08:00 
Nauja diena 09:00 Sė-
kmės gylis 10:00 Kitoks 
pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 11:05 „Prokurorai” (1/12) 
12:10 „Pone prezidente” 
(1/1) 12:40 „Meilė kaip 
mėnulis” (1/37,38) 13:45 
TV parduotuvė 14:00 Nau-
ja diena 15:00 „Prokurorai” 
(1/13) 16:00 Reporteris 
16:23 Sportas 16:30 Lie-
tuva tiesiogiai 16:58 Orai 
17:00 „Meilė kaip mėnu-
lis” (1/39,40) 18:00 Repor-
teris 18:45 Sportas 18:55 
Orai 18:57 Rubrika “Verslo 
genas” 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 Gy-
venimas 22:00 „Pone pre-
zidente” (1/6) 22:30 Repor-
teris 23:20 Sportas 23:25 
Orai 23:27 Rubrika “Verslo 
genas” 23:30 Delfi dėmesio 
centre 00:00 Gyvenimas 
01:00 „Meilė kaip mėnulis” 
(1/41,42) 02:10 „Bruto ir Ne-
to” (3/48) 02:30 „Prokuro-
rai” (1/13) 03:30 Reporteris 
04:00 Sportas 04:08 Orai 

TREČIADIENIS 
SPALIO
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04:10 #NeSpaudai 05:10 
Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu. N-7.  

1
05:50 Tėvas Motiejus (24) 
07:05 Neklausk meilės var-
do (196,197) 08:05 Meilės 
sparnai (88) 09:05 Aklo-
ji (43,122) 10:10 Būrėja 
(20,55) 11:20 Mokytojas 
(10) 12:20 Drakonų kova. 
Super (40) 12:50 Stive-
nas Visata (23,24,25,26,27) 
13:05 Stivenas Visata (1) 
13:20 Muča Luča (2) 13:45 
Žingsnis iki dangaus (19) 
15:00 Svaragini. Amžina 
draugystė (333,334) 16:00 
Būk su manim (1560) 16:30 
Keršto gėlės (25) 17:30 Mo-
kytojas (11) 18:30 Žingsnis 
iki dangaus (20) 20:00 DE-
TEKTyVO VAKARAS Prancū-
ziška žmogžudystė. Mirtis 
Martige 21:55 Imperatorė 
Ki (47) 23:10 Imperatorė 
Ki (48) 00:20 Senojo Tilto 
paslaptis (160,161) 02:20 
Prancūziška žmogžudystė. 
Nusikaltimas Alpijuje 05:00 
Pasisvėrę ir laimingi (5) 
05:50 Tėvas Motiejus (1) 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Džiazo mu-
zikos vakaras. „Al McKay’s 
Earth, Wind & Fire Experi-
ence” (JAV) 07:45 Kaimy-
nai piratai 07:55 44 katės 
08:20 Smalsumo genas. 
Mokslo žurnalas 08:50 
Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 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 14:00 Gi-
mę tą pačią dieną 14:50 
Ėvė 15:50 Premjera. Šervu-
do padauža Robinas Hudas 
2  16:00 Kaimynai piratai 
16:15 Premjera. 44 katės 
16:45 Premjera. Maistas: 
tiesa ar pramanas? 3 17:10 
Keistuolė 4 18:00 Kultūros 
diena. 18:30 Į sveikatą!  
18:55 FIBA Čempionų ly-
ga. Panevėžio „Lietkabelis” 
– Ankaros „Turk Telekom” 
21:05 Mano tėviškė 21:20 
Elito kinas. Sufražistė  23:05 
Nacionalinė ekspedicija 
00:00 DW naujienos rusų 
kalba 00:15 Dabar pasau-
lyje 00:45 Euromaxx 01:15 
Mano tėviškė. Antanas Juš-
ka ir Kazimieras Būga 01:30 
Elito kinas. Sufražistė  03:15 
Duokim garo!  04:40 Stop 
juosta. Programa apie mo-
dernizmo architektūrą 
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Prie Graikijos susidūrus migrantų ir 
pakrančių sargybos laivams, 1 žuvo, 2 dingo
Prie Graikijos Koso salos graikų pakrančių sargybos 
patruliniam laivui trečiadienį susidūrus su migrantų 
laiveliu žmogus žuvo, dar šeši buvo sužeisti, o kiti du dingo. 
Incidentas įvyko tamsiu paros metu. Migrantų laivelis su 34 
žmonėmis nebuvo įsijungęs jokių šviesų.

Valdantieji nutraukė koaliciją su „Tvarka 
ir teisingumu“
Valdančiosios koalicijos lyderiai trečiadienį priėmė 
sprendimą nutraukti koalicijos sutartį su partija „Tvarka 
ir teisingumu“.  Rugsėjį visi Seimo „tvarkiečiai“, išskyrus 
partijos lyderį Remigijų Žemaitaitį, įkūrė naują frakciją 
„Lietuvos gerovei“ bei pasirašė koalicinę sutartį.

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:02 Labas 
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 
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 14:20 Laba 
diena, Lietuva 16:40 Prem-
jera. Ponių rojus 17:30 Ži-
nios. 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 21:29 Loterija „Jė-
ga” 21:30 Gyvenk be skolų 
22:30 Dviračio žinios 23:00 
Premjera. Bankas  00:05 
Daiktų istorijos 01:00 LRT 
radijo žinios 

05:30 Mano gyvenimo 
šviesa (1164,1165) 06:30 
Tomo ir Džerio šou (17) 
06:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (51,52) 08:55 Ro-
zenheimo policija (6) 09:55 
Rimti reikalai 2 (35) 10:25 
Supermamos (15) 11:00 
Bjaurusis ančiukas Niujor-
ke (68) 12:00 Paskolinta 
meilė (75) 13:00 Našlaitės 
(107) 14:00 Svajoklė (107) 
15:00 Labas vakaras, Lietu-
va 16:30 VIDO VIDeO 17:30 
Žinios 18:20 Sportas 18:27 
Orai 18:30 KK2 19:00 Va-
landa su Rūta 20:00 Rimti 
reikalai 2 (36) 20:30 Žinios 
21:20 Sportas 21:27 Orai 
21:30 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Užslėptas grožis 
23:35 Begėdis (4) 00:40 
Nakties šešėliai 02:30 Al-
chemija I. Kokia turi būti 
kultūros laida ? 02:55 RE-
TROSPEKTyVA 03:25 Pro-
gramos pabaiga 05:30 
Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai (43,44)  

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuo-
tės meistrai 4, 413 06:55 
Čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą 1, 144 07:25 Kempi-
niukas Plačiakelnis 11, 234 
07:55 Gero vakaro šou 6, 
9 08:55 Meilės sūkuryje 
3173 10:00 Meilės sim-
fonija 1, 74,75 12:00 Svo-
tai 14 13:00 Pažadėtoji 7, 
2178,2179,2180,2181 15:00 

Simpsonai 28, 4,5 16:00 
TV3 žinios 217 16:25 TV3 
orai 217 16:30 TV Pagalba 
14, 44 18:30 TV3 žinios 304 
19:22 TV3 sportas 1 19:27 
TV3 orai 304 19:30 Farai 
13, 9 20:30 Moterys me-
luoja geriau 12, 30 21:00 
TV3 vakaro žinios 174 21:52 
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 
174 22:00 Maikas ir Deivas 
ieško pamergių  00:05 
Mara 02:00 Rouzvudas 2, 
19 02:50 Amerikiečiai 5, 
5 03:45 X mutantai 2, 14 
04:35 Kietuoliai 1, 12  

BTV
05:55 Mano virtuvė geriau-
sia (32) 07:15 Stoties polici-
ja (5) 08:15 Paskutinis faras 
(8) 09:15 Daktaras Richteris 
(1) 10:25 Privatus detekty-
vas Magnumas (8) 11:25 
Visa menanti (31) 12:25 
Mano virtuvė geriausia 
(33) 13:55 Stoties policija 
(6) 15:00 Paskutinis fa-
ras (9) 16:00 Info diena 
16:30 Daktaras Richteris 
(2) 17:35 CSI. Majamis (10) 
18:30 Privatus detektyvas 
Magnumas (9) 19:30 Laba 
diena 20:00 Kibernetinė 
zona 21:50 Padangių rite-
riai 23:55 Visa menanti (31) 
00:45 Detektyvų istorijos 
(4) 05:30 Kalnų šventovė. 
Išgyventi Alpėse (2) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Vantos 
lapas 07:00 „Moterų dak-
taras“ (3/12) 08:00 Nauja 
diena 09:00 Visi savi 10:00 
Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu. N-7. 11:05 „Švie-
soforas” (2/22,23) 12:10 
„Pone prezidente” (1/2) 
12:40 „Meilė kaip mė-
nulis” (1/39,40) 13:45 TV 
parduotuvė 14:00 #Ne-
Spaudai 15:00 „Prokuro-
rai” (1/14) 16:00 Reporteris 
16:23 Sportas 16:30 Lie-
tuva tiesiogiai 16:58 Orai 
17:00 „Meilė kaip mėnu-
lis” (1/41,42) 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” (3/48) 22:30 Repor-
teris 23:20 Sportas 23:25 
Orai 23:30 Delfi dėmesio 
centre 00:00 „Moterų dak-
taras“ (3/12) 

1
05:50 Tėvas Motiejus (1) 
07:05 Neklausk meilės var-
do (198,199) 08:05 Meilės 

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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31
sparnai (89) 09:05 Aklo-
ji (44,123) 10:10 Būrėja 
(21,56) 11:20 Mokytojas 
(11) 12:20 Drakonų kova. 
Super (41) 12:50 Stivenas 
Visata (2) 13:10 Muča Lu-
ča (3) 13:35 Žingsnis iki 
dangaus (20) 15:00 Sva-
ragini. Amžina draugystė 
(335,336) 16:00 Būk su 
manim (1561) 16:30 Keršto 
gėlės (26) 17:25 Mokytojas 
(12) 18:30 Žingsnis iki dan-
gaus (1) 20:00 DETEKTyVO 
VAKARAS. PREMJERA Polici-
jos telefonas 110. 21:55 Im-
peratorė Ki (49) 23:10 Im-
peratorė Ki (50) 00:20 Se-
nojo Tilto paslaptis (162,163) 
02:20 Prancūziška žmogžu-
dystė. Mirtis Martige 05:50 
Tėvas Motiejus (2)  

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Džiazo muzi-
kos vakaras. XVI tarptautinis 
džiazo festivalis „Vilnius Ma-
ma Jazz 2017” 07:05 Kultū-
ros diena 07:30 Šervudo 
padauža Robinas Hudas 
2  07:40 Kaimynai piratai 
07:55 44 katės 08:20 Mū-
šio laukas. Visuomenės at-
sparumo skatinimo progra-
ma 08:50 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 3 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 Naktis Man-
hatane. Česlovas Gabalis ir 
instrumentinis ansamblis 
„Vilniaus divertismentas” 
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 4  18:00 Kultūros 
diena. 18:30 Gimę tą pačią 
dieną 19:25 Skambantys 
pasauliai su Nomeda Kaz-
laus. Svečias – operos le-
genda Montserrat Caballe 
(Ispanija) 20:20 Pirmą kar-
tą 20:30 Panorama 21:00 
Dienos tema  21:20 Spor-
tas. Orai  21:30 Premjera. 
Bitlai. Pagaminta Mersi-
saide 23:00 Ėvė. Mažosios 
Lietuvos rašytoja. Doku-
mentinė apybraiža, skirta 
rašytojos I.Simonaitytės 
120-osioms gimimo me-
tinėms 00:00 DW naujie-
nos rusų kalba. 00:15 Dabar 
pasaulyje 00:45 Veranda. 
Programa apie aplinkos 
estetiką

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai 
07:00 Gustavo enciklo-
pedija 07:30 Loraksas 
09:00 Premjera. Akių ly-
gyje 10:35 Ernis – šiaurės 
miškų vaiduoklis  11:30 
Pranciškus – popiežius iš 
Naujojo pasaulio 12:25 
Gražiausios poetų dainos 
14:00 Gyvenimo spalvos 
15:00 Visų Šventųjų die-
na 16:15 100 metų kartu 
17:25 Loterija „Keno Loto” 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 18:30 
Visi kalba 19:30 Beatos 
virtuvė 20:25 Loterija 
„Keno Loto” 20:30 Pano-
rama 20:52 Sportas 20:59 
Loterija „Jėga” 21:00 Auk-
sinis protas 22:25 Prem-
jera. „Brexitas”. Karas be 
taisyklių 

05:30 Broliai meški-
nai. Nuotykių ieškotojai 
(43,44) 06:00 Šaunusis 
Skūbis-Dū (4) 06:25 Tomo 
ir Džerio šou (18) 06:50 
Princesė gulbė. Princesė 
rytoj, piratė - šiandien 
08:15 Peliukas Stiuartas 
Litlis 2 09:45 Monstrų na-
mai 11:35 Mano blogiau-
si metai mokykloje 13:25 
Septynios minutės po vi-
durnakčio 15:35 Pelenės 
istorija 17:30 Žinios 18:20 
Sportas 18:27 Orai 18:30 
Vaiduoklių medžiotojai 
20:50 Heraklis 22:45 Nuo 
sutemų iki aušros. Bude-
lio duktė 00:40 Užslėptas 
grožis 02:15 Pažinimo klu-
bas 02:40 Programos pa-
baiga 05:40 Tomo ir Dže-
rio šou (17)  

TV3
06:20 Televitrina 3 06:35 
Aladinas 1, 133 07:05 An-
čiukų istorijos 1, 2 07:35 
Pokahonta  09:10 Šuo, 
kuris išgelbėjo Heloviną   
11:00 Monstrų šeimynė-
lė 12:50 Mažasis vampy-
ras   14:30 Ponas Bynas  
16:10 Veidrodėli, veidro-
dėli  18:30 TV3 žinios 305 
19:22 TV3 sportas 1 19:27 
TV3 orai 305 19:30 Namo 
su laikrodžiais paslaptis  
21:45 Egzodas. Dievai 
ir karaliai  00:50 Devy-
nioliktasis stalas  02:20 
Maištas  03:50 Paša-

lintieji 

BTV
05:30 Kalnų šventovė. Iš-
gyventi Alpėse (2) 06:30 
Iš liūtukų - į liūtus karalius 
07:40 Gyvūnijos stebuklai 
(1,2) 10:00 Gepardas, var-
du Duma 12:00 Dvynys 
14:20 Fantomas 16:20 
Tango ir Kešas 18:30 
Amerikietiškos imtynės 
(42) 20:30 Visa griaunan-
tis 22:50 Pranašas 00:35 
Detektyvų istorijos (5) 
05:30 Laba diena

05:10 Atliekų kultūra 
05:50 Kaimo akademija 
06:13 Programa 06:14 
TV parduotuvė 06:30 
TV Europa pristato. “Lie-
tuvos gelmių istorijos” 
(5) 07:00 Laikykitės ten 
08:00 #NeSpaudai 09:00 
Greiti pietūs 10:00 Atlie-
kų kultūra 10:30 Kaimo 
akademija 11:05 Šerlo-
kas Holmsas ir dakta-
ras Vatsonas. Pažintis 
(1/1) 12:45 TV parduotuvė 
13:00 Šerlokas Holmsas ir 
daktaras Vatsonas. Kruvi-
nas užrašas (1/2) 14:30 
Šerloko Holmso ir dak-
taro Vatsono nuotykiai. 
Šantažo karalius (2/1) 
16:00 Reporteris 16:20 
Sportas 16:28 Orai 16:30 
Šerloko Holmso ir daktaro 
Vatsono nuotykiai. Mirti-
nas susirėmimas (2/2) 
18:00 Reporteris 18:20 
Sportas 18:28 Orai 18:30 
Šerloko Holmso ir dak-
taro Vatsono nuotykiai. 
Tigro medžioklė (2/3) 
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” (3/49) 22:30 Reporte-
ris 22:50 Sportas 22:58 
Orai 23:00 Tarptautinis 
turnyras “BUSHIDO KOK” 
2019m. 

1
05:50 Tėvas Motiejus (2) 
07:05 Neklausk meilės 
vardo (200,201) 08:05 
Meilės sparnai (90) 09:05 
Akloji (45,46) 10:10 Bū-
rėja (22,23) 11:20 Mo-
kytojas (12) 12:20 Dra-
konų kova. Super (42) 
12:50 Stivenas Visata (3) 
13:10 Muča Luča (4) 13:35 
Žingsnis iki dangaus (1) 
15:00 Svaragini. Amžina 
draugystė (337,338) 16:00 
Būk su manim (1562,1563) 
17:00 Keršto gėlės (27) 
17:55 PREMJERA. Seklė 

Agata. Užnuodytas py-
ragas 20:00 DETEKTyVO 
VAKARAS Tabula Rasa (9) 
21:10 Nusikaltimas prie 
Baltijos jūros. Kelio atgal 
nėra 23:05 Senojo Tilto 
paslaptis (164,165) 01:15 
Policijos telefonas 110. 
05:20 Akloji (42) 05:50 
Pragaro katytė (16) 

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Džia-
zo muzikos vakaras. XVI 
tarptautinis džiazo festi-
valis „Vilnius Mama Jazz 
2017” 07:30 Šervudo pa-
dauža Robinas Hudas 2 
07:40 Kaimynai piratai 
07:55 44 katės 08:20 Pa-
saulio lietuvių žinios. Ak-
tualijų programa 08:50 
Maistas: tiesa ar prama-
nas? 3 09:15 Vieno buto 
istorija 10:45 Nėra laiko 
gerumui. Dokumentinis 
filmas 11:55 Janina Miš-
čiukaitė 12:50 Veidas už 
balso – Virgilijus Kęstu-
tis Noreika 13:45 Stotelė 
15:15 Dainuoju Lietuvą 
15:30 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžy-
bos. Prancūzijos „Didysis 
prizas” 17:05 Klausimė-
lis 17:30 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžy-
bos. Prancūzijos „Didysis 
prizas” 18:50 Klausimėlis 
19:15 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžy-
bos. Prancūzijos „Didysis 
prizas” 20:50 Klausimė-
lis 21:10 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžy-
bos. Prancūzijos „Didysis 
prizas” 22:25 Pirmą kartą 
22:30 Smaragdo mies-
tas 23:15 Mūsų mieste-
liai. Kriaunos. 1 d.  00:30 
Dabar pasaulyje 01:00 
Smalsumo genas. Moks-
lo žurnalas 01:25 Vei-
das už balso – Virgilijus 
Kęstutis Noreika. Doku-
mentinis filmas 02:20 
Stotelė. Spektaklis Bo-
humilo Hrabalo kūrinių 
motyvais 03:50 ARTS21 
04:15 Kelias. 04:45 Auk-
sinis protas 

PENKTADIENIS 
LAPKRIČIO

1
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Daik-
tų istorijos 07:00 Mūšio 
laukas 07:25 Rikas, Os-
karas ir širdies graužatis  
09:00 Labas rytas, Lietu-
va 09:30 Žinios. Orai 222 
09:35 Labas rytas, Lietu-
va 109 12:00 Hipopota-
mai. Afrikos upių milžinai 
12:55 Neįtikėtinos gyvū-
nų draugystės 3/ Patys 
unikaliausi   3, 5 13:50 
Džesika Flečer 13,14 15:28 
Loterija “Keno Loto” 1976 
15:30 Žinios. Orai 547 
15:45 Sveikinimų koncer-
tas 586 17:30 Žinios. Orai 
587 18:00 Euromaxx 214 
18:30 Vakaras su Edita 
2, 4 19:30 Stilius 24, 10 
20:25 Loterija “Keno Lo-
to” 264 20:30 Panorama 
1915 20:52 Sportas. Orai 
595 21:00 Šok su žvaigž-
de 1, 5 23:10 Amžinybė  
01:10 “Brexitas”. Karas be 
taisyklių  02:45 Hipopota-
mai. Afrikos upių milžinai  
03:40 Neįtikėtinos gyvū-
nų draugystės.Patys uni-
kaliausi   3, 5 04:25 Dže-
sika Flečer 13,14  

05:40 Tomo ir Džerio šou 
(17) 06:05 Broliai meš-
kinai. Nuotykių ieškoto-
jai (45,46) 06:35 Šaunu-
sis Skūbis-Dū (5) 07:05 
Berniukas Blogiukas (9) 
07:30 Pažinimo klubas 
08:00 Tomo ir Džerio 
nuotykiai (7) 08:30 Ogis 
ir tarakonai (30) 08:50 
KINO PUSRyČIAI Skūbis 
Dū. Cirko palapinė 10:30 
Klik! Arba gyvenimas 
pagreitintai 12:45 PREM-
JERA Pokštas arba saldai-
nis 14:35 Jaunavedžiai 
16:25 Kelionių panora-
ma 16:55 Gyvūnų pa-
saulis 17:30 Žinios 18:20 
Sportas 18:27 Orai 18:30 
SUPERKINAS Šiurpuliukai 
20:35 Kelionė į Žemės 
centrą 22:25 Viskis, tan-
go, fokstrotas 00:30 He-
raklis 02:05 Programos 
pabaiga 05:40 Tomo ir 
Džerio šou (18) 

TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 
Ančiukų istorijos 1, 3 
07:00 Vėžliukai nindzės 
1, 8 07:30 Aladinas 1, 134 
08:00 Ančiukų istorijos 
1, 4 08:30 Virtuvės isto-
rijos 10, 9 09:00 Gardu 

Gardu 8, 9 10:00 Būk 
sveikas! 2, 9 10:30 Pen-
kių žvaigždučių būstas 7, 
9 11:00 Misija: dirbame 
sau 3, 7 11:30 Mano pi-
nigai 1, 1 12:00 Fiksikai. 
Didžioji paslaptis  13:35 
101 dalmatinas  15:45 
Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 7 17:25 Aplink Lie-
tuvą. Žmonės 1, 9 18:30 
TV3 žinios 306 19:17 TV3 
sportas 1 19:22 TV3 orai 
306 19:25 Eurojackpot 
44 19:30 Turtuolis varg-
šas 2, 9 21:00 Padangių 
akis 23:05 Devintojo legi-
ono erelis  01:20 Maikas 
ir Deivas ieško pamergių  
03:05 Mara 

BTV
05:30 Laba diena 06:30 
Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (40) 
07:30 Laba diena 08:00 
Sveikatos kodas 08:30 
Sveikatos kodas televi-
trina 09:05 Varom! (5) 
09:40 Afrika. Mirtinai 
pavojingi (1) 10:45 Eks-
tremalūs išbandymai (10) 
11:20 Būk ekstremalas 
(37) 11:50 Džeimio ir Dži-
mio kulinarinės dviko-
vos (5) 12:55 Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai (8) 13:55 Much-
taro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (41) 14:55 
Pavojingi kaimynai (9) 
16:00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. CBet - Neptū-
nas 18:30 NAUJAS SE-
ZONAS Muzikinė kaukė 
21:05 Apgaulės meistrai 
23:20 Galutinis tikslas 
05:30 Galiūnai. Pasaulio 
rąsto kėlimo čempiona-
tas. Panevėžys  

06:10 „Pasaulis iš vir-
šaus“ (4/13) 06:35 Krep-
šinio pasaulyje su V 07:03 
Programa 07:04 TV par-
duotuvė 07:20 „TV Euro-
pa pristato. Nepriklauso-
mybės kovų verpetuose. 
Nepriklausomybės kovų 
krikštas“  07:55 „TV Eu-
ropa pristato. Nepriklau-
somybės kovų verpe-
tuose. Vladas Putvins-
kis - Pūtvis“  08:30 „Pa-
saulis iš viršaus“ (2/2) 
09:00 Tarptautinis turny-
ras „BUSHIDO KOK 2019” 
10:00 Vantos lapas 10:30 
„Pone prezidente” (1/4) 
00:00 „Moterų daktaras“ 
(3/14) 01:00 „Detektyvas 
Linlis“ (1) 03:00 „Švie-
soforas” (2/27) 03:20 
Oponentai 03:40 „24/7“ 
04:40 Kitoks pokalbis su 

ŠEŠTADIENIS 
LAPKRIČIO

2
Edvardu Žičkumi 05:40 
„Šviesoforas” (2/24)

1
05:20 Akloji (42) 05:50 
Pragaro katytė (16) 06:50 
Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (82) 
07:50 Tėvas Motiejus (22) 
09:10 Būrėja (19,20,21) 
11:00 Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai (30) 
11:30 Akloji (43) 12:05 
Didelės svajonės, mažos 
erdvės (4) 13:30 Sveika-
tos namai 14:30 Sveika-
tos namai teleparduotu-
vė 14:45 Širdele mano 
(216,217) 16:45 Akloji 
(124,125) 17:50 Būrėja 
(57,58) 19:00 Iliuzija (12) 
20:00 DETEKTyVO VAKA-
RAS Aš gyvas (13) 21:50 
Gamtos jėgos 23:55 Nu-
sikaltimas prie Baltijos jū-
ros. Kelio atgal nėra 01:35 
Tabula Rasa (9) 05:55 
Akloji (44)  

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Klausi-
mėlis 06:20 Duokim ga-
ro!  07:45 Auksinis protas 
09:00 Skrendam 09:30 
Pradėk nuo savęs 10:00 
Į sveikatą!  10:30 Smalsu-
mo genas 11:00 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus albu-
mas 11:30 Kultūrų kryž-
kelė. Vilniaus sąsiuvinis 
12:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita 12:30 Kultū-
rų kryžkelė. Rusų ga-
tvė 13:00 ARTS21 13:30 
B. Kutavičius. Kaulo se-
nis ant geležinio kalno 
14:20 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžy-
bos. Prancūzijos „Didysis 
prizas” 16:10 Klausimėlis 
16:30 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžy-
bos. Prancūzijos „Didysis 
prizas” 18:00 Stambiu 
planu 18:55 Pasaulio tei-
suoliai 19:40 Klausimėlis 
20:00 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžy-
bos. Prancūzijos „Didysis 
prizas” 21:50 Mano tėviš-
kė. Simonas Stanevičius 
ir Simonas Daukantas 
22:10 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžy-
bos. Prancūzijos „Didysis 
prizas” 23:30 Festivalis 
„nowJapan 2019” 00:20 
Kino žvaigždžių alėja. Ty-
lus skrydis  01:45 Janina 
Miščiukaitė. Gyvenimas 
dainoje. Muzikinis do-
kumentinis filmas 02:40 
Mulai. Dokumentinis fil-
mas 04:05 Šventadienio 
mintys 

Prenumeruokite 
„Naująjį Gėlupį“ 
ir neatsilikite nuo 
svarbiausių krašto 

ekonomikos, 
kultūros ir politikos 

naujienų!
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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.

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

Atvešime durpių  
briketų, akmens  
anglių, pjuvenų  

briketų, granulių.  
KOKYBĘ  

GARANTUOJAME. 
Tel. 8 683 13463.

Statybinę medieną. Pjauname 
pagal klientų užsakymą. Taip 
pat parduodu malkas. Prista-
tau savo transportu. Tel. 8 625 
83061.

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

Nebrangiai siuvimo mašiną su 
spintele. Tel. (8 319) 52913.

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.

Perka
Superkame auksą, sidabrą, 
gintarą, gintarinius karolius, 
apdovanojimus, laikrodžius, 
monetas ir kitus įvairius anti-
kvarinius dirbinius. Dirbame 
visoje Lietuvoje. Atsiskaitome 
iš karto. Tel.: 8 670 59488, 8 
626 68561.

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

Giedame  
laidotuvėse  

(1 vakaras ir  
palydėjimas – 120 Eur,  

keturnedėlis ir  
metinės – 60 Eur).  
Atvažiuojame  
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

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

Šiltnamių g. �, �911� Prienai
Mob. tel.: (� 6��)�����, (� 6�0) 6����.

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

REKLAMA

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.

Perka

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.

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.

Karvę. Tel. 8 681 23457 (skam-
binti po 17 val.).

Pigiai pirmaveršę karvę, 2 mėn. 
ir 7 mėn. telyčiukes. Tel. 8 608 
28622.

4 m. karvę. Tel. 8 616 09644.

8 m. šviežiapienę, lengvai mel-
žiamą karvę. Tel. 8 642 46615.

Maistines bulves (0,30 Eur/kg) 
ir žieminius kopūstus, tinkan-
čius raugti (0,40 Eur/kg). Tel. 
8 601 05587.

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.

Naujas gamyklines lenkiškas 
lėkštes „Bromet“ (keturios 
sekcijos, žalios spalvos), elek-
trinę sviestmušę, ranka sukamą 
pieno separatorių, arklio trau-
kiamą plūgą ir plūgelį. Pamatų 
blokus iš griaunamo sandėlio. 
Maumedžio lentas (storis 3,2 
cm, 1,5 kub. m). Tel. 8 601 
31832 (skambinti vakarais).

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“).

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
Moteris išsinuomotų 1 k. butą 
I-III a. (būtų gerai su baldais) 
Prienuose. Tel. 8 656 45548.

Dirbanti moteris 1 arba 2 k. 
butą Prienuose. Tel. 8 672 
10778.

Skubiai namą arba butą Prie-
nuose. Jeigu nenuomojate, 
už naudingą informaciją 
sumokėsime 100 Eur. Tel. 8 
676 71071.

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
„Scoda Octavia“  (2001 m., B/D, 
2 l, 450 Eur). Tel. 8 650 10343.

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

Nekilnojamas turtas

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.

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

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.

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.

Informuojame gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 
6920/0004:10) Jono Genevičiaus paveldėtojus, kad 
2019 m. lapkričio 05 d. 10.00-11.00 val. bus atliekami 
žemės sklypo (kad. Nr. 6920/0004:59), esančio Prienų 
r., Jiezno sen., Kiškeliškių k., kadastriniai matavimai. Ma-
tavimus atlieka: UAB „Žemėtvarka“, matininkas P. Mar-
calis, Alytus, Naujoji g. 2b (3 aukštas), tel. 8 604 04445, 
el. paštas uabzemetvarka@gmail.com
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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.

Montuojame gipso kartoną, 
klijuojame plyteles, šiltiname 
sienas, palėpes, montuojame-
statome karkasus. Atliekame 
staliaus darbus. Tel. 8 679 
09957.

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.

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.

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

Automobilių kėbulo suvirini-
mo darbai. Atliekami ir kitus 
suvirinimo darbus. Tel. 8 679 
09957.

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.

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.

JCB ekskavatoriaus 3,5 t nuoma 
su operatoriumi. Atliekami visi 
pagrindiniai kasimo, lyginimo, 
pamatų gręžimo darbai. Tel. 8 
676 00479.

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.

Mobiliuoju gateriu pjauname 
medieną iki 9 m ilgio, išpjau-
name („kreizuojame“) lentas 
kliento kieme. Pjauname ir 
nedidelius kiekius. Tel. 8 610 
03983.

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

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai

Reikalinga

Darbas namų tvarkytojoms 
(-ams) Anglijoje, įdarbinimo 
mokesčių nėra. Atlyginimas 
1500-2000 Eur. Amžius 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.

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

REKLAMA

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.

Reikalingas meistras, galintis 
pastatyti karkasinę verandą 
gyvenamajam namui Prienuo-
se. Tel. +370 684 60532.

Ieško darbo
Moteris, be žalingų įpročių, gali 
prižiūrėti senelius Prienuose. 
Tel. 8 674 37387.

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.

UAB „Prienų butų ūkis“ konkurso būdu parduoda šį 
nereikalingą ilgalaikį turtą - traktorius MTZ-80, valsty-
binis numeris LO 74-13, pirmoji registracijos data 1987 
m., identifikavimo numeris 566742. Pradinė kaina 1000 
eurų su PVM.

Norintys dalyvauti konkurse spausdintą arba ranka už-
pildytą pasiūlymą turi: atsiųsti registruotu laišku adresu: 
UAB „Prienų butų ūkis“, Kęstučio g. 37, Prienai, arba užkli-
juotame voke pristatyti asmeniškai skelbime nurodytam 
kontaktiniam asmeniui iki 2019 m. lapkričio 11 d. 16.30 
val. Ant registruoto laiško kitos pusės ar asmeniškai pri-
statyto voko su pasiūlymu turi būti užrašas: „Turto par-
davimo konkursui“. Parduodamą turtą bus galima apžiū-
rėti 2019 m. lapkričio 7 d. nuo 8.00 iki 16.00 val., adresu: 
Kęstučio g. 37, Prienai.

Pasiūlymų vertinimo (vokų su gautais pasiūlymais at-
plėšimo) procedūra bus vykdoma 2019 m. lapkričio 12 
d. 15.00 val. adresu: Kęstučio g. 37, Prienai. Kontaktinis 
asmuo konkurso klausimais: meistras Šarūnas Levins-
kas, tel. 8 616 98681, el. paštas sarunas.levinskas@prie-
nubu.lt. Daugiau informacijos apie konkurso rengimo ir 
vykdymo tvarką galima rasti UAB „Prienų butų ūkis“ in-
ternetinėje svetainėje: http://www.prienubu.lt/informa-
cija/2019/08/Turto-pardavimo-konkurso-sąlygos-.pdf.

Mirus Marijai Gustaitienei, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą artimiesiems.

Bendruomenė „Jiestrakis“ 



16 ŠEŠTAdIEnIS, 
�019 M. SPALIO �6 d., 
nAUjASIS gĖLUPIS PASKUTInIS PUSLAPIS

Spalio 26 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 08:07
leidžiasi 17:58

Dienos ilgumas 09.51
Delčia (28 mėnulio diena)

Liudginas, Mingintė, Evaristas, 
Liaudginas, Vita

Tinkamas laikas sėti: 
krapus, kalendras, pankolius, 

saulėgrąžas.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Spalio 27 d.
SEKMADIENIS

Vytauto Didžiojo mirties 
diena

Žvalgų diena
Kriminalinės policijos diena
Laikas atsukamas vieną va-

landą atgal
Saulė teka 08:09

leidžiasi 17:56
Dienos ilgumas 09.47

Delčia (29 mėnulio diena)
Ramojus, Tautmilė, Vincentas, 

Sabina, Vincas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Spalio 28 d.
PIRMADIENIS

Simajudas, Vėlių paminėklai
Saulė teka 08:11
leidžiasi 17:54

Dienos ilgumas 09.43
Jaunatis (0 mėnulio diena)

Judas, Tadas, Simonas, Alman-
tė, Gaudrimas, Simas

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Spalio 29 d.
ANTRADIENIS

Pasaulinė žvynelinės diena
Saulė teka 08:13

leidžiasi 17:52
Dienos ilgumas 09.39

Jaunatis (1 mėnulio diena)
Ermelinda, Gelgaudas, Tolvydė, 

Violeta, Narcizas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Spalio 30 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 08:15
leidžiasi 17:50

Dienos ilgumas 09.35
Jaunatis (2 mėnulio diena)

Liucilė, Volfgangas, Skirgaila, 
Skirvydė, Edmundas, Darata, 

Volfas
Tinkamas laikas sėti: 

žirnius, pupeles, pomidorus, 
moliūgus, patisonus, baklaža-
nus, paprikas, vijoklines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius.

Spalio 31 d.
KETVIRTADIENIS

Helovinas
Reformacijos diena

Saulė teka 08:17
leidžiasi 17:48

Dienos ilgumas 09.31
Jaunatis (3 mėnulio diena)

Benignas, Mąstvilas, Tanvilė 
Liucilė

Tinkamas laikas sėti: 
žirnius, pupeles, pomidorus, 

moliūgus, patisonus, baklaža-
nus, paprikas, vijoklines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius.

VANDENS TEMPERATŪRA

+9 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+12 KAUNO MARIOS 
+13 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+12 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G1Numatomos mažos 
geomagnetinės audros.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39KAUNE 
nSv/val. 

41ALyTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8107 nSv/val. 
ČERNOByLIO AE 
8080 nSv/val. 

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

Savaitė istorijos puslapiuose

190�m. spalio 26 d.: norvegija at-
gavo nepriklausomybę nuo 

Švedijos.

19�6 m. spalio 26 d.: SSKP CK ir so-
vietų vyriausybė priėmė bendrą 

nutarimą dėl tolesnio žuvies produkcijos ga-
mybos didinimo ir pardavinėjimo tobulinimo. 
Maitinimo įmonėse įvesta „žuvies diena“.

19��m. spalio 26 d.: Somalyje, 
Merkos apskrityje, užregistruo-

tas paskutinis pasaulyje susirgimo raupais 
atvejis.

191�m. spalio 27 d.: Įkurta Lietuvos 
karinė žvalgyba.

19�9m. spalio 28 d.: gedimino pilyje 
iškelta trispalvė. Vilniaus kraštas 

išvaduotas iš Lenkiškos okupacijos.

191�m. spalio 28 d.: sukurta Čekoslo-
vakija. žlugus Austrijos-Vengrijos 

imperijai, apie Čekoslovakijos sukūrimą pa-
skelbė Prahoje susirinkęs Čekoslovakų naci-
onalinis komitetas. 19�� m. spalį Slovakija 
gavo autonomiją. 1960 m. paskelbus naują 
konstituciją, visiškai panaikinta Slovakijos au-
tonomija, o šalis tapo Čekoslovakijos Socialis-

tine Respublika. 199� m. liepos 1� d. paskelb-
ta Slovakijos nepriklausomybės deklaracija, o 
lapkričio �� d. Federacinis susirinkimas nutarė 
gruodžio �1 d. naktį padalyti valstybę.

1��9m. spalio 29 d.: Popiežius gri-
galius XIII patvirtino Vilniaus uni-

versiteto įkūrimą.

1�6�m. spalio 29 d.: Šveicarijoje 
įkurta Raudonojo Kryžiaus or-

ganizacija.

191�m. spalio 29 d.: Sukurta Rusijos 
komunistinio jaunimo sąjunga 

(RKjS) – komjaunimas.

19��m. spalio 29 d.: niujorke pir-
mąkart pradėti pardavinėti 

šratinukai.

19�6m. spalio 29 d.: Izraelis kartu 
su didžiąja Britanija ir Prancū-

zija užpuolė Egiptą.

1991m. spalio 29 d.: jAV kosminis 
aparatas „galileo“ pirmą kartą 

iš arti nufotografavo asteroidą.

19��m. spalio 30 d.: didžioji Britanija 
išbandė atominę bombą.

1961m. spalio 30 d.: Sovietų Sąjun-
ga virš Arkties jūros naujoje že-

mėje susprogdino didžiausią kada nors de-
tonavusią �� megatonų vandenilinę bombą 
„Ivanas“.

190�m. spalio 31 d.: suvaidintas 
pirmasis spektaklis lietuviškai 

– Keturakio komedija „Amerika pirtyje“.

19�� m. spalio 31 d.: Kaune oficia-
liai pristatyta pirmoji lietuviška 

farmakopėja.

19�0m. spalio 31 d.: Lietuvos SSR AT 
nutarė nacionalizuoti namus, 

kurių naudingasis plotas viršijo ��0 kv.m.

19�0 m. spalio 31 d.: pasirašytas 
SSRS aukštojo mokslo ministro 

Sergejaus Kaftanovo įsakymas „dėl Kauno 
universiteto reorganizavimo į Kauno poli-
technikos ir Kauno medicinos institutus“.

1�1� m. spalio 31 d.: Martynas Liuteris 
prikalė savo tezes prie Vitenber-

go bažnyčios durų. Tai laikoma reformacijos 
Vokietijoje pradžia.

1���m. lapkričio 1 d.: Lisaboną ištiko 
žemės drebėjimas, per kurį žuvo 

apie 60 tūkst. žmonių.

199�m. lapkričio 1 d.: įsigaliojo Mas-
trichto sutartis dėl ES įkūrimo.

Lošimas 
Nr. 1389

2019-10-23

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 16, 18, 22, 
24, 30, 32

Vikingo skaičius: 05

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 5652880.00€   0
6 647154.00€ 0
5+1 15788.00€ 1
5 962.00€ 3
4+1 88.50€ 39
4 9.00€ 249
3+1 5.00€ 692
3 1.50€ 4480
2+1 1.25€ 5041
2 0.75€ 34610

KITO TIRAŽO PROGNOZĖ: 6,9 mln. Eur

6x6 Battleships by Krazydad, Volume 1, Book 1

Battleships is a solitaire version of the classic strategy game in which you must locate and sink a 
hidden fleet. The numbers indicate the number of squares in each row/column that contain a ship
or ship segment.  Clues may indicate water, specific ships, or parts of ships. Circles indicate
submarines (one-square ships). Semicircles indicate ends of larger ships. Large squares
indicate ship middles.  Diamonds are unspecified ship pieces. The complete list of ships
is shown on the right side of the puzzle. No ship may touch another ship, even diagonally.

#1

© 2016 KrazyDad.com

4 1 3 2 0 4

2

3

0

5

1

3

#2
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4 1 4 1 0 4

3

1

3

3

1

3

#3

© 2016 KrazyDad.com

1 3 1 5 0 4

2

3

2

3

0

4

#4

© 2016 KrazyDad.com

4 0 4 1 4 1

2

3

1

3

0

5

Atraskite priešų laivus! Ei-
lučių ir stulpelių pradžioje 
surašyti numeriai nurodo 
kiek laivų ar jų fragmen-
tų yra konkrečioje eilutėje 
ar stulpelyje. Šone sura-
šyti jūroje esantys laivai. 
Laivaui negali liestis nei 
šonais nei įstrižai. Ieškoti 
laivų jums padės užuomi-
na - laivo arba jūros fra-
gmentas.
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Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog horizontaliiai, vertikaliai ir įstrižai sutaptų skaičių
sumos.
1.

7 6 10 5

1

2 4 8 10

2 4 8

4 1 9

20 19 33 34 39

31

26

30

32

26

40

22 2.

9 7 6

8 2 9 3

6 3

6 1

1 8 3 3

27 34 22 24 14

34

31

20

18

18

29

27

Matematinis galvosūkis. Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog skaičių sumos su-
taptų horizontaliai, vertikaliai ir įstrižai.
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Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog horizontaliiai, vertikaliai ir įstrižai sutaptų skaičių
sumos.
1.

7 6 10 5

1

2 4 8 10

2 4 8

4 1 9

20 19 33 34 39

31

26

30

32

26

40

22 2.

9 7 6

8 2 9 3

6 3

6 1

1 8 3 3

27 34 22 24 14

34

31

20

18

18

29

27

Matematinis galvosūkis. Atlikdami sudėties veiksmus raskite kelią nuo apibrėžto 
pradinio skaičiaus iki galutinės, apskritimu apibrėžtos sumos.

Matematinis galvosūkis. Raskite slaptą skaičių - eilučių ir stulpelių skaičių sumą.
ATSAKYMAI

Answers 1 to 86x6 Battleships by Krazydad, Volume 1, Book 1

#1#2

#3#4

#5#6

#7#8
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Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog horizontaliiai, vertikaliai ir įstrižai sutaptų skaičių
sumos.
1.

736105

57716

248610

24899

41489

2019333439

31

26

30

32

26

40

222.

95776

89293

37631

65421

18333

2734222414

34

31

20

18

18

29

27
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Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog horizontaliiai, vertikaliai ir įstrižai sutaptų skaičių
sumos.
1.

736105

57716

248610

24899

41489

2019333439

31

26

30

32

26

40

222.

95776

89293

37631

65421

18333

2734222414

34

31

20

18

18

29

27

Prenumeruokite „naująjį gėlupį“ ir 
neatsilikite nuo svarbiausių krašto 
ekonomikos, kultūros ir politikos 

naujienų!


