Veiverių Tomo Žilinsko
gimnazija šventė 100
metų jubiliejų

Ne, širdis nesensta ir nežyla,
Jeigu ji turtinga ir dosni.
Lyg saulės spinduliuos sušyla tie,
Kuriems gerumą dalini...
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Organų donorystė
– stebuklas: mirtis
gali dovanoti
gyvenimą

Gražaus jubiliejaus proga
Veiverių Tomo Žilinsko
gimnazija spalio 19 d.
šventė 100 metų jubiliejų.
Tai ilgo, prasmingo ir kūrybingo gyvenimo kelias. Šia
iškilminga proga gimnazijoje vyko daug šventinių
renginių.
Spalio 19 d. 12 val. mokiniai, mokytojai, svečiai rinkosi į Veiverių Šv. Liudviko
bažnyčią, kur buvo aukojamos šv. Mišios už gimnazijos bendruomenę. Po šv. Mišių Veiverių šaulių namuose
vyko iškilmingas šventinis

minėjimas.
Sklaidome gimnazijos veiklos istoriją, tarsi mozaiką
dėliojame praeities įvykius.
1919 m. spalio 1 d. Veiverių mokytojų seminarijos
patalpose įkurta valstybinė
progimnazija, joje buvo 3
klasės, mokėsi apie 40 mokinių. Visi norintys mokytis privalėjo išlaikyti stojamuosius egzaminus. 1925
m. mokyklai suteiktas Tomo
Ferdinando Žilinsko, žymaus
Lietuvos pedagogo, Veiverių
NUKelta Į 3 p. 

Prienų TAU naujus
mokslo metus pradeda
didelis būrys studentų

Genovaitę
ŠEŠKUVIENĘ,
gyvenančią Prienuose,

nuoširdžiai sveikina ir stiprios sveikatos, artimų bei mylimų žmonių
dėmesio ir meilės pagarbiai linki
Svetlana Liepienė ir Milda Kvietkauskienė

Nors metai jau nusinešė
daug džiaugsmo ir svajonių,
Nors smilkiniuos pražydo jau plaukų
sruogelės sidabru.
Laiminga būk, sulaukus šitiek metų,
Kurie ne vien tik rūpesčius,
ir laimę atnešė kartu.

80-ies metų jubiliejaus proga
Aldoną
BARTULIENĘ,,

Pagrindinės
taisyklės, kur dėti
senas padangas

gyvenančią Pociūnų k., Ašmintos sen., Prienų r.,

Mantvydas

REKLAMA

PREKEVIČIUS
Spalio 16 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre į
naujų mokslo metų iškilmes skubėjo net kai kuriems universitetams pavydą galintis sukelti būrys
studentų.
Čia prasidėjo Prienų rajono Trečiojo amžiaus universtiteto (TAU) naujieji mokslo
metai.
Tai jau treti metai, kai Prienų švietimo pagalbos tarnyba visus Prienų krašto gyventojus kviečia tobulintis

neformaliame, tačiau bet
kokio amžiaus studentui vertingame universitete.
Ko gero, labiausiai visus
nudžiugino dėl didelio TAU
studentų kiekio vos per siūles neplyštanti salė, kurioje
visus pasitiko Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė.
Ji sveikino visus studentus, iš kurių daugelis šiemet
į TAU ateina jau trečiąjį kartą.
Direktorė džiaugėsi, jog kartu pasitikti naujus mokslo
metus atvyko ir pagrindiniai
TAU finansiniai bei neformaliu švietimu besirūpinantys
rėmėjai – Prienų rajono saviNUKelta Į 2 p. 

0,50 €

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai

Lietuvos
savivaldybių
indeksas:
Prienų r. šiek
tiek pakilo
aukštyn
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Kaina

sveikina
sūnus ir dukra su šeimomis.

Vyriausybė: savivalda galėtų reguliuoti
prekybą alkoholiu riose srityse. Taryba nuspręs,
Vyriausybė trečiadienį iš
esmės pritarė, kad savivalda turėtų daugiau teisių reguliuoti alkoholio
prekybą.
Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad savivaldybės gali suvaldyti situaciją ir pačios
nuspręsti, ar reikia drausti
prekybą.
„Palikime savivaldybės taryboms, jos yra atsakingos, įgaliojimai kasmet jos auga įvai-

jeigu yra problema su lauko
kavine, 40 metrų atstumas per
didelis, gal gali nuspręsti jos
pačios 20 metrų. Jeigu reikia
turėti paplūdimyje civilizuotą kavinę, su silpnųjų alkoholių prekyba, gal pati taryba ir
sprendžia“, – žurnalistams Vyriausybėje sakė premjeras.
Paviljonuose galėtų būti
pardavinėjamas iki 7,5 proc.
stiprumo, o paplūdimiuose
– iki 22 proc. stiprumo alkoholis. BNS

Prienų rajono savivaldybė šiemet koptelėjo aukštyn ir užima 20-22 vietą Lietuvos laisvosios rinkos instituto sudaromame savivaldybių
indekse. Ji surinko
vienodai balų su Kalvarijos ir Birštono savivaldybėmis. Pernai
Prienų r. buvo 23-25
vietose.
Šiemet, kaip ir kasmet, paskelbti du Lietuvos savivaldybių indeksai – šešių didžiųjų
pagal gyventojų tankį
ir 54 mažųjų savivaldybių. Jau devintus metus skelbiamas reitingas sudaromas pagal
gyventojams ir investuotojams svarbiausias sritis, kur sprendimus priima savivaldybės, pavyzdžiui, vertinama ekonominė, socialinė situacija, savivaldybei priklausiusio
turto valdymas.
Savivaldybės administracija buvo sąlyginai maža. Tūkstančiui
gyventojų pernai teko
5,2 užimtos pareigybės, kai vidutiniškai
mažosiose savivaldybėse – 7,6. Tačiau tai
jai nesutrukdė visų
gyventojų prašymų
išnagrinėti laiku. Vis
tik, administracijos išlaikymas kainavo šiek
tiek brangiau nei vidutiniškai mažosiose savivaldybėse, jam skirta
9,4 proc. išlaidų, kai vidutiniškai – 8 proc.
Gerai įvertinta tai,
kad savivaldybė išsiskyrė mažesniu nei
vidutiniu skolos lygiu,
siekusiu 20,5 proc. pajamų.
Gyventojams ypač
aktualūs ekonominiai
rodikliai Prienų r. buvo mažesni už vidutiNUKelta Į 5 p. 
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81 metų senolei dėl kanapių platinimo
skirta laisvės apribojimo bausmė

Ūkininkai planuoja protesto akciją
visoje Lietuvoje

Vilniaus miesto apylinkės teismas antradienį 81 metų
Galinai Demčuk skyrė vienerių metų ir aštuonių mėnesių
laisvės apribojimo bausmę, jai uždrausta įsigyti ir naudoti
narkotines medžiagas ir nuo 21 val. vakaro iki 6 val. ryto
būti namie, jei tai nesusiję su gydymu.

Lietuvos žemės ūkio taryba lapkričio pabaigoje planuoja
surengti protesto akciją prieš valdžios planuojamą
mokesčių didinimą ir griežtesnius taršos reikalavimus.
Žemdirbiai sako, kad būtų sudėtinga gaminti energiją jų
poreikiams neišskiriant CO2 dujų.

kentėjo. Įtariamasis sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.

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

2019-10-20 apie 3.10 val.
Prienųr.,Veiveriųsen.,Mažųjų
Zariškių k., konflikto metu neblaivus(2,00prom.alkoholio)
vyras (g. 1984 m.) smurtavo
prieš savo neblaivią (2,07
prom. alkoholio) sutuoktinę
(g.1986m.).Įtariamasissulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2019-10-20 apie 14.54 val.
gautas PK pranešimas, kad
Pociūnų aerodrome reikia
atversti apvirtusį dvivietį lėktuvą. Du lėktuvo pilotai išvežti
į gydymo įstaigą.

2019-10-20 apie 15.27 val.
gautas PK pranešimas, kad
Stakliškių sen., Pakrovų k.,
Vilniaus g. po eismo įvykio
reikia nuvalyti kelio dangą.
Atjungtas automobilio „Subaru“ akumuliatorius, nuo
važiuojamosios kelio dalies
surinktas 1 m² plote išsiliejęs
aušinimo skystis.
2019-10-20vakare,18.12val.,
gautaspranešimas,kadJiezno
sen., Strazdiškių k., Kaštonų
g. kaimynai kieme kūrena
laužą. Vyriškis lauke kūreno
gamtines atliekas.
2019-10-20 gautas pranešimas, kad Balbieriškio sen.,
Vartų k., kelyje Marijampolė–Prienai, nuo kelio apie
150–200 m, tarp 132–133iojokm,deginamilaužai.Degė
prižiūrimas laužas.

2019-10-21 apie 19 val.
Prienų r., Balbieriškio mstl.,
neblaivus (1,92 prom. alkoholio) vyras (g. 1955 m.),
vairuodamasautomobilį„VW
Sharan“, atsitrenkė į stovintį
automobilį „BMW“. Eismo
įvykio metu žmonės nenuTel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai

2019-10-21 apie 20 val. Prienų
r., Vėžionių k., patikrinimui sustabdžiusmotorolerį„Qingqi“,jį
vairavęs neblaivus (2,91 prom.
alkoholio) vyras (g. 1975 m.)
sulaikytas.
2019-10-21 apie 17.54 val.
Veiverių sen. Byliškių k. Gandrų
g.,atvykusPGP,buvodeginamas
kontroliuojamaslaužas,užgesino gyventojai.

2019-10-22 apie 18.20 val.
Prienų r., Bačkininkų k., namuose,konfliktometuvyras(g.
1937 m.) smurtavo prieš savo
neblaivų(2,30prom.alkoholio)
sūnų (g. 1964 m.). Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2019-10-22apie18.20val.Prienų r., Bačkininkų k., namuose,
konflikto metu neblaivus (2,30
prom. alkoholio)vyras(g. 1964
m.)smurtavopriešsavotėvą(g.
1937m.).Įtariamasissulaikytas
ir uždarytas į areštinę.

2019-10-22 ryte, 08.33 val., PK
pranešė, kad Išlaužo sen., kelio
Kaunas–Prienai–Alytus 21 km
reikia nuvalyti kelio dangą po
eismo įvykio. Susidūrus automobiliams „Dacia Logan“ ir
„Mazda 6“, ant važiuojamosios
kelio dalies (1m2) buvo išsilieję
tepalo. Atjungti automobilių
akumuliatoriai, buksyravimo
lynu automobilis „Mazda“ patrauktas nuo važiuojamosios
kelio dalies, nuvalytas ant kelio
išsiliejęs tepalas.
2019-10-23 apie 16 val. Prienų
r., Jiezno sen., Babiagūros k., vyras, atvykęs į sodybą pastebėjo,
kad nakties metu, nulaužus
spyną, patekta į sandėlį, pavogtas karutis, įrankiai. Nuostolis
– 40 eurų.
2019-10-23 vakare, 18.30 val.
grįždama iš įvykio Veiverių UK,
policijos pareigūnų prašymu,
vyko į Veiverių sen., VIA Baltica
(A5) kelio 29 km patraukti po
eismo įvykio automobilį nuo
važiuojamosios kelio dalies.
Buksyravimo lynu patrauktas
nuovažiuojamosioskeliodalies
po eismo įvykio prieš eismą
stovėjęs automobilis „Opel
Corsa“.
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Prienų TAU naujus mokslo metus pradeda didelis
būrys studentų
ATKelta IŠ 1 p.
valdybės meras Alvydas Vaicekauskas, administracijos
direktorė Jūratė Zailskienė,
jos pavaduotojas Algis Marcinkevičius, Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešosios
bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė, Prienų
rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė, kiti
svečiai bei, žinoma, Prienų
švietimo pagalbos tarnybos
komanda.
D. Stankevičienė džiaugėsi,
jog visuose Lietuvos Respublikoje veikiančiuose Trečiojo amžiaus universitetuose
(jų yra net 50) itin populiarėja suaugusiųjų mokymasis. Tai įrodo, kad mokymuisi
amžius nėra riba.
Didėjančios studentų gretos ir didelis noras dalyvauti TAU veikloje, suprantama,
teikia džiaugsmo, bet kartu
ir rūpesčių. D. Stankevičienė minėjo, jog esant didelei
studentų grupei tenka atidžiau planuotis paskaitas,
skaidyti studentus į grupes,
kad paskaitose būtų jaukiau
ir mažesnė grupė žmonių
geriau įsigilintų į lektoriaus
dėstomą temą. Suprantama,
jog tuomet susiduriama su
sudėtingu paskaitų laiko planavimu, kartais ir papildomomis išlaidomis. Pasak D.
Stankevičienės, TAU kuruojanti tarnyba nuolat derina
universiteto veiklą su kitomis įstaigomis, kad galėtų iš
turimų resursų suteikti kuo
kokybiškesnes paslaugas.

Visgi, kaip minėjo direktorė, svarbiausia TAU užduotis
– susitelkti ir paraginti kuo
daugiau vyresnių žmonių išeiti į namų ir įsilieti į veiklos
bei tobulėjimo kupiną TAU
bendruomenę. Pasak jos,
nemotyvuotų žmonių nėra,
yra tik nesusikalbėjimas bei
informacijos stoka, todėl visus šventės svečius kvietė
kalbėtis, artimiau bendrauti
ir padėti vienas kitam.
Kokia darni yra naujuosius
mokslo metus pasitinkanti TAU lankytojų komanda,
ko gero, geriausiai įrodė visus į bendrą dainą suvienijęs šventės svečias, operos
solistas Liudas Mikalauskas. Jis tarsi tapo pirmuoju
šių mokslo metų lektoriumi,
nes ne tik padovanojo savo
dainų, bet ir pamokė visus
dainuoti kartu. Lietuviškas
dainas studentai dainavo net
atsistoję.

Kaip ir visada, šiais mokslo metais TAU studentai į
paskaitas galės ateiti ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, trečiadieniais. Jose savo
žiniomis su studentais dalin-
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sis etiketo žinovas Arminas
Lydeka, natūralios medicinos žinovas Tomas Vilūnas,
psichologė Dalė Daiva Gasparavičiūtė. Aplankyti Prienų TAU studentus ir pasidalinti savo žiniomis planuoja ir daug kam pažįstama

laukia. Keliaukim!“. Kelionės
gali būti ir tikros, ir virtualios. Prienuose ši savaitė bus
skirta susitikimams su kraštiečiais ir savo miesto pažintimi. Ji prasidės lapkričio 18
d. 14.00 val. Prienų autobusų stotyje. Naujoje edukaci-

Nomeda Marčėnaitė, Nijolė
Oželytė, kun. Algirdas Toliatas, Arvydas Anušauskas
bei kiti įvairių sričių specialistai.
Visos paskaitos studentams bus nemokamos, jas
finansuos Prienų rajono
savivaldybė, tačiau mokslo
metais numatytoms edukacinėms išvykoms, pasak
D. Stankevičienės, teks ieš-

nėje erdvėje, kurioje gali būti
rengiami ir koncertai, susitikimai, parodos, vyks popietė
„Prienų beieškant“. Jos metu TAU studentai susitiks su
dailininku Petru Lincevičiumi, Prienų krašto muziejaus
darbuotojais. Kaip įprastai
trečiadienį, lapkričio 20 d.
vyks susitiksime su kraštiete rašytoja Aldona Ruseckaite, kuri pristatys biografinį
romaną apie Salomėją Nėrį „Padai pilni vinių“. Gruodžio pradžioje planuojama
aplankyti Panemunės dvarą – dalyvauti ekskursijoje
su vaidinimu „Šiokiadienis
tuometinėje pilyje“.
Sunku net apibūdinti viską, ką Prienų TAU ruošiasi
šiais mokslo metais pasiūlyti
savo studentais, bet nesunku
įvardinti, jog su Prienų rajono trečiojo amžiaus universiteto teikiamomis galimybėmis ir temų pasiūla, Prienų krašto studentai tikrai
galės praplėsti savo akiratį
bei didžiuotis vis augančiu
žinių bagažu.

koti papildomų finansinių
išteklių.
Lapkričio 18–24 dienomis Lietuvoje organizuojama suaugusiųjų mokymosi
savaitė „Mokymosi pasaulis
Redakcija pasilieka teisę
rankraščius trumpinti ir redaguoti.

Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako.
Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su
laiškų autorių nuomone.
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Rumunijoje miškų eiguliai protestavo dėl
išpuolių prieš jų kolegas

ROMOS SINKEVIČIŪTĖS nuotr.

Rumunijos sostinėje Bukarešte apie 200 eigulių antradienį
surengė protestą dėl incidentų, kai per mėnesio laikotarpį
buvo nužudyti du jų kolegos, mėginę užkirsti kelią
neteisėtam miškų kirtimui. Šioje šalyje per metus iškertama
20 mln. kubinių metrų medienos.

REKLAMA

clovas Ramanauskas, miestelio medicinos darbuotojų atstovai, buvę mokiniai, mokytojai, kiti šventės svečiai.
Gimnazija darbais, mokinių rezultatais sukūrė savo
sėkmės istoriją. Ar gali būti
mokytojui geresnis padėkos
žodis, nei ištartas buvusių
mokinių, garsėjančių visoje
Lietuvoje?
Gimnazijos bendruomenę
sveikino biologas, gamtininkas, rašytojas Selemonas Paltanavičius: „Mokyklą prisimenu su nostalgija. Mokantis
šioje mokykloje su mokykla
ir mokytojais reikėjo elgtis
pagarbiai, juk kitaip ir negalėjo būti, buvo girdėta Mokytojų seminarijos istorija. Visa
tai džiugino.“
Socialinių mokslų daktaras
Renaldas Gudauskas palinkėjo ir toliau išlikti pavyzdine
ugdymo, auklėjimo ir švietimo institucija, kuri dovanotų
Lietuvai prasmingą ateities
perspektyvą.
Buvusi mokinė Astrida Miceikienė, socialinių mokslų
daktarė, šimtmečio proga
linkėjo mokytojams kūrybinio polėkio, gimnazistams
– didelių ambicijų, o gimnazijai būti šviesos, kūrybiškumo
židiniu, į kurį visada norėtųsi
sugrįžti.
Klebonas Kazimieras Skučas pasidžiaugė, kad ši mokykla iki šiol gyva, kad per
šimtą metų parengė tiek
daug šviesuolių. Prisimindamas skaudžius praeities
įvykius, mokytojų trėmimą į
Sibirą, klebonas linkėjo, kad

nė dvasia.
Džiugu, kad gimnazija buvusiems mokiniams yra ta
vieta, į kurią norisi sugrįžti,
kuri atgyja jų prisiminimuose ir po daugelio metų. Čia
jie svajojo, mylėjo ir buvo
mylimi. Todėl buvę mokiniai, atvykę į gimnazijos rūmus, atvėrusius jiems duris
į didįjį gyvenimo kelią, galėjo pasakyti: „Šiandien širdį
pasivaikščioti išleisiu“ (Just.
Marcinkevičius). Turbūt visi
sėdintys salėje mintijo: gimnazija įdiegė savo ugdytiniams pagarbą žmogui, meilės Tėvynei jausmą.
Dainomis ir šokiais gimnazijos bendruomenę sveikino gimnazijos mokiniai ir
mokytojai.
Po šventinio minėjimo visi
iškilmingos šventės dalyviai
rinkosi į gimnaziją aplankyti
„Gimnazijos 100-mečio parodos“ ekspoziciją. Užsuko į
gimnazijos muziejų, apžiūrėjo senų dienynų parodą,
naująjį Selemono Paltanavičiaus biologijos kabinetą,
rašytojos Bronės Buivydaitės biblioteką, apžiūrėjo fotografijų parodą „Gimnazija vakar ir šiandien“, įžymių
žmonių alėją, mokytojo R. M.
Ermošenkos stendą, pasigrožėjo jaukia gimnazijos aplinka. Pasėdėjo mokykliniame
suole, džiaugėsi ir jautė vienas kito šypsenas, žvilgsnius
ir širdis...
Veiverių Tomo Žilinsko
gimnazijai jau 100, dar tik
100...
Veiverių Tomo Žilinsko
gimnazijos informacija



Anglių milžinė kreipėsi dėl bankroto

Ką atskleidė
Alytuje įvykusi
ekologinė
nelaimė? Ar
visuomenė apie
gaisrą gavo
pakankamai
informacijos?

Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija šventė 100
ugdymo įstaigų va- mokykloje visada išliktų gymetų jubiliejų švietimo
dovai, Veiverių seniūnas Va- va tautinė, patriotinė, religiATKelta IŠ 1 p.
mokytojų seminarijos patriarcho, vardas. 1941 m. progimnazija pavadinta Veiverių
gimnazija. Mokslas buvo mokamas, drausmė labai griežta. Gimnazijoje buvo rengiami literatūros vakarai, dailiojo skaitymo konkursai, įvairios parodos, mokoma netgi
dailiojo čiuožimo. 1944 m.
Veiverių gimnazijoje mokslas
tęsėsi. Trūko mokymo priemonių, dažnai praskrisdavo
priešų lėktuvai, bet mokykla
veikė, nors ir nešildomose
patalpose. Tais pačiais metais mokyklą baigė pirmoji
abiturientų laida. Mokyklai
Tomo Ferdinando Žilinsko
vardas sugrąžintas tik 1989
m. Gimnazijos statusas suteiktas 2006 m.
Istorijos mokytoja Edita
Losevaitė, remdamasi gimnazijos archyvo medžiaga,
supažindino su gimnazijos
istorija, mokinių elgesio ir
tvarkos taisyklėmis tarpukario, karo metais.
Gimnazijos mokinius, mokytojus, svečius sveikino
gimnazijos direktorė Audronė Raibužienė. Direktorė pasidžiaugė nuveiktais darbais,
linkėjo ir toliau telktis prasmingiems darbams. Gimnazijos bendruomenę sveikino LR žemės ūkio ministras
Andrius Palionis, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Prienų
rajono savivaldybės Švietimo
skyriaus vedėjas Rimvydas
Zailskas, Prienų rajono tarybos nariai, Prienų rajono

ŠEŠTAdienis,
2019 m. lapkričio 2 d.,
naujasis gĖlupis

Gintas Blėda

Gaisras buvo labai didelis,
gesino daug pajėgų. Manau,
kad gesinimo darbai vyko
sklandžiai, ypač vertinant,
kad tokio masto gaisrai kyla
retai ir nėra patirties. Aš pats
esu ugniagesys, todėl kolegų
darbu žaviuosi. Kokios bus
gaisro pasekmės, sužinosime
vėliau, bet jau dabar aišku,
kad ir užteršta daug, ir žmonių sveikatai pakenkta.

Edita Noreikaitė

Informacijos apie gaisrą,
manau, buvo pakankamai.
Žinojom, kad gaisras labai
didelis, kad jo greitai likviduoti nepavyks, perspėjo,
kad žmonės be reikalo į lauką neitų. Dūmus ir kitokią
taršą aš pajutau tik po kelių
dienų, kai pradėjo graužti
gerklę, atsirado kosulys. Manau, žmonės patarimų stengtis neiti į lauką klausė, nes
savaitgalį visur buvo labai
mažai bevaikštančių. Negerai, kad ugniagesiai, tiksliau,
jų valdžia ir kiti atsakingi
asmenys, nebuvo pasiruošę
tokios didelės nelaimės likvi-

Didžiausia privati Jungtinių Valstijų anglių gavybos
įmonė „Murray Energy“ kreipėsi dėl apsaugos nuo
kreditorių pagal bankroto įstatymą, taip papildydama
sudėtingą metą išgyvenančių anglių gavybos bendrovių
gretas, visuomenei vis ryžtingiau atsisakant iškastinio
kuro ir pereinant prie mažiau taršios atsinaujinančios
energijos ar gamtinių dujų.

Mintimis
dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja
Laima Duoblienė

davimui, kad trūko apsaugos
priemonių ir kitokios pagalbos gaisro gesintojams. Gal
geriau turėti, bet nepanaudoti, nei prireikus neturėti. Matyt, ne visai tiksli informacija
iki aukščiausių šalies vadovų
ateidavo. Reikia tikėtis, kad
ateityje tokių nelaimių nenutiks, o dėl šitos, jau įvykusios,
gamta ir žmonės nejus labai
daug ilgalaikės žalos.
Algirdas

Informacijos buvo labai
mažai, kaip ir apie Černobylio avariją. Šįkart greičiau
buvo pranešta, kad kilo gaisras, bet niekas nepatarė žmonėms, kaip elgtis. Valdžia,
matyt, bijojo žmonių panikos, tai nieko ir neskelbė. Juk
taip buvo ir Jonavos, ir Kėdainių avarijų atveju. Taigi dar
kartą įsitikinome, jog valdžia
nesiima jokių priemonių,
kad tokių nelaimių likvidavimui būtume pasiruošę. O
pasekmės bus liūdnos – juk
ir pievos, ir miškai, ir vandenys užteršti, teršalai ir žmonių sveikatai turėjo pakenkti.
Viliuosi, kad iki mūsų kaimo
teršalai neatėjo, nes nieko
neužuodėme.

Leonora

Kaip tik tuo metu, kai prasidėjo gaisras, aš buvau užsiėmusi ir žinių mažiau klausiau, todėl pirmiau pajutau
dūmus, o tik paskui pamačiau per televizorių gaisro
vaizdus. Užuodusi dūmus iš
pradžių pagalvojau, kad kai-

mynai kokias nors šiukšles
krosnyje degina. Informacijos, kaip elgtis žmonėms, taip
pat mažai girdėjau. Manau,
kad sunkiausia buvo ugniagesiams – nepavydėtina jų
profesija. O kaip reikės gyventi netoli gaisro gyvenantiems žmonėms? Juk viskas
užteršta. Gal dar ir gyvulius
privalės paskersti. Apmaudu, kad esame nepasiruošę
tokioms katastrofoms. Tokiais atvejais ir pagalvoji,
kad sovietiniais laikais buvo
elgiamasi teisingiau – vykdavo mokymai visiems žmonėms.

Austėja Žėkaitė

Blogiausia, kad pirmą dieną buvo tik pranešta apie
gaisrą, bet niekas nieko žmonėms nesakė, kaip elgtis. Po
poros dienų buvo pranešta,
kad gaisras jau užgesintas,
o dar po dienos paaiškėjo,
kad padangos toliau dega ir
degs dar ilgai. Teršalai pasklido plačiai – dūmai buvo
juntami ir Birštone. Kokios
bus pasekmės, niekas dar
nežino. Plika akimi buvo
matomos tik ore sklandančios juodos dalelės, bet neaišku, kokios medžiagos oru
sklido, kokios – ant žemės
nugulė, kas į žemę susigėrė.
Aišku, kad labiausiai nukentėjo artimiausios vietovės, tačiau įdomu, kas ir kiek plačiai
pasklido. Informacijos nėra,
todėl pradedi galvoti, kad ji
negali būti gera.

 Žemės ūkio ministerija: ką reikia žinoti apie gaisro Alytuje padarinius?
ŠEŠTAdienis,
2019 m. lapkričio 2 d.,
naujasis gĖlupis

„Nukentėjusiųjų dėl gaisro
Alytaus padangų perdirbimo gamykloje nuostoliai bus kompensuoti. Dėl
kompensavimo tvarkos
Vyriausybėje tarsimės pirmadienį, lapkričio 4 d. Darome viską, kas įmanoma,
kad šio įvykio pasekmės
būtų kuo minimalesnės,
taip pat kviečiu ir Alytaus
bei aplinkinių rajonų žmones įsiklausyti į Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos ir Visuomenės sveikatos centro rekomendacijas“, – teigia žemės ūkio ministras Andrius Palionis.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), atlikusi rizikos vertinimą pagal
Aplinkos ministerijos sudarytą teršalų sklidimo „vėjų rožę“,
išskyrė 25 gaisro Alytuje galimai paveiktus Alytaus rajono
kaimus: Butkūnų, Butrimiškių, Daugirdėlių, Dubėnų, Dubių, Genių, Jasunskų, Jurgiškių,
Kaniūkų, Karklynų, Kelmanonių, Kriaunių, Laburdiškių,
Likiškėlių, Likiškių, Miklusėnų, Navickų, Radžiūnų, Raudonikių, Rumbonių, Talokių,
Taukotiškių, Užubalių, Zaidų,
Žaunieriškių.
VMVT parengė planą, pagal
kurį atrinkti ir toliau atrenkami maisto produktų, geriamojo vandens, pašarų mėginiai ir vykdomi laboratoriniai
tyrimai dėl kenksmingų medžiagų nustatymo. Mėginių
atrinkimo periodiškumas ir
kiekis bus koreguojami pagal
gaunamus laboratorinių tyrimų rezultatus ir kitų institucijų pateiktus jų atliktų tyrimų duomenis. Taip pat pagal
informaciją apie aplinkos užteršimą gaisro metu bei pagal
numatomus gauti dirvožemio
ir paviršinio vandens tyrimų
rezultatus bus vykdoma ilgalaikė stebėsena rizikingiausiuose produktuose.
Spalio 21 d. VMVT atrinko
žaliavinio pieno, pieno produktų mėginius. Pagal gautus
tyrimų rezultatus, didesnis
nei leistina dioksinų kiekis
nustatytas žaliavinio pieno
mėginiuose, paimtuose iš kelių Alytaus raj. esančių ūkių.
Dioksinai didžiausią leistiną
kiekį 8 kartus viršijo žaliavinio
pieno mėginyje, atrinktame
Alytaus raj. kaime esančiame
pieno ūkyje, kuriame gyvuliai
buvo laikomi lauke. Be to 2,5
karto daugiau šios sveikatai
kenksmingos medžiagos rasta ir pieno mėginyje, atrinktame pieno supirkimo punkte,
nuo gaisravietės nutolusiame
apie 6 km.
Siekiant užtikrinti, kad užterštas pienas nepatektų į rinką, pieno supirkėjams ir pieno perdirbimo įmonėms uždrausta supirkti pieną iš ūkių
teritorijose, kurios patenka į
gaisro paveiktą zoną.
Atkreiptinas dėmesys,
kad teritorijų, kurioms tai-

komi apribojimai, sąrašas,
esant būtinybei, gali būti keičiamas.

Informacija pieno ūkių savininkams
Leidimas atnaujinti žaliavinio
pieno tiekimą rinkai (t. y. pardavimą pieno supirkimo punktams ar tiesiogiai vartotojams),
naudojamą asmeninėms reikmėms ar gyvūnams šerti, bus
suteikiamas individualiai kiekvienam ūkiui, įvertinus gautus pieno mėginių, atrinktų iš
konkretaus ūkio, laboratorinių
tyrimų rezultatus ir gyvulių girdymo, šėrimo ir laikymo ūkyje
sąlygas.
Informacija ūkinių gyvulių
laikytojams
Visi skerdžiami gyvuliai iš
gaisro paveiktos teritorijos į
skerdyklas gali būti vežami ar
skerdžiami asmeninėms reikmėms tik gavus atskirą VMVT
leidimą. Ūkinių gyvulių laikytojams, patenkantiems į gaisro paveiktą zoną, draudžiama
parduoti tiesiogiai iš ūkių ir kitose prekybos vietose mažais
kiekiais gaminamus gyvūninės
kilmės maisto produktus: kiaušinius, naminių paukščių ar gyvūnų mėsą ir jos produktus.
Rekomendacijos gyventojams
Rekomenduojama nevartoti
maistui ir neprekiauti natūraliuose ar dirbtiniuose vandens
telkiniuose sužvejota žuvimi, sumedžiotų žvėrių mėsa, surinktais grybais, miško uogomis, kol
bus gauti taršos poveikio aplinkai vertinimo tyrimų rezultatai.
Svarbu
Iš aplinkos su oru, vandeniu
ar maistu į žmogaus ar gyvūnų
organizmą patenkantys dioksinai sukelia lėtinius apsinuodijimus, kurių poveikis juntamas
ilgą laiką. Jie tirpūs riebaluose ir
šiek tiek vandenyje, kaupiasi organizmo riebaliniame audinyje.
Net labai maži dioksino kiekiai
neigiamai veikia sveikatą ir kelia pavojų gyvybei.
VMVT ir Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, reaguodami į Alytaus mieste ir rajone
susidariusią ekstremalią situaciją dėl padangų degimo
produktų sukeliamo poveikio maisto saugai ir gyvūnų
sveikatai, pateikė rekomendacijas, skirtas tiriamų gaisro
paveiktų teritorijų gyventojams ir veikiančioms maisto
tvarkymo įmonėms.
Tarnyba ir aplinkinių teritorijų gyventojams rekomenduoja atsižvelgti į šias rekomendacijas, jei jie jautė dėl
gaisro kilusios taršos poveikį
(kvapą, susikaupusius dūmų
debesis ir kt.)
Dėl gaisro maisto saugai
kylantys pavojai
Pagrindiniai dėl gaisro maisto
saugai kylantys pavojai yra susiję su galima tarša policikliniais
aromatiniais angliavandeniliais
(pvz., benz(a)pirenu), dioksinais, polichlorintais bifenilais,
furanais, sunkiaisiais metalais

(nikeliu, švinu, arsenu, chromu,
cinku ir kt.). Degant padangoms
susidarė cheminiai junginiai,
kurie gali užteršti paviršinius
vandenis, dirvą, pasėlius. Teršalų koncentracija būna didesnė augalų paviršiuje (žievelėje, išoriniuose lapuose), todėl
didžioji dalis teršalų gali būti
pašalinama plaunant, lupant
daržoves, vaisius. Be to, lapinės
daržovės jautresnės švino taršai nei šakniavaisiai ir gumbavaisiai. Paviršinė tarša gali būti
maksimaliai pašalinta daržoves
apdorojant.
Rekomendacijos gyventojams dėl geriamojo vandens
ir maisto produktų vartojimo
ir laikymo:
● sandariai uždengti geriamojo vandens šulinius, kad į
juos nepatektų ore pasklidusios
degimo metu išsiskyrusios kietosios dalelės, kiti teršalai, lietaus vanduo;
● nenaudoti atvirų šachtinių šulinių vandens maistui
ruošti. Kadangi šis vanduo
gali būti užterštas gaisro metu ore pasklidusiais teršalais
ir nesaugus vartoti, gerti ir
maistui gaminti naudoti vandentiekio ar fasuotą geriamąjį vandenį;
● kūdikių, vaikų ir ligonių maistui nenaudoti vaisių ir daržovių, užaugintų ar
neapsaugotų nuo išorinės
taršos gaisro paveiktoje teritorijoje;
● nevartoti maisto produktų (pakuotų, nepakuotų)
iš gaisravietės, kurie tiesiogiai buvo paveikti vandeniu
ar specialiomis gaisrui gesinti skirtomis cheminėmis
medžiagomis;
● nevartoti dar nenuimtų
gaisro paveiktoje teritorijoje
augančių lapinių daržovių (pvz.,
špinatų, salotų), uogų;
● nerinkti, nevartoti ir neparduoti gaisro paveiktoje teritorijoje augančių grybų, miško
uogų (pvz., spanguolių, putinų,
šermukšnių ir pan.);
● daržoves ir vaisius, išskyrus lapines daržoves, surinktus
iš gaisro paveiktoje teritorijoje esančio atviro grunto, prieš
vartojimą būtina kruopščiai
nuplauti tekančiu geriamuoju
vandeniu, nulupti, nuimti viršutinius lapus;
● esant galimybei, gumbavaises daržoves (bulves, topinambus), šakniavaisines daržoves
(salierus, burokėlius, morkas,
pastarnokus, ridikus, ropes),
auginamas atvirame grunte ir
dar nenuimtas, nuimti iš laukų
ir gerai nuvalytus nugabenti į
paruoštas saugyklas;
● dar nenuimtas kopūstines
daržoves (kopūstus, brokolius,
žiedinius kopūstus) ir svogūnines daržoves (česnakus, porus,
svogūnus) maksimaliai apdoroti pašalinant išorinius lapus;
● prieš vartojant, įvertinti
visų vaisių ir daržovių būklę ir
kilus bent menkiausiam įtarimui (pvz., ant vaisių, daržovių
ar jų lapų pastebima neįprasta

tarša suodžiais ir pan.) – juos
išmesti;
● įvertinti vaisių ir daržovių
sandėliavimo patalpų būklę, ar
per atvirus langus ir duris nepateko teršalų. Kilus bent mažiausiam įtarimui, prieš sandėliuojant patalpas išvalyti;
● nesant galimybių laikyti
gyvulius tvartuose, ganyklose
ganomų gyvulių pieno ir iš jo
pagamintų produktų nevartoti
maistui ir neparduoti kitiems
iki atskiro pranešimo;
● nesant galimybių gyvulius
šerti pašarais, kurie nebuvo laikomi atviroje vietovėje, iš gyvulių gautų gyvūninių produktų
(pieno, kiaušinių, mėsos) nevartoti maistui;
● nevartoti maistui ir neparduoti iš ūkių ir kitų prekybos
vietų gyvūninės kilmės maisto
produktų (kiaušinių, žuvies, sužvejotos natūraliuose ar dirbtiniuose vandens telkiniuose, asmeninėms reikmėms paskerstų

įmonėms, kurios gauna žaliavas
iš gaisro paveiktos teritorijos,
įvertinti jas ir atlikti reikiamus
laboratorinius tyrimus;
● maisto produktų gamybos įmonėms, esančioms gaisro paveiktoje teritorijoje, įsivertinti veiklą, atkreipiant dėmesį
į gamybos proceso ypatumus
bei galimybę teršalams patekti
į maisto grandinę per žaliavas
(superkant pieną iš gaisro paveiktų teritorijų), ventiliacijos
sistemas, vandenį, kilus įtarimų,
– atlikti produkcijos laboratorinius tyrimus;
● imtis visų priemonių, kad
į rinką būtų tiekiami tik saugūs
produktai.
Rekomendacijos, kaip apsaugoti naminius gyvūnus:
Padangų degimo metu išsiskiria aplinkos teršalai: kietosios dalelės, anglies monoksidas,
sieros oksidai, azoto oksidai ir
lakieji organiniai junginiai, taip
pat labai pavojingi oro teršalai:

Atkreiptinas dėmesys, kad
teritorijų, kurioms taikomi apribojimai, sąrašas, esant būtinybei, gali būti keičiamas.

gyvūnų, sumedžiotų žvėrių vidaus organų (plaučių, kepenų,
inkstų), gautų iš gaisro paveiktų teritorijų.
Rekomendacijos maisto
tvarkymo įmonėms dėl maisto produktų ir žaliavų sandėliavimo ir gamybos:
● auginantiems vaisius, daržoves, uogas, javus aplink taršos
šaltinio zoną rekomenduojama
įvertinti vykdomos veiklos pobūdį, mastą ir ištirti dirvožemį
dėl galimos taršos dioksinais;
● sandėliuojantiems vaisius
ir daržoves, įvertinti, ar per saugyklų atvirus langus, duris, ventiliacijos angas nepateko teršalų.
Kilus bent mažiausiam įtarimui,
prieš sandėliuojant patalpas išvalyti;
● įmonėms, esančioms gaisro paveiktoje teritorijoje ir sandėliuojančioms daržoves, vaisius, grūdus, maisto produktų
gamybos įmonėms, būtina sustiprinti savikontrolės procedūras
atliekant maisto produktų laboratorinius tyrimus dėl galimos
cheminės taršos (pvz., PAA, dioksinais, PCB, furanais, sunkiaisiais metalais (nikeliu, švinu, arsenu, chromu, cinku ir kt.);
● gaisro paveiktoje teritorijoje veikiančioms įmonėms arba

policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, dioksinai, furanai,
vandenilio chloridas, benzenas,
polichlorinti bifenilai bei sunkieji metalai: arsenas, kadmis, nikelis, cinkas, gyvsidabris, chromas
ir vanadis. Šie teršalai, išsiskirdami iš atviros padangų gaisravietės, gali sukelti ūminį (trumpalaikį) ir lėtinį (ilgalaikį) pavojų gyvūnų augintinių ir ūkinių
gyvūnų sveikatai. Atsižvelgiant
į trukmę, laipsnį ir teršalų koncentraciją, jie gali sudirginti odą,
akis ir gleivinę, paveikti kvėpavimo takus, slopinti centrinę nervų sistemą, vėliau gali pasireikšti
kancerogeninis ar mutageninis
poveikis. Todėl būtina imtis priemonių naminiams gyvūnams
apsaugoti:
● neleisti naminių paukščių
į lauką, kai ore yra dūmų ar kietųjų dalelių. Visus ūkinius gyvūnus, jei tai įmanoma, laikyti ūkiniuose pastatuose (tvartuose,
vištidėse ir t. t.);
● šėrimo vietose apsirūpinti
pakankamu gėlo vandens kiekiu
gyvuliams girdyti. Vanduo turėtų būtų iš neužterštų degimo
produktais šaltinių (artezinių
šulinių, vandentiekio ir kt.). Šulinių vanduo gali būti užterštas
į juos patekus atmosferos kritu-

liams, kurie yra užteršti degimo
proceso teršalais, todėl nenaudoti vandens iš atvirų šulinių
ar šaltinių;
● Alytaus ir aplinkiniuose
rajonuose, per kuriuos teka
Nemunas, dėl galimo teršalų
patekimo nenaudoti Nemuno
ir kitų atvirų vandens tekinių
vandens gyvuliams girdyti iki
bus ištirtas galimas vandens
užterštumas;
● šerti gyvulius mažai dulkių turinčiais pašarais. Dulkių
poveikį galima sumažinti apipurškus pašarus švariu neužterštu vandeniu;
● nešerti gyvulių nenuimtais pašariniais runkeliais, kitais pašarais, kurie avarijos metu buvo laikomi atviroje vietoje,
neuždengti, nesandariai supakuoti ir yra užteršti pelenais ar
kt. teršalais, ir jų neparduoti;
● lauke likusius pašarus
(šieną, šiaudus, cukrinius runkelius, silosavimui skirtus kukurūzus ir kt.) kiek įmanoma apsaugoti nuo atmosferos kritulių, pelenų ir dulkių
bent iki tol, kol normalizuosis oro taršos rodikliai;
● jei įmanoma, laikyti gyvūnus patalpose ir šerti pašarais, kurie nebuvo laikomi
atviroje vietovėje, bei girdyti
vandeniu iš uždarų vandens
šaltinių;
● neganyti, netransportuoti gyvulių (nebent tai būtų būtinybė);
● nuolat stebėti gyvūnų
sveikatos būklę. Pastebėjus tokius simptomus, kaip
sunkus kvėpavimas, kosulys, dusulys, ryškios, vyšnios
raudonumo dantenos ir kitos gleivinės, akių paraudimas ar vokų susiraukšlėjimas, nedelsiant kreiptis į
veterinarijos gydytoją.
Žemės ūkio ministerija,
Valstybinė maisto ir veterinarijos taryba yra pasirengusios teikti konsultacijas
dėl žalos fiksavimo ar kitą
reikalingą metodinę pagalbą.
Kontaktinis asmuo Žemės
ūkio ministerijoje – Strateginių
pokyčių valdymo grupės patarėjas Edvardas Makšeckas, tel.
8 523 91 083.
Žemdirbiai taip pat gali konsultuotis su VMVT atstovais:
valstybiniu veterinarijos inspektoriumi Romu Černiumi,
mob. tel. 8 687 40 010 arba su
patarėju Jonu Vaikšnoru, mob.
tel. 8 612 11 500.
VMVT taip pat primena, kad,
esant įtarimų dėl geriamojo
vandens, maisto saugos ir kokybės, gyvūnų gerovės pažeidimų gyventojai gali kreiptis
nemokamu telefonu 8 800
40 403, el. paštu skundai@
vmvt.lt.
UžsK. Nr. 036

atgarsiai

Vakarų Kamerūne nuošliauža nusinešė
mažiausiai 30 žmonių gyvybių

ATKelta IŠ 1 p.
nius. Tūkstančiui gyventojų
teko apie 20 veikiančių ūkio
subjektų (vidutiniškai mažosiose savivaldybėse – 24), 34
verslo liudijimai (vidutiniškai
– 41). Tik išduotų statybos
leidimų skaičius prilygo vidutiniam.
Prienų r. trūko investicijų:
vienam gyventojui teko 781
euras materialinių ir 150 eurų
tiesioginių užsienio investicijų.
Vidutiniškai mažosiose savivaldybėse jų vienam gyventojui atitinkamai teko 1 423 ir
1 251 euras (investicijos skaičiuojamos už 2017 m.)
Kaip daugelis savivaldybių
Prienų r. toliau traukėsi. Grynoji emigracija pernai buvo
0,31 proc., tai reiškia, kad daugiau gyventojų išvyko nei atvyko. Tiesa, yra savivaldybių, kur
tuštėja gerokai labiau – daugiau kaip 2 proc. kasmet.
Prienų r. galiojo palyginus
aukšti žemės, nekilnojamojo
turto mokesčių tarifai. Vidu-

gyventojams galimybes dirbti
ir užsidirbti“, – indekso rezultatus apibendrina Lietuvos
laisvosios rinkos instituto vyresnioji ekspertė Indrė Genytė-Pikčienė.
Indeksas rodo neraminančių tendencijų
Geriausiai besitvarkančios
savivaldybės titulą Lietuvos
savivaldybių indekse šiemet
susigrąžino sostinė, nedideliu
skirtumu aplenkusi Klaipėdos
miestą. Toliau rikiuojasi Šiauliai, Kaunas. Mažųjų savivaldybių indekse šiemet lyderis
nesikeičia: pirmauja Klaipėdos
rajono, antra – Kauno rajono,
trečią ir ketvirtą vietas dalinasi Druskininkų ir Mažeikių r.
savivaldybės.
Šiemet Lietuvos laisvosios
rinkos instituto kasmet sudaromas indeksas atskleidžia
neraminančių tendencijų. Nepaisant ekonomikos augimo,
pernai net 44-ose iš 60 šalies
savivaldybių daugėjo bedarbių, 26 savivaldybėse didėjo

tinis žemės mokesčio tarifas
siekė 1,17 proc. (vidutinis –
0,98 proc.), pagrindinio nekilnojamo turto mokesčio tarifas – 0,8 proc. (vidutinis – 0,7
proc.). Nenaudojamo nekilnojamo turto ir apleistos žemės
mokesčių tarifai taip pat buvo
maksimalūs (3 ir 4 proc.).
„Savivaldybės turi stengtis
išsiskirti, atrasti savo konkurencinius pranašumus, išnaudoti visas galimybes pritraukti
investicijų, skatinti ekonominį
aktyvumą ir palengvinti savo

ilgalaikių bedarbių gretos. Neišsiverčiančiųjų be socialinių
pašalpų daugėjo 22-ose, būsto šildymo ir išlaidų vandeniui
kompensacijų poreikis augo
net 54 savivaldybėse.
Lietuvos savivaldybių indekso duomenys taip pat rodo,
kad atotrūkis tarp sėkmingų
ir stagnuojančių savivaldybių
toliau didėja. Dalį savivaldybių kompleksinės problemos
kamuoja ne pirmus metus ir
vis gilėja: mažas verslumas ir
užimtumas, didesnis sociali-

randa ilgiau kaip metus, tiesioginių užsienio investicijų,
tenkančių vienam gyventojui, rodikliai siekia vos po kelis eurus, negalėsime pasigirti sveika šalies ekonomika, o
„gerovės valstybė“ taip ir liks
burtažodis“, – teigia Lietuvos
laisvosios rinkos instituto vyresnioji ekspertė Indrė Genytė-Pikčienė.
54 mažųjų savivaldybių
geriausieji: 1. Klaipėdos r., 2.
Kauno r., 3-4. Druskininkai ir
Mažeikių r. LRII 

Lietuvos savivaldybių indeksas

REKLAMA



ES pritarė „Brexit“ pratęsimui, bet
perspėja, dėl paskutinio karto

Kamerūno vakariniame Bafusamo mieste mažiausiai 30
žmonių antradienį žuvo nuslinkus smarkių liūčių sukeltai
žemės nuošliaužai. Nuošliaužą sukėlė „liūtiniai lietūs“, plovę
šalį pastarąsias kelias dienas.

nės paramos poreikis. Ištrūkti
iš užburto rato sunkiai sekasi
Akmenės r., Ignalinos r., Kalvarijos, Kelmės r., Kupiškio r., Šakių r. Biržų r., Joniškio r., Visagino ir Zarasų r. savivaldybėms.
Pavyzdžiui, Zarasų r., Lazdijų
r. ir Ignalinos r. savivaldybėse
darbo pernai neturėjo beveik
15 proc. gyventojų, daugiau
kaip 7 proc. šių savivaldybių
gyventojų neišsivertė be socialinių pašalpų. Visos šios savivaldybės sparčiai tuštėja.
Ekspertai pastebi, kad dauguma šių savivaldybių yra pasienyje ar nutolusios nuo didžiųjų miestų, tačiau geografinė padėtis tikrai nėra nuosprendis. Tai įrodo sėkmingų
savivaldybių pavyzdžiai. Pavyzdžiui, Birštone, Druskininkuose, Tauragėje, Rietave,
Marijampolėje, Palangos m.,
Panevėžio r., Rietave ir keliose
kitose savivaldybėse daugelis
žmonėms svarbiausių ekonominių ir socialinių rodiklių
buvo geresni nei vidutiniai
daugelyje savivaldybių.
„Kol bus savivaldybių, kur
kas antras bedarbis darbo ne-

ŠEŠTAdienis,
2019 m. lapkričio 2 d.,
naujasis gĖlupis

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas
antradienį patvirtino, kad Jungtinės Karalystės išstojimo
iš Europos Sąjungos terminas pratęstas iki sausio
31 dienos, bet perspėjo, kad tai „gali būti paskutinis“
pratęsimas.

Išvyka į Prienų rajoną
Aukštadvario regioninio
parko direkcijos specialistai su savo pagalbininkais
ir savanoriais išsiruošė į
kelionę labai įdomiu maršrutu – aplankė pačias gražiausias ir istoriškai vertingiausias Prienų rajono
vietoves.
Gili istorinė atmintis, nepakartojama Lietuvos gamta leidžia džiaugtis svarbiu
palikimu, tad šis maršrutas
turbūt ne vienam skaitytojui duos dingstį keliauti ir dar
kartą pažvelgti į savo krašto
istoriją.
Žvilgsnis nuo apžvalgos
bokšto
Apniukusi diena nenustelbė noro įkopti į aukščiausią
Lietuvoje Birštono apžvalgos
bokštą. O užkopti tikrai verta,
jei nori pamatyti mūsų upių
tėvo Nemuno raitytą vagą.
Apylinkių gruntą tyrinėję geologai mano, kad kai kurios
vagos vietos galėjo susiformuoti prieš porą tūkstančių
metų, o gal ir dar ankstesniu
laikotarpiu. Nuo bokšto matomų šalia Nemuno įsikūrusių miestų ir kaimų gausa sako, kokią reikšmę upė turėjo
žmonių gyvenime. Gerai numatytoje vietoje pastatytas
apžvalgos bokštas suteikia
lankytojui iš kito taško patyrinėti ir istoriškai įvertinti pietų Lietuvos apylinkes. Birštonas, Prienai, Nemaniūnai,
legendinė Punia, Jieznas su
savo apylinkių piliakalniais,
didingasis Sienakalnis prie
Stakliškių ir Užuguosčio –
vienos seniausių ir gražiausių Lietuvos vietų.
Po karališkąjį Birštoną
Nemuno kilpų regioninio
parko lankytojų centre mus
pasitiko vyr. specialistė Rosita Dargienė. Ji labai įdo-

miai ir išsamiai supažindino
su geologiniais tyrinėjimais,
uolienomis, vandenimis, kultūriniu paveldu ir gamta. Pagrindinė ekspozicijos tema
yra Nemuno „kilpinėjimas‘ ir
su šiuo kraštovaizdžiu susiję
žmonių verslai bei papročiai.
Svarbūs čia gyvavę verslai
– sielininkystė ir žvejyba.
Išmanūs žmonės, pasitelkę
kinkomąjį transportą, sugebėdavo dar greičiau įveikti
upės kilpas. Apžiūrėję ekspoziciją, Rositos lydimi patraukėme sūriųjų vandenų
link. Jau 1382 metais kryžiuočių kronikininkas Vygandas Marburgietis mini
vietovę Birsten prie sūriųjų
vandenų bei gerai įtvirtintą
medinę pilį. Natūralių šaltinių Birštone nėra išlikę, vanduo imamas iš gręžinių. Tad
ir mes vandenį ragavome
iš trijų gręžinių. Sūriausias
vanduo iš Vytauto gręžinio,
o čia ir buvo natūralūs šaltiniai, kurių nepavyko užpilti,
nes ši vieta nuolat šlapdavo,
tad vanduo čia turi būtinai
nutekėti. Užlipome į Vytauto kalną, kažkada buvusios
didingos pilies piliakalnį.
Verta nepamiršti, kad ji priklausė Nemuno gynybinių
pilių sistemai. Po kryžiuočių
antpuolių čia minimas kunigaikščio Vytauto medžioklės
dvaras, nuo XV a. – karališkasis kurortas, kuriame gydėsi svarbūs valstybės veikėjai
ir svečiai. Prie Vytauto kalno
prie mūsų prisijungė Aukštadvario regioninio parko
partneriai VĮ Valstybinės
miškų urėdijos Prienų regioninio padalinio vadovas
Tomas Barkauskas su kolega
Ričardu Kaminsku. Šie vyrai
– gamtos džentelmenai, daug
dirbantys gamtos ir kultūros

vertybių viešinimo ir saugojimo srityje. Kelionės po Birštoną pabaigoje aplankėme
Birštono sakralinį muziejų,
susipažinome su puikia ekspozicija.
Istoriniame Jiezne
Prie Jiezno Šv. arkangelo
Mykolo ir Jono Krikštytojo
bažnyčios mūsų grupę pasitiko Jiezno seniūnas Algis
Bartusevičius, Jiezno apylinkių ir Pacų giminės istorijos
žinovas Vytautas Gusas bei
„Versmės“ leidyklos darbuotojas Juozas Pugačiauskas.
Mūsų grupės gidas Vytautas
supažindino ne tik su bažnyčios architektūra, bet ir su
visa Pacų šeimos geneologija. Pasirodo, vienas iš paskutiniųjų Pacų buvo vedęs
Liackaitę iš Aukštadvario.
Gėrėjomės bažnyčios freskomis, Nikodemo Silvanavičiaus nutapytu Šv. arkangelo
Mykolo paveikslu, smalsumo
vedami nusileidome į bažnyčios požemius. Vytautas pakvietė aplankyti ir Pacų muziejų, kurį įkūrė savo rankomis. Ant sienų kabantys Pacų
giminės portretai, kruopščiai
pagamintas rūmų maketas ir
muziejaus įkūrėjo kalba mus
nukėlė į istorinius laikus su
politinėmis intrigomis, kovomis. Daug ką sužinojome
apie savo kraštą. Padėkoję
šauniajam senoliui, leidomės
namo džiaugdamiesi turininga kelione.
Norime padėkoti savo partneriams Nemuno kilpų regioninio parko direktorei Dalei
Kryžanauskienei ir jos kolektyvui, Jiezno seniūnui Algiui
Bartusevičiui, VĮ Valstybinės
miškų urėdijos Prienų teritorinio padalinio vadovui Tomui Barkauskui už bendradarbiavimą ir visuomenės
švietimą.
Aukštadvario regioninio
parko vyr. kultūrologė Rita
Balsevičiūtė 
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atgarsiai
JAV pateikė Minskui informacijos apie
pajėgas per pratybas šalia Baltarusijos

Su Rusija siejami įsilaužėliai smogė
antidopingo agentūroms

Su Maskva siejama kompiuterinių įsilaužėlių grupė
surengė „reikšmingų“ kibernetinių atakų prieš sporto
ir kovos su dopingų agentūras visame pasaulyje,
antidopingo pareigūnams svarstant naujus įtarimus
Rusijai.

Pratybos „Defender Europe 2020“ vyks ateinančių metų
balandį ir gegužę. Šiuose didelio masto manevruose
dalyvaus iš viso beveik 40 tūkst. JAV ir kitų šalių; pratybos
vyks 10 Europos valstybių, įskaitant Vokietiją, Lenkiją,
Lietuvą, Latviją, Estiją ir Gruziją, teritorijose.

Dalyvaudami projekte prieniškiai ieško galimybių
pagerinti mokinių matematikos pasiekimus

2018–2020 m. Švietimo
skyrius kartu su Prienų
„Ąžuolo“ progimnazija,
„Revuonos“ pagrindine
mokykla, „Žiburio“ gimnazija ir užsienio partneriais
(„Ildefonso Serrano“ mokykla (Ispanija), De Alijo
savivaldybe ir Agrupamento De Escolas D. Sancho II
mokykla (Portugalija) įgyvendina Erasmus+ programos strateginės partnerystės projektą „Šiuolaikiški
mokymo(si) ir vertinimo
metodai – kelias į asmeninę pažangą“.
Projekto veikla suteikia galimybes Prienų miesto mokyklų matematikos mokytojams sustiprinti savo kompetenciją ir įdiegti inovatyvius
mokinių mokymo(si) ir individualios pažangos vertinimo metodus. Tikimasi, kad
tai padės organizuoti veiksmingesnes pamokas, suteikti mokiniams kokybiškesnį
grįžtamąjį ryšį, pagerinti jų
mokymosi pasiekimus. Be
abejonės, projekto veiklos
taip pat sustiprins dalyvaujančių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą ir
tarptautiškumą.
2019 m. lapkričio 11–16
d. 14 žmonių komanda iš
Prienų kartu su 8 Portugalijos atstovais dalyvavo mokymuose Ispanijos Segura de
Leon miestelyje esančioje „Ildefonso Serrano“ vidurinėje
mokykloje. Mokykla turi 350
mokinių nuo 12 iki 16 metų,
joje mokosi 3 specialiųjų poreikių mokiniai ir 3 užsieniečiai, dirba 40 mokytojų.
REKLAMA

Mokymų dalyviai gilinosi
į matematikos ugdymo turinį, stebėdami pamokas susipažino su mokymo specifika
– akademinės ir taikomosios
matematikos dėstymu. Pirmus dvejus metus visi mokiniai mokosi matematikos
pagal vienodą programą, o
trečiaisiais jie gali pasirinkti
taikomąją (tie, kurie vėliau
tęs studijas profesinėje mokykloje) arba akademinę
kryptį (tie, kurie studijuos
bakalaureato klasėje ir tęs
studijas universitetuose).
Matematikos ugdymo turinys kasmet apima 5 temas:
procedūrų ir metodų pritaikymas matematikoje, skaičiai
ir algebra, geometrija, funkcijos, statistika ir tikimybės.
Vyko Lietuvos, Ispanijos ir
Portugalijos mokytojų diskusijos apie mokinių pasiekimų
vertinimo sistemą, mokinių
atsiskaitymų periodiškumą,
informacinių technologijų
taikymą pamokose. Kaip didžiausius skirtumus, lyginant
su Lietuva, mokymų dalyviai
įvardijo tai, kad Ispanijoje
neformaliojo švietimo užsiėmimai bendrojo ugdymo
mokykloje neorganizuojami,
mokiniai juos lanko kitose
švietimo įstaigose pagal savo poreikius. Taip pat – kad
mobiliaisiais telefonais mokykloje nesinaudoja nei mokiniai, nei mokytojai. Daug
dėmesio skiriama ugdymo
programų suderinamumui:
vidurinės mokyklos glaudžiai
bendradarbiauja su pradinėmis mokyklomis, diskutuoja
su universitetais. Pamokų se-

bėjimas vyko ir Bordonal de
la Sierra pradinėje mokykloje-darželyje, mokytojai bendravo su kolegomis, vadovais
ir mokiniais.
Viešint Ispanijoje greta
pamokų stebėjimo, aptarimo ir diskusijų organizuota
ir pažintinė veikla, susieta
su matematika kasdieniame
gyvenime ir aplinkoje. Lankydamiesi Segura de Leon katedroje bei Viduramžių pilyje
mokymų dalyviai sužinojo,
kiek senųjų laikų statiniams
buvo svarbūs matematiniai
skaičiavimai ir kaip gamtinės
bei istorinės sąlygos paveikė
architektūrinius sprendimus
kalnuotose vietovėse. Fuentes de Leon urvuose stebėjo
milijonus metų trukusią žmonijos ir kraštovaizdžio kaitą,
susipažino su atliekamais ilgalaikiais antropologiniais
ir geologiniais tyrinėjimais,
atradimais. Meridos mieste mokytojai buvo pakviesti
dalyvauti edukacinėje integruotoje matematikos-istorijos veikloje „Romėniškųjų
skaitmenų svarba“.
Oficialaus priėmimo metu
trijų šalių projektu džiaugėsi
ir jo svarbą pabrėžė Segura de
Leon meras Lorenzo Molina
Medina. Jis linkėjo, kad projektas ir bendradarbiavimas
būtų ilgalaikis ir rezultatyvus.
Grįžę iš mokymų matematikai susitarė, kaip turėtų keistis pamokose mokymo(si)
metodai ir mokinių pasiekimų (įsi)vertinimas, namų
darbų skyrimas ir jų analizė.
Švietimo skyriaus
informacija

1944-1953 m. Šilavote (Prienų r.) buvo NKVD-MVD-MGB poskyris ir būstinė su laikinojo sulaikymo kamera, kurioje buvo kalinami suimtieji, prieš trėmimus kalinti apylinkių
gyventojai. 2018 metais šio pastato rūsio sienose ir lubose aptikti kalintųjų įrašai. Dauguma įrašų labai sunkiai perskaitomi. Galinčius suteikti informacijos apie 1944-1953 metais kalintus asmenis, prašome parašyti el. paštu vyrmuziejininkas@prienumuziejus.lt,
skambinti tel. nr. +37061612440 arba ateiti Prienų krašto muziejų. 

Jiestrakio bibliotekoje - stalo teniso pamokos

Spalio 26 d. Jiestrakio bibliotekoje lankėsi Prienų
stalo teniso klubo vadovas ir treneris Linas Žilevičius.
Paskaitos metu sužinojom
kai kurias stalo teniso subtilybes. Praktiškai pačiupinė-

jom, pabandėm ir pažaidėm.
Įsitikinom, kad stalo tenisas
pavaldus bet kokio amžiaus
žmonėms. Ačiū treneriui
už galimybę pasinerti į šios
sporto šakos žinių vandenyną. Kai kam tai pirma pažintis, o kai kam jau ir ne.

Svarbiausia, kad žmogus
užsiimtų mėgstama veikla
(sporto šaka), kuri teikia tiek
dvasinę, tiek fizinę naudą.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos,
Jiestrakio bibliotekos
bibliotekininkė
Kristina Tamašauskienė

vaikų ir suaugusiųjų, ėmėPadėkime prisiminti mirusiuosius letą
si darbo: rovė žoles, grėbė la-

Vėlinės yra seniausia tradicinė lietuviška visų mirusiųjų pagerbimo šventė. Jos
unikalumą ir išlikimą lėmė
ypatingas ryšys su mirusiųjų pasauliu.
Šiandien ryškiausias Vėlinių
paprotys – aplankyti artimųjų
kapus, juos sutvarkyti ir uždegti žvakelę.
Tačiau ne visi kapai yra
tvarkomi, prižiūrimi ar net

prisimenami. Todėl Išlaužo
seniūnijos kaimų bendruomenės Šeimos dienos centro
vaikai su auklėtojomis ir UAB
„Cognizant Technology Solutions Lietuva“ atstovais susivienijo kilniam darbui. Spalio 25 dieną visi kartu keliavo
į Išlaužo miestelio kapines
tvarkyti apleistų, pamirštų,
niekieno neprižiūrimų kapų.
Pasiskirstę grupelėmis po ke-

pus, rinko ir rūšiavo šiukšles.
Ant sutvarkytų kapų uždegė
žvakeles – pagarbos, atminimo, amžinosios šviesos ir vilties simbolį.
Dėkojame savo draugams
UAB „Cognizant Technology
Solutions Lietuva“ atstovams
už bendradarbiavimą, pilietišką pavyzdį mūsų vaikams.
Šeimos dienos centro
socialinė darbuotoja Gintarė
Šilingienė

atgarsiai
Vokietijos ekonomikos ministras P.
Altmaieris nukrito nuo laiptų

Indijos oro linijų bendrovė „IndiGo“ užsakė tris šimtus
„Airbus“ gamybos „A320neo“ serijos orlaivių. Tai yra
didžiausias kada nors vienos bendrovės pateiktas
užsakymas. Šiuo metu ji naudoja 97 tokius lėktuvus.

Šventėje „Rudenėlio spalvos“
– „Guminių batų ir skėčių
nubarstė didelį voratinklį ir
paradas“
papuošė dideliu moliūgu.

Knygos „Kaukas Gugis ir kerų karas“ pristatymas bibliotekoje
be viso šito Justinas Žilinskas
yra ir trijų vaikų tėtis.
Skaitytojams Justinas Žilinskas yra žinomas iš knygų,
kupinų fantastikos elementų,
tai – „Genomas 3000“, „KGB
vaikai“, „Mano Vilnius mano“, „Gugis – girių kaukas ir
žmonių draugas“ ir naujausios – „Kaukas Gugis ir Kerų karas“.
Knyga „Kaukas Gugis ir kerų karas“, išleista 2017 metais, yra apdovanota Tarptautinės vaikų ir jaunimo
asociacijos (IBBY) Lietuvos
skyriaus Antrąja premija už
Geriausią 2017 metų knygą paaugliams. Magiškosios fantastikos žanro knyga, skirta skaitytojams nuo
10 metų. Išskirtinis knygos

bruožas – tekste nėra nei
vieno tarptautinio žodžio.
Romano veiksmas vyksta
1369 metais ir jame pasakojama apie kaukų gyvenimą, kerus ir nesantaiką su
kipšų gimine, be to, čia gausybė ir kitų mitinių padarų:
laumių, aitvarų, maumų ir
net žmonių. Viena iš pagrindinių knygos temų – melas,
čia rasime daug apmąstymų
apie tai, kad melas greitai
plinta ir jį sunku suvaldyti,
o sunkiausia, kai reikia prisipažinti melavus ir klydus.
Po išsamaus knygos pristatymo, išsekus klausimų srautui, autorius į rankas paėmė
gitarą ir uždainavo kiek kitokį dainos „Du gaideliai“ variantą, kuriame atsirado daug

pirmininkės A.
Oškit, ąžuolai, ateities kartoms druomenių
Masikonienė ir D. Valaitienė.
Spalio mėn. 19 dienos rytas žadėjo gražų, rudeniui
nebūdingą orą.
Geltonų lapų kilimas tarsi susiliejo su saulės spinduliais. Į buvusią Piliakalnio
mokyklą rinkosi čia mokęsi
mokiniai, mokytojai ir svečiai. Kiekvienas norėjo pasodinti savo šeimos ąžuoliuką, kurį lankys ir prižiūrės. Idėją pasodinti ąžuoliuką pasiūlė netoli Piliakalnio
bendruomenės gyvenanti
REKLAMA

N. Puodžiūnienė ir jos sūnus
Mindaugas. Jie padovanojo
didžiausią šventės simbolįąžuoliukus.
Kaip visada, šventėje dalyvavo daug svečių: LR Žemės
ūkio ministras, seimo narys
A. Palionis, Prienų savivaldybės administracijos direktorė
J. Zailskienė, mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, tarybos
nariai J. Vilionis ir V. Kupstas,
Šilavoto sen. seniūnė N. Pikčilingienė, kaimyninių ben-

Svečiai linkėjo tolimesnės sėkmės puoselėjant lietuvybę,
prasmingų idėjų organizuojant renginius.
Apie Lietuvą, didingus
ąžuolus eiles deklamavo Matukas ir Kristina Tamašauskai, Vida Popierienė. Šventę
pagyvino Šilavoto laisvalaikio salės folkloro ansamblio
atliekamos dainos (vadovė S.
Blėdienė). Prasmingi dainų
žodžiai ir melodijos nuvilnijo tėviškės laukais.



Indijos bendrovė „IndiGo“ užsakė
„Airbus“ orlaivių už 33 mlrd. JAV dolerių

Vokietijos ekonomikos ministras Pėteris Altmajeris
antradienį susižeidė nukritęs nuo laiptų per vieną renginį
Dortmundo mieste ir buvo hospitalizuotas. Pasakęs kalbą
per renginį, 61 metų P. Altmaieris pradėjo leistis nuo laiptų
ir pargriuvo.

Spalio 25 d. į Prienų Justino Marcinkevičiaus viešąją biblioteką susirinkusių
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos šeštokų
laukė susitikimas su lietuvių liaudies mitologinių
būtybių „ambasadoriumi“
Justinu Žilinsku.
Svečias, kaip pats yra sakęs, gyvena du gyvenimus.
Viename pagal profesiją yra
teisininkas, dėstytojas, ryšintis kaklaraištį, kalbantis
protingais žodžiais ir rašantis sunkiai suprantamus
straipsnius, kitame jis – laisva knygų žiurkė, truputį rašytojas, suspėjantis kurti eiles,
leisti knygas vaikams ir paaugliams bei suaugusiems,
dainuoti ir groti gitara, dar
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naujų veikėjų. Klausėmės
dainos ir apie karvės kelionę
į Palangą bei smagaus improvizuoto bliuzo. Taip liejantis
gitaros akordams ir eilėms
baigėsi šis nuotaikingas literatūrinis susitikimas.
Susitikimas su rašytoju
Justinu Žilinsku buvo organizuotas įgyvendinant projektą „Literatūrinės dirbtuvės.
Laisvai, linksmai ir kūrybingai“. Projektą vykdo Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyrius, iš dalies
finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono
savivaldybė.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos
informacija 

Artėjo didžiausias šventės
akcentas- ąžuoliukų sodinimas. Susibūrę grupelėmis
svečiai ir buvę mokiniai pasodino po medelį. Sodinant
ąžuolus atkuriame savo ryšį
su protėviais ir stipriname
šaknis su Lietuva.
Diena ėjo vakarop, tačiau
šventės dalyviai dar neskubėjo skirstytis, bendravo,
linksminosi skambant muzikanto Valiaus Januševičiaus
atliekamoms dainoms.
Piliakalnio bendruomenės centro informacija 

Jau tradicine tapusi rudens
šventė „Rudenėlio spalvos“,
tradiciškai vykstanti Jiezno
gimnazijos kieme ir darželio teritorijoje, šiemet buvo
šiek tiek kitokia.
Ją paįvairino įspūdingas
„Guminių batų ir skėčių paradas“, kuriame dalyvavo darželio vaikai kartu su priešmokyklinukais ir pirmokučiais. Kiekvienas vaikutis turėjo po nuostabų skėtį, kuo
įspūdingiau papuoštą: tiek
gamtine medžiaga, tiek kitomis įvairiomis medžiagomis.
Labai malonu, kad į šį renginį įsitraukė ir vaikučių tėveliai. Tai rodo mūsų pedagogų
glaudų bendradarbiavimą su
visais vaikų šeimos nariais.
Dar įdomesnė buvo šventės popietinė dalis. Joje tėveliai turėjo atlikti „namų darbus“ – pagaminti „Obuolių
kompotą“ (mamos į stiklainius šaukštais sunešė ir sudėjo obuolius, o tėčiai su stiklinėmis pripildė vandens).
Tėvai ir šventės svečiai taip
pat gavo užduotį pagaminti
mandalas iš gamtinės medžiagos (gamtinę medžiagą
atsinešė tėveliai). Mandalų
tema – „Voratinkliai rudenį“.
Ir ko tik voratinkliuose nebuvo – vorai iš moliūgų, burokų, kaštonų, riešutų ir t.t.
Viena mamytė nepagailėjo
net maišo miežių, iš kurių

Atliekant užduotis skambėjo muzikiniai įrašai „Ančiukų
šokis“, „Du gaideliai“, tad visi
galėjo linksmai patrepsėti. O
tada visi vaikai paprašė rudenėlio dar greitai nepabėgti,
leisti pasidžiaugti saulyte ir
pakvietė visus svečius į rudenėlio puotą:
Pavaišinsime svečius ir mažuosius vaikučius,
Ten jūs gausit vitaminų:
vaisių, uogų, žalumynų,
Kad nebūtų jums jokių, nepagydomų ligų.
Renginio vedėja dėkoja
savo kolegėms, kurios pritarė jos idėjoms ir noriai padėjo organizuoti šią šventę,
įtraukdamos ir savo grupių
tėvelius, taip pat priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
mokytojoms už jų vaikučių
dalyvavimą bei visiems, prisidėjusiems prie šios šventės. Šventės dalyvius aplankė
ir tėvelius pasveikino Jiezno
gimnazijos pavaduotoja pedagoginiam ugdymui D. Mazuronienė. Toks bendravimas ir bendradarbiavimas
labai suartina ne tik pedagogus, tėvelius, administraciją,
bet ir kitus ikimokyklinės
įstaigos darbuotojus. Labai
smagu, kai tave paremia visa bendruomenė. Nuoširdus
ačiū visiems!
Renginio vedėja, mokytoja
Vilija Kasteckaja
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sveikata
Šiaurės Kipre sudužus mokomajam lėktuvui
žuvo du žmonės

Kijevas ir separatistai atitraukia pajėgas
nuo svarbaus fronto ruožo

Šiaurinėje Kipro dalyje esančiame oro uoste antradienį
sudužus nedideliam mokomajam lėktuvui žuvo du juo
skridę 46 metų vyrai, pranešė Turkijai priklausančios Kipro
dalies policijos pareigūnai.

Ukrainos kariuomenė antradienį pranešė, kad jos ir
prorusiškų separatistų pajėgos pradėjo atsitraukimą
iš svarbaus fronto ruožo konflikto krečiamoje
šalies rytinėje dalyje, prasidedant savaitės trukmės
paliauboms.

Organų donorystė – stebuklas: mirtis gali dovanoti gyvenimą
Atėjus Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dienai, Nacionalinis transplantacijos
biuras kviečia prasmingo
pokalbio apie mirtį. Pašnekovė – psichologė, Lietuvos
psichologų sąjungos prezidentė Valija Šap.
„Žinote, būsiu atvira: ne
kartą girdėjau, jog daug žmonių laukia donoro ir jų gyvybė
priklauso tik nuo to, ar artimiausiu metu bus paaukotas
jiems tinkamas organas. Nebijau mirties temos, su šypsena priimu žmonių svarstymus, kad jeigu turėsi donoro
kortelę, tau dar gyvam esant
ligoninėje medikai nutrauks
gydymą, kad organus galėtų paimti donorystei. Dabar
klausiu savęs, kodėl pati dar
neturiu donoro kortelės?
Tiesiog neprisiruošiau to padaryti. Todėl po šio interviu
pirmasis mano darbas, kurį
atliksiu – užpildysiu sutikimą donorystei. Pasikalbėjau
apie tai su artimaisiais, jie
visiškai pozityviai priėmė
šį mano sprendimą. Esu už
donorystę ir kiekvieną žmogų skatinu jai pritarti. Mirtis
gali padovanoti gyvybę. Kaip
paprasta ir kartu – ypatinga“,
– sako V. Šap.
Ar Lietuvoje keičiasi mirties kultūra?
Mirties tema mums vis dar
kelia daug sunkių, negatyvių
jausmų: baimę, nerimą, bejėgiškumą, pyktį. Žmogus linkęs vengti tokių jausmų, o tai
reiškia – ir temų, kurios gali
kelti sunkių išgyvenimų. Visuomenė dar
galvoja, kad mirties
tema gali būti aktuali
tik senyvo amžiaus ar
sunkiai sergantiems
žmonėms, tačiau mirties baimė, noras kalbėti apie ją gali būti
aktualu ir vaikams, ir
jauniems žmonėms.
Mums vis atrodo, kad nekalbėdami apie mirtį apsaugome kitą, tačiau iš tiesų nekalbėjimo priežastis yra mūsų pačių baimė. Baimė būti
šalia kenčiančiojo, baimė kalbėti apie išsiskyrimą. Todėl,
REKLAMA

kai tik išgirstame bent užuominą apie mirtį, kuo greičiau
stengiamės šios temos atsikratyti sakydami: ,,Ką čia šneki, tu pasveiksi, viskas bus gerai“; ,,Kaip tau gali kilti tokios
mintys, tu jaunas ir stiprus“ ir
pan. Ypatingai sunku tėvams,
kurių vaikai sunkiai serga
ir ima klausinėti apie mirtį. Tėvai, tarsi norėdami vaiką apsaugoti, nekalba, nors
specialistai aiškiai sako, kad
pokalbis apie mirtį tokioje situacijoje vaikui ne pakenks, o,
atvirkščiai, padės.
Mes apie mirtį beveik nieko nežinome, tačiau vienas
dalykas visiškai aiškus: vos
tik užgimė gyvybė – šalia jos
yra mirtis. Tai neišvengiama.
Tai nuo mūsų nepriklausoma. Nekalbėdami tikrai neapsisaugome nuo mirties,
jos neatitoliname. Nekalbėdami netenkame galimybės
suprasti, kaip jaučiasi tas,
kuriam ši tema svarbi, netenkame galimybės padėti šalia
esančiajam emociškai geriau
jaustis. Kalbėjimas mažina
baimę, psichologinį skausmą,
vienišumą.
Ar tai, koks yra visuomenės požiūris į mirtį, gali turėti įtakos požiūriui į organų donorystę?
Tikrai gali. Dažnai mes
neleidžiame artimiesiems
kalbėti net apie tai, kaip jie
norėtų būti palaidoti, tad suprantama, kad organų donorystės tema taip pat gali būti
gąsdinanti.

Organų donorystės ir
transplantacijos procesas,
kol mokslas neišrado alternatyvos, neįmanomas be
donorų organų. Tai – procesas, kai vieno žmogaus
mirtis pratęsia kito, ir net
ne vieno, žmogaus gyve-

nimą. Ar šiuo atveju apie
mirtį būtų galima kalbėti
kaip apie galimybę, o ne
kaip apie nesėkmę?
Mirties nėra nei sėkmė, nei
nesėkmė – tai tiesiog baigtinumas, kuris yra neišvengiamas. Kai vengiame mirties temos, jos bijome, natūralu, kad
ir mirtį priimti sunku. Žodį
„mirtis“ keičiame į „išėjimas“,
per Vėlines kalbame apie kapų lankymą ir tvarkymą, bet
ne apie gyvenimo trapumą ir
pasirengimą susitikti su mirtimi – savo ar artimojo.
Mirusiųjų artimiesiems,
į kuriuos dėl donorystės
kreipiasi medikai, sunku
priimti patį mirties faktą. Kodėl? Gal dėl mirties
fakto neigimo „prisideda“
gedėjimo stadijos? Juk išgyvendamas artimojo netektį, žmogus išgyvena kelis etapus: šoką, neigimą,
pyktį ir pan. O dėl organų
donorystės ir kalbamasi
tuomet, kai žmogus išgyvena mirties neigimo stadiją...
Kai susiduriame su stipriai
traumuojančiu įvykiu – o susidūrimas su mirtimi ir yra
vienas iš tokių įvykių – kiekvienas jaučiamės skirtingai.
Šių jausmų neįmanoma palyginti, neįmanoma išmatuoti
skausmo stiprumo, nes matome tik išorinį žmogaus reagavimą. Mirties akivaizdoje
vieni gali atrodyti visiškai palaužti, kiti, atvirkščiai, ramūs
ir susitelkę, tačiau netekus
artimojo skauda kiekvienam ir tas skausmas sukelia norą neigti tai, kas įvyko. Neigimas – laikina gynybos
priemonė, kurią vėliau
keičia susitaikymas.
Tokiu metu tikrai nėra
lengva priimti sprendimą dėl donorystės.
Jei žmonės kalbėtųsi
apie mirtį iki šio momento,
artimiesiems būtų lengviau
kalbėti ir apie donorystę, ir
apie savo jausmus.
Visuomenei dar sunku suprasti, kad smegenų
mirtis, po kurios įmanoma
organų donorystė iš miru-

sio žmogaus, ir yra žemiškojo kelio pabaiga. Konstatavus smegenų mirtį,
žmogaus atgaivinti nebeįmanoma. Medicininių paaiškinimų, kad reanimacijos skyriuje tokio žmogaus

keisti?
Galime ir turėtume keisti vyraujančias nuostatas,
kurios ne padeda, o kenkia.
Kaip tai padaryti? Mokytis.
Pirmiausia – klausimą ,,Ar
kalbėti apie mirtį?“ turime

organų gyvybinė funkcija
palaikoma dirbtinai – kad
tuos organus dar būtų galima paimti ir transplantuoti – artimiesiems dažnai
nepakanka. Ar tokiu atveju tiktų žodžiai, kad mirtis
– prasminga, kad padės išgelbėti kitas gyvybes?
Psichologo, kuris apie mirtį
gali kalbėti be baimės ir nerimo, susitikimas su artimaisiais iš esmės sudarytų galimybę atsiverti, kalbėti apie
savo baimes, mintis ir jausmus. Išsakyti jausmai palengvina kančią, leidžia įvardinti
sau, ko aš bijau, apie ką yra ta
baimė, kas man yra šis išsiskyrimas. Tik kalbėdami apie
mirtį kaip apie neišvengiamybę, galime suprasti, kad
tai ne tik netektis, bet ir naujas patyrimas, galimybė pačiam bręsti. Jei žmogus, gyvas būdamas, buvo išreiškęs
pritarimą donorystei, jam mirus artimiesiems apsispręsti
lengviau. Jei tokio pritarimo
žmogus nebuvo išsakęs, jei
artimieji jo valios dėl donorystės nežino, sprendimas
– sutikti su donorystės galimybe ar nesutikti – susijęs su
jo artimaisiais.
Ar mūsų tautos mentalitetas lemia, kad kalbėti
apie mirtį – vis dar tabu?
Kodėl taip yra ir kaip tai
keisti? Ar įmanoma pa-

keisti klausimu ,,Kaip kalbėti
apie mirtį? Dar visai neseniai
buvo populiari nuostata, jog
kenčiančio žmogaus paklausti apie savižudybę yra labai
blogai, nes toks klausimas
gali paskatinti jį nusižudyti.
Dabar vis rečiau girdimas šis
mitas, kuris daugybę metų
ne padėjo, o trukdė spręsti
savižudybių problemą. Visuomenės švietimas, įgytos
žinios padarė stiprų proveržį šioje srityje. Analogiškai
ir su mirties tema: baimė su
artimuoju kalbėti apie mirtį
yra baimė apie mus. Galime
šią baimę mažinti, turime
mokytis ją atpažinti, įveikti,
kalbėti.
Apie mirtį lengviau ir paprasčiau kalba seni žmonės – jie net suplanuoja
savo laidotuves, pasiruošia įkapes, išsako artimiesiems pageidavimus. Jaunesni žmonės šios temos
vengia. Ar yra prasmė
vengti to, kas neišvengiama?
Sakyčiau, seni žmonės dažniau duoda ženklą, jog nori kalbėti apie mirtį, tačiau
labai retai randa, kas su jais
apie tai kalbėtųsi – dėl jau
minėtos baimės. Vaikų, jaunų žmonių nekalbėjimas yra
pasekmė: kai aš keletą kartų
su skirtingais žmonėmis bandau kalbėti apie mirtį, o jie

mane stabdo ir neigia šį mano poreikį, aš tiesiog nustoju
apie tai kalbėti ir lieku vienas
su savo mintimis. Jei žmogus
nustoja kalbėti šia tema, tai
jokiu būdu nereiškia, kad jis
nustoja galvoti.
Ar galima teigti, kad nepripažinti mirties – norma visuomenėje, kurioje
įtvirtintas jaunystės, grožio, sveikos gyvensenos
kultas? Tarsi sukuriama
iliuzija apie nemirtingumą,
mėginama įteigti, kad jauni, gražūs ir sveiki būsime
amžinai.
Mirties temos neigimas
neturi jokio ryšio su mirtimi.
Ji ateis. Kiekvienas, anksčiau
ar vėliau, mirsime. Artimojo mirtis – ne tik skausmas,
bet ir priminimas apie gyvenimo laikinumą, leidžiantis
susimąstyti: „Kaip aš gyvenu? Kas yra mano gyvenimo
prioritetai? Ką aš gavau ir ką
daviau?“
Ar įmanoma „prisijaukinti mirtį“, kad lemtingą
akimirką būtų lengviau
ją pripažinti? Ar galima
sakyti, kad mirties faktą
lengviau priima tikintys
žmonės?
Norėdamas prisijaukinti,
turi veikti, o ne laukti. Tikintieji maldose nuolat primena
sau apie laikiną buvimą šioje
žemėje. Jei jie tai įsisąmonina,
o ne tik kartoja maldą, priimti mirtį jiems turėtų būti
lengviau.
Kokiais žodžiais būtų galima kreiptis į tuos, kurie
nesiryžta pritarti organų
donorystei po savo mirties,
į tuos, kurie nesutinka donorystei padovanoti mirusių artimųjų organų?
Donorystę galėtų skatinti sėkmės istorijos, jų reikia
pasakoti kuo daugiau – kaip
vieno žmogaus ar jo artimųjų sąmoningas sprendimas išgelbėjo gyvybę keletui žmonių. Reikia skatinti
susimąstyti, kad aš, mano
brangiausi žmonės taip pat
yra pažeidžiami: o kas, jeigu
bet kuriuo momentu gyvybė
bus priklausoma ne tik nuo
medicininės pažangos, bet ir
nuo kito žmogaus sprendimo
palaikyti donorystę?
Ačiū už pokalbį. NTB

atgarsiai
Per Sirijos ir Turkijos pajėgų susirėmimą
pasienyje žuvo šeši sirų kariai

Mažiausiai šeši Sirijos režimo kariai žuvo antradienį per
įnirtingus Sirijos režimo pajėgų ir Turkijos kariuomenės
susirėmimus, įsiplieskusius pirmą kartą nuo Ankaros
pajėgų įsiveržimo į šiaurės rytų Siriją prieš tris savaites,
pranešė karą stebinti organizacija.

Baigta pirmoji Baltijos šalyse kelio atkarpa,
kurios sudėtyje – plastiko atliekos
Praėjusią savaitę Talino
centre buvo baigta tiesti
kelio atkarpa, kuri atsirado inovatyvių technologijų
dėka – šios atkarpos asfalto dangoje yra perdirbtų
plastiko atliekų. Tai pirmasis tokio tipo kelias Šiaurės
ir Rytų Europoje.
Pasak Estijos kelių tiesimo
bendrovės „Verston Ehitus“
generalinio direktoriaus Veiko Veskimaeso, šis projektas
geriausiai apibūdinamas
žodžiu „inovacija“.
„Plastiko atliekos aplinkoje yra didelė problema,
o didesniu ar mažesniu
mastu – visas pasaulis
ieško sprendimo šiai problemai spręsti. Plastikinių
atliekų naudojimas kelių
tiesimui yra labai protingas sprendimas, nes ir
neyrantis plastikas, ir bitumas – svarbus asfalto mišinio komponentas, gaminami
iš tos pačios žaliavos – naftos“,
– sako V. Veskimaesas.
Inovatyvią technologiją sukūrė Škotijos įmonė „MacRebur“, specialiomis technologijomis plastiko atliekas perdirbanti į granules, kurios leidžia
sumažinti asfalte naudojamo
bitumo kiekį. Plastiko atliekų
granulės yra išlydomos asfalto mišinyje pakankamai aukštoje temperatūroje, kad plastikas galėtų tolygiai ištirpti
ir neatsirastų mikroplastiko.
Pasibaigus asfalto naudojimo
laikui, kelio danga gali būti
perdirbta ir vėl naudojama
kelių tiesimui.
Pasak V. Veskimaeso, daugybė atliktų bandymų patvirtino, kad plastikinių granulių
naudojimas asfalto mišiniuose padeda pagerinti kelio
dangos kokybę.
„Kitur pasaulyje keliai, nutiesti naudojant tą pačią technologiją, jau sulaukė daug
teigiamų atsiliepimų ir mes
manome, kad naudoti tokio
tipo kelią Estijoje yra puiki
galimybė. Tikimės, jog nuo
šiol Estijos privačiame ir viešajame sektoriuose rasime
vis daugiau klientų, norinčių
REKLAMA

prisidėti prie plastiko atliekų
problemos sprendimo tiesiant kelius ir klojant aikštes“,
– pridūrė Veskimaesas.
Bendrovės „MacRebur“
įkūrėjas Gordonas Reidas taip
pat dalyvavo Taline klojant
naująjį plastikinį kelią. Jis tikisi, kad naujai nutiesta kelio
atkarpa suteiks galimybę išbandyti inovatyvias technologijas vietinėmis sąlygomis
ir jog tai bus pirmas žingsnis

link „MacRebur“ gamyklos
atidarymo Estijoje.
„Mes tikime, kad vietiniame klimate, kuris yra drėgnas,
o temperatūra gali svyruoti
nuo +30 laipsnių vasarą iki –
30 laipsnių žiemą, mūsų technologijos savybės gali puikiai
atsiskleisti. Asfaltas, kurio sudėtyje yra plastiko, yra lankstesnis, be to, jis geriau toleruoja susitraukimą ar plėtrą,
vykstančius dėl besikeičiančių oro sąlygų, todėl tokiame
asfalte atsiranda mažiau įtrūkimų ir duobių. Ilgainiui tikimės Estijoje nutiesti ir pirmąjį
plastikinį greitkelį. Manome,
kad ši šalis yra tinkama vieta
naujos gamyklos statybai. Iš
čia būtų galima tiekti plastiko granules asfalto gamintojams Baltijos ir Šiaurės šalyse“,
– aiškino G. Reidas.
Talino savivaldybės inžinerinių paslaugų departamento
vadovas Ainas Valdmannas
pripažįsta, kad statybų bendrovės siūloma asfalto gamybos technologija, pagrįsta
plastiko atliekų naudojimu, iš
pradžių kėlė daug klausimų.
Visgi, bendrų diskusijų metu
buvo atsakyta į visus tokius
klausimus. Bandomosios kelio atkarpos tikslas – parodyti,

kaip naujoji technologija veikia Estijos sąlygomis.
„Talino miestas ką tik pateikė paraišką Europos žaliosios
sostinės apdovanojimui, kuris
skiriamas aplinkosaugos srityje pirmaujančiam miestui.
Apdovanojimo tikslas – pripažinti miestų pastangas gerinti aplinkosauginius aspektus ir gyvenimo kokybę. Jei
vietinės plastiko atliekos gali
būti perdirbtos ir pritaikytos
kelių tiesimui, o tokių
kelių kokybė bus tinkama mūsų klimatui,
tai yra tikimybė, kad
ateityje miestas šia galimybe galėtų naudotis
plačiau“, – sako A. Valdmann.
Kiekviename plastikinio kelio, nutiesto naudojantis „MacRebur“ produkcija,
kilometre esančio plastiko
kiekis atitinka 684,000 plastikinius butelius arba 1.8 milijono vienkartinių plastikinių
maišelių.
Talino centre nutiesta 75
metrų ilgio ir 3 metrų pločio
kelio atkarpoje esančio plastiko kiekis atitinka 5000 plastikinius butelius arba 13 000
plastikinių maišelių.
„MacRebur Ltd.“ (www.
macrebur.com) yra Škotijos
startuolis, įkurtas 2016 m.;
Jo įkūrėjai yra Toby McCartney, Gordonas Reidas ir Nickas Burnettas. Tais pačiais
metais įmonė dalyvavo britų
milijardieriaus Ričardo Bransono organizuotame startuolių konkurse „Virgin Voom“,
kuriame laimėjo pagrindinį
apdovanojimą. Įmonės gamykla veikia Škotijoje. Nuo 2016
m. keliai, nutiesti naudojant
„MacRebur“ technologiją,
atsirado Anglijoje, Airijoje,
Slovakijoje, Šveicarijoje, Kanadoje, JAV, Naujojoje Zelandijoje, Australijoje, Bahreine,
Saudo Arabijoje, Kuveite, Pietų Afrikoje, Turkijoje ir Čilėje. Šiuo metu pirmosios kelių
atkarpos taip pat tiesiamos
Norvegijoje ir keliose Afrikos
šalyse.
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Lietuvoje dirbančių užsieniečių skaičius
per metus išaugo beveik dukart

Lietuvoje dirbančių užsieniečių skaičius per pastaruosius
metus beveik padvigubėjo ir artėja link 2 proc. visų
dirbančiųjų šalyje. Pagal profesijas išsiskiria sunkiasvorių
sunkvežimių vairuotojai. Dirbančiųjų iš užsienio pajamos
šiek tiek nusileidžia šalies darbuotojams.

Keičiu automobilio padangas. Pagrindinės
taisyklės, kur dėti senas padangas

Atėjus padangų keitimo
metui, vieni jas keičia namuose, kiti – transporto
priemonių techninės priežiūros ir remonto įmonėse.
Kur dėti senas padangas,
kai jos netinkamos tolesniam naudojimui?
Gamintojų ir importuotojų asociacijos (GIA) vadovė
Veronika Masalienė sako,
kad keičiantiems automobilių padangas galioja kelios
taisyklės.
Pirma taisyklė. Keičiant
padangas autoservisuose ar
jų keitimo vietose (mažose
dirbtuvėse), senosios turi
būti priimamos nemokamai.
Autoservisai privalo iš automobilio vairuotojo priimti
tiek senų padangų, kiek jų
keičia. Transporto priemonių techninės priežiūros ir
remonto įmonėms draudžiama senas padangas atiduoti
jų naudotojui, servisai, kaip
ir padangų gamintojai bei
importuotojai, privalo pasirūpinti, kad netinkamos naudojimui padangos būtų utilizuotos ar perdirbtos.
Antra taisyklė. Keičiant
padangas namuose, netinkamos tolesniam naudojimui
padangos neturėtų dūlėti garaže ar sandėliuke – jos turi
patekti pas atliekų tvarkytojus. Jei nuspręsite išsikviesti
į namus atliekų tvarkytoją
naudotoms padangoms išvežti, už padangų išvežimo
paslaugą tektų mokėti.
Trečia taisyklė. Jei vis tik
padangų atliekos susidarė
namuose, senas padangas
galite nuvežti į savivaldybių
didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Šios aikš-

telės, priklausomai nuo savivaldybių patvirtintų priėmimo sąlygų, iš vieno gyventojo
nemokamai priima iki 4 ar 5
naudojimui netinkamų padangų per metus. Šiuo metu
Lietuvoje yra 98-ios didelių
gabaritų atliekų surinkimo
aikštelės, jų sąrašą galima
rasti www.atliekos.lt.
Ketvirta taisyklė. Dar vienas būdas, kuriuo galite pasinaudoti – senas padangas atiduoti jų platintojams. Padangų pardavėjai privalo iš kliento nemokamai priimti senas
padangas, jeigu jos skirtos to
paties tipo transporto priemonei ir jų atiduodama tiek,
kiek perkama.
„Ne vietoje paliktų ar garažuose bei kituose pastatuose
dūlančių padangų vis dar yra
apstu. Norėtume paraginti
transporto vairuotojus tinkamai pasirūpinti senomis padangomis. Pas atliekų tvarkytojus patekusios naudotos padangos perdirbamos:
atskiriama tekstilė, metalai
ir guma. Metalai ir guma panaudojami naujiems gaminimas, o tekstilė deginama
energijai išgauti“, – sako V.
Masalienė.
Ji primena, kad patekusios į aplinką, prie pastatų
dūlančios senos padangos
suyra tik per 120-140 metų.
Deginti senų padangų taip
pat negalima, nes degančios
padangos į aplinką išskiria
kenksmingas medžiagas.
Licencijas organizuoti apmokestinamųjų gaminių (padangų, filtrų, amortizatorių,
akumuliatorių, alyvos ir kitų
automobilinių atliekų) tvarkymą turinti Gamintojų ir

importuotojų asociacija yra
subūrusi didžiausius automobilių ir jų dalių gamintojus, importuotojus bei finansuoja naudotų padangų
surinkimą ir perdirbimą.
Kasmet Lietuvoje parduodama mažiausiai 27 tūkst.
tonų padangų, dar apie 9
tūkst. tonų padangų kiekvienais metais į šalį įvažiuoja su
transporto priemonėmis, o
apie 4 tūkst. tonų padangų
importuojama nelegaliai.
Teisės aktai numato, kad
Lietuvoje turi būti surinkta ir
perdirbta 80 proc. atskirai vidaus rinkai patiekto padangų
kiekio. 
Aikštelių kontaktai
Prienų rajono ir Birštono
savivaldybėse:
Pramonės g. 3, Prienų m.
Tel. (8 672) 89 244; Aikštelė
atidaryta: II-VI 9.00 – 18.00;
Pietų pertrauka: 13.00 –
14.00.
Klevų g. 52, Gerulių k.,
Balbieriškio sen., Prienų
r. sav. Tel. (8 646) 26 352;
Aikštelė atidaryta: II-VI 9.00
– 18.00; Pietų pertrauka:
13.00 – 14.00.
Povų g., Juodaviškių k.,
Jiezno sen., Prienų r. sav.
Tel. (8 600) 23 105; Aikštelė
atidaryta: II-VI 9.00 – 18.00;
Pietų pertrauka: 13.00 –
14.00
Kauno g. 34A, Veiverių
mstl., Prienų r. sav. Tel. (8
677) 32 133; Aikštelė atidaryta: II-VI 9.00 – 18.00; Pietų
pertrauka: 13.00 – 14.00.
Saulėtekio g. 23, Birštono vs., Birštono sav. Tel. (8
671) 78 932; Aikštelė atidaryta: II-VI 9.00 – 18.00; Pietų
pertrauka: 13.00 – 14.00.
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verta žinoti
„Neste Lietuvai“ – 8,7 tūkst. eurų bauda už
klaidinančią reklamą

D. Trampas: JAV pajėgos nukovė
potencialų IS vadeivos įpėdinį

Suomijos kapitalo degalinių tinklo „Neste Lietuva“ skleista
reklama klaidino vartotojus, pareiškė Konkurencijos
taryba. Tarybos teigimu, reklama, kurioje buvo nurodyta,
kad naudojant „Neste“ degalus yra išmetama iki 20 proc.
mažiau CO2 dujų, klaidino vartotojus.

JAV prezidentas Donaldas Trampas antradienį paskelbė,
kad asmuo, tikriausiai buvęs pagrindinis potencialus
kandidatas pakeisti džihadistų judėjimo „Islamo
valstybė“ nužudyto vadeivą Abu Bakrą al Baghdadi (Abu
Bakrą Bagdadį) irgi buvo „likviduotas“.

Prienų bendruomenės projektas – kaip
galimybių oazė kiekvienam ieškančiam

„Tikroji gyvenimo pilnatvė – ne pasitenkinimo ramybė, o tikslų siekimo procesas,
jo įtvirtinimo akimirka.“
Ispanų filosofas ir eseistas
José Ortega y Gasset

nės grupės dalyviai mokėsi
profesinės veiklos planavimo, verslumo ir kitų darbinių įgūdžių.
Projekto laikotarpiu buvo
dirbta su 14 tikslinės grupės
dalyvių. Mokymai ir konsultacijos vyko Prienų bendruomenės patalpose (Statybininkų g. 4, Prienai).
Profesinių (darbinių) mokymų laikotarpiu 8 organizacijos savanoriai organizavo tikslinės grupės dalyviams
praktinius užsiėmimus, kurių
metu vyko praktinis dalyvių
darbinių įgūdžių atgavimas,
motyvavimo darbui ABC.
Projekto rezultatai džiugina, nes iš 14 tikslinės grupės
dalyvių – darbingų bedarbių
ir ekonomiškai neaktyvių asmenų – šeši žmonės įsidarbino, vienas pradėjo lankyti
9 mėnesių floristikos kursus
(projekto laukiamuose rezultatuose buvome numatę,
kad ne mažiau kaip 3 dalyvių padėtis darbo rinkoje
pagerės), 6 savanoriai toliau
savanoriauja organizacijos

veiklose.
Tad drąsiai galime teigti,
kad projekto veiklos prisidėjo prie darnaus vystymosi principų, numatytų
Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, įgyvendinimo. Veiklos, susijusios
su paslaugų bedarbiams ir
neaktyviems asmenims organizavimu ir koordinavimu, prisidėjo ir prie skurdo
ir socialinės atskirties mažinimo, o asociacija Prienų
bendruomenė, organizuodama įvairius mokymus bei
užsiėmimus, prisidėjo prie
visuomenės švietimo ir socialinio vystymosi ugdant
socialinius gebėjimus.
Didžiuojamės projekto
„Darbingų bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų (re)integracija į darbo
rinką“ dalyvių pasiekimais
ir linkime jiems visiškos savirealizacijos – mėgstamos
veiklos, mėgstamo darbo,
svajonių išsipildymo.

Asociacija Prienų bendruomenė nuo 2018 metų rudens vykdė projektą
„Darbingų bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų (re)integracija į darbo
rinką“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V911-18-0001), kurio tikslas
– pagerinti darbingų bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų įsidarbinimo
galimybes Prienų mieste,
įgyvendinant neformaliojo
švietimo iniciatyvas jų užimtumui didinti.
Įgyvendinant projekto
tikslą vyko darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų
konsultavimas, informavimas ir tarpininkavimas siekiant įtraukti juos į darbo
rinką, neformalųjį švietimą, praktinę darbinę veiklą
Projekto vadovė
(tikslinės grupės dalyvių
Vilma Bražukaitienė
asmeninių, socialinių
ir profesinių poreikių
vertinimas; individuProjektas (objektas) „Darbingų bedarbių ir
alios tikslinės grupės
ekonomiškai neaktyvių asmenų
dalyvių konsultacijos,
atsižvelgiant į jų as(re)integracija į darbo rinką“
meninius, socialinius
Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-18-0001.
ir profesinius gebėjimus; profesinių komProjekto tikslas:
petencijų vertinimas).
Šių veiklų metu tiksPagerinti darbingų bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių
linės grupės dalyviai
asmenų įsidarbinimo galimybes Prienų mieste,
buvo skatinami pažinįgyvendinant neformaliojo švietimo iniciatyvas jų
ti save, kėlė savivertę,
užimtumui didinti.
gerino bendravimo
įgūdžius.
Darbingų bedarbių
ir neaktyvių asmenų socialinių įgūdžių
atkūrimo ir profesinių (darbinių) įgūdžių
mokymai (socialinių
įgūdžių atkūrimo grupių ir darbinių įgūdžių
ugdymo grupių mokyFinansuojama
mai (po 21 val. mokyiš Europos socialinio fondo
mų grupei) buvo skirProjekto vykdytojas:
ti motyvacijos dirbti
Asociacija
PRIENŲ BENDRUOMENĖ
kėlimui, verslo plano
sudarymui, kai tiksliREKLAMA

dimas ir vystymasis.
Pirmasis Popiežiškojo
archyvo branduolys buvo
suformuotas iš Apaštalinės

jo reikmėms. Kitaip tariant,
„Slaptasis Vatikano archyvas“ reiškė tai, kad tai popiežiaus archyvas, skirtas jo po-

Spalio 28 dieną paskelbtu
popiežiaus potvarkiu „Slaptojo Vatikano archyvo“ pavadinimas yra keičiamas į
„Apaštalinį Vatikano archyvą“. Potvarkis paskelbtas
Motu Proprio „Istorinė patirtis“ forma. Jo esmė yra,
pasikeitus kultūrinėms ir
lingvistinėms sąlygoms, pašalunti dviprasmybę : archyvas nėra slaptas ir jame nėra nuo žmonijos slepiamos,
kaip kartais spekuliuojama,
ypatingos paslaptys. Prieš
keletą šimtų metų šis žodis
lotynų kalba reiškė ką kitą.

bibliotekos ir kitų archyvų XVII amžiaus pirmame
ir antrame dešimtmetyje.
Maždaug nuo XVII vidurio
prigijo Archivum Secretum
Vaticanum – „Slaptojo Vatikano archyvo“ – pavadinimas. Pirmą kartą jis pavartotas apie 1646 metus.
Archyvas sparčiai augo ir
iš daugelio kraštų ateidavo prašymų pasidalinti jo
dokumentų ar knygų nuorašais. Garsusis filosofas
ir matematikas Gotfrydas
Vilhelmas Leibnicas 1702
metais jį pavadino „Europos archyvu“. Nuo 1881 metų archyvas yra atviras kie-

„Istorinė patirtis moko,
kad kiekviena žmogiška
institucija (...) yra fatališkai
paliečiama laiko ir, kad išliktų ištikima sau pačiai ir
savo idealams, jaučia poreikį ne vien keisti savo veidą,
bet taip pat įvairioms epochoms ir kultūroms perteikti ją įkvepiančias vertybes,
įgyvendinti deramą ir kartais būtiną atsinaujinimą“,
– rašoma popiežiaus Pranciškaus potvarkyje. Jame
pristatoma ir paaiškinama
Slaptojo Vatikano archyvo,
ne vien katalikų Bažnyčiai,
bet ir visos žmonijos kultūrai svarbaus paveldo atsira-

kvienos šalies tyrinėtojams.
Jo kaupimas, išlaikymas ir
atvėrimas yra Bažnyčios
tarnystė kultūrai ir mokslininkams iš viso pasaulio.
Šimtų tūkstančių archyvo
dokumentų sisteminimas
ir svarbiausių dokumentų
skaitmeninimas yra šios tarnystės tąsa.
Būtent todėl prasminga
atnaujinti ir patį pavadinimą. Lotyniškas žodis secretum reiškia ne ką kitą, o
„privatus, atskiras“. Jis buvo
visiškai suprantamas ir natūralus 1610 – 1612 metais,
kai Paulius V nurodė suformuoti naują archyvą, skirtą

reikiams, priklausomas nuo
jo jurisdikcijos. Analogiškai
buvo vadinami ir karalių ar
kunigaikščių archyvai.
„Kol gyvavo lotynų kalbos
ir iš jos gimusių kalbų artimo ryšio suvokimas, nebuvo poreikio paaiškinti ar net
teisinti Archivum secretum
titulo. Bet dėl laipsniškų semantinių pokyčių šiuolaikinėse kalbose ir kultūrose,
įvairių tautų socialinio jautrumo slinkčių didesniu ar
mažesniu laipsniu terminas secretum tapo ne taip
suprantamas, nusidažė dviprasmiškomis ir net negatyviomis spalvomis. Praradus
tikrąją termino
secretum prasmę
ir instinktyviai ją
susiejus su šiuolaikiniu žodžiu „paslaptis“, kai kuriose aplinkose ir institucijose, taip pat
turinčiose tam tikrą kultūrinį svorį,
toks žodžio vartojimas įgijo neigiamą slėpimo, nerodymo, rezervavimo mažam skaičiui prasmę. Visai
priešingą tam, kuo visada
buvo ir nori būti Slaptasis
Vatikano archyvas“, – rašo
Pranciškus, nurodymas savo potvarkio motyvą.

„Slaptasis“ Vatikano archyvas tampa
apaštaliniu

VATICANNEWS

Ir katalikai juokiasi...

Vienas dykumos plėšikas
atėjo numirti prie Skitijos
vienuolyno vartų.
– Dievas man atleis, – pasakė jis, pamatęs priėjusį
vienuolį.
– Kodėl tu toks tikras? –
paklausė vienuolis.
– Tokia Jo profesija.

PRIE VYTAUTO KALNO
Mianmare sunkvežimiui nuriedėjus nuo
skardžio žuvo 15 maldininkų
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Švedijos finansų inspekcija pradėjo
tyrimą dėl „Swedbank“

Rytų Mianmare sunkvežimiui nulėkus nuo 300 metrų
aukščio skardžio žuvo 15 juo važiavusių budistų piligrimų,
įskaitant vieną vienuolį, antradienį pranešė policija. Nelaimė
Šano valstijoje įvyko pirmadienį vakare, 25 žmones
vežusiam sunkvežimiui grįžtant iš budistų šventės.

SKAITYKITE 12 p.
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Padalinius visose trijose Baltijos valstybėse turintis
Švedijos „Swedbank“ pranešė sulaukęs Švedijos finansų
inspekcija pranešimo apie pradėtą tyrimą dėl su pinigų
plovimo prevencijos reikalavimų vykdymu susijusių
įtariamų veiklos pažeidimų.
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Svečiai iš Sankt Peterburgo birštoniečiams
padovanojo nuotaikingą koncertą

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Spalio 29-ąją Birštono kurhauzo salė buvo beveik
pilnutėlė miesto gyventojų ir kurorto svečių, panorusių pasiklausyti jaunųjų
muzikantų iš Sankt Peterburgo.
Graži draugystė sieja Birštono meno mokyklos bendruomenę su Sankt Peterburgo muzikos licėjumi. Prieš
porą metų šio licėjaus mokiniai taip pat koncertavo
Birštone, o dabar, išsiruošę
į koncertinę kelionę, vėl tris

REKLAMA

dienas praleido mūsų kurorte, išbandė sanatorijų procedūras ir džiaugėsi gražėjančiu Birštonu. Prieš tai jaunieji
muzikantai viešėjo Vilniuje,
koncertavo M. K. Čiurlionio muzikos gimnazijoje bei
Trakų muzikos mokykloje.
Birštone apsilankė 35 Sankt
Peterburgo muzikos licėjaus
mokiniai ir dėstytojai. Svečiai
buvo apgyvendinti sanatorijoje „Tulpė“, o repetavo muzikos mokykloje.
Už puikų koncertą muzikantams iš Sankt Peterburgo dėkojo Birštono meno
mokyklos direktorė Laimutė
Raugevičienė, Birštono savivaldybės administracijos di-

rektoriaus pavaduotojas Valentinas Vincas Revuckas ir
Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėja Angelė Žiūraitienė. Meno mokyklos atstovai apdovanojo svečius
puodeliais su Zodiako ženklais bei saldumynais. Atminimo dovanėles ir saldumynų svečiams įteikė ir savivaldybės atstovai.
Sankt Peterburgo muzikos
licėjaus direktorius taip pat
padėkojo už šiltą priėmimą
bei nuoširdų dėmesį, kurį
jautė viešnagės metu.
Išeidami po koncerto birštoniečiai džiaugėsi puikiai
praleistu vakaru ir gera muzika.

Spalio 25 d. Birštono tarybos posėdis ir
tis–Nemajūnai–Šilėnai–Siposvarbiausi jo sprendimai
nys, Birštono autobusų stoSpalio 25 d., penktadienį,
vyko Birštono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo priimti Birštono
savivaldybės gyventojams
svarbūs sprendimai.
Taryba pritarė sprendimui perduoti Birštono jaunimo klubui (asociacijai),
pagal panaudos sutartį, pirminės sveikatos priežiūros
centro Birštone, Jaunimo
g. 8-3, dalį patalpų, asociacijos įstatuose numatytai veiklai vykdyti. Birštono jaunimo klubas šiose patalpose
vykdys asociacijos administracinį darbą, organizuos
kultūrinius, sporto, švietimo
ir kitus viešuosius renginius,
jaunimo laisvalaikį. Birštono
jaunimo klubo narių skaičius
šiuo metu yra 15. Tai vienintelė Birštono savivaldybėje
veikianti jaunimo ir su jaunimu dirbanti organizacija. Ši
asociacija skatina tikslingą
jaunimo užimtumą, organi-

zuoja kultūrinius ir švietėjiškus renginius, prisideda prie
neformalaus jaunimo ugdymo, skatina pilietiškumą, lavina ir ugdo jaunų žmonių
meninę išraišką, dalyvauja
įvairiuose koncertuose, renginiuose, valstybinėse šventėse, paramos programose,
taip pat organizuoja jaunimui skirtą veiklą – diskotekas, susitikimus su žymiais
žmonėmis, rengia sportinius
renginius, dirba savanoriais
Birštono savivaldybės renginiuose. Birštono jaunimo
klubas planuoja, kad, pagal
panaudos sutartį gautose
patalpose pagal nustatytą
grafiką, dirbs atsakingas darbuotojas.
Taryba pritarė sprendimui
pritarti Vežėjo parinkimo keleivių vežimui vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų
maršrutais Birštono autobusų stotis–Nemajūnai–Siponys, Birštono autobusų sto-

tis–Birštono viensėdis–Puzonys paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso
sąlygų projektui. Iki 2020 m.
sausio 1 d. planuojama atlikti konkurencingą vežimo paslaugos pirkimo (t. y. vežėjo
parinkimo) procedūrą.
Taip pat Taryba pritarė
sprendimui patvirtinti šios
sudėties Birštono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą: Lina Kamarauskienė – Birštono
vienkiemio bendruomenės
deleguota atstovė; Alina Jaskūnienė – Birštono kurorto
bendruomenės deleguota
atstovė;Irena Joana Šliaužienė – Nemajūnų bendruomenės santalkos deleguota atstovė; Laurynas Laukevičius
– Matiešionių krašto bendruomenės deleguotas atstovas, Helmanas Lik – Birštono
savivaldybės tarybos narys,
Birutė Vokietaitienė – BirštoNUKelta Į 12 p. 
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JAV telekomunikacijų bendrovės dėl
taisyklių turės išmontuoti kinų įrangą

Nurodė nenaudoti „Airbus A220“
variklių visu pajėgumu

JAV reguliuotojai pasiūlė naujas taisykles, pagal kurias
valstybės subsidijas gaunančioms telekomunikacijų
bendrovėms bus uždrausta pirkti Kinijos technologijų
bendrovių „Huawei“ ir ZTE produktus ir liepta išmontuoti
jau įdiegtą šių bendrovių įrangą.

Kanados ir Europos oro transporto saugos reguliuotojos,
atsižvelgusios į kelis incidentus, įskaitant vieną, kai „Airbus
A220“ modelio orlaivio variklis subyrėjo šiam būnant ore,
paskelbė rekomendacijas, kuriose nurodyta dideliame
aukštyje nenaudoti variklių visu pajėgumu.

Moliūgadienio šventėje
Spalio 25 d. Birštono tarybos posėdis ir svarbiausi jo sprendimai
pastatymą keliose mingos dalelės, o oficialiais čiau jis neperžengė pavojinsusirungė originaliausi moliūgai no savivaldybės tarybos na- tanėlių
kurorto vietose: dr. A.S. Zen- tyrimais nepatvirtinta infor- gų sveikatai ribų. Tiesa, dauATKelta IŠ 11 p.

Jau tradicija tapusi bendruomeniška ir nuotaikinga Moliūgiadienio šventė
spalio 24 dieną suspindėjo
daugybe ryškių spalvų.
Šventėje netrūko išradingai išdrožinėtų moliūgų, vaikiško juoko, muzikos garsų,
buvo galima paskanauti trintos moliūgų sriubos, duonos

su moliūgų sėklomis. Šventės
globėja, Birštono savivaldybės
merė Nijolė Dirginčienė pasidžiaugė, kad kiekvienais metais prie moliūgiadienio šventės prisijungia vis daugiau
partnerių ir draugų. Džiugu,
kad šįmet prie šventės pasiruošimo prisidėjo Savival-
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dybės tarybos nariai, Birštono kultūros centras. Šventei
spalvų suteikė Birštono meno
mokyklos auklėtiniai su mušamaisiais instrumentais bei
moliūgų instaliacijomis ant
vandens, šėlti mažieji galėjo
su „Čiulba ulba“ organizuotu
orientaciniu žaidimu. Už kiekvieną labiausiai patinkantį
moliūgą buvo
galima balsuoti į stiklinį indą
įmetant kaštoną. Šiais metais
daugiausia kaštonų-balsų surinko Škėvonių
bendruomenės, Nemajūnų
dienos centro
vaikų ir Emilio
Citvaro originaliausi moliūgai. Kiekvienais
metais Moliūgadienio šventė
Birštone įgauna vis sodresnių spalvų, linkime ir kitais
metais būti visiems kūrybiškiems ir džiuginti akį originaliais moliūgais.
Ačiū visiems organizatoriams už puikią šventę ir akimirkas!
Birštono savivaldybės inf. 

AIROS GRACIAVIČIŪTĖS nuotr.

rė, Juozas Aleksandravičius
– Birštono savivaldybės tarybos narys, Gintautas Pačėsas
– Nemajūnų dienos centro direktorius. Sudaryta bendruomeninių organizacijų taryba
iš deleguotų institucijų, organizacijų, skatins bendruomeninių organizacijų veiklą,
bendradarbiavimą, bendrų
tikslų siekimą, užtikrins palankios aplinkos kūrimą, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros
įstatyme numatytų principų
įgyvendinimą ir bendruomeninių plėtros politikos formavimą savivaldybėje.
Posėdžio metu Socialdemoktratų blokas atsisakė
opozicijos prašymu paskubinti techninių galimybių tiesioginių Birštono savivaldybės tarybos posėdžių transliacijoms įrengimą, motyvuodami, jog šiuos, su veiklos
viešumu susijusius, darbus
atliks tik su pačios posėdžių
salės rekonstrukcija. Artimiausiu metu šios salės rekonstrukcija nenumatyta.
Posėdžio metu Birštono
savivaldybės Tarybos opozicinės frakcijos „Demokratijos
sargyboje“ nariai Valė Petkevičienė, Juozas Aleksandravičius, Daina Zdanavičienė
Birštono savivaldybės Tarybos pirmininkei, Birštono
savivaldybės merei Nijolei
Dirginčienei bei Birštono savivaldybės Administracijos
direktorei Jovitai Tirvienei
įteikė kreipmąsi dėl inicijuojamų darbų pasiūlymų
Jame siūloma: suprojektuoti ir įgyvendinti dr. A. S.
Zenkevičiaus vardo krantinės
tako epizodinius praplatinimus ties suoleliais, saugaus
judančių pėsčiųjų (dviračių)
srautų prasilenkimo vietose.
Iš abiejų Nemuno krantinės
pusių nuorodomis įrėminti
A.S. Zenkevičiaus vardu pavadintą krantinę, apleistų ir
netvarkomų pastatų teritorijose iškabinti informacines
lenteles „Privati nuosavybė“.
Taip pat, siūloma projektuoti geriamo vandens fon-

kevičiaus krantinėje, J. Basanavičiaus aikštėje, Centriniame miesto parke, įrengti (ar pažymėti) augintinių
vedžiojimui skirtas teritorijas, kuriose būtų maišeliai
ir specialios šiukšliadėžės
gyvūnų ekskrementams, dėl
saugumo užtikrinimo pėstiesiems – Birštono g. (ties E.

macija jos aptiktos ir ore virš
Birštono kurorto, Birštono
savivadybės merė pabrėžė,
jog be keletos oro taršos matavimo duomenų atliktų tik
vieną kartą gaisro pradžioje,
nėra jokių duomenų, jog oras
Birštone yra nesaugus.
Pasiteiravus, ar savivaldybė negalėtų pasirūpinti pa-

Marčiulionio prekybos centru) įrengti eismo reguliavimo priemonę –iškilią perėją
– kalnelį, na, o šaltajam metų
sezonui Birštone – parengti
ir įgyvendinti dar vieną aktyvaus poilsio projektą – kurorto čiuožyklą.
Pasak Tarybos narių, šios
iniciatyvos jau senai žodžiu
išsakytos valdančiąjai daugumai, tačiau į jas nėra atsižvelgiama, todėl šįkart frakcijos
„Demokratijos sargyboje“ nariai prašymą įteikė raštiškai,
jog Birštono savaivaldybės
vadovai į jį atsakytų, taip pat,
raštiškai.
Birštono savivaldybės merė priimdama prašymą informavo, jog dalis iniciatyvų yra
vienu ar kitu būdu įgyvendinama ir atsakymą tikrai pateiks, bet vėliau.
Po Tarybos posėdžio frakcijos „Demokratijos sargyboje“ nariai surengę posėdį
pabrėžė, jog turėdama mažumą jie ne tik negali įtakoti
sprendimų, tačiau ir yra, galimai, specialiai ignoruojami,
į jų pasiūlymus, galinčius pagerinti birštoniečių pragyvenimą, nėra reaguojama.
Taip pat, besibaigiant posėdžiui buvo diskutuojama
apie dėl gaisro Alytaus padangų perdirbimo gamykloje reikšmę Birštono savivaldybei. Nors jau yra žinoma,
jog į aplinka pasklido kenks-

pildomai tyrimais bei informacijos suteikimu kururto
gyventojams bei svečiams,
merė pabrėžė, jog visa mobili įranga, kuri galėtų suteikti daugiau informacijos šiuo
metu yra naudojama Alytaus
teritorijoje ir savivaldybė šią
įrangą disponuojančiai įstaigai įtakos neturi.
Gaisro pradžioje atvykę
specialistai išmatavę rado
padidėjusį užterštumą, ta-

gelis birštoniečių jau pirmos
dienos popietę skundėsi, jog
Birštone jaučia smalkių kvapą. Spalio 25-26 dienomis
vėjui pasisukus nuo gaisravietės Alytuje Birštono bei
Prienų kryptimi, Prienų gyventojai taip pat skundėsi
jaučiantys, galimai degusių
padangų paskleistą, kvapą.
Alytuje įvykęs gaisras pasėjo Lietuvoje nerimą, nors dar
galutinių duomenų apie dapdarytą žalą aplinkai nėra, tačiau jau yra ribojama žemės
ūkio veikla paveiktoje teritorijoje, o iš prekybos centrų
išiminėjama produkcija, galimai turėjusi vienokią ar kitokią kilmės sąsają su gaisro
taršos paveikta teritorija.
Spalio 16 dieną, kuomet
birštoniečiai jautė įtartiną degėsių kvapą, stebint oro erdvę
virš Prienų, pavyko pastebėti
virš Birštono bei Prienų krašto pakibusį neįprastą smogą,
kuris matyt dėl geologinių ir
fizikinių žemės reljefo aplinkybių aplenkė patį Prienų
miestą ir plito tolyn Kauno,
bei Marijampolės kryptimi.
NG, Birštono
savivaldybės inf.
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Britanijoje naikinamos išstojimui iš ES spalio
31-ąją skirtos monetos
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ASIPAVIČIENĖ
Spalio 25-ąją Birštone lankėsi Neringos savivaldybės
delegacija. Šiuos du kurortinius miestus gražūs santykiai sieja jau 53 metus, o tai
rodo, kad jie vienas kitam
reikalingi ir įdomūs, kad gali kartu augti ir tobulėti įvairiose gyvenimo srityse.
Susitikimas su poete Daiva Molyte-Lukauskiene
Birštono viešojoje bibliotekoje vyko įdomus susitikimas
su Neringos poete bei iliustratore Daiva Molyte-Lukauskiene. Susitikime dalyvavo ne
tik gausus būrys birštoniečių,
bet ir svečiai iš Neringos.
Viešnia visų pirma pasidžiaugė gražia Birštono ir Neringos draugyste bei kultūriniais mainais. „Taip galime
būti vieni arčiau kitų“, – sakė
viešnia iš pamario.
Susitikime, kurį vedė bibliotekininkė Ledina Tamošiūnienė, D. Molytė-Lukauskienė
pasakojo apie savo parašytas
knygas, eilėraščius, kai kuriuos skaitė. Poetė yra išleidusi 4 poezijos knygas, kurios
buvo gerai įvertintos, išverstos į keletą užsienio kalbų.
Pirmoji D. Molytės-Lukauskienės knyga „Natiurmortas
su gudobelės šaka“ 2002 metais buvo apdovanota Knygos meno konkurse „Vilnius
2002“, o 2003 metais poetei
suteikta Zigmo Gėlės premija už geriausią metų poetinį
debiutą. 2010 metais poetė gavo „Varpų“ almanacho
prizą, o 2014 metais – Ievos
Simonaitytės premiją už eilėraščių rinkinį „Baltojo kiro
giesmynai“. 2014 metais poetė ir dailininkė D. Molytė-Lukauskienė buvo apdovanota
ir Neringos savivaldybės AtREKLAMA

minimo medaliu.
Poetė savo knygas iliustruoja pati. Ar poezija padeda
tapybai, o tapyba – poezijai?
Atrodo, jog tai neatsiejama,
juk kai parašai eilėraštį ir nežinai, kas jo laukia, o iliustracija iš to savaime gimsta. Kaip
sakė L. Tamošiūnienė, D. Molytė-Lukauskienė savo poezijoje tarsi stovi vietoje ir stebi
aplinką, jos pokyčius. Poetės
eilėse daug gamtos vaizdinių, pastebėjimų, lakoniškai
ir tiksliai išreikštų minčių ir
jausmų.
Kaip gimsta eilėraščiai?
„Eilėraščiai gimsta įvairiose
situacijose. Gimsta ir dirbant.
Kartais rašant reikia tylos, susikaupimo ir vienatvės“, – sakė poetė.
Pasakodama, kaip ji, mergaitė iš Dzūkijos, prigijo pamario krašte, poetė prisiminė ir savo gyvenimo kely
sutiktus puikius žmones, atvėrusius daug kūrybos paslapčių. Tarp jų paminėjo ir
savo pirmąjį kūrybos mokytoją Martyną Vainilaitį bei jo
žmoną, rašytoją, poetę Juditą
Vaičiūnaitę.
D. Molytė-Lukauskienė
yra išleidusi keturias poezijos knygas: „Natiurmortas su
gudobelės šaka“, „Baltas kvadratas juodame fone“, „Persodintos gėlės. Пересадочные
цветы“, „Baltojo kiro giesmynai“ ir vieną knygą vaikams
„Kaip kiras gintarus rinko“.
Šioje knygelėje rašytoja
pasakoja įvairias istorijas ir
nuotykius apie gintarų rinkimą, apipindama girdėtomis legendomis ir mitais.
Tačiau kartu pažymi, kad tai
ne iš piršto laužta... Juk kiekvienoje senovinėje istorijoje ar legendoje yra ir grūdas
tiesos.
Paklausta, ar sunku rašyti
vaikams, autorė prisipažįs-

ta, kad šios knygelės kelias
įdomus ir nelengvas. Knyga
parašyta dar 2011 metais,
bet vėliau buvo tobulinama.
„Buvo gera ją rašyti, malonu
ir tai, kad šią temą galiu plėtoti ir ateityje“, – džiaugėsi knygelės autorė ir dar pasidalijo
patirtimi, kaip galima pamaryje rinkti gintarus. Visiems
vakaro dalyviams padovanojo po gabalėlį pačios rankomis surinkto gintaro.
Už įdomų susitikimą ir
skaitytą poeziją autorei dėkojo Birštono savivaldybės
mero pavaduotojas Vytas Kederys ir įteikė atminimo dovanas su Birštono simbolika,
o svečiai iš Neringos Birštono
viešosios bibliotekos kolektyvui taip pat atvežė dovanų,
kaip draugystės ir bendradarbiavimo simbolį.
Atidaryta paroda „Nidos
ekspresija-25“
Po renginio viešojoje bibliotekoje Birštono kultūros centre buvo atidaryta ir
visuomenei pristatyta Nidos tapybos plenerų kolekcija „Nidos ekspresija – 25“
(1995–2015).
Informaciniame pranešime apie parodą rengėjai
rašo: „Jau dvidešimt penki metai, kai Kuršių nerijoje
vyksta tarptautiniai tapybos
plenerai, menantys ekspresionistinės grupės „Brücke“
manifesto-programos idėjas
– burtis ir kurti kartu, tiesiant
kūrybinius tiltus tarp kitų
Baltijos kurortų, tarp skirtingų šalių. Kasmet rudenį,
rugsėjį suvažiuojame į Nidą.
1995 m. Nidoje prasidėjęs
tarptautinis tapybos pleneras „Nidos ekspresija“ išplėtė
savo kūrybinius horizontus.
Sukaupta gausi, apie 1000
meno kūrinių, tapybos, grafikos, objektų kolekcija, kuri
nuolat keliauja.
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Baltarusija derasi su Kazachstanu dėl
naftos ir jos produktų tiekimo

Didžiosios Britanijos iždas pradėjo lydyti monetas, skirtas
anksčiau numatytam Jungtinės Karalystės išstojimui
iš Europos Sąjungos spalio 31 dieną. Pratęsus „Brexit“
terminą, bus sunaikinta tūkstančiai 50 pensų nominalo
monetų.

Neringiškių viešnagė Birštone

ŠEŠTAdienis,
2019 m. lapkričio 2 d.,
naujasis gĖlupis

Kazachstanas ir Baltarusija pradėjo preliminarias
derybas dėl Kazachstano naftos ir jos produktų tiekimo
Baltarusijai. Tiekimo apimtys sudarytų 1-3,5 mln. tonų
naftos ir jos produktų per metus.

Birštono savivaldybės mieste esančių
gyvenamųjų pastatų teritorijose –
nauji tvorų apželdinimo reikalavimai
Tačiau dar niekada mūsų
plenero istorijoje nebuvome
Birštone kurorte su savo paroda. Ši nauja paroda atskleidžia kasmetinius draugystės
„tiltus“ su užsienio dailininkais, kurie Nidoje kūrė ir paliko kolekcijai savo tapybos
kūrinius. Ekspozicijoje gausu ir kaimyninių šalių atstovų
– Latvijos, Baltgudijos, Lenkijos, Vokietijos, Ispanijos,
Ukrainos, Armėnijos, Danijos,
Norvegijos bei tolimosios Indijos, Nepalo ir P. Korėjos.“
Birštoniečiai apsilankę šioje parodoje galėjo pasigrožėti nuostabiais jūros vaizdais,
Neringos ir Nidos peizažais
ir kt.
Neringiškiai vizito metu
lankėsi savivaldybėje, kur
susitiko su mere Nijole Dirginčiene ir administracijos
darbuotojais, kalbėjosi aktualiomis temomis, aptarė
miesto tvarkymo, kelių, gatvių remonto, investicijų pritraukimo klausimus, svarstė
ir diskutavo apie daugiabučių
namų renovaciją.
Pažintis su Birštono kultūros objektais
Nemažai laiko buvo skirta ir pažinčiai su Birštonu:
surengta ekskursija po Birštoną, aplankyti turizmo ir
kultūros objektai, tarp jų ir
įspūdingo aukščio Birštono
apžvalgos bokštas. Kadangi
oras buvo puikus, Nemuno
kilpų vaizdai svečiams paliko
neišdildomą įspūdį. Svečiai iš
pajūrio turėjo galimybę pasilepinti ir „Vytautas Mineral
Spa“ sanatorijos baseinų ir
pirčių komplekse.
Graži ir produktyvi draugystė reikalinga abiem mažoms savivaldybėms, turinčioms ambicingų planų plėtoti turizmą bei kurortinį
potencialą. O toks ilgametis
bendravimas ir bendradarbiavimas, trunkantis jau daugiau kaip pusę amžiaus – geras pavyzdys.

Tvora saugo namus ne
tik nuo smalsių pašalinių
akių, nepageidaujamų svečių, suteikia užuovėją, bet
ir formuoja bendrą namų
įvaizdį, sukuria vientisą
miesto vaizdą.
Kiekvienas turime savitą
skonį ir individualius poreikius, vis tik kasmet atsiranda
naujų, su kaimyniniu sklypu
nesuderintų tvoros dizaino
sprendimų.
Atsižvelgiant į Europoje
esančių kurortinių vietovių
apželdinimo tendencijas, siekiant didinti miesto patrauklumą, ekologiško miesto
įspūdį, estetinį vientisumą,
Birštono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d.
sprendimu Nr. TS-176 visos
Birštono miesto teritorijoje
esančių vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų teritorijose pastatytos tvoros, kurioms gautas statybą leidžiantis dokumentas, iš gatvės pusės turi būti apželdinamos
gyvatvore (gyvatvorė turėtų
būti formuojama gatvės pusėje), neperžengiant sklypo
ribos. Šiuo sprendimu siekta
suformuoti žalio, žydinčio ir
ekologiško miesto įvaizdį bei
suvienodinti apželdinimo reikalavimus kurorte visų žemės
sklypų savininkams. Reikėtų
paminėti, kad aukščiau minėtas reikalavimas (negalima
tverti namų valdų aukštesnėmis nei 1,25 m aukščio neperregimomis tvoromis, tverti
ažūrinėmis tvoromis (tinkline) be cokolių, iš gatvės pusės
apželdinant gyvatvore), Birštono miesto istorinėje dalyje
yra taikomas nuo 2008 m.
rugsėjo 30 d., kuomet įsigaliojo pirmoji Birštono miesto
istorinės dalies urbanistinioarchitektūrinio reglamento
redakcija.
Nutarusieji teritoriją apjuosti gyvatvore tikrai nesuklys – tankiai susodinti medžiai arba krūmai, augdami
sudaro nepereinamą sieną,
kuri saugo ne tik nuo nepageidautinų svečių, bet ir nuo

dulkių, vėjo, triukšmo, sukuria gerą mikroklimatą, yra
ekologiška ir praktiška. Gyvatvorė – tai linijinis medžių
ar krūmų želdinys, kuriame
augalai vienas nuo kito sodinami labai mažu atstumu. Pagal savo aukštį gyvatvorės yra
skirstomos į žemas (0,5–1 m),
vidutines (1–1,5 m) ir aukštas
(daugiau nei 2 m). Gyvatvorė
turi būti formuojama, karpoma ir prižiūrima sklypo savininko (-ų).
Tvoros gatvės pusėje apželdinimo reikalavimus išduoda
Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir
kraštotvarkos skyrius. Šie reikalavimai taikomi tiek Birštono miesto istorinėje dalyje,
tiek likusioje Birštono miesto
teritorijoje.
Primename, kad naujausią
informaciją apie rengiamus
statybos ir teritorijų planavimo dokumentus galima rasti
Birštono savivaldybės interneto svetainėje www.birstonas.lt, reklaminėje juostoje
„Teritorijų planavimas ir statyba“ bei naujienų ir teisės
aktų skiltyje. Šiose skiltyse
galite susipažinti su galiojančia Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūra, patvirtinta Birštono savivaldybės tarybos 2010 m.
sausio 29 d. sprendimu Nr.
TS-13 „Dėl Birštono kurorto
bendrojo plano sprendinių
korektūros tvirtinimo, Birštono miesto istorinės dalies
urbanistiniu-architektūriniu
reglamentu, patvirtintu Birštono savivaldybės tarybos
2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-191 „Dėl Birštono miesto istorinės dalies urbanistinio-architektūrinio reglamento tvirtinimo“ ir kitais
galiojančiais teisės aktais.
Birštono savivaldybės inf. 
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Anglimis kūrenamų Europos elektrinių
nuostoliai šiemet gali pasiekti 6,6 mlrd.

Pietų Filipinus supurtė stiprus žemės
drebėjimas, žuvo 6 žmonės

Bendri Europos anglimis kūrenamų elektrinių
operatorių nuostoliai šiemet gali pasiekti 6,6 mlrd.
eurų ir tai visų pirma lems kitų rūšių energijos šaltinių,
įskaitant dujas ir atsinaujinančiuosius energijos
išteklius, kainų smukimas.

Pietų Filipinus, dar neatsigavusius po ankstesnio aukų
pareikalavusio žemės drebėjimo, antradienį supurtė stiprus
drebėjimas, per kurį buvo žuvo mažiausiai šeši žmonės, dar
dešimtys buvo sužeista, taip pat apgriauta pastatų, pranešė
pareigūnai.

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

RENGINIAI BIRŠTONE
Spalio 26 d. 18:00 val. Virtuvės šefo
Dariaus Dabrovolskio degustacinė vakarienė. Vieta: Vytautas Mineral SPA

Spalio 28 d. 17:00 val. Sportinis renginys. Draugiškos šachmatų varžybos.
Vieta: Eglės sanatorija

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

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

Spalio 26 d. 20:00 val. Koncertas„Vakaro serenados“. Vieta: Eglės sanatorija
Spalio 27 d. 20:00 val. Kino filmų

Spalio 28 d. 19:00 val. Kino komedija
“Pats sau milijonierius”. Vieta: Eglės
sanatorija

Per demokratiją į tautinį individualumą
Demokratinė kultūra apibrėžiama kaip individų
troškimas ir gebėjimas individualiai ir kartu aktyviai
dalyvauti juos veikiančiuose vyriausybės viešuosiuose reikaluose.
Ar visuomenėje veikia demokratinė kultūra parodo
tai, kaip aktyviai, efektyviai
ir tęstinai prisideda pilietinė visuomenė prie gerovės
kūrimo, tolerantiško bendradarbiavimo ir kolektyvinių sprendimų kūrimo. Demokratinė kultūra yra apie
pagarbą kitokiam, asmens
laisvę ir kolektyvinę savivaldą. Demokratinė kultūra priklauso nuo kiekvieno piliečio
asmeninių gebėjimų dalyvauti kultūros kūrimo procese ir visokeriopai skatinti

šio proceso sklaidą.
Ar įmanu Europoje įžvelgti bendrų demokratinės kultūros ženklų? Ar egzistuoja
reikšmingi tarpkultūriniai
skirtumai, trukdantys bendrai demokratinės kultūros
raidai? O gal Europoje egzistuoja kelios demokratinės ir
politinės kultūros?
Šie klausimai kilo, kai Birštono gimnazijos anglų kalbos
mokytoja Birutė Sinkevičienė
pateikė projekto Erasmus+
paraišką ir Nacionalinė agentūra ją patvirtino. Tai daugiašalis projektas (dalyvauja
Lietuva, Turkija, Italija, Ispanija, Graikija), truksiantis 24
mėnesius. Projekto „Demokratija – kelionė iš gilios praeities į dabarties visuomenę“ tikslas yra supažindinti

15-18 metų moksleivius su
skirtingomis kultūromis, ugdyti pagarbą ir toleranciją
kitokiam individui, kitokiai
pasaulėžiūrai. Kita vertus, tai
puiki galimybė parodyti savo
šalies, savo tautos unikalumą. Jau Renesanso epochoje
Vilnius garsėjo kaip demokratiškas miestas, kuriame
taikiai sugyveno įvairių religijų, įvairių kultūrų žmonės.
Mokantis iš praeities, galima daryti prielaidą, kad tik
demokratiškoje bendrystėje
įmanu išsaugoti tautinę tapatybę, tautos savastį. Projekto
metu bus pristatyta demokratinė pasaulėžiūra bei kultūrinė gyvensena: tradiciniai
ritualai, papročiai, liaudies
muzika, tautiniai drabužiai,
nacionaliniai patiekalai. Be

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad privačios žemės
savininkams apskaičiavo
už 2019 metus mokėtiną
žemės mokestį bei šiandien
pateikė žemės mokesčio
deklaracijas VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje
deklaravimas.vmi.lt.
Be to, mokesčio sumas galima sužinoti sistemoje „Mano VMI“ www.
vmi.lt/manovmi ar paskambinus telefonu
1882. Tiems žemės savininkams, kurie nėra
VMI elektroninių paslaugų vartotojai, žemės
mokesčio deklaracijos
siunčiamos klasikiniu
paštu ir adresatus pasieks netrukus. Žemės valdytojai mokestį turi sumokėti
iki š. m. lapkričio 15 d.
„Šiais metais esminių pasikeitimų, susijusių su žemės
mokesčiu, nėra – mokesčio
suma gali kisti tik dėl savivaldybių nustatytų tarifų“,
- sako Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė, primindama, kad žemės mokesčio
tarifai gali svyruoti nuo 0,01
iki 4 proc.
Nuo šių metų gyventojai,
identifikuoti Mano VMI sistemoje, informaciją, susijusią su žemės mokesčiu, gali

gauti ir paskambinę telefonu
1882, automatiniu pranešimu. Ši paslauga veiks 24/7,
o tai leis gyventojams sužinoti informaciją greičiau ir
patogiau. Identifikuoti Mano
VMI vartotojai šiuo būdu galės sužinoti mokėtiną žemės
mokesčio sumą, įmokos kodą
ir terminą, iki kada ją reikia
sumokėti. Taip pat, automatinė sistema praneš, jei gyven-

18,9 tūkst. eurų - įmonės ir
kt. juridiniai asmenys. 2018
m. apskaičiuota žemės mokesčio suma Birštono savivaldybėje ir Prienų rajone siekė
411,7 tūkst. eurų.
Mokesčių administratorius
primena, kad žemės mokestis yra mokamas už gyventojams ir įmonėms nuosavybės
teise priklausančią privačią
žemę, išskyrus už miško že-

tojas turi kitų skolų VMI.
Kauno AVMI duomenimis,
iš viso Birštono savivaldybėje
ir Prienų rajone yra daugiau
nei 12,5 tūkst. žemės mokesčio mokėtojų. Dėl savivaldybių nustatytų lengvatų mokestį moka ne visi žemės savininkai – šiais metais jį turi
mokėti apie 10 tūkst. gyventojų ir įmonių. Skaičiuojama,
kad į Birštono ir Prienų rajono savivaldybių biudžetus
2019 m. bus sumokėta apie
442,5 tūkst. eurų žemės mokesčio: apie 423,5 tūkst. eurų sumokės gyventojai, apie

mę ir žemės ūkio paskirties
žemę, kurioje įveistas miškas.
Nauji žemės savininkai mokestį moka, jei žemę įsigijo
pirmąjį pusmetį, o jei antrąjį
pusmetį – tuomet žemės mokestis turės būti mokamas
nuo kitų metų.
VMI ragina žemės mokesčio mokėtojus mokestį sumokėti laiku – iki lapkričio
15-osios. Praleidus terminą
už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami 0,03 proc.
delspinigiai. Gyventojas, turintis finansinių sunkumų ir
negalintis sumokėti žemės

Žemės mokesčiui sumokėti – trys savaitės
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LEIDĖJAS:

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

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

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

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

to, moksleiviai išgyvens teigiamus potyrius, pagerins
kalbėjimo ir bendravimo įgūdžius, įgis ne tik pasitikėjimo
savimi, bet ir asmeninės patirties, reikalingos asmenybės brandai. Demokratinės
kultūros reikia mokytis, nes
būtent šie jaunuoliai ateityje
reprezentuos Europai savo
valstybę, istorinį paveldą bei
kultūrą. Būtų galima perfrazuoti projekto pavadinimą:
tai ne tik demokratijos kelionė iš praeities į dabartį, bet ir
projekcija į ateitį. Be abejo, šis
Erasmus+ projektas tai dar
viena demokratijos pamoka,
o tokių pamokų jaunajai kartai teks daug išmokti.
Iveta Montvydienė, Birštono gimnazijos lietuvių kalbos
mokytoja 

mokesčio laiku, gali kreiptis
į VMI ir susitarti dėl galimybės žemės mokestį mokėti
dalimis jam patogiu grafiku
ir priimtinu atsiskaitymo
terminu. Prašymą gyventojai gali pateikti ir e. būdu. Kai
žemės mokestis mokamas už
kitą asmenį, būtina nurodyti
žemės savininko duomenis
- vardą, pavardę ir asmens
kodą.
Žemės mokestį galima sumokėti ne tik bankuose (VMI
atsiskaitomoji sąskaita atidaryta daugelyje šalies bankų), bet ir pašto skyriuose, „Perlo“ terminaluose,
spaudos kioskuose, kitose
mokėjimus priimančiose
įstaigose.
Išsamią informaciją apie
valdomus sklypus, mokėtinas mokesčio sumas, pritaikytą savivaldybės nustatytą
žemės mokesčio tarifą bei kitą informaciją gyventojai bei
įmonės ras žemės mokesčio
deklaracijose. Taip pat visą
informaciją apie žemės mokestį gali gauti paskambinęs
VMI Mokesčių informacijos
centro trumpuoju telefonu
1882 arba kreiptis į mokesčių specialistą, kurio kontaktai pateikti žemės mokesčio
deklaracijoje nurodytomis jo
darbo valandomis. Mokesčių
mokėtojui pageidaujant, jis
galės patarti, kaip sumokėti
žemės mokestį naudojantis
VMI e. paslaugomis. VMI 
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sveikata

Baltarusija skelbia šiemet prikūlusi trečdaliu
daugiau grūdų
Baltarusijos žemės ūkio ministerija skelbia, jog šiemet
šalyje nuimtas trečdaliu didesnis nei pernai grūdų derlius
– apytikriai 9 mln. tonų iki jų valymo ir džiovinimo. Pernai
Baltarusija prikūlė 6,7 mln. tonų grūdų iki valymo ir
džiovinimo.

ŠEŠTAdienis,
2019 m. lapkričio 2 d.,
naujasis gĖlupis
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Irako Karbalos mieste per ataką prieš
7XPDįLQNLPH
protestuotojus žuvo 18 žmonių
VDXV»LUXįWHUĒW» Irako saugumo pajėgų pareigūnams, dėvėjusiems
kaukes ir juodus civilinius drabužius, antradienį
RU»QDPXRVH
pradėjus šaudyti į protestuotojus šiitų šventajame
Karbalos mieste, žuvo 18 žmonių, o dar šimtai buvo
Kokia Lietuvos, Estijos ir Latvijos
sužeisti, pranešė saugumo tarnybų pareigūnai.
J\YHQWRMĤQXRPRQÍDSLHVDXVRLU
XįWHUĒWRRURSDWDOSRVHåWDN»VYHLNDWDL#

2 iš 3 lietuvių skundžiasi pablogėjusia sveikata prasidėjus šildymo sezonui:
priežastis paprasta

ganizmui.
Išsausėjęs oras sukelia tris
pagrindines problemas: sujautrina ir išsausina odą, paskatina alergines kvėpavimo
takų reakcijas ir padidinta virusinių ligų riziką.
Išsausėjusi oda – kokių
priemonių imtis?
Kai patalpos yra išsausėju-

vinių išsausėjimą, taip pažeisdamas jų apsauginį barjerą,
todėl oda ir gleivinės tampa
jautresnės įvairiems aplinkos dirgikliams. Sausame ore
greičiau dauginasi ir plinta virusai, todėl didėja tikimybė
susirgti peršalimo ligomis.
Alergenai esant sausam orui
jungiasi prie pažeistos gleivi-

REKLAMA
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Daugiau nei 70 proc. apklaustų respondentų Baltijos
šalyse pripažįsta, jog sausas
ir užterštas oras patalpose
yra vienas svarbiausių faktorių, keliančių tokias sveikatos
problemas kaip: išsausėjusi ir
smarkiai sujautrėjusi oda bei
mažesnis imuniteto atsparu-
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mas įvairioms šaltojo sezono ligoms. Šiai nuomonei labiausiai pritaria lietuviai – net
75% apklaustųjų.
„Šaltas sezonas – visų pirma yra sausas sezonas. Taigi
mitas, kad žiemą odą reikia
maitinti, o vasarą – drėkinti, nėra visai tikslus. Iš tiesų
labiausiai odą reikia drėkinti, kai prasideda šildymo sezonas. Nes tokiu metu oda
labai stipriai dehidratuoja.
Praradusi drėgmę oda linkusi rausti, tampa pleiskanojanti, šerpetojanti. Tai – pirmieji
dehidratacijos ženklai“, – teigia dermatologė Asta Dumbliauskienė.
Išsausėjusio oro
priežastis
Atvėsus orams, vis daugiau
laiko praleidžiame biuruose
ir uždarose patalpose, dėl vėsaus oro lauke, nesame linkę
kambarių vėdinti, o prasidėjus šildymo sezonui – drėgmė
patalpose kritiškai nukrinta.
Taip pat atsiranda didžiulis
temperatūrų skirtumas tarp
išorės oro ir vidaus, kas taip
pat nėra sveika žmogaus or-
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Lietuviškai Bobų vasarai
pasibaigus ir orams vėl atvėsus, laikas pagalvoti ne
tik apie vitaminus imunitetui stiprinti, bet ir apie oro
kokybę patalpose, kuriose praleidžiame daugiausiai laiko.
Atlikto tyrimo duomenimis, kurio metu buvo apklausta virš 3 tūkst. respondentų Baltijos šalyse, 2iš 3
lietuvių teigia, jog prasidėjus
šildymo sezonui ir smarkiai
išsausėjus orui patalpose,
juos pradeda varginti įvairios
ligos. Netinkamas oro vėdinimas ir drėkinimas gali ne tik
išsausinti odą, gleivinę ar akis,
bet ir sukelti rimtų alerginių
problemų bei paskatinti virusines ligas.
Technologijų bendrovės
„Philips“ atlikto tyrimo duomenimis* 32 proc. lietuvių
respondentų pripažino, kad
oras jų namuose pastaruoju
metu kur kas labiau išsausėjęs, o net 20 proc. iš jų teigė,
kad dėl užteršto ir išsausėjusio oro skundėsi ir jų šeimos
nariai.

sios, t. y. drėgmė hidrometre
rodo mažiau nei 50 proc., oda
kenčia du kartus stipriau. Ji
tampa dar jautresnė ir pradeda ūmėti įvairios ligos: sausos
odos dermatitas, rožinė. Oda
pradeda kur kas labiau reaguoti į bet kokius dirgiklius.
Norint to išvengti, privaloma
iš anksto imtis priemonių.
„Vien tik didelis geriamo
vandens kiekis čia nepadės,
nes tik iš vidaus nepavyks
aprūpinti odos reikiamu vandens kiekiu. Todėl oda reikia
rūpintis itin kruopščiai: naudoti serumus ir kremus, drėkinančias kaukes ir, žinoma,
tinkamai drėkinti patalpas.
Tik visi šie komponentai veikdami drauge padės pasiekti
norimų rezultatų ir išvengti
odos problemų žiemą“, – teigia A. Dumbliauskienė.
Alerginės reakcijos
ir mažesnis atsparumas
virusinėms ligoms
Besirūpinant odos sveikata, reikėtų nepamiršti ir kvėpavimo takų, mat išsausėjus
ir sudirgus gleivinei, gali prasidėti arba paūmėti įvairios
alergijos.
„Sausas oras sukelia ne tik
odos, bet ir nosies ar kitų glei-
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nės ir alergiškam žmogui gali
sukelti ar paūminti alerginės
slogos, alerginio akių uždegimo, bronchinės astmos ar
dermatito simptomus“,– perspėja alergologė Gintarė Paulikaitė.
Išsausėjęs oras patalpose ypač kenkia mažiesiems,
nes jie per minutę įkvepia du
kartus daugiau oro, todėl išsausėjęs ir užterštas patalpų
oras daro itin didelę žalą jų
organizmui. Vaikų imuninė
sveikata tampa kur kas labiau
pažeidžiama įvairių virusų ir
bakterijų.
Alerginės reakcijos
ir ligos: kokių
priemonių imtis?
Norint išvengti įvairių alergijų paūmėjimo svarbu ne tik
drėkinti patalpas ar reguliariai matuoti patalpų drėgmę,
bet ir jas dažnai vėdinti. Nuolatinė oro cirkuliacija patalpose – būtina. Ypač tai svarbu
šaltuoju sezono metu, kuomet
į šiltus namus vėsų orą įsileisti
norisi mažiausiai. Taip pat labai svarbu palaikyti tinkamą
kambarių temperatūrą, reko-

menduojama patalpų temperatūra yra 18-22 ⁰C.
„Net ir nealergiškiems žmonėms sausas oras gali būti ligos priežastis, kadangi per
sutrikusį odos ar gleivinių
barjerą vyksta greitesnis įsijautrinimas alergenams. Kad
to išvengtume svarbu ne tik
drėkinti, bet ir vėdinti patalpas. Kai kurie alergenai, pavyzdžiui, namų dulkių erkės,
pelėsiai, „mėgsta“ drėgną ir
šiltą aplinką, todėl ypač svarbu namuose ar biuruose palaikyti optimalią aplinkos drėgmę ir temperatūrą“, – teigia
alergologė.
Ženklai, išduodantys
apie pernelyg sausą orą
Paprastai apie prastą oro
kokybę namuose signalizuoja jūsų sveikata, tačiau tai dažnai gali būti supainiojama su
kitais nesklandumais: nuovargiu darbe, stresu ar neišsimiegojimu. Pernelyg sausą
orą gali išduoti ir jūsų namų
aplinka.
Reikėtų atkreipti dėmesį į
vazoninius augalus ar medines namų grindis. Paprastai

augalų žemė tampa labai sausa, net ją laistant, o medinės
grindis, bėgant laikui, pradeda skilinėti – tai ženklas, jog
oras namuose yra netinkamas drėgmės kiekis.
Pagrindinė
problema – per mažas
informacijos kiekis
Daugiau nei 70 proc. respondentų Baltijos šalyse teigia, jog jiems nepakanka informacijos apie neigiamą
sauso ir užteršto oro poveikį
sveikatai, taip pat jie neturi
pakankamai žinių, kaip spręsti šią problemą.
Net 53 proc. lietuvių sako,
jog netikrina ir nematuoja
savo patalpų oro kokybės bei
drėgmės lygio. Tad namuose
dažnai būna kur kas sausiau
ir šilčiau nei lauke, taip mes
esame nuolat priversti susidurti su stipriais temperatūrų
pokyčiais, kurie kenkia mūsų
sveikatai.
*Spalio mėnesį „Philips“ atliko tyrimą, kurio metu apklausė: 1008 latvius, 1009 lietuvius ir 1000 estų, nuo 16 iki
60 metų. 
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verta žinoti
Gaisrai Kalifornijoje privertė evakuotis
tūkstančius žmonių, įskaitant garsenybes

Kremliaus įvestas maisto embargas per
metus kainuoja 6,3 mlrd. eurų

JAV garsenybių pamėgtas Los Andželo kalvas pirmadienį
siaubė miško gaisras, sunaikinęs kelis didelius namus
ir privertęs evakuotis tūkstančius žmonių. Kalifornijos
šiaurėje apie 2,2 mln. žmonių be liko elektros energijos,
atjungus tiekimą, dėl gaisrų esant vėjuotam orui rizikos.

Kaip atsakas į Vakarų sankcijas dėl Krymo aneksijos
bei karinio konflikto Rytų Ukrainoje išprovokavimą
Kremliaus įvestas embargas vakarietiškiems maisto
produktams Rusijos gyventojams per metus kainuoja
445 mlrd. rublių (apie 6,3 mlrd. eurų).

Viltis pažengusia vėžio prostatos forma
Prostatos vėžio metastazės
sergantiems vyrams
labiausiai „mėgsta“ kaulus ar-

Prostatos vėžys yra labiausiai paplitusi vyrų vėžio
rūšis ir antra pagrindinė
su vėžiu susijusi mirties
priežastis Jungtinėse Amerikos Valstijose, o Europoje
– trečia.
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis,
Lietuvoje kasmet nustatoma
apie 3000 naujų prostatos vėžio atvejų. Nors sergamumas
šia liga nuolat auga, tačiau
atsirandant naujiems gydymo būdams, pastebimas ir
nuolatinis išgyvenamumo
augimas.
Šių metų rugsėjį Europos
onkologų draugijos (European Society of Medical Oncology (ESMO)) kongrese Barselonoje pristatyti nauji pažengusio prostatos vėžio gydymo
duomenys, naudojant naujos
kartos taksanų grupės vaistą.
Neseniai paskelbto CARD klinikinio tyrimo rezultatai parodė, kad net progresuojant
kastracijai atspariam prostatos vėžiui, turime priemonių
ligai sustabdyti. Ištyrus 255
pacientus įrodyta, kad jeigu
liga progresuoja gydant naujos kartos androgenų receptorius slopinančiais vaistais,
geresnių gydymo rezultatų
galima tikėtis, kai toliau skiriama chemoterapija naujos
kartos taksanų grupės vaistu, tuo tarpu pakartotinis
androgenų receptorius slopinančių vaistų skyrimas nėra toks efektyvus. Pacientų,
gydytų šiuo vaistu, periodas
iki ligos progresavimo tęsėsi
dvigubai ilgiau - 8 mėnesius,
taip pat patikimai padidėjo
ir bendras pacientų išgyvenamumas. Gydymas naujos
kartos taksanu 36 proc. sumažino mirties riziką ir leido sėkmingai kontroliuoti
grėsmingai išplitusią ligą bei
gerokai prailginti kokybišką
pacientų gyvenimą. Šio tyrimo duomenis paskelbė vienas prestižiškiausių medicinos žurnalų „New England
Journal of Medicine“, kurį leidžia Masačusetso medicinos
draugija.
REKLAMA

CARD tyrimas buvo vykdomas 62 tyrimo centruose 13oje Europos šalių, o gauti rezultatai turėtų pakeisti išplitusio prostatos vėžio gydymo
parinkimo strategiją. „Šis tyrimas dar kartą patvirtino, kad
net progresuojant kastracijai
atspariam prostatos vėžiui,
turime priemonių ligai sustabdyti“, – pažymėjo prof. Sonata Jarmalaitė, Nacionalinio
vėžio instituto (NVI) direktoriaus pavaduotoja mokslui ir
plėtrai, laikinai einanti direktorės pareigas.
NVI Onkologijos skyriaus
vedėjas, gydytojas urologas
dr. Albertas Ulys pabrėžė, kad
šis gydymo būdas ypač teikia
vilčių padėti pacientams, kuriems po visų anksčiau taikytų gydymo būdų, kastracijai
atsparus vėžys atsinaujina
ar aptinkamos naujos metastazės.
Slepiasi nesukeldamas
simptomų
Gydytojo A. Ulio teigimu,
prostatos vėžys yra viena
klastingiausių ligų, kuri ilgą
laiką gali vystytis ir ilgai nesukelti jokių simptomų. Esant
ankstyvajam prostatos vėžiui,
jam gydyti paprastai taikomi
keli gydymo būdai: stebėjimas ir laukimas, chirurginis
gydymas – prostatos pašalinimas, radioterapija.
„Jei jau pradeda ryškėti kokie nors simptomai, tai dažniausiai reiškia, kad liga yra
išplitusi. Prostatos vėžys paprastai aptinkamas vyrams,
turintiems daugiau kaip 50
metų. Kai pažengęs prostatos vėžys išplinta į kitus ne
dubens srityje esančius organus arba limfmazgius, tai vadinama metastazavusia liga.

ba stuburą. Po ilgo metastastazavusio vėžio gydymo gali
išsivystyti kastracijai atsparus prostatos vėžys, nes hormoninė kastracija jo paprasčiausiai nebeveikia“, – aiškina
gydytojas.
Kastracijai atsparus prostatos vėžys laikomas sunkiausia
prostatos vėžio forma, kurios
gydymui medikai ilgą laiką
neturėjo ką pasiūlyti.
„Pastarąjį dešimtmetį įvyko esminis proveržis. Šio vėžio gydymui sukurti ir pradėti
naudoti ypač efektyvūs vaistai. Tai nauji taksanų grupės
chemoterapiniai vaistai ir
naujos kartos androgenų sintezės bei androgenų receptorių blokatoriai“, – pažymi
gydytojas.
Tyrimai NVI
Prof. S.Jarmalaitės teigimu
naujausias tyrimas, atliktas
Nacionaliniame vėžio institute, parodė, kad tik pusei
pacientų teigiamas atsakas į
gydymą androgenų receptorių blokatoriais tęsėsi metus
ir ilgiau, kitų pacientų atsakas
į gydymą buvo trumpas arba
vaistas nebuvo veiksmingas
nuo pat pradžių.
„Mūsų tyrimas parodė,
kad blogas atsakas į gydymą androgenų receptorius
slopinančiais vaistais bent iš
dalies susijęs su genetiniais
pokyčiais androgenų receptoriaus genuose. Dėl genetinių mutacijų vėžinės ląstelės
tampa atsparios androgenų
receptorių slopikliams, bet
išlieka jautrios chemoterapiniam gydymui taksanais.
NVI mokslininkai toliau gilinasi į šio reiškinio genetines
priežastis ir planuoja sukurti
testą, kuris padėtų prieš skiriant vaistą atrinkti jautrius
gydymui ligonius. Vieniems
ligoniams, sergantiems kastracijai atspariu prostatos
vėžiu, galėtų būti skiriamas
gydymas androgenų receptorių slopikliais, o kitiems
būtų parinktas labiau tinkantis chemoterapinis gydymas
taksanais“, - reziumavo prof.
S. Jarmalaitė. 

Išskirtinis „Tele2“ planas: 16 GB už 8,90 Eur/mėn.

Mobiliojo ryšio bendrovė
„Tele2“ paruošė išskirtinį
pasiūlymą savo naujiems ir
esamiems klientams – mokėjimo planą su neribotais
pokalbiais ir SMS bei 16 GB
interneto duomenų už itin
patrauklią kainą. Pasiūlymu pasinaudoti galima
internetinėje svetainėje
www.tele2.lt arba bet kuriame „Tele2“ salone.
„Atvėsus orams, vis daugiau laiko skiriame naršymui, vaizdo įrašų žiūrėjimui
ir virtualiam bendravimui.
Todėl klientams paruošėme
išskirtinį, kasdien neribotai
bendrauti leidžiantį mokėjimo planą“, – sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“ pardavimų
direktorė.
Neriboti pokalbiai, SMS ir
16 GB – tik 8,90 Eur/mėn.
Naujasis mokėjimo planas
ypač tiks tiems, kuriems vis
pritrūksta mobiliųjų interneto duomenų – turėdami
16 GB dydžio mėnesinį duomenų paketą galėsite naršyti
savęs nevaržydami.
Šis 8,90 Eur/mėn. pasiūly-

mas mokėjimo planui galioja pasirašant terminuotą 18
mėn. sutartį be telefono arba
24 mėn. sutartį, įsigyjant telefoną ir mokant jo kainą dalimis (kaina ne akcijos metu
– 14,90 Eur/mėn.).
Už nurodytą mėnesinį mokestį suteikiamas neribotas
minučių kiekis pokalbiams
ir neribotas SMS kiekis į visus Lietuvos tinklus bei 16
GB duomenų. 2,9 GB šių duomenų galima išnaudoti keliaujant Europos Sąjungos
šalyse.
Pasibaigus 18 mėn. arba 24
mėn. sutarties terminui, nuolaida mokėjimo planui nebebus taikoma. Akcijos laikas
ribotas. Daugiau informacijos rasite www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose ar paskambinus 117.
Papildomos dovanos
Ir tai dar ne viskas! Užsisakius šį mokėjimo planą ir
su juo sudarius terminuotą
18 arba 24 mėn. sutartį, kartu gausite puikių išmaniųjų paslaugų – pusmetį nieko nekainuosiantį mobilųjį

parašą ir galimybę mėnesį
nemokamai žiūrėti visą „TV
Play Premium“ pramogų paketo turinį.
Pasiūlymai papildomoms
nemokamoms paslaugoms
galioja jas užsisakius kartu su
minėtu mokėjimo planu ir aktyvavus jas ne vėliau kaip per
30 dienų nuo naujo plano sutarties pasirašymo datos.
Akcijos laikas ribotas. Daugiau informacijos rasite www.
tele2.lt, „Tele2“ salonuose ar
paskambinus 117.
„Tele2“ – skaidriausias
operatorius Lietuvoje
Technologijų lyderė „Tele2“ šiemet antrą kartą iš
eilės buvo pripažinta skaidriausia telekomunikacijų
bendrove Lietuvoje. Tai atskleidė „Transparency International“ Lietuvos skyriaus
atliktas tyrimas, kurio metu
„Tele2“ surinko 100 iš 100
galimų balų.
Ką tai reiškia jums? Pasirinkę „Tele2“, jūs pasirenkate
partnerį, teikiantį sąžiningos
kainodaros paslaugas ir pasiūlymus. 

laisvalaikis
Laivas „Ivan Lopatin“ parduotas už 5 mln.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti
panaudotas tik vieną kartą.

Atsakymai

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Ragasnapis
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Vyrai dažniau nei moterys turi
antsvorio, bet juo mažiau rūpinasi

Klaipėdos uoste jau beveik porą metų stovintis areštuotas
Rusijos bendrovės Murmansko jūrų laivininkystė laivas
„Ivan Lopatin“ parduotas už 5,05 mln. eurų. Portalas
ve.lt anksčiau rašė, kad šalia SGD laivo-saugyklos
„Independence“ stovintis „Ivan Lopatin“ yra prastos būklės
ir keliantis grėsmę SGD laivui.

60 by 35 orthogonal maze
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Vyrai dažniau nei moterys turi antsvorio, bet rečiau dėl
to linkę imtis veiksmų, taip pat dažniau linksta į žalingus
įpročius. Tyrimo duomenimis, antsvorio turi 43 proc.
Lietuvos vyrų ir 34 proc. moterų, apie ketvirtadalis
abiejų lyčių atstovų yra nutukę.
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renginiai
Vokietija apkaltino du sirus nusikaltimais
žmoniškumui

Vokietijos federaliniai prokurorai paskelbė apkaltinę du
įtariamus buvusius Sirijos slaptosios tarnybos pareigūnus
dalyvavus kankinant, masiškai žaginant žmones ir vykdant
nusikaltimus žmoniškumui. Abu šie sirai drauge su trečiu
įtariamuoju buvo areštuoti Prancūzijoje vasario mėnesį.

Lapkričio 21 d. 18 val.
Prienų kultūros centre.
Šlagerių karalienė, publikos numylėtinė, visada geros
nuotaikos charizmatiškoji
dainininkė Vitalija Katunskytė, pristatys naują programą
Su meile jums!!!
Vitalija, scenoje jau daug
metų džiugina savo talento
gerbėjus galingu balsu, melodingomis dainomis, pasižymi
puikiu humoro jausmu, ir labai myli savo klausytojus. Todėl šiame koncerte, žadama
daug gražių emocijų, pačių
naujausių dainų, bei populiarių šlagerių.

Lapkričio 21 d. 18 val.
Prienų kultūros centre

Monstrų atostogos (dubliuotas)
Žanras: Animacija, nuotykių, šeimos
Sukurta: JAV
Trukmė: 1h 22 min
Cenzas: Nenurodyta
Kartu su trimis geriausiais
draugais leisimės į paslaptingą kelią, apipintą senosiomis legendomis ir mitais
bei atskleisime tūkstančius
metų Havajų salose glūdinčias paslaptis.
Helovynas palauks, jis tik
rytoj – pasiruošti spėsime, nutarė trys geriausi draugai
Kajus, Leila ir Edis! Būtent
šįvakar, leidžiantis saulei, galima pagauti pačią didžiausią bangą! Nieko nelaukę
mažieji nuotykių ieškotojai,
palikę visus šventinius rūpesčius kitiems, išskuba į žydrąją lagūną. Juk ten, be bangų, dar toji paslaptinga ola
po vandeniu į kurią nusigauti dabar pats metas! Nei vienas iš smalsiųjų bičiulių net
pagalvoti negalėjo, kokias
paslaptis atskleis kelionė į
povandeninę olą! Šimtus,
o gal milijonus metų oloje
gulėjusios melsvos dėžutės
atidaryti nereikėjo. Joje tūnojusi mistinė, medinė lėlė
– ėmė ir atgijo. Prisikėlusi ir
įgavusi galių mitinė būtybė
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su ananaso galva – ištrūko
į laisvę! Jos ananaso galvoje
tik vienas tikslas – sunaikinti
visas salas! Taikiuose Havajuose įsivyrauja dar neregėta baimė, o Helovyną švęsti
tampa labai pavojinga!
Legenda byloja, kad ši
mistinė būtybė – į laisvę ištrūkęs pats didžiausias blogis! Norint ją sustabdyti reikia išminties, susikaupimo
ir senųjų dievų pagalbos!
Vaikų laukia nelengvas kelias – išsiaiškinti ir suprasti savo kilmę, išgirsti ir įsiklausyti ką kalba didingieji
salų dievai, nes tik pažinęs
savo praeitį gali išgelbėti salą. Kajui, Leilai ir Edžiui savo
kelyje teks sutikti paslaptinguosius Havajų miškų gyventojus Minehunus, kurie
atsakingi už visą salų grožį
ir tvarką. Drąsuoliams teks
patarimo kreiptis net pas
pačią galingiausią ugnies ir
vulkano deivę – Pelę, pažadinti kapuose miegančias
protėvių dvasias, kad į Havajų salas sugrįžtų gėris ir
ramybė.
Filmas dubliuotas lietuviškai, be subtitrų.
REŽISIERIUS: Sean Patrick O’Reilly 

Singapūre už narkotikų vartojimą
nuteistas kalėti buvęs JK mokyklos
direktorius
Koncerte dalyvauja ir visada nuoširdus, puikiai pažįstamas dainininkas Aidas Manikas. Kuris pristatys naujas
dainas. Aido dainos tai širdies
dainos, kurios visada paliečia žmogaus širdį ir sielą, todėl jos yra skiriamos visiems
kurie geba, mylėti dainą, save
ir kitus.
Vitalija ir Aidas laukia jūsų
ir kviečia į koncertinį susitikimą, su didele meile.
Ateikite pabūti kartu.
Bilieto kaina 10 eurų. Koncerto dieną gali brangti. Dėl
bilietų teirautis tel. 8 685
47557. 

Vienos tarptautinės mokyklos Kinijoje buvęs direktorius
britas, Singapūre prisipažino laikęs ir vartojęs
metamfetaminą, ir buvo nuteistas kalėti 10 metų,
antradienį informavo Sigapūro pareigūnai.

Tikriausiai mažai Lietuvoje tėra žmonių, negirdėjusių
smagių kapelos „Sadūnai“
dainų. Jos nuolat skamba per
radiją ir televiziją, festivaliuose ir šventėse. Per daugiau
kaip du gyvavimo dešimtmečius ši kantri stiliaus muzikos
kapela pelnė įvairiausių apdovanojimų.
„Duokim garo“ nugalėtojai,
LNK muzikinių dvikovų dalyviai surengė savo solinius
koncertus Australijoje, Vokie-

tijoje, Portugalijoje, Vengrijoje, Šveicarijoje. Visur skambėjo lietuviška muzika, lietuviškos dainos. Jos – kolektyvo
repertuaro pagrindas. Programoje nestinga ir savos kūrybos dainų bei instrumentinės muzikos kūrinių.
Geros liaudiškos muzikos
gerbėjų laukiame lapkričio
28 d. 18.00 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre,
nuotaikingame „Sadūnų“
koncerte! 

TV PROGRAMA

Šiauliuose vyras medine lazda ir elektros
laidais sumušė savo posūnius

ŠEŠTADIENIS
lapkričio
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Daiktų istorijos 07:00 Mūšio
laukas 07:25 Rikas, Oskaras ir širdies graužatis
09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai 222
09:35 Labas rytas, Lietuva 109 12:00 Hipopotamai. Afrikos upių milžinai
12:55 Neįtikėtinos gyvūnų 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 koncertas 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 Loto” 264 20:30 Panorama
1915 20:52 Sportas. Orai
595 21:00 Šok su žvaigžde 1, 5 23:10 Amžinybė
01:10 “Brexitas”. Karas be
taisyklių 02:45 Hipopotamai. Afrikos upių milžinai
03:40 Neįtikėtinos gyvūnų draugystės.Patys unikaliausi 3, 5 04:25 Džesika Flečer 13,14
05:40 Tomo ir Džerio šou
(17) 06:05 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (45,46) 06:35 Šaunusis 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 PREMJERA Pokštas arba saldainis 14:35 Jaunavedžiai
16:25 Kelionių panorama 16:55 Gyvūnų pasaulis 17:30 Žinios 18:20
Sportas 18:27 Orai 18:30
SUPERKINAS Šiurpuliukai
20:35 Kelionė į Žemės
centrą 22:25 Viskis, tango, fokstrotas 00:30 Heraklis 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
REKLAMA

1, 4 08:30 Virtuvės istorijos 10, 9 09:00 Gardu
Gardu 8, 9 10:00 Būk
sveikas! 2, 9 10:30 Penkių žvaigždučių būstas 7,
9 11:00 Misija: dirbame
sau 3, 7 11:30 Mano pinigai 1, 1 12:00 Fiksikai.
Didžioji paslaptis 13:35
101 dalmatinas 15:45
Ekstrasensai. Stipriausių
mūšis 7 17:25 Aplink Lietuvą. 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 vargšas 2, 9 21:00 Padangių
akis 23:05 Devintojo legiono 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 televitrina 09:05 Varom! (5)
09:40 Afrika. Mirtinai
pavojingi (1) 10:45 Ekstremalūs išbandymai (10)
11:20 Būk ekstremalas
(37) 11:50 Džeimio ir Džimio kulinarinės dvikovos (5) 12:55 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami
kraštai (8) 13:55 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (41) 14:55
Pavojingi kaimynai (9)
16:00 Betsafe–LKL čempionatas. CBet - Neptūnas 18:30 NAUJAS SEZONAS Muzikinė kaukė
21:05 Apgaulės meistrai
23:20 Galutinis tikslas
05:30 Galiūnai. Pasaulio
rąsto kėlimo čempionatas. Panevėžys
06:10 „Pasaulis iš viršaus“ (4/13) 06:35 Krepšinio pasaulyje su V 07:03
Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „TV Europa pristato. Nepriklausomybės kovų verpetuose.
Nepriklausomybės kovų
krikštas“ 07:55 „TV Europa pristato. Nepriklausomybės kovų verpetuose. Vladas Putvinskis - Pūtvis“ 08:30 „Pasaulis iš viršaus“ (2/2)
09:00 Tarptautinis turnyras „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 „Šviesoforas” (2/27) 03:20

Oponentai 03:40 „24/7“
04:40 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi 05:40
„Šviesoforas” (2/24)

lapkričio
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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 Sveikatos namai 14:30 Sveikatos namai teleparduotuvė 14:45 Širdele mano
(216,217) 16:45 Akloji
(124,125) 17:50 Būrėja
(57,58) 19:00 Iliuzija (12)
20:00 DETEKTYVO VAKARAS Aš gyvas (13) 21:50
Gamtos jėgos 23:55 Nusikaltimas prie Baltijos jūros. Kelio atgal nėra 01:35
Tabula Rasa (9) 05:55
Akloji (44)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Klausimėlis 06:20 Duokim garo! 07:45 Auksinis protas
09:00 Skrendam 09:30
Pradėk nuo savęs 10:00
Į sveikatą! 10:30 Smalsumo genas 11:00 Kultūrų
kryžkelė. Vilniaus albumas 11:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
12:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita 12:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 13:00 ARTS21 13:30
B. Kutavičius. Kaulo senis ant geležinio kalno
14:20 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės varžybos. Prancūzijos „Didysis
prizas” 16:10 Klausimėlis
16:30 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės varžybos. Prancūzijos „Didysis
prizas” 18:00 Stambiu
planu 18:55 Pasaulio teisuoliai 19:40 Klausimėlis
20:00 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės varžybos. Prancūzijos „Didysis
prizas” 21:50 Mano tėviškė. Simonas Stanevičius
ir Simonas Daukantas
22:10 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės varžybos. Prancūzijos „Didysis
prizas” 23:30 Festivalis
„nowJapan 2019” 00:20
Kino žvaigždžių alėja. Tylus skrydis 01:45 Janina
Miščiukaitė. Gyvenimas
dainoje. Muzikinis dokumentinis filmas 02:40
Mulai.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija 07:00
Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis 08:00
Tėčio reikalai 08:30 Ryto
suktinis su Zita Kelmickaite 09:00 Hanso Kristiano Anderseno pasakos 10:00 Gustavo enciklopedija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai 12:00
Pasaulio dokumentika.
Premjera. Didžiosios pasaulio upės 12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gyvūnų dinastijos.
Kitu kampu 13:45 Puaro
15:28 Loterija „Keno Loto”
15:30 Žinios. Orai 15:45
Istorijos detektyvai 16:30
Gyvenk be skolų 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
Duokim garo! 19:30 Savaitė 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis” 21:30 Bloga
mergaitė 22:30 Premjera
00:30 Klausimėlis 01:00
LRT radijo žinios 01:05
Savaitė 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
daktaro 03:00 LRT radijo
žinios 03:05 Kas ir kodėl? 03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Vokietija 86 05:00
LRT radijo žinios 05:10 Ponių rojus
06:40 Tomo ir Džerio šou
(18) 07:05 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (47,48) 07:35 Šaunusis Skūbis-Dū (6) 08:05
Berniukas Blogiukas (10)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (8) 09:00 Sveikatos namai 09:55 KINO
PUSRYČIAI Didysis skrydis
11:45 Ogis ir tarakonai (34)
11:55 Ogis ir tarakonai (35)
12:00 Ponas būrio mama
13:45 Kaip valgyti keptus
sliekus 15:30 Policijos akademija 2. Pirmoji užduotis
17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 Šokio revoliucija 21:40 Dvasia šarvuose
23:45 Nėra kur bėgti 01:35
Viskis, tango, fokstrotas
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Vilniuje aptikti apie du kilogramai
išsiliejusio gyvsidabrio

Šiauliuose sekmadienį vyras medine lazda ir elektros
laidais sumušė du savo posūnius, pranešė vietos policija.
1980 metais gimęs vyras 2009 ir 2006 metais gimusius
nepilnamečius sumušė namuose. Įvertinus grėsmės
vaikams lygius, išsiaiškinta, kad prieš du vaikus galimai
buvo panaudotas fizinis smurtas.
SEKMADIENIS

ŠEŠTAdienis,
2019 m. lapkričio 2 d.,
naujasis gĖlupis

Vilniuje, Geologų gatvėje, pirmadienį aptikti apie du
kilogramai išsiliejusio gyvsidabrio, BNS informavo
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus
departamento Visuomenės sveikatos skyriaus patarėja
Daina Švegždaitė.

07:00 “Vėžliukai nindzės”
07:30 “Aladinas” 08:00
“Ančiukų istorijos” 08:30
“Svajonių ūkis” 09:00 “La
Maistas” 10:00 “Pasaulis pagal moteris” 11:00
“Svajonių sodai” 12:00
“Bremeno plėšikai” 13:40
PREMJERA “Gražuolė ir Sebastianas. Nuotykiai tęsiasi” 15:40 “Meilės lažybos”
17:30 “Visi mes žmonės”
18:30 “TV3 žinios” 19:22
“TV3 sportas” 19:27 “TV3
orai” 19:30 “X Faktorius”
22:00 PREMJERA VAKARO
KINO TEATRAS “Operacija
“Hunter Killer”” 00:30
Egzodas. Dievai ir karaliai 03:05 Padangių akis
04:50 Rouzvudas 2, 19

BTV

06:30 Galiūnai. Pasaulio
rąsto kėlimo čempionatas.
Panevėžys 07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (41) 08:30 Tauro
ragas 09:00 Tarptautinis
galiūnų turnyras “Savickas
Classic”. Panevėžys 10:05
Varom! (6) 10:40 Afrika.
Mirtinai pavojingi (2) 11:45
Ekstremalūs išbandymai
(11) 12:20 Būk ekstremalas (38) 12:50 Džeimio ir
Džimio kulinarinės dvikovos (6) 13:55 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami
kraštai (1) 14:55 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (42) 15:55 Pavojingi
kaimynai (10) 17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Žalgiris - Juventus 19:30
Tiltas (15,16) 21:35 Juodasis sąrašas (21) 22:30 Gyvi
numirėliai (4) 23:30 Visa
griaunantis 01:45 Galutinis tikslas

07:03 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „Gluchariovas“ (2/49) 08:30
Kaimo akademija 09:00
2019m. „F-1“ čempionato Meksikos GP apžvalga 10:00 Šiandien kimba 11:00 Atliekų kultūra
11:30 Nauja diena 12:00
„Pagrindinis įtariamasis“
(5/1) 14:00 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
15:00 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu 16:00
Žinios 16:28 Orai 16:30
Krepšinio pasaulyje su V
17:00 Laikykitės ten 18:00
Žinios 18:28 Orai 18:30
„Bruto ir Neto” (3/49)
19:00 „Moterų daktaras“
(3/14) 20:00 Žinios 20:28
Orai 20:30 „Šviesoforas”
TV3
(2/27)
21:00 Oponentai
06:00 “Sveikatos medis”

21:30 „24/7“. 22:30 Žinios
22:58 Orai 23:00 Laikykitės ten 00:00 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
01:00 2019m. „F-1“ čempionato JAV GP apžvalga
02:10 „Pone prezidente”
(1/7) 02:30 „Prokurorai”
(1/13) 03:30 Reporteris
04:00 Sportas 04:08 Orai
04:10 Nauja diena 04:50
Oponentai 05:10 Gyvenimas

HOROSKOPAS
Lapkričio 4-10 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Festivalis „nowJapan 2019”.
Senų draugų melodijos.
Yuki Deai, Hideki Sakomizu 07:10 Einantis Pilies
gatve 07:45 Krikščionio
žodis 08:00 Kelias 08:30
Kultūrų kryžkelė. Menora
09:00 Pasaulio lietuvių
žinios 09:30 Linija 10:00
Atspindžiai 10:30 Literatūros pėdsekys 11:00 Stop
juosta 11:30 7 Kauno dienos 12:00 Kelias į namus
12:30 Mokslo sriuba 13:00
Šok su žvaigžde 15:00
Euromaxx 15:30 Pasaulio
dailiojo čiuožimo taurės
varžybos. Prancūzijos „Didysis prizas” 18:00 Kultūringai su Nomeda 18:50
Mūsų miesteliai 19:40
Dauntono abatija 6 20:30
Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:00 Skambantys
pasauliai su Nomeda Kazlaus 22:00 Jonas Tamulionis. Lietuviškasis Requiem
22:50 Vieno buto istorija. V. Mykolaitis-Putinas
00:30 DW naujienos rusų
kalba. 00:45 Dabar pasaulyje 01:15 Šok su žvaigžde
03:15 Alisa 05:00 Prisiminkime. Ansamblis „Lietuva” 05:10 Mūsų miesteliai. Kriaunos. 2 d. Dokumentinis filmas

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

MERGELĖ
(08.22-09.23)
Labai netinkamas metas vėl grįžti prie senų
įpročių, juk dar taip neseniai ir taip sunkiai
jų atsikratėte! Raskite savyje jėgų žengti pirmyn, o ne smukti vėl atgal į tą patį užburtą
ratą. Tai, kas jau žinoma ir pažįstama, atrodo sava ir miela, bet veda aklavietėn. Venkite
netikrų draugų, traukiančių jus duobėn.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)
Nesistenkite taip labai. Kažko be galo geisdamas, tik atitolinate tą kažką nuo savęs.
Šią savaitę turėtumėte būti santūresnis
ir pasyvesnis. Tikriausiai neįvertinate to,
ką jau turite - pagalvokite apie tai. Ramiai
dirbkite kasdienius darbus, o iš tiesų jums
svarbiems dalykams leiskite rutuliotis sava vaga.



Prezidentas
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06:55 Akloji (44) 07:25
Pragaro katytė (17) 08:25
Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai (83)
09:25 Tėvas Motiejus (23)
10:50 Būrėja (22,23) 12:00
Klasikiniai kepiniai. Anos
Olson receptai (31) 12:30
Džino viešnagė Italijoje (1)
13:00 Gaminame namie
su Reičele Alen (5) 13:30
Sveikinimai 15:45 Širdele mano (218,219) 17:45
Akloji (126,127) 18:50 Būrėja (59,60) 20:00 Iliuzija
(13) 21:00 SNOBO KINAS
Antrininkas 22:50 Kerol
01:10 Gamtos jėgos 02:55
Aš gyvas (13)

kritai namų reikalams, ypač savaitgalį.

valdas adamkus



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)
Pirmomis savaitės dienomis saugokitės
aukoti kokybę dėl kiekybės ar spartos. Bet
koks nerūpestingumas turės itin nemalonių padarinių. Stenkitės niekur nevėluoti,
laikytis visų tvarkaraščių ir susitarimų. Savijauta turėtų tolydžio gerėti, ir savaitgalį
pasitiksite puikiai nusiteikęs. Rezultatų
dar nematyti, bet pamatai padėti tvirti.



JAUTIS
(04.21-05.21)
Nuo pat pirmadienio suksite galvą, kaip
išsipainioti iš tos nepatogios situacijos,
kurioje ne savo valia atsidūrėte. Tik neikite lengviausiu - kaltinimų keliu. Veikite
ryžtingai, nors ir nepasitikite savimi taip,
kaip norėtųsi. Kažkas jums išsakys gal ir
nemalonius girdėti, bet teisingus dalykus.
Būtinai išklausykite ir išgirskite. Antroje
savaitės pusėje jokiu būdu nepasiduokite bendrai skubotumo nuotaikai. Savo
darbams skirkite tiek laiko, kiek iš tiesų
reikia - ne mažiau.



DVYNIAI
(05.22-06.21)
Šią savaitę dažnas Dvynys turės pasislėpęs
rankovėje stiprų kozirį. Tiesa, ne visiems
prireiks ištraukti jį dienos švieson, bet pasitikėjimo savo jėgomis jis įkvėps kiekvienam. Stenkitės dirbti tik tuos darbus, kuriuos iš tiesų gerai išmanote. Specifinėms
užduotims verčiau samdykitės specialistą
- nerizikuokite eksperimentuoti pats.



VĖŽYS
(06.22-07.22)
Ne kartą teks nuspręsti, kur yra naudinga
investicija, o kur - tik laiko ir pinigų švaistymas. Vėžiui ši savaitė - sprendimų metas.
Net nepataisomi optimistai ir vėjavaikiai
susimąstę raukys antakius. Kita vertus,
tai nereiškia, kad jūsų tyko kokie ypatingi
pavojai. Greičiau atvirkščiai - beveik į kiekvieno Vėžio duris šią savaitę pasibels sėkmė. Bet bels tyliai ir tik vieną kartą, tad
nepražiopsokite...



LIŪTAS
(07.23-08.21)
Pasistenkite bent kiek atsipūsti nuo finansinių ar verslo rūpesčių. Jei negalite leisti
sau trumpų atostogų, tai bent jau nedirbkite viršvalandžių. Ir be jūsų nuolatinės
priežiūros šią savaitę reikalai turėtų klostytis visai neblogai, o jei kur ir įstrigs, tai
žinosite silpnąją vietą. Daugiau dėmesio
skirkite artimiesiems, namiškiams ir aps-



SKORPIONAS
(10.24-11.22)
Dar vakar manėte, kad viską kontroliuojate,
bet jau nuo pirmadienio jaučiate, kaip viskas, kas jums svarbu, slyste slysta iš rankų.
Šią savaitę ypač venkite situacijų, kurios
paprastai vadinamos “interesų konfliktu”. Būkite visada pasiruošęs deryboms ir
kompromisui, net jei nejaučiate jokio poreikio žengti pirmą žingsnį. Jei norite ko
nors pasiekti, turite kiek sutramdyti savąjį
“aš”. Tai ne tokia jau didelė kaina, kaip jums
gali pasirodyti.



ŠAULYS
(11.23-12.22)
Jei niekas jūsų nespaus ir neragins, pirmomis savaitės dienomis turėtumėte nuveikti
tikrai daug. Tiesiog eikite ten, kur linksta
jūsų širdis. Antroje savaitės pusėje savo
pasieksite, bendraudamas su žmonėmis
neformaliai, neoficialioje aplinkoje. Net ir su
pareigūnais stenkitės bendrauti taip, kad jūsų neskirtų koks formalus barjeras.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)
Savaitės pradžioje būsite linkęs gyventi
prisiminimais, bet tai nėra blogai. Gal remdamasis praeities precedentais geriau suvoksite, kaip turite pasielgti šiandien. Ypač
vaisinga savaitė bus meno žmonėms. Netikėtos kliūtys savaitės viduryje turėtų tik sustiprinti jų kūrybines galias. Tikėtinos problemos valdiškoje tarnyboje, užtat šeimos
supratimas ir parama - garantuota.



VANDENIS
(01.21-02.18)
“Laimi greičiausias ir stipriausias”. Taisyklė
nenauja, bet šią savaitę ji ypač galioja jums.
Jei neturite pakankamai jėgų, nė nesitikėkite, kad fortūna jums padės. Savaitės viduryje gali nutikti dalykų, priversiančių jus gan
radikaliai pakeisti savo požiūrį į kai kuriuos
dalykus. Apskritai šią savaitę Vandeniams
būdingi gana intensyvūs pokyčiai, nuotaikų,
nuomonių ir požiūrių kaita. Tad neširskite,
kad jūsų kartais nesupras net seni draugai.
Jie tiesiog nespės paskui.



ŽUVYS
(02.19-03.20)
Laikas pasirūpinti savimi ir savo siela. Nepersidirbkite, ypač pirmoje savaitės pusėje.
Galite būti labiau nei paprastai išsiblaškęs,
svajingas. Nesudarinėkite atsakingų sutarčių, atidėkite svarbius sprendimus. Dideli
pirkiniai irgi gali palaukti kitos savaitės.
Kita vertus, turėtų sektis generuoti idėjas
(jų įgyvendinimą paliekant kitiems), kurti
verslo ar kūrybos planus.



20

ŠEŠTAdienis,
2019 m. lapkričio 2 d.,
naujasis gĖlupis
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Žada grįžti prie svarstymų įvesti
medicinos įstaigų vadovų kadencijas

Žiniasklaidos dėmesio vengiantis čekų
magnatas įsigijo televizijos imperiją

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga žada
grįžti prie svarstymų įvesti medicinos įstaigų vadovų
kadencijas. LRT radijui antradienį ministras teigė, kad
anksčiau palaikymo nesulaukęs siūlymas galėtų būti
įvertintas palankiau pastaruoju metu medikams po
kolegos savižudybės sostinėje.

Investicijų grupė PPF, priklausanti Petrui Kellneriui, kuris
vengia viešumo, nors yra turtingiausias Čekijos gyventojas,
sudarė sandorį dėl žiniasklaidos grupės CME, kuri penkiose
Vidurio Europos šalyse valdo 30 televizijos stočių, įsigijimo.
PIRMADIENIS
lapkričio

4

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios
09:20 Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė policija
2 11:10 Komisaras Reksas
12:00 Beatos virtuvė 13:00
Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios 14:20 Laba diena, Lietuva 16:40 Premjera. Ponių
rojus 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga” 21:30
LRT forumas 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera.
Vokietija 86 23:45 Komisaras Reksas 00:30 Tėčio
reikalai 01:00 LRT radijo
žinios 01:05 Istorijos detektyvai 02:00 LRT radijo
žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 03:30
Dviračio žinios 04:00 LRT
radijo žinios 04:10 Užverbuotas 05:00 LRT radijo
žinios 05:10 Ponių rojus

TV3

06:10 Televitrina 06:25
Transformeriai. Maskuotės
meistrai 4, 414 06:55 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 1,
145 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 11, 235 07:55 Svajonių sodai 7 08:55 Meilės
sūkuryje 3174 10:00 Meilės simfonija 1, 76,77 12:00
Svotai 15 13:00 Pažadėtoji 7, 2182,2183,2184,2185
15:00 Simpsonai 28, 7,8
16:00 TV3 žinios 219 16:25
TV3 orai 219 16:30 TV Pagalba 14, 45 18:30 TV3 žinios 308 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 308 19:30
Namas 2, 10 20:30 Moterys
meluoja geriau 12, 31 21:00
TV3 vakaro žinios 175 21:52
TV3 sportas 1 21:57 TV3
orai 175 22:00 Kobra 11 23,
10 23:00 Loganų sėkmė
01:25 Rezidentas 2, 5 02:15
X mutantai 2, 15 03:05 Rouzvudas 2, 20
06:00 Mano gyvenimo
šviesa (1166,1167,1168)
07:30 Tomo ir Džerio šou
(19) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (53,54) 09:55
Rimti reikalai 2 (36) 10:25
REKLAMA

Rozenheimo policija (7)
11:25 KK2 penktadienis
13:00 Paskolinta meilė (76)
14:00 Našlaitės (108) 15:00
Svajoklė (108) 16:00 Labas
vakaras, Lietuva 17:30 VIDO
VIDeO 18:30 Žinios 19:20
Sportas 19:27 Orai 19:30
KK2 20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 2 (37)
21:30 Žinios 22:20 Sportas
22:27 Orai 22:28 Telefoninė
loterija 1634 22:30 VAKARO
SEANSAS Operacija “Argo”
00:55 Begėdis (5) 02:05
Dvasia šarvuose

BTV

06:10 CSI. Majamis (10)
07:05 Mano virtuvė geriausia (33) 08:30 Stoties policija (6) 09:30 Paskutinis faras
(9) 10:25 Daktaras Richteris
(2) 11:35 Privatus detektyvas Magnumas (9) 12:35
Visa menanti (32) 13:35
Mano virtuvė geriausia
(34) 14:55 Stoties policija
(7) 16:00 Paskutinis faras
(10) 17:00 Info diena 17:30
Daktaras Richteris (3) 18:35
CSI. Majamis (11) 19:30 Privatus detektyvas Magnumas (10) 20:30 Laba diena
21:00 Organų vagys 23:10
Apgaulės meistrai 01:20
Juodasis sąrašas (21) 02:05
Gyvi numirėliai (4) 02:50
Visa menanti (32) 03:35
Detektyvų istorijos (6)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Krepšinio pasaulyje su V.Ma
07:00 Šiandien kimba
08:00 „24/7“ 09:00 Apie
tave 10:00 Gyvenimas
11:05 „Prokurorai” (1/13)
12:10 Nauja diena 12:40
2019m. „F-1“ čempionato Meksikos GP apžvalga
13:45 TV parduotuvė 14:00
Nauja diena 15:00 Laikykitės ten 16:00 Reporteris
16:48 Sportas 16:58 Orai
17:00 2019m. „F-1“ čempionato JAV GP apžvalga
18:00 Lietuvos politikos
forumas 19:30 Delfi dėmesio centre 20:00 Reporteris 20:20 Sportas 20:28
Orai 20:30 Viralas 21:00
Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. N-7. 22:00 „Pone
prezidente” (1/7) 22:30
Reporteris 23:20 Sportas
23:25 Orai 23:30 Delfi dėmesio centre 00:00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. N-7. 01:00 „Meilė kaip
mėnulis” (1/43,44) 02:10
„Pone prezidente” (1/8)
02:30 „Prokurorai” (1/14)
03:30 Reporteris 04:00
Sportas 04:08 Orai 04:10

Nauja diena 04:50 Viralas
05:10 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi. Pokalbių
laida. 2019.

ANTRADIENIS
lapkričio

5

1

06:00 Tabatos salonas (1)
06:50 Tėvas Motiejus (3)
08:05 Neklausk meilės vardo (202,203) 09:05 Meilės
sparnai (91) 10:00 Didelės
svajonės, mažos erdvės
(4) 11:15 Akloji (124) 11:45
Būrėja (57) 12:20 Bjaurusis ančiukas Niujorke (69)
13:20 Drakonų kova. Super
(43) 13:50 Stivenas Visata
(4,5) 14:20 Muča Luča (5)
14:45 Tėvas Motiejus (23)
16:00 Svaragini. Amžina
draugystė (339,340) 17:00
Būk su manim (1564,1565)
18:00 Keršto gėlės (28)
18:50 PREMJERA Seklė Agata (1) 19:50 Žingsnis iki
dangaus (2) 21:00 Pirmieji metai. Pasitikime protėvius! 23:05 Imperatorė
Ki (51) 00:20 Senojo Tilto
paslaptis (166,167) 02:15
Antrininkas
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo
muzikos vakaras. XV tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Mama Jazz 2016”.
Richardas Banys (Lietuva)
06:35 Nėra laiko gerumui. Dokumentinis filmas
07:45 B. Kutavičius. Kaulo
senis ant geležinio kalno.
Opera vaikams 08:30 Pradėk nuo savęs. Programa
apie ekologiją 09:00 Mano tėviškė. Antanas Juška
ir Kazimieras Būga 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 12:40 Linija.
Spalva. Forma 13:05 Savaitė 14:00 Gimę tą pačią dieną 14:55 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus
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 Milžiniški nacių statiniai 20:10 Mano
tėviškė 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai 21:30 Prezidentas Valdas Adamkus
23:40 Istorijos detektyvai
00:00 DW naujienos rusų
kalba. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Mokslo sriuba.
Mokslo žurnalas 01:15 Prezidentas

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios
09:20 Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė policija
2 11:10 Komisaras Reksas
12:00 Stilius 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Loterija
„Keno Loto” 14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Kas ir kodėl? 18:30
Klauskite daktaro 19:30
(Ne)emigrantai 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 Nacionalinė
ekspedicija 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera.
Užverbuotas 23:45 Komisaras Reksas 00:30 Bloga
mergaitė 01:00 LRT radijo
žinios 01:05 Stilius 02:00
LRT radijo žinios 02:05
Klauskite daktaro 03:00
LRT radijo žinios 03:05 Kas
ir kodėl? 03:30 Dviračio
žinios 04:00 LRT radijo žinios 04:10 Dingę be žinios
1 05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus
06:00 “Mano gyvenimo
šviesa” (1169,1170,1171)
07:30 “Tomo ir Džerio šou”
(20) 07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” (55,56)
09:55 “Rimti reikalai 2”
(37) 10:25 “Rozenheimo
policija” (8) 11:25 “Supermamos” (16) 12:00 Nuo...
Iki... (k) 13:00 “Paskolinta
meilė” (77) 14:00 “Našlaitės” (109) 15:00 “Svajoklė”
(109) 16:00 Labas vakaras,
Lietuva 17:30 VIDO VIDeO.
N-7. 18:30 Žinios 19:20
Sportas 19:27 Orai 19:30
KK2. N-7 20:00 Bus visko
21:00 “Rimti reikalai 2” (38)
21:30 Žinios 22:20 Sportas
22:27 Orai 22:30 VAKARO
SEANSAS Piktas vairuotojas
00:40 “Begėdis” (6) 01:45
Operacija “Argo”

TV3

06:10 Televitrina 06:25
Transformeriai. Maskuotės
meistrai 4, 415 06:55 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą
1, 146 07:25 Kempiniukas
Plačiakelnis 11, 236 07:55
Namas 2, 10 08:55 Meilės
sūkuryje 3175 10:00 Meilės simfonija 1, 78,79 12:00

Svotai 16 13:00 Pažadėtoji 7, 2186,2187,2188,2189
15:00 Simpsonai 28, 9,10
16:00 TV3 žinios 220 16:25
TV3 orai 220 16:30 TV Pagalba 14, 46 18:30 TV3 žinios 309 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 309 19:30
Prieš srovę 19, 10 20:30 Moterys meluoja geriau 12, 32
21:00 TV3 vakaro žinios 176
21:52 TV3 sportas 1 21:57
TV3 orai 176 22:00 Kaip išsirinkti vyrą 23:55 Skubi pagalba 1, 1 01:00 Rezidentas
2, 6 01:50 X mutantai 2, 16
02:40 Rouzvudas 2, 21

BTV

06:15 “CSI. Majamis” (11)
07:10“Mano virtuvė geriausia” (34) 08:30 “Stoties policija” (7) 09:30 “Paskutinis
faras” (10) 10:25 “Daktaras
Richteris” (3) 11:35 “Privatus detektyvas Magnumas”
(10) 12:35 “Visa menanti”
(33) 13:35 “Mano virtuvė
geriausia” (35) 14:55 “Stoties policija” (8) 16:00 “Paskutinis faras” (11) 17:00
Info diena 17:30 “Daktaras
Richteris” (4) 18:35 “CSI.
Majamis” (12) 19:30 “Privatus detektyvas Magnumas”
(11) 20:30 Laba diena. N-7.
Humoro šou. 21:00 Specialistas 23:15 Organų vagys 01:20 “Visa menanti”
(34) 02:05 “Detektyvų istorijos” (8)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Kaimo
akademija 07:00 „Moterų daktaras“ (3/13) 08:00
Nauja diena 09:00 Puikūs pralaimėjimai 10:00
Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi 11:05 „Prokurorai” (1/14) 12:10 Viralas
12:40 „Meilė kaip mėnulis”
(1/41,42) 13:45 TV parduotuvė 14:00 Nauja diena 15:00
„24/7“ 16:00 Reporteris
16:23 Sportas 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai
17:00 „Meilė kaip mėnulis”
(1/43,44) 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 prezidente” (1/8) 22:30 Reporteris
23:20 Sportas 23:25 Orai
23:30 Delfi dėmesio centre 00:00 Laikykitės ten
01:00 „Meilė kaip mėnulis” (1/45,46) 02:10 „Pone
prezidente” (1/9) 02:30
„Prokurorai” (1/15) 03:30

Reporteris 04:00 Sportas
04:08 Orai 04:10 Nauja
diena 04:50 „Prokurorai”
(1/15) 05:50 „Pone prezidente” (1/4)

1

06:00“Tabatos salonas”(2)
06:50 “Tėvas Motiejus” (4)
08:05 “Neklausk meilės
vardo” (204,205) 09:05
“Meilės sparnai” (92) 10:05
“Akloji” (47,125) 11:10 “Būrėja” (24,58) 12:20 “Bjaurusis ančiukas Niujorke”
(70) 13:20 “Drakonų kova.
Super” (44) 13:50 “Stivenas
Visata” (6,7) 14:20 “Muča
Luča” (6) 14:45 “Žingsnis
iki dangaus” (2) 16:00 “Svaragini. Amžina draugystė”
(341,342) 17:00 “Būk su
manim” (1566,1567) 18:00
“Keršto gėlės” (29) 18:50
“PREMJERA Seklė Agata”
(2) 19:45 “Žingsnis iki dangaus” (3) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Prancūziška
žmogžudystė. Mirtis Averone 22:55“Gyvenimo daina”
(1,2) 00:55 “Senojo Tilto
paslaptis” (170,171) 02:50
Prancūziška žmogžudystė.
Mirtis Averone
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Daiktų istorijos 07:00 Kultūros diena
07:30 Šervudo padauža
Robinas Hudas 2 07:40 Kaimynai piratai 07:55 44 katės 08:20 Į sveikatą! 08:50
Maistas: tiesa ar pramanas?
3 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos
rusų kalba. 12:15 Kultūrų
kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
12:40 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija 13:10 Kultūringai
su Nomeda 14:00 Gimę tą
pačią dieną 14:55 Milžiniški
nacių statiniai 15:40 Šimtas
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 Septintasis dešimtmetis 20:55 FIBA Čempionų lyga. Ostendės„Filou”
– Panevėžio „Lietkabelis”
23:00 Mūsų miesteliai.
Kriaunos. 2 d. Dokumentinis filmas 23:50 Prisiminkime. Ansamblis „Lietuva”
00:00 DW naujienos rusų
kalba. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Brandūs pokalbiai. Kultūros programa.
01:15 Vilnius Mama Jazz
2018 02:00 Stotelė.

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

trečiADIENIS
lapkričio

6

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios 09:20
Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 2 11:10
Komisaras Reksas 12:00
Vartotojų kontrolė 13:00
Klauskite daktaro 13:58
Loterija „Keno Loto” 14:00
Žinios 14:20 Laba diena,
Lietuva 16:40 Premjera.
Ponių rojus 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 Kas
ir kodėl? 18:30 Klauskite
daktaro 19:30 Gyvenimo
spalvos 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20
Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Ypatingas būrys.
Socialinės realybės programa 22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Dingę be
žinios 1 23:45 Komisaras
Reksas 00:00 Mūsų gyvūnai 00:30 Bloga mergaitė.
Vaidybinis serialas 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Vakaras su Edita 02:00 LRT
radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo
žinios 03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios 04:00
LRT radijo žinios 04:05 Bankas 05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

Prieš srovę 19, 10 08:55
Meilės sūkuryje 3176 10:00
Meilės simfonija 1, 80,81
12:00 Atsargiai! Merginos
1, 1,2 13:00 Pažadėtoji 7,
2190,2191,2192,2193 15:00
Simpsonai 28, 11,12 16:00
TV3 žinios 221 16:25 TV3
orai 221 16:30 TV Pagalba
14, 47 18:30 TV3 žinios 310
19:22 TV3 sportas 1 19:27
TV3 orai 310 19:30 Gero
vakaro šou 6, 10 20:30
Moterys meluoja geriau
12, 33 21:00 TV3 vakaro žinios 177 21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 177 22:00 16
kvartalų 22:25 Vikinglotto
45 00:00 Skubi pagalba 1, 2
01:00 Rezidentas 2, 7 01:50
Amerikiečiai 5, 7 02:45 Ekstrasensai tiria 6, 97 04:10
Skubi pagalba 1, 2

BTV

06:05 “CSI. Majamis” (12)
07:00 “Mano virtuvė geriausia” (35) 08:20 “Stoties
policija” (8) 09:20 “Paskutinis faras” (11) 10:15 “Daktaras Richteris” (4) 11:25
“Privatus detektyvas Magnumas” (11) 12:25 “Visa
menanti” (34) 13:25 “Mano virtuvė geriausia” (36)
14:55 “Stoties policija” (9)
16:00 “Paskutinis faras”
(12) 17:00 Info diena 17:30
“Daktaras Richteris” (5)
18:35 “CSI. Majamis” (13)
19:30 “Privatus detektyvas
Magnumas” (12) 20:30 Laba diena. N-7. Humoro šou.
21:00 Terminatorius 23:15
Specialistas 01:00 “Visa
06:00 “Mano gyvenimo menanti” (35) 01:45 “Dešviesa” (1172,1173,1174) tektyvų istorijos” (1)
07:30 “Tomo ir Džerio šou”
(21) 07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” (57,58) 06:13 Programa 06:14 TV
09:55 “Rimti reikalai 2” parduotuvė 06:30 Atlie(38) 10:25 “Rozenheimo kų kultūra 07:00 „Motepolicija” (9) 11:25 “Super- rų daktaras“ (3/14) 08:00
mamos” (17) 12:00 Bus Nauja diena 09:00 Sėvisko 13:00 “Paskolinta kmės gylis 10:00 Kitoks
meilė” (78) 14:00 “Našlai- pokalbis su Edvardu Žičkutės” (110) 15:00 “Svajoklė” mi 11:05 „Prokurorai” (1/15)
(110) 16:00 Labas vakaras, 12:10 „Pone prezidente”
Lietuva 17:30 VIDO VIDeO. (1/4) 12:40 „Meilė kaip
N-7 18:30 Žinios 19:20 mėnulis” (1/43,44) 13:45
Sportas 19:27 Orai 19:30 TV parduotuvė 14:00 NauKK2. N-7. 20:00 Šiandien ja diena 15:00 „Prokurorai”
21:00 “Rimti reikalai 2” (39) (1/15) 16:00 Reporteris
21:30 Žinios 22:20 Sportas 16:23 Sportas 16:30 Lie22:27 Orai 22:30 VAKARO tuva tiesiogiai 16:58 Orai
SEANSAS. PREMJERA Šalta 17:00 „Meilė kaip mėnunaktis 00:15 “Begėdis” (7) lis” (1/45,46) 18:00 Repor01:20 Piktas vairuotojas teris 18:45 Sportas 18:55
Orai 18:57 Rubrika “Verslo
TV3
genas” 19:00 Nauja diena
06:10 Televitrina 06:25 19:30 Delfi dėmesio cenTransformeriai. Maskuotės tre 20:00 Reporteris 20:23
meistrai 4, 416 06:55 Čipas Sportas 20:30 Lietuva tieir Deilas skuba į pagalbą siogiai 20:58 Orai 21:00
1, 147 07:25 Kempiniukas Gyvenimas 22:00 „Pone
Plačiakelnis 11, 237 07:55 prezidente” (1/9) 22:30

Reporteris 23:20 Sportas
23:25 Orai 23:27 Rubrika
“Verslo genas” 23:30 Delfi dėmesio centre 00:00
Gyvenimas 01:00 „Meilė kaip mėnulis” (1/47,48)
02:10 Viralas

1

06:00“Tabatos salonas”(3)
06:50 “Tėvas Motiejus” (5)
08:05 “Neklausk meilės
vardo” (206,207) 09:05
“Meilės sparnai” (93) 10:05
“Akloji” (48,126) 11:10 “Būrėja” (25,59) 12:20 “Bjaurusis ančiukas Niujorke”
(71) 13:20 “Drakonų kova.
Super” (45) 13:50 “Stivenas
Visata” (8) 14:10 “Muča Luča” (7) 14:35 “Žingsnis iki
dangaus” (3) 16:00 “Svaragini. Amžina draugystė”
(343,344) 17:00 “Būk su
manim” (1568,1569) 18:00
“Keršto gėlės” (30) 18:50
“PREMJERA Seklė Agata”
(3) 19:50 “Žingsnis iki dangaus” (4) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Prancūziška
žmogžudystė. Mirtis Lozere 22:55 “Gyvenimo daina”
(3,4) 00:50 “Senojo Tilto
paslaptis” (172,173) 02:45
Prancūziška žmogžudystė.
Mirtis Lozere
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Vilnius
Mama Jazz 2018. Domas
Žeromskas Quintet 07:00
Kultūros diena 07:30 Šervudo padauža Robinas Hudas
2 07:40 Kaimynai piratai
07:55 44 katės 08:20 Smalsumo genas. Mokslo žurnalas 08:50 Maistas: tiesa ar
pramanas? 3 09:15 Labas
rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba. 12:15
Kultūrų kryžkelė. Menora
12:40 Literatūros pėdsekys.
Programa apie Lietuvos įtaką pasaulio kūrėjams 13:05
Stambiu planu. Pokalbių
programa 14:00 Gimę tą
pačią dieną 14:55 Septintasis dešimtmetis 15:40
Šimtas 15:50 Premjera.
Šervudo padauža Robinas
Hudas 2 16:00 Kaimynai piratai 16:15 Smurfai
16:45 Premjera. Maistas:
tiesa ar pramanas? 3 17:10
Keistuolė 4 18:00 Kultūros
diena. 18:30 Dokumentinė
apybraiža„Mes nugalėjom”
18:55 FIBA Čempionų lyga. Klaipėdos „Neptūnas”
– Saragosos „Casademont”
21:00 Premjera. Davidas
Bowie. Kelias į šlovę 22:35
Linija. Spalva. Forma. Programa apie dailę 23:05 Nacionalinė ekspedicija

tv programa
FNTT: šiaulietė pardavėja tik patikrinimo
metu sužinojo, kad dirba nelegaliai

lapkričio
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios
09:20 Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė policija
2 11:10 Komisaras Reksas 12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto”
14:00 Žinios 14:20 Laba
diena, Lietuva 15:00 Žinios
16:40 Premjera. Ponių rojus
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Kas ir kodėl? 18:30
Klauskite daktaro 19:30
Daiktų istorijos 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas 21:29
Loterija „Jėga” 21:30 Gyvenk be skolų 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera.
Bankas 01:00 LRT radijo
žinios 01:05 Nacionalinė
ekspedicija

orai 222 16:30 TV Pagalba
14, 48 18:30 TV3 žinios 311
19:22 TV3 sportas 1 19:27
TV3 orai 311 19:30 Farai 13,
10 20:30 Moterys meluoja
geriau 12, 34 21:00 TV3 vakaro žinios 178 21:52 TV3
sportas 1 21:57 TV3 orai 178
22:00 Trys dienos nužudyti 00:20 Skubi pagalba 1, 3
01:20 Rezidentas 2, 8 02:10
Amerikiečiai 5, 8 03:00 Ekstrasensai tiria 6, 98

BTV

06:10 “CSI. Majamis” (13)
07:05 “Mano virtuvė geriausia” (36) 08:30 “Stoties policija” (9) 09:30 “Paskutinis faras” (12) 10:25
“Daktaras Richteris” (5)
11:35 “Privatus detektyvas
Magnumas” (12) 12:35
“Visa menanti” (35) 13:35
“Mano virtuvė geriausia”
(37) 14:55 “Stoties policija”
(10) 16:00 “Paskutinis faras” (13) 17:00 Info diena
17:30 “Daktaras Richteris”
(6) 18:35 “CSI. Majamis”
(14) 19:30 “Privatus detektyvas Magnumas” (13)
20:30 Laba diena. N-7. Humoro šou. 21:00 Priverstinis
06:00 “Mano gyvenimo kerštas 22:50 Terminatošviesa” (1175,1176,1177) rius (k) 01:10 “Detektyvų
07:30 “Tomo ir Džerio šou” istorijos” (2)
(22) 07:55 “Volkeris, Teksaso reindžeris” (59,60)
09:55 “Rimti reikalai 2” (39) 06:13 Programa 06:14 TV
10:25 “Rozenheimo polici- parduotuvė 06:30 Vantos
ja” (10) 11:25 “Superma- lapas 07:00 „Moterų dakmos” (18) 12:00 VIDO VI- taras“ (3/15) 08:00 Nauja
DeO. N-7 13:00 “Paskolinta diena 09:00 Visi savi 10:00
meilė” (79) 14:00 “Našlai- Laikykitės ten su Andriumi
tės” (111) 15:00 “Svajoklė” Tapinu. N-7. 11:05 Laikykitės
(111) 16:00 Labas vakaras, ten 12:10 „Pone prezidenLietuva 17:30 VIDO VIDeO. te” (1/5) 12:40 „Meilė kaip
N-7 18:30 Žinios 19:20 mėnulis” (1/45,46) 13:45
Sportas 19:27 Orai 19:30 TV parduotuvė 14:00 #NeKK2. N-7 20:00 Valanda su Spaudai 15:00 „Prokurorai”
Rūta 21:00 “Rimti reikalai (1/16) 16:00 Reporteris
2” (40) 21:30 Žinios 22:20 16:23 Sportas 16:30 LieSportas 22:27 Orai 22:30 tuva tiesiogiai 16:58 Orai
VAKARO SEANSAS Absoliu- 17:00 „Meilė kaip mėnutus blogis. Atpildas 00:20 lis” (1/47,48) 18:00 ReporBegėdis (8) 01:25 Šalta teris 18:45 Sportas 18:55
naktis 02:50 Alchemija II. Orai 19:00 Nauja diena
Nidos džiazas 03:20 RE- 19:30 Delfi dėmesio centre 20:00 Reporteris 20:23
TROSPEKTYVA
Sportas 20:30 Lietuva tieTV3
siogiai 20:58 Orai 21:00
06:10 Televitrina 06:25 #NeSpaudai 22:00 Viralas
Transformeriai. Maskuotės 22:30 Reporteris 23:20
meistrai 4, 417 06:55 Čipas Sportas 23:25 Orai 23:30
ir Deilas skuba į pagalbą Delfi dėmesio centre 00:00
1, 148 07:25 Kempiniukas „Moterų daktaras“ (3/15)
Plačiakelnis 11, 238 07:55 01:00 „Meilė kaip mėnulis”
Gero vakaro šou 6, 10 08:55 (1/49,50) 02:10 „Pasaulio
Meilės sūkuryje 3177 10:00 turgūs” (5) 02:30 „ProkuMeilės simfonija 1, 82,83 rorai” (1/17)
12:00 Atsargiai! Merginos
1
1, 3,4 13:00 Pažadėtoji 7,
2194,2195,2196,2197 15:00 06:00 “Tabatos salonas”(4)
Simpsonai 28, 13,14 16:00 06:50 “Tėvas Motiejus” (6)
TV3 žinios 222 16:25 TV3 08:05 “Neklausk meilės
REKLAMA

vardo” (208,209) 09:05
“Meilės sparnai” (94) 10:05
“Akloji” (49,127) 11:10 “Būrėja” (26,60) 12:20 “Bjaurusis ančiukas Niujorke”
(72) 13:20 “Drakonų kova.
Super” (46) 13:50 “Stivenas
Visata” (9) 14:10 “Muča Luča” (8) 14:35 “Žingsnis iki
dangaus” (4) 16:00 “Svaragini. Amžina draugystė”
(345,346) 17:00 “Būk su
manim” (1570,1571) 18:00
“Keršto gėlės” (31) ) 18:50
“PREMJERA Seklė Agata”
(4) 19:45 “Žingsnis iki dangaus” (5) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA
Kasandra. Angelo šuolis
22:50 “Gyvenimo daina”
(5,6) 00:50 “Senojo Tilto
paslaptis” (174,175) 02:45
Kasandra. Angelo šuolis

PENKTADIENIS
lapkričio
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 3 11:10 Komisaras
Reksas 12:00 Gyvenimo
spalvos 13:00 Ypatingas būrys 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 Visi kalba 19:30 Beatos virtuvė 20:25 Loterija
„Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas 21:29 Lote06:00 Lietuvos Respublikos rija „Jėga” 21:30 Auksinis
himnas 06:05 Vilnius Ma- protas 22:55 Everestas
ma Jazz 2018 06:50 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Šv. Gertrūdos 06:00 “Mano gyvenimo
(Marijonų) bažnyčia. 06:54 šviesa” (1178,1179,1180)
Kauno bažnyčios: miesto 07:30 “Tomo ir Džerio
tapatumo kodas. Švč. Mer- šou” (23) 07:55 “Volkegelės Marijos Apsilankymo ris, Teksaso reindžeris”
pas Elžbietą (Pažaislio) baž- (61,62) 09:55 “Rimti reinyčia. 07:00 Kultūros diena kalai 2” (40) 10:25 “Ro07:30 Šervudo padauža Ro- zenheimo policija” (11)
binas Hudas 2 07:40 Kai- 11:25 “Supermamos” (19)
mynai piratai 07:55 Smur- 12:00 Valanda su Rūta
fai 08:20 Kelias. Programa 13:00 “Paskolinta meilė”
apie tradicines protestantų (80) 14:00 “Našlaitės”
bendruomenes Lietuvo- (112) 15:00 “Svajoklė”
je 08:50 Maistas: tiesa ar (112) 16:00 Labas vakapramanas? 3 09:15 Labas ras, Lietuva 17:30 “Galiu
rytas, Lietuva 12:00 DW rytoj” (19,20) 18:30 Žinios
naujienos rusų kalba. 12:15 19:20 Sportas 19:27 Orai
Kultūrų kryžkelė. Trembita 19:30 KK2 penktadie12:40 Stop juosta. Progra- nis. N-7. 21:00 SAVAITĖS
ma apie modernizmo archi- HITAS Savižudžių būrys
tektūrą 13:05 Nacionalinė 23:25 Ekstremalus greitis
ekspedicija 14:00 Pasaulio 01:10 Niko 02:55 Pažiniteisuoliai 14:50 Septintasis mo klubas
dešimtmetis 15:35 Mano
TV3
tėviškė. Jonas Basanavičius
06:10 Televitrina 06:25
ir Mykolas Biržiška 15:50
Transformeriai. MaskuoPremjera. Šervudo padauža
tės meistrai 4, 418 06:55
Robinas Hudas 2 16:00 KaiČipas ir Deilas skuba į pamynai piratai 16:15 Smurfai
galbą 1, 149 07:25 Kem16:45 Premjera. Maistas:
piniukas Plačiakelnis 11,
tiesa ar pramanas? 3 17:10
239 07:55 Farai 13, 10
Keistuolė 4 18:00 Kultūros
08:55 Legendinės lediena. 18:30 Tarptautinis ligendos 1, 8 10:00 Meilės
teratūros festivalis „Vilniaus
simfonija 1, 84,85 12:00
lapai 2019” 20:15 Mano
Atsargiai! Merginos 1,
tėviškė 20:30 Panorama
5,6 13:00 Pažadėtoji 7,
21:00 Dienos tema 21:20
2198,2199,2200,2201
Sportas. Orai 21:30 Elito
15:00 Simpsonai 28,
kinas. Balandis tupėjo ant
15,16 16:00 TV3 žinios
šakos ir mąstė apie būtį
223 16:25 TV3 orai 223
23:10 Pasaulio teisuoliai
16:30 TV Pagalba 14, 49
00:00 DW naujienos rusų
17:55 Namų idėja su IKEA
kalba. 00:15 Dabar pasau2, 9 18:30 TV3 žinios 312
lyje 00:45 Veranda 01:15
19:22 TV3 sportas 1 19:27
Vilnius Mama Jazz 2018.
TV3 orai 312 19:30 MonsMathias Eick Quintet
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Šiaulių rajone policininku prisistatęs
sukčius iš moters išviliojo 10 tūkst. eurų

Šiaulietė pardavėja tik Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybos (FNTT) patikrinimo metu sužinojo, kad dirba
nelegaliai. Patikrinimo metu nustatyta, kad vasarį – spalį
bendrovės vadovas „Sodrai“ pateikė duomenis, kad
vienintelę dirbančią pardavėją yra atleidęs iš darbo.
KetvirtADIENIS

ŠEŠTAdienis,
2019 m. lapkričio 2 d.,
naujasis gĖlupis

Praėjusią savaitę 1982 metais gimusiai moteriai
sukčius pranešė, kad pas sulaikytą asmenį rasti jos
asmens dokumentai, informacija apie prisijungimus
prie banko sąskaitos ir apgaule išviliojo elektroninės
bankininkystės prisijungimo duomenis.

trų universitetas 21:35
Tobulos kopijos 23:45
Pabudimas 01:45 16
kvartalų 03:30 Trys dienos nužudyti

BTV

(27,28) 12:20 “Bjaurusis
ančiukas Niujorke” (73)
13:20 “Žmogus-voras” (1)
13:50 “Stivenas Visata”
(10) 14:10 “Muča Luča”
(9) 14:35 “Žingsnis iki
dangaus” (5) 16:00 “Svaragini. Amžina draugystė” (347,348) 17:00 “Būk
su manim” (1572,1573)
18:00 “Keršto gėlės” (32)
18:50 “PREMJERA Seklė
Agata” (5) 19:50 “Žingsnis iki dangaus” (6) 21:00
DETEKTYVO VAKARAS.
PREMJERA Stokholmo rekviem. Nelauktas vaikas
22:55 Nusikaltimas prie
Baltijos jūros. Vaiduoklis
01:00 Nusikaltimas prie
Baltijos jūros. Vaiduoklis 02:35 Stokholmo rekviem. Nelauktas vaikas.
Detektyvas

06:15 “CSI. Majamis” (14)
07:10 “Mano virtuvė geriausia” (37) 08:30 “Stoties policija” (10) 09:30
“Paskutinis faras” (13)
10:25 “Daktaras Richteris” (6) 11:35 “Privatus
detektyvas Magnumas”
(13) 12:35 “Visa menanti” (1) 13:35 “Mano
virtuvė geriausia” (38)
14:55 “Stoties policija”
(11) 16:00 “Paskutinis faras” (14) 17:00 Info diena
17:30 “Daktaras Richteris”
(7) 18:35 “CSI. Majamis”
(15) 19:30 “Amerikietiškos imtynės” (43) 21:30
Snaiperis 3 23:20 Priverstinis kerštas (k) 00:20
06:00 Lietuvos RespubliAŠTRUS KINAS Galutinis
kos himnas 06:05 Vilnius
tikslas 2
Mama Jazz 2018 07:00
Kultūros diena 07:30
05:10 Atliekų kultūra Šervudo padauža Robinas
05:50 Kaimo akademi- Hudas 2 07:40 Kaimynai
ja 06:10 „Pasaulis iš vir- piratai 07:55 Smurfai
šaus“ (5/1) 06:13 Progra- 08:20 Pasaulio lietuvių žima 06:14 TV parduotuvė nios 08:50 Maistas: tiesa
06:30 TV Europa pristato. ar pramanas? 3 09:15 La“Lietuvos gelmių istori- bas rytas, Lietuva 12:00
jos” (3) 06:35 Krepšinio DW naujienos rusų kalba.
pasaulyje su V.Mačiuliu 12:15 Kultūrų kryžkelė.
07:00 Laikykitės ten Rusų gatvė 12:40 7 Kau08:00 #NeSpaudai 09:00 no dienos 13:05 Pasaulio
Greiti pietūs 10:00 Atlie- dailiojo čiuožimo taurės
kų kultūra 10:30 Kryptys varžybos. Kinijos „Didysis
LT 11:05 Laikykitės ten prizas” 14:40 Klausimėlis
12:10 „Pone prezidente” 15:00 Pasaulio dailiojo
(1/6) 12:40 „Meilė kaip čiuožimo taurės varžymėnulis” (1/47,48) 13:45 bos. Kinijos „Didysis priTV parduotuvė 14:00 Gy- zas” 16:15 Smurfai 16:45
venimas 15:00 „Proku- Premjera. Maistas: tiesa
rorai” (1/17) 16:00 Re- ar pramanas? 3 17:10
porteris 16:20 Sportas Keistuolė 4 18:00 Kul16:28 Orai 16:30 Opo- tūros diena. 18:30 Gimę
nentai 17:00 „Meilė kaip tą pačią dieną 19:25 Armėnulis” (1/49,50) 18:00 minas Narbekovas 20:20
Reporteris 18:45 Sportas Smegenų paslaptys. Mar18:55 Orai 19:00 „Mote- selis Prustas. 20:30 Panorų daktaras“ (3/15) 20:00 rama 21:00 Dienos tema
Reporteris 20:20 Sportas 21:20 Sportas. Orai 21:30
20:28 Orai 20:30 Opo- Europos kinas. Laimės
nentai 21:00 Kitoks po- kūdikis 23:00 Smaragkalbis su Edvardu Žičku- do miestas 23:45 Mano
mi 22:00 „Pasaulio tur- tėviškė 00:00 Klausimėgūs” (5) 22:30 Reporteris lis 00:15 Dabar pasauly22:50 Sportas 22:58 Orai je 00:45 Europos kinas.
23:00 Tarptautinis turny- Laimės kūdikis 02:15
ras „BUSHIDO KOK 2019” Žagarės vyšnių festivalis 2016 „Viskas yra ge1
rai” 03:40 Smegenų pa06:00 “Tabatos salonas” slaptys. Marselis Prustas
(5) 06:50 “Tėvas Mo- 03:50 ARTS21. Meno ir
tiejus” (7) 08:05 “Ne- kultūros žurnalas 04:15
klausk meilės vardo” Kelias. Programa apie
(210,211) 09:05 “Meilės tradicines protestantų
sparnai” (95) 10:05 “Aklo- bendruomenes Lietuvoje
ji” (50,51) 11:10 “Būrėja” 04:45 Auksinis protas

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

ŠEŠTADIENIS
lapkričio
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Daiktų istorijos 07:00 Mūšio
laukas 07:25 Rikas, Oskaras ir pavogtas akmuo
09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai
12:00 Rudieji lokiukai ir
aš 12:55 Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 13:50
Džesika Flečer 15:28 Loterija “Keno Loto” 15:30
Žinios. Orai 15:45 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 17:55
1989-ųjų dienoraščiai.
Berlyno sienos griūtis
20:25 Loterija “Keno Loto”
20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Šok
su žvaigžde 23:10 Pinigų
liūnas 00:40 Everestas
02:45 Rudieji lokiukai ir
aš 03:40 Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 04:25
Džesika Flečer

1, 10 18:30 TV3 žinios
313 19:17 TV3 sportas 1
19:22 TV3 orai 313 19:25
Eurojackpot 45 19:30 Turtuolis vargšas 2, 10 21:00
Išgyventi vasarą 22:50
Nemirtingieji 01:05 Kaip
išsirinkti vyrą 02:45 Pabudimas 04:35 Atsargiai!
Merginos 1, 5

BTV

06:30 Laba diena 07:30
“Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” (42)
08:30 Laba diena 09:00
Sveikatos kodas 09:30
Sveikatos kodas televitrina 10:05 “Varom!” (7)
10:40 “Afrika. Mirtinai pavojingi” (3) 11:45 “Ekstremalūs išbandymai” (12)
12:20 “Būk ekstremalas”
(39) 12:50 “Džeimio ir
Džimio kulinarinės dvikovos” (1) 13:55 “Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai” (2) 14:55
“Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas” (43)
15:55 “Pavojingi kaimynai” (11) 17:00 Betsafe–
LKL čempionatas 19:30
Muzikinė kaukė 22:05
MANO HEROJUS Mirtinas
06:40 “Tomo ir Džerio ginklas 01:15 Galutinis
šou” (22) 07:05 “Broliai tikslas 2 (k)
meškinai. Nuotykių ieškotojai” (49,50) 07:35
“Šaunusis Skūbis-Dū” 07:03 Programa 07:04
(7) 08:05 “Ponas By- TV parduotuvė 07:20 „TV
nas” (12) 08:35 “Tomo Europa pristato. Vyrų šeir Džerio nuotykiai” (9) šėlyje“ (1,2) 08:30 „Pa09:05 “Beprotiškos me- saulis iš viršaus“ (2/4)
lodijos” (1) 09:30 KINO 09:00 Tarptautinis turnyPUSRYČIAI Kria-kria-keriai ras „BUSHIDO KOK 2019”
11:15 Viena diena Niu- 10:00 Vantos lapas. Laida
jorke 13:05 Nensė Driu apie pirties malonumus.
15:10 Mis Slaptoji agentė N-7. 10:30 „Pone prezi17:25 Kelionių panorama dente” (1/7,8,9) 12:00
17:55 Gyvūnų pasaulis. „Detektyvas Linlis“ (2)
N-7. 18:30 Žinios 19:20 14:00 Gyvenimas 15:00
Sportas 19:27 Orai 19:30 #NeSpaudai 16:00 Žinios
SUPERKINAS. PREMJERA 16:30 Kryptys LT 17:00
Smurfai. Pamirštas kai- Laikykitės ten pokalbiai
melis 21:20 Kung Fu Joga 18:00 Žinios 18:30 Vyrų
23:20 Savigynos mokykla šešėlyje 19:00 Moterų
00:55 Savižudžių būrys daktaras 20:00 Žinios
02:5 Programos pabai- 20:30 Oponentai 21:00
ga TV3 06:15 Televitrina Kitoks pokalbis su Edvar06:30 Ančiukų istorijos 1, du Žičkumi 22:00 Vira5 07:00 Vėžliukai nindzės las 22:30 Žinios 23:00
1, 10 07:30 Aladinas 1, 136 Laikykitės ten pokalbiai
08:00 Ančiukų istorijos 1, 00:00 Moterų daktaras
6 08:30 Virtuvės istorijos 01:00 Pagrindinis įtaria10, 10 09:00 Gardu Gar- masis 03:00 Pasaulis iš
du 8, 10 10:00 Būk svei- viršaus
kas! 2, 10 10:30 Penkių
1
žvaigždučių būstas 7, 10
06: 20 “Akloji” (47 )
11:00 Misija: dirbame sau
06:50 “Pragaro katy3, 8 11:30 Mano pinigai
tė” (1) 07:50 “Daktaras
1, 2 12:00 Alfa ir OmeOzas 08:50 “Tėvas Moga 13:40 102 dalmatitiejus” (24) 10:10 “Būrėnai 15:45 Ekstrasensai.
ja” (24,25) 11:25 “Būrėja”
Stipriausių mūšis 8 17:25
(26) 12:00 “Klasikiniai
Aplink Lietuvą. Žmonės

kepiniai. Anos Olson receptai” (32) 12:30 “Akloji” (48) 13:05 “Didelės
svajonės, mažos erdvės”
(5) 14:30 Sveikatos namai 15:30 Sveikatos namai teleparduotuvė. N7. 15:45 “Širdele mano”
(220,221) 17:45 “Akloji”
(128,129) 18:50 “Būrėja”
(61,62) 20:00 “Detektyvė
Rizoli” (1) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Pabėgimas
su vaikais 22:50 Vandens
ieškotojas 03:15 Pabėgimas su vaikais
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Klausimėlis 06:20 Žagarės vyšnių festivalis 2015. Koncertuoja grupė „Makchu
Pikchu” 07:20 Auksinis
protas 08:30 Unikalios
mamos 09:00 Skrendam 09:30 Pradėk nuo
savęs 10:00 Į sveikatą!
10:30 Smalsumo genas
11:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas 11:30
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis 12:00 Kultūrų
kryžkelė. Trembita 12:30
Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė 13:00 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas
13:30 J.Tumas – Vaižgantas. Nebylys 14:40 Mano
tėviškė 15:00 Pasaulio
dailiojo čiuožimo taurės
varžybos. Kinijos „Didysis
prizas” 16:20 Smegenų
paslaptys. Marselis Prustas. 16:30 Mūšio laukas
17:00 Klauskite daktaro 18:00 Stambiu planu
19:00 Dainuoju Lietuvą
19:15 Dauntono abatija 6
20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Kino
žvaigždžių alėja. Leidimas
žudyti 23:10 Sostinės
dienos 2019. Frans 01:55
Second Hand. Dokumentinis filmas 03:20 Pasaulio teisuoliai 04:05 Šventadienio mintys 04:30
Duokim garo!

Prenumeruokite
„Naująjį Gėlupį“
ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto
ekonomikos,
kultūros ir politikos
naujienų!
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SKELBIMAI

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

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

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-410, LT44240 Kaunas) prašo atsiliepti Aldonos Ravinienės (mirusios) turto paveldėtojus. 2019 m. lapkričio mėn. 13 d. nuo
9.30-10.00 val. Jūs kviečiami atvykti prie savo žemės sklypo (kadastro Nr. 6925/0002:0376) suderinti sklypo ribas
su gretimais žemės sklypais proj. Nr. 535-2 ir Nr. 535-3,
esančiais Paprūdžių kaime, Balbieriškių seniūnijoje, Prienų rajone, kuriems nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Prašome atsiliepti Reginą Trukšinienę, 2019 m. lapkričio
mėn. 14 d. 9.00 val. Jūs kviečiami atvykti prie savo žemės
sklypo (kadastro Nr. 6918/0002:0190) suderinti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu proj. Nr. 641-1, esančiu Petkeliškių kaime, Veiverių seniūnijoje, Prienų rajone, kuriam
nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ar įgaliojimus. Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K.
Donelaičio g. 33-410, Kaunas arba tel. 8 613 29090. Jums
neatvykus darbai bus tęsiami.
Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-409, Kaunas) prašo atsiliepti mirusio Vygando Bernatonio turto
paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis.2019 m. lapkričio mėn.
12 d. 12.00 – 14.30 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų raj. sav.
Jiezno sen. Julijanavos kaimą prie savo žemės sklypo (kad.
Nr. 6915/0001:216) suderinti sklypo ribas su gretimu Onai
Bartlingienei žemės reformos žemėtvarkos projekte suprojektuotu žemės sklypu (proj. Nr. 1008-2), kuriam nurodytu
laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Prašome atsiliepti mirusios Onos Marijonos Bartlingaitės
turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis. 2019 m. lapkričio
mėn. 12 d. 12.00 – 14.30 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų
raj. sav. Jiezno sen. Julijanavos kaimą prie savo žemės sklypo suprojektuoto žemės reformos žemėtvarkos projekte
(proj. Nr. 1008-2), kuriam nurodytu laiku bus atliekami
kadastriniai matavimai.
Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, paveldėjimo dokumentus ar įgaliojimus. Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos
ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-409, Kaunas arba tel.: 8 685 16841, 8 626 30076. Jums neatvykus darbai
bus tęsiami.

Nekilnojamas turtas
3 kambarių butus

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

Žemės sklypus

5,39 ha ūkio paskirties dalį
žemės (našumo balas 39,6) Želkūnų k., Stakliškių sen. Prienų r.
Tel. 8 613 57641.
REKLAMA

Garažus

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

Perka

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

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

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

Žemės ūkis
Parduoda

Ūkininkas parduoda naminiais pašarais šertų vištų
(broilerių) skerdieną. Kaina
– 4 Eur/kg. Parduodame
antis ir žąsis. Atvežame. Tel.
8 608 39334.
2 mėsines avis pjovimui. Gali
paskersti. (1,80 Eur/kg). Tel. 8
600 41899.

Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną, perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina
– 2,55 Eur/kg. Motininių
kiaulių skerdiena – 2,10 Eur/
kg. Tel. 8 607 12690.

Brangiai perka įvairius veršelius nuo 2 sav. iki 8 sav.
amžiaus. Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš
karto. Tel. 8 612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.

G e ra i į m i t u s i u s ,
liesus ir traumuot u s ga l v i j u s ( A B
Karvę. Tel. 8 681 23457 (skam„Krekenavos agrobinti po 17 val.). BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
firma“ kainomis).
ARKlIUS, JAUČIUS,
4 m. karvę. Tel. 8 616TElYČIAS,
09644.
Sveriame
KARVES.elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
ir apvaliąją
Tel.ru8 625 93 679
Maistines dideles bulves,
medieną su žeme
iš karto. Tel. 8 616 43646.
arba išsikirsti.
gius, avis pjovimui ir auginimui.
Atliekame sanitarinius kirtimus
Tel.: (8 319) 41484 (vakare nuo BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
bei retinimus. Konsultuojame.
19 val.), 8 671 42853.
Tel. 8 680 PERKAME
81777
ARKlIUS, JAUČIUS,
MIŠKĄ
TElYČIAS, KARVES.
Žieminius kopūstus, tinkančius
ir apvaliąją
Tel. 8 625 93 679
medieną su žeme raugti (0,30 Eur/kg) ir maistiarba
išsikirsti.
Išsinuomoja
nes bulves (0,30 Eur/kg). Tel.
Atliekame sanitarinius kirtimus
8 601 05587.
bei retinimus. Konsultuojame.
Moteris išsinuomotų 1Tel.
k. butą
8 680 81777
I-III a. (būtų gerai su baldais)
Miežius ir kviečius. Atveža. Tel.
Prienuose. Tel. 8 656 45548.
8 677 31879.
Įmonė tiesiogiai galvijus
Dirbanti moteris 1 arba 2 k.
aukščiausiomis ŽŪKB „Krebutą Prienuose. Tel. 8 672 Kviečius. Tel. 8 604 93428.
kenavos mėsa“ kainomis. Tel.
10778.
8 613 79515.
Naujas gamyklines lenkiškas
1-2 k. butą Prienuose. Tel. 8 lėkštes „Bromet“ (keturios
A. Bagdono PĮ – brangiai ver609 08017.
sekcijos, žalios spalvos), elek- šelius auginti. Moka 6–21 proc.
Skubiai namą arba butą Prie- trinę sviestmušę, ranka sukamą Sveria el. svarstyklėmis. Pasiinuose. Jeigu nenuomojate, pieno separatorių, arklio trau- ma patys. Tel.: 8 699 93682, (8
už naudingą informaciją kiamą plūgą ir plūgelį. Pamatų 319) 69541.
sumokėsime 100 Eur. Tel. 8 blokus iš griaunamo sandėlio.
Maumedžio lentas (storis 3,2 Viena didžiausių įmonių
676 71071.
cm, 1,5 kub. m). Tel. 8 601 Lietuvoje tiesiogiai perka
Automobiliai, dalys 31832 (skambinti vakarais). karves, bulius, telyčias. Sveria
el. svarstyklėmis. Moka 6 ir
21 proc. PVM. Atsiskaito iš
Parduoda
Perka
karto. Tel. 8 635 07197 (Ri„Scoda Octavia“ (2001 m., B/D, Kiaules. Tel. 8 611 35210.
čardas Lukauskas).
2 l, 450 Eur). Tel. 8 650 10343.
Žiemines dygliuotas padangas Mėsines ir pieninines telyčias Brangiai visoje Lietuvoje super(R17/50/205 „Hakapelita“, ir buliukus nuo 6 mėn. iki 4 m. kame galvijus: karves, jaučius,
„Audi“ lengvojo lydinio ratlan- tolimesniam auginimui. Tel. 8 telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
kiai, geros būklės, 4 vnt., 400 625 93679.
28106.
Eur.) Tel. 8 609 05853.
UAB

PERKAME
MIŠKĄ

Perka

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

SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų
brangiai PERKA bulius,
karves, telyčias. Moka 6-21
proc. Sutvarko dokumentus
subsidijoms gauti. Sveria,
pasiima iš kiemo.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
8 620 35000 („Omnitel“),
8 613 79515 („Tele 2“).

Įvairios prekės
Parduoda

DURPIŲ BRIKETAI
IR MALKOS

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

Sausas kapotas malkas, laikomas po stogu (vežame ir mažais kiekiais), pušines atraižas,
supjautas po 30 cm, statybinę
medieną, malkines, voljerus
šunims, sandėliukus, lauko tualetus, sūpynes, šulinių apdailas,
mėsos rūkyklas. Atvežame. Tel.
8 648 61061.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus
ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44884..

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

Tel. 8 683 13463.
Anglies briketus (500 kg). Tel.
8 608 80979.

Statybinę medieną. Pjauname
pagal klientų užsakymą. Taip
pat parduodu malkas. Pristatau savo transportu. Tel. 8 625
83061.
Nebrangiai siuvimo mašiną su
spintele. Tel. (8 319) 52913.
Cisterną (skersmuo 1 m, 3 m
ilgis). Tel. 8 684 53042.

Naujus įvairių formų medinius
langus. Tel. 8 609 81153.

Perka

Superkame auksą, sidabrą,
gintarą, gintarinius karolius,
apdovanojimus, laikrodžius,
monetas ir kitus įvairius antikvarinius 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.

Paskolos!!! Turimų
paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

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

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

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

Gaminame betoną, kalkinį
skiedinį, šulinio žiedus (nuo
0,7 iki 3 m), įvairią gelžbetoninę produkciją. Vežame
žvyrą, smėlį. Atliekame metalo tekinimo ir suvirinimo
darbus. Tel. 8 687 95399.
Liejame pamatus, betonuojame. Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame
dailylentes, dedame visų tipų
grindis, klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros
instaliacijos ir griovimo darbus.
Klojame trinkeles. Lankstome
skardas. Tel. 8 600 96399.

Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname, šiltiname ir dažome namų
fasadus. Statome karkasinius
namus. Kasame pamatus, mūrijame, tinkuojame, betonuojame,
montuojame tvoras, atliekame
langų apdailą, montuojame langus ir duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame
butus: dažome, glaistome, klojame laminatą, atliekame kitus
darbus. Tel. 8 606 46488.

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

Montuojame gipso kartoną,
klijuojame plyteles, šiltiname
sienas, palėpes, montuojamestatome karkasus. Atliekame
staliaus darbus. Tel. 8 679
09957.
Visi santechnikos darbai:
šildymo, vandentiekio, kanalizacijos. Komplektuojame medžiagas su nuolaidomis. Tel. 8
640 39204.

Santechnikos darbai: vamzdžių keitimas, metalinių vamzdžių sriegimas, klozetų tvarkymas ir keitimas, nerūdijančių kriauklių skylių gręžimas.
Profesionalia įranga atkišu
kanalizacijas. Katilų prijungimas ir kiti santechnikos darbai.
Atvykstu ir savaitgaliais bei į
rajonus. Tel.: 8 684 55308 arba
8 619 54866.
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.

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

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

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

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

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

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

šaldytuvus, šaldiklius.

Remontuoju ir prijungiu
skalbykles, elektrines virykles, orkaites, džiovykles.
Atvykstu į namus. Suteikiu
garantiją. Tel. 8 647 55929.
Remontuoju automobilius:
tepalų keitimas, važiuoklės,
variklio, suvirinimo ir smulkūs
darbai. Tel. 8 602 64890.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą,
atsijas ir kitus birius krovinius.
Tel. 8 690 66155.
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. Griaunu senus pastatus ir dirbu kitus
ūkio darbus. Tel. 8 677 22930.
Mobiliuoju gateriu pjauname
medieną iki 9 m ilgio, išpjauname („kreizuojame“) lentas
kliento kieme. Pjauname ir
nedidelius kiekius. Tel. 8 610
03983.

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

Renginiai

Lapkričio 8 d. 17 val. Balbieriškio
kultūros ir laisvalaikio centre
– įvairių projektų nugalėtojo,
Eurovizijos finalininko Ruslano
Kirilkino koncertas. Išankstinio
bilieto kaina – 7 Eur. Bilieto
kaina vaikams – 5 Eur. Bilieto
kaina koncerto dieną – 9 Eur.
Bilietai parduodami Balbieriškio
bibliotekoje.

Lapkričio 8 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– teatralizuotas cirko šou „Alisa
– stebuklų šalyje“ (cirko kolektyvas „Argo“/ Mariupolis
(Ukraina). Išankstinių bilietų su
skrajute kaina – 7 Eur, renginio
dieną ir be skrajutės – 8 Eur.
Bilietus galima įsigyti Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro
bilietų kasoje.

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

skelbimai

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

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai
Reikalinga
Baldų įmonei – stalius ir staliaus padėjėjas. Gaminame nestandartinius medinius baldus
ir duris. Tel. 8 679 11884, www.
baldaiirspalvos.lt

Vyras arba moteris tvarkyti
sodybos aplinką. Tel. 8 687
12363.
Vairuotojai ir nevairuojantys
(turintys pasą) nuvairuoti lengvuosius automobilius į Ukrainą. Tel. 8 608 55933.

Ieško darbo

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

Dovanoja

5 mėn. labai gražią kalytę. Tel.
8 611 56063.

Lapkričio 9 d. 12 val. Prienų
krašto muziejuje – Lietuvos
partizanų Povilo Buzo-Žvejo,
Jurgio Krikščiūno-Rimvydo,
Kazimiero Pinkvartos-Dešinio
100 metų jubiliejų paminėjimas.
Reginio metu bus pristatyta Ritos
Pauliukaitienės knyga ,,Jurgis
Krikščiūnas-Rimvydas ir jo artimieji“. Renginyje dalyvaus Angelė
Jakavonytė, Jakavonis-Tigras, Rita
Pauliukaitienė, Sigitas Birgelis.
Lapkričio 10 d. 18 val. Jiezno
kultūros ir laisvalaikio centre
– atlikėjo Andriaus Rimiškio
koncertas. Bilieto kaina –6 Eur,
vaikams iki 6 m. – nemokamai.
Bilietai parduodami Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre.
Lapkričio 14 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– „Domino“ teatro interaktyvus
šou „Alkoholio biblija“. Justinas
Jankevičius ir Ramūnas Cicėnas
Prienų žiūrovus pakvies į nepamirštamą degustacinę kelionę po
pasaulio gėrimų lobyną. Bilietų
kaina – 12, 15, 18 Eur. Bilietus
galima įsigyti Prienų kultūros ir
laisvalaikio centro kasoje darbo
dienomis 17.00–18.00 val. ir

ŠEŠTAdienis,
2019 m. lapkričio 2 d.,
naujasis gĖlupis

valandą prieš renginį
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Lapkričio 20 d. 11 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– Prienų rajono savivaldybės
„Metų ūkio“ šventė. Svečių sveikinimai. Konkurso „Metų ūkis“
nugalėtojų apdovanojimai. Solistų Liudo Mikalausko ir Egidijaus
Bavikino koncertas.

Gruodžio 2–31 dienomis Prienų
krašto muziejuje vyks Kalėdinė
mugė. Norinčius dalyvauti mugėje, kviečiame savo rankdarbius
atnešti į Prienų krašto muziejų (F.
Martišiaus g. 13, Prienai) – nuo
lapkričio 4 d. iki lapkričio 25 d.

Parodos

Prienų rajono savivaldybėje (2
aukšte) eksponuojama dailininko Vlado Tranelio autorinė
tapybos darbų paroda.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Rimanto
Daugino autorinė tapybos darbų
paroda „Paslaptis“. Paroda veiks
iki lapkričio 15 d.

Prienų krašto muziejuje iki spalio
25 d. eksponuojama Reginos
Katkienės autorinių lėlių paroda
„Baltas gyvenimo medis“.
Šilavoto laisvalaikio salėje rugsėjo mėn. eksponuojama Prienų
krašto fotomenininkų darbų
paroda „Nemunas man“.

Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
eksponuojama Prienų meno
mokyklos dailės klasės mokinių tapybos paroda „Spalvos ir
mintys“.

Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
lapkričio mėn. bus eksponuojama Padangų importuotojų
organizacijos fotografijų paroda
(socialinė akcija-konkursas)
„Kūrybingas padangų atliekų
panaudojimas“.

Varžybos

LAPKRIČIO 2 d. 17.00 val.
B
Prienų KKSC arenoje
Betsafe-LKL varžybos: Prienų

„CBET“ prieš Klaipėdos „Neptūnas“. Tiesioginė televizijos
transliacija BTV.
LAPKRIČIO 10 d. 17.00 val.
B
Betsafe-LKL varžybos:
Šiaulių „Šiauliai“ prieš Prienų
„CBET“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.

Atraskite ir nupieškite prieMatematinis galvosūkis. Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog skaičių sumos su- lapkričio Š E Š T A D I E N I S
Įrašykite
trūkstamus
Įrašykite
skaičius
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horizontaliiai,
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ir įstrižaivertikaliai
sutaptų skaičių
ir įstrižai sutaptų skaičių
šų laivus! Eilučių
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taptų horizontaliai,
vertikaliai
ir įstrižai.
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Matematinis galvosūkis. Raskite slaptą skaičių - eilučių ir stulpelių skaičių sumą.
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1918

m. lapkričio 2 d.: Lietuvos
Valstybės Taryba atšaukė nutarimą dėl Vilhelmo fon Uracho išrinkimo
karaliumi ir priėmė Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatinius dėsnius
– pirmąjį naujosios lietuvių valstybės pagrindinį įstatymą.

1918
1955

m. lapkričio 2 d.: moterims buvo suteikta balsavimo teisė.

m. lapkričio 2 d.: per Vėlines
Kaune prie karių kapų grupė
jaunuolių, giedojusių tautines giesmes, buvo išblaškyta milicijos. Pirmoji vieša protesto akcija po rezistencijos nuslopinimo.

1957

m. lapkričio 2 d.: Kaune per Vėlines įvyko maždaug 2 tūkst.
žmonių protesto demonstracija prieš sovietų savivalę. Per susirėmimą su milicija
suimti 105 žmonės.
m. lapkričio 3 d.: atidarytas
greitkelis Vilnius-Kaunas.

m. lapkričio 3 d.: prasidėjusioje Lietuvos SSR AT sesijoje priimtas Pilietybės įstatymas, suteikęs teisę į
pilietybę visiems Lietuvos gyventojams.

1903
1957

-1-

m. lapkričio 3 d.: paskelbta Pa- susprogdino Vilniaus–Kauno geležinkelio
namos nepriklausomybė.
tiltą per Bražuolę.
m. lapkričio 3 d.: tęsiant
m. lapkričio 6 d.: JAV Hanfordo
Sputniko programą, Sovieatominėje gamykloje pirmą
tų Sąjunga kosminiu aparatu Sputnik 2 kartą pagamintas radioaktyvusis plutonis.
į kosmosą pirmą kartą išsiuntė gyvūną
m. lapkričio 7 d.: Vilniaus Žir– šunį Laiką.
mūnų gyvenamojo mikrom. lapkričio 4 d.: rusų kariuo- rajono architektūra pripažinta geriausia
menė užėmė Varšuvos Pragos Sovietų Sąjungoje. Jos kūrėjams paskirta
rajoną ir išžudė civilius gyventojus. Kitą die- valstybinė premija.
ną miestas kapituliavo.
m. lapkričio 7 d.: Rusijoje įvyko
m. lapkričio 4 d.: Tarybinė arSpalio Revoliucija. Spalio revomija įžengė į Budapeštą, kad liucija buvo įvykdyta bolševikų, vadovaunuslopintų Vengrijos revoliuciją.
jant Vladimirui Leninui ir Levui Trockiui. Tai
m. lapkričio 5 d.: pradėjo veikti buvo pirmoji oficiali komunistinė revoliupirmasis Kauno hidroelektri- cija pasaulyje, pagrįsta Karlo Markso idėnės hidroagregatas.
jomis. Revoliucija atėmė valdžią iš Laikim. lapkričio 5 d.: Britai anek- nosios vyriausybės, sukėlė Rusijos pilietinį
savo iki tol Osmanų imperijai karą ir paprastai laikoma Tarybų Sąjungos
susikūrimo proceso pradžia, nors ši valspriklausiusį Kiprą.
m. lapkričio 6 d.: Stolypino tybė oficialiai buvo įkurta tik 1922 metais.
agrarinės reformos pradžia, PO revoliucijos kilusio pilietinio karo metu
caras Nikolajus II pasirašė įsaką dėl vals- žuvo apie 3 mln. žmonių.

1794

1956
1959
1914
1906

1944
1968
1917

-1-

1519

m. lapkričio 8 d.: ispanų konkistadoras Kortesas įžengė į actekų sostinę Tenočtitlaną, kur jį su didelėmis
iškilmėmis priėmė Montesuma II-asis.

1887
1895
mofoną.

m. lapkričio 8 d.: Emilis Berlineris gavo patentą už gra-

m. lapkričio 8 d.: vokiečių
fizikas Vilhelmas Konradas
Rentgenas atrado elektromagnetinius
spindulius, leidžiančius peršviesti daugelį objektų.

0
+2
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1919

+7 NEMUNAS
PRIE NEMAJŪNŲ
2019-10-30
+10 KAUNO MARIOS
+10 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+9 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1923

m. lapkričio 8 d.: Adolfas Hitleris pamėgimo nuversti Vokietijos vyriausybę suorganizuodamas Alaus
pučą. Apie 21 val. daug partijos narių įsiveržė į Miuncheno aludę „Bürgerbräukeller“,
kur turėjo kalbėti Bavarijos vyriausybės vadovas. Čia Adolfas Hitleris visiems paskelbė, kad Vokietijos ir Bavarijos vyriausybės
netenka įgaliojimų, o valstybės kancleriu
ir laikinosios vyriausybės vadovu skelbiamas jis pats. Bavarijos vyriausybei pavyko
išvaikyti pučistus, susirėmimų metu žuvo
m. lapkričio 8 d.: Latvija de 16 nacistų ir 3 policininkai. Adolfas Hitleris
tiečių suskirstymo į vienkiemius.
facto pripažino Lietuvos ne- už perversmo organizavimą buvo nuteistas
m. lapkričio 6 d.: Bražuolės dipriklausomybę.
5 metams laisvės atėmimo.
versija: nenustatyti asmenys

1994

P E N K TA D I E N I S

VILNIUS
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+2

VANDENS TEMPERATŪRA
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Savaitė istorijos puslapiuose

1970
1989

lapkričio

Įrašykite skaitmenis nuo 1
2016kad
KrazyDad.com
iki 9©taip,
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

Atsakymai

Sudoku

5

-2

+6

KETVIRTADIENIS

6x6 Battleships by Krazydad, Volume 1, Book 1

Lapkričio 7 d.
KETVIRTADIENIS
Tarptautinė projektų valdymo diena
Saulė teka 07:31
leidžiasi 16:33
Dienos ilgumas 09.02
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Ernestas, Rufas, Sirtautas, Gotautė, Karina
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, ridikus, ridikėlius,
ropes, grieščius, burokus, braškes, sodo žemuoges, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

+8
13
+12
30

9

pradinio skaičiaus iki galutinės, apskritimu apibrėžtos sumos.

3

+7
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+7 +10

Matematinis galvosūkis. Atlikdami sudėties veiksmus raskite kelią nuo apibrėžto

Lapkričio
6 d.
of the classic strategy
game in
which you must locate and sink a
TREČIADIENIS
ate the number of squares
in each row/column that contain a ship
dicate water, specificPyragų
ships, diena
or parts of ships. Circles indicate
Saulė
teka
Semicircles indicate
ends
of 07:29
larger ships. Large squares
leidžiasi
16:35
ds are unspecified ship
pieces.
The complete list of ships
ilgumas
09.06ship, even diagonally.
puzzle. No shipDienos
may touch
another
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Leonardas, Melanijus, Ašmantas, Vygaudė, Armantas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

16+4

+2 +6

25 28 12 22 29
25 28
23 12 22 29
23
lapkričio P I R M A D I E N I S

1

#4

Lapkričio 5 d.
ANTRADIENIS
Vaižgantas
Saulė teka 07:27
leidžiasi 16:37
Dienos ilgumas 09.10
Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Elžbieta, Zacharijas, Audangas,
Gedvydė, Florijonas, Elzė
Tinkamas laikas sėti:
© 2016 KrazyDad.com
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.
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GAMA RADIACINIS FONAS
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KAUNE
nSv/val.
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1
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#3

1
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#5

5

4

38 2.

38

#8

Lapkričio 4 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 07:25
leidžiasi 16:39
Dienos ilgumas 09.14
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Agrikola, Karolis, Modesta, Vi0 Eibartas,
4 Vaidmina, Vitalitalis,
jus, Vitalius
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.

#2

2

#7

-1-

Lapkričio 3 d.
SEKMADIENIS
Šv. Hubertas, Medžiotojų
diena
Saulė teka 07:23
leidžiasi 16:41
Dienos ilgumas 09.18
Jaunatis (6 mėnulio diena)
Hubertas, Martynas, Silvija, Vydmantas, Norvainė
Tinkamas laikas sėti:
vijoklines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.
© 2016 KrazyDad.com
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by Krazydad,

nurodo kiek laivų ar jų fra1.gmentų yra konkrečioje
1.
eilutėje ar stulpelyje. ŠoVolume
1, Book
1
ne surašyti jūroje
8 esantys
1
laivai. Laivai negali liestis nei šonais nei 7
įstrižai.
Ieškoti laivų Jums padės
užuomina
4 - laivo arba
7 jū-5
ros fragmentas.
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Lapkričio 2 d.
ŠEŠTADIENIS
Mirusiųjų atminimo diena,
Vėlinės, Ilgės
Tarptautinė vyrų diena
Saulė teka 07:21
leidžiasi 16:43
6x6
Battleships
Dienos ilgumas 09.22
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Gedartas, Gedilė, Valentas,
Valys
Tinkamas laikas sėti:
porus, česnakus, laiškinius
svogūnus, pomidorus.
Sode, darže:
tinkamas
0 4laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

PASKUTINIS PUSLAPIS
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ŠEŠTAdienis,
2019 m. lapkričio 2 d.,
naujasis gĖlupis

FUKUŠIMOS AE
7615 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8020 nSv/val.

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

