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Visuomenėje gajus 
mitas, kad Lietuvoje 
populiariausios gi-
minės yra Kazlaus-
kai, Petrauskai ir Jan-
kauskai. 

Kaip teigiama Regis-
trų centro pranešime, 
pati populiariausia pa-
vardė šalyje yra Kaz-
lauskaitė – jų visoje Lie-
tuvoje galima sutikti 
beveik 5,2 tūkstančio. 
Po jos pagal gausumą 
seka Jankauskaitės bei 
Petrauskaitės, kurių yra 
po kiek daugiau nei 5 
tūkstančius. Toliau se-
ka šių moterų ir mer-
ginų tėvai, broliai, pus-
broliai, dėdės, seneliai 
ir kiti vyriškosios lyties 
giminės atstovai – Kaz-
lauskai, Jankauskai ir 
Petrauskai.

Populiariausių pa-
vardžių dešimtuke taip 
pat galima rasti Lietu-
voje gausiai gyvenančių 
Stankevičių ir Stanke-
vičiūčių, Kazlauskienių 
bei Vasiliauskaičių.

Nors minėtos pavar-
dės yra dažniausiai su-
tinkamos vertinant vi-
sos šalies statistiką, ta-
čiau analizuojant atski-
rus regionus ir savival-
dybes, tendencijos yra 
kiek kitokios. Štai visoje 
Lietuvoje populiariau-
sios Kazlauskaitės pir-
mąją vietą pagal gausu-
mą užima tik Anykščių 
rajono ir Elektrėnų sa-
vivaldybėse, Jankaus-
kaičių daugiausiai yra 
tik Tauragės rajono ir 
Pagėgių savivaldybėse, 
o Petrauskaitės pirmau-
ja tik Panevėžio mieste 
bei rajone ir Kėdainių 
rajone.

Skelbiama, kad Prie-
nų rajone populiariau-
sia pavardė yra Kazlaus-
kas, Birštono savival-
dybėje – Žiūkas. Aplink 
esančiose vietovėse po-
puliariausia pavardė yra 
Stankevičienė (Kaunas 
ir Kauno rajonas), Stan-
kevičius (Marijampolės 
sav.),  Baranauskas (Aly-
taus miestas ir rajonas), 
Morkūnas (Kaišiadorių 
sav.).    NG

kokios 
pavardės 
populiariausios 
mūsų krašte 

„klevas“ žaliuoja jau dešimtmetį! 

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų kultūros ir laisva-
laikio centro fojė veikė Ri-
manto Daugino tapybos 
darbų paroda „Paslaptis“. 

Šiaulietis Rimantas yra gi-
męs ir vaikystę bei visas atos-
togas praleidęs Prienuose. Jau 
ištuštėję tėvų namai ir dabar 
yra jo prižiūrimi. Prienai – ir 

Dailininkas savo „paslaptį“ patikėjo gimtojo miesto 
žmonėms

Laima
DUOBLIENĖ

Lapkričio 9 d. Klebiškio 
kaimo bendruomenė „Kle-
vas“ paminėjo savo veiklos 
dešimtmetį.

„Klebišky prie aukštų kle-
vų / Ne vieną vakarą, ne vie-
ną dieną / Dalijamės džiaugs-
mu, skausmu / Ne vieną va-

sarą, ne vieną žiemą“, – tai 
ištrauka iš bendruomenės 
himno, taikliai apibūdinanti 
jos veiklą ir reikalingumą. 

Bendruomenės jubiliejaus 
proga ne tik buvo prisiminti 
per dešimtmetį nuveikti dar-
bai bei padėkota aktyviau-
siems nariams bei rėmėjams, 
bet ir iškilmingai atidarytos 
naujos patalpos. Bendruo-
menės nariai labai dėkingi 

Prienų rajono savivaldybės 
merui Alvydui Vaicekauskui 
ir administracijos direktorei 
Jūratei Zailskienei, kurie iš-
girdo ir išpildė jų norą – tu-
rėti papildomas patalpas, 
kad „Klevui“ žaliuoti būtų 
dar daugiau erdvės. Šiose pa-
talpose jau įrengta virtuvėlė. 
Svarbios pareigos – perkirp-
ti simbolinę juostelę – bu-
vo patikėtos Tarybos nariui 

Aleksui Banišauskui, kuris 
yra ir bendruomenės namų 
kaimynas. Jis pasidžiaugė, 
kad bendruomenės nariai 
savo iniciatyva, bendromis 
pastangomis kuria švieses-
nį rytojų – augina bendruo-
menę, ir perdavė mero bei 
administracijos direktorės 
sveikinimus. 

Nuoširdžiausius sveikini-

„išlieti meilę lyg šaltinį“
(vad. Rima Vilkienė), Šila-
voto laisvalaikio salės fol-
kloro grupė „Akacija“ (vad. 
Saulė Blėdienė), Prienų KLC 
vokalinis ansamblis „Pie-
nė“ (vad. Aldona Šyvokie-
nė), Pakuonio laisvalaikio 
salės folkloro grupė „Obe-
lėlė“ ir vokalinis ansamblis 
„REnata“ (vad. Renata Ži-
bienė), Prienų KLC folkloro 
grupė „Gija“ (vad. Dalė Za-
gurskienė), Naujosios Ūtos 
laisvalaikio salės vokalinis 
ansamblis „Serbenta“ (vad. 

atskleisdami melodijose 
ir žodžiuose slypintį grožį, 
vesdami klausytoją skirtin-
gų meilės istorijų keliais, be 
vargo surasdami kelią į to-
limiausias širdies gelmes, 
priversdami virpėti sielą.

Romansus atliko gausus 
būrys rajono atlikėjų: Aš-
mintos laisvalaikio salės 
folkloro grupė „Ošvenčia“ 

Tyriausias jausmas, meile 
pavadintas, yra galingas, 
bet kartu labai stiprus...

Ašmintos laisvalaikio sa-
lėje jau trečiąjį kartą vyko 
rajoninis festivalis-roman-
sų vakaras „Išlieti meilę lyg 
šaltinį“.

Už gilius jausmus mėgsta-
mi romansai liejosi nuošir-
džių atlikėjų lūpose, jautriai 

Lijana Sarnickienė), Prienų 
KLC vokalinis anasamblis 
„Aksomas“ (vad. Daiva Ra-
dzevičienė).

  Gausiai susirinkusius 
muzikos mylėtojus skam-
biais romansais pradžiugi-
no ir svečiai iš Kauno rajono 
Samylų kultūros centro Ilga-
kiemio laisvalaikio salės – 
vokalinis ansamblis „Jiesia“ 
(vad. Jūratė Balsienė).

Ašmintos laisvalaikio sa-
lės renginių organizatorė 

Rima Vilkienė 
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Seimo pirmininkas su frakcijų atstovais 
sutarė: R. Žemaitaičio vieta liks tuščia
Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis su parlamentinių 
frakcijų atstovais sutarė, kad atstatydinus iš vicepirmininko 
pareigų Remigijų Žemaitaitį ši vieta liks tuščia. Seimas 
antradienį valdančiųjų teikimu į R. Žemaitaitį atleido iš 
Seimo pirmininko pavaduotojo pareigų. 

Mokytojų profsąjunga po dviejų 
savaičių skelbs dviejų valandų streiką
Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga 
(LŠMPS) po dviejų savaičių skelbs dviejų valandų 
streiką. Profsąjunga reikalauja 117 mln. eurų švietimo 
darbuotojų atlyginimams. Šiuo metu 2020 metų 
biudžeto projekte numatyta kiek daugiau nei 55 mln. 

pažymėjimai įteikti 
gausiam būriui seniūnaičių
Rudeniui įpusėjus, baigėsi 
seniūnaičių rinkimai viso-
se devyniose Prienų rajono 
savivaldybės seniūnijose: 
Išlaužo, Pakuonio, Jiezno, 
Naujosios Ūtos, Stakliškių, 
Veiverių, Šilavoto, Balbie-
riškio ir Prienų.  

Lankydamasis seniūni-
jose, Prienų r. savivaldybės 
meras Alvydas Vaicekauskas 
su komanda  pažymėjimus 
iškilmingai įteikė 65 naujai 
kadencijai išrinktiems Prie-
nų rajono seniūnaitijų seniū-
naičiams. Trims Naujosios 
Ūtos seniūnijos seniūnai-
čiams pažymėjimai turėtų 
būti įteikti lapkričio viduryje 
seniūnijoje vyksiančio rengi-
nio metu.

Savivaldybės vadovai pa-
dėkojo už nuoširdų darbą 
buvusiems seniūnaičiams, 
o naujai išrinktiems linkėjo 
sėkmingai dirbti, būti ini-
ciatyviems, energingiems, 
glaudžiai bendradarbiauti 
su seniūnais bei specialistais, 
siekti pateisinti gyventojų 
pasitikėjimą. Vadovai pa-
brėžė, kad seniūnaitis, ben-
dradarbiaudamas su vietos 
bendruomenėmis ir kitomis 
institucijomis, gali daug pri-
sidėti prie aktualiausių pro-
blemų sprendimo, vietos gy-
ventojų gyvenimo gerinimo, 
todėl jo vaidmuo savivaldoje 
yra labai svarbus. 

Prienų rajono savivaldy-
bės informacija

Balbieriškyje

Šilavote

Jiezne

Pakuonyje

Veiveriuose

Prienuose

Stakliškėse

Išlauže
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„Cosco“ planuoja į Graikijos Pirėjo uostą 
investuoti apie 1 mlrd. JAV dolerių
Kinijos laivybos ir logistikos paslaugų milžinė „Cosco Group“ 
planuoja į Graikijos Pirėjo uostą investuoti apie 1 mlrd. JAV 
dolerių ir jį paversti pagrindine Kinijos eksportuojamų 
prekių įvežimo į Europą vieta. 

Bosnijoje ir Hercegovinoje demaskuota 
diplomų klastotojų grupuotė
Bosnijos ir Hercegovinos policija trečiadienį sulaikė 18 
asmenų, įtariamų priklausius dokumentų klastotojų 
susivienijimui, padirbusiam tūkstančius aukštojo 
mokslo diplomų ir kitų mokyklos baigimo dokumentų. 
Diplomai buvo pardavinėjami už  500–7 700 eurų.

Mintimis 
dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja 
Laima Duoblienė

ar stengiatės 
maitintis sveikai? 
kokių produktų 
vengiate? 

Violeta Lopetienė 

Nesveikais produktais pik-
tnaudžiaujame retai. Manau, 
kad nesveikiausi yra trašku-
čiai, saldūs gazuoti gėrimai, 
sūreliai, produktai, kuriuose 
daug cukraus,visi konditeri-
jos gaminiai. Panorėjus nu-
sipirkti tortą ir paskaičius jo 
sudėtį, rankos nusvyra – vien 
tirštikliai, saldikliai, kvapai, 
maistiniai dažai... Ir mėsos ko-
kybė neaiški. Mes stengiamės 
ieškoti lietuviškos produk-
cijos. Nors turbūt lietuvišką 
kiaulę jau greitai tik zoolo-
gijos sode pamatysime. Man 
pasisekė, nes sutikau ūkinin-
ką ir dabar mes valgome tai, 
ką patys užsiauginame. O au-
giname vištų, galvijų, todėl tu-
rime savo pieno, taigi ir savos 
grietinės, varškės, ir sviesto 
senoviniu būdu susimušame. 
Ir daržovės savos. Stengiamės 
gyventi sveikai, žinoma, kar-
tais pasilepiname kokia bjau-
rastimi, bet retai. 

Algimantas Blekaitis

Retai kada valgome picų, 
čeburekų ar kitų panašių pa-
tiekalų, negeriame limonadų. 
Stengiamės valgyti Lietuvoje 
užaugintą kalakutieną, vištie-
ną, vartojame daug kruopų, 
daržovių. Daug ką perkame 

Dalia Vaitkūnienė 

Stengiamės. Ypač bandau 
mažinti druskos ir riebalų, 
nes, manau, jie kenkia labiau-
siai. Gamindama stengiuosi, 
ką galiu, troškinti, o ne kepti. 
Mėgstam sūdytus lašinius su 
česnaku ar svogūnu, nes da-
bar dalis vadinamųjų rūkytų 
gaminių yra tik pamirkyti dū-
mo skonio marinate. Išmokau 
pati sūdyti silkę – dabar tik 
tokią valgom. Dar reikėtų iš-
mokti ir lašinius sūdyti. Vie-
nas didžiausių mūsų „griekų“ 
– garsieji Prienų čeburekai, 
kurių atvažiavę nesusilaikom 
nepavalgę, nors dabar jau ir 
pas mus, Marijampolėje, jie 
pardavinėjami.  

Donatas 

Stengiamės, bet pasitaiko, 
kad valgom ir picas, ir traš-
kučius. O kur dabar gausi to 
tikrai sveiko maisto? Gal tik 
kaime močiutės užaugintos 
daržovės dar sveikesnės. Juk 
parduotuvėse dauguma pro-
duktų atvežti nežinia iš kur, 
matyt, iš ten, kur pigiau. Ne-
gali būti labai sveika valgyti 
per du mėnesius užaugin-
tą viščiuką, bet kitokį gauti 
sunku. Parduotuvėse kartais 
pasižiūrim produktų sudėtį, 
bet ne visada. Kol skrandis 
dar sveikas, per daug negal-
vojam. 

turgelyje iš ūkininkų. Manau, 
kad tikrai ekologiškų pro-
duktų nėra – kokia gali būti 
ekologija, jei gretimam lau-
ke ūkininkas savo augalus 
baisiausiomis „chemijomis“ 
purškia. Mėgstam ne rūky-
tus, bet sūdytus lašinius, tik 
kur jų gerų gauti? O tikrai rū-
kytų lašinių ar dešrų jau nėra 
– einant per turgų ne alksnio 
ar kadagio dūmą, bet chemi-
ją užuodi. 

Saulius Mazaliauskas

Mažai valgau visokių picų, 
traškučių, nes gyvenu kaime 
ir maitinuosi daugiausia savo 
produkcija. Tai ir sveikiau, ir 
pigiau. Vietoj limonadų geriu 
iš savo sodo obuolių spaustas 
sultis. Žinoma, mėsą (kiaulie-
ną) tenka pirkti, nes kiaules 
auginti nebeapsimoka – la-
bai brangu. Bet auginu vištų, 
triušių. Mėgstu žuvį, dažniau-
siai perku Išlauže užaugintą 
– nors ir brangu, bet skanu 
ir, tikiuosi, natūraliau. 

Lukas

Man labai skanus vadina-
masis nesveikas maistas: pi-
cos, čeburekai, pomidorų pa-
dažas, traškučiai, gazuoti gė-
rimai, bandelės. Tėvai ir sene-
liai nuolat „skaito paskaitas“ 
apie jų žalą ir liepia maitintis 
sveikai. Daug kas, ką gamina 
mama, patinka, nemėgstu tik 
košių ir sriubų. Bet argi gali 
tie nesveikieji patiekalai bū-
ti tokie blogi, jeigu jų pilnos 
parduotuvės ir kioskai? Juk 
pagaminti iš tų pačių produk-
tų, kaip ir kiti patiekalai. 

mus ir linkėjimą toliau aug-
ti bei stiprėti išsakė ir Šila-
voto seniūnė Neringa Pikči-
lingienė, ir kitų seniūnijoje 
veikiančių bendruomenių 
atstovai. 

Dabartinė „Klevo“ ben-
druomenės pirmininkė Ais-
tė Černevičienė priminė, 
kaip per dešimtmetį liaunas 
daigelis išaugo iki didelio ir 
stipraus medžio. Bendruo-
menės įkūrimo iniciatorius 
buvo tuometinės Klebiškio 
pagrindinės mokyklos direk-
torius Jonas Kirkliauskas bei 
pirmoji bendruomenės pir-
mininkė Snieguolė Arlaus-
kienė. Juos palaikė ir tuome-
tinis seniūnas Vytautas Sven-
tickas bei Angelė ir Petras 
Valentavičiai, savo namuose 
įregistravę bendruomenę. Iš 
pradžių veiklos – susirinki-
mai, koncertai, šventės – vyk-
davo mokyklos patalpose. 
Po dvejų metų bendruome-
nė gavo erdvesnes patalpas, 
kuriose buriasi iki šiol. Šios 
patalpos buvo gražinamos 
ir projektinėmis lėšomis, ir 
visų bendruomenės narių 
pagalba. 

Vėliau jau ūgtelėjusį ben-
druomenės daigelį puoselė-
jo antroji bendruomenės pir-
mininkė Jolita Brundzaitė-
Abramavičienė ir sekretorius 
Kastytis Tarasevičius. 

Dabar „Klevu“ rūpinasi 
trečioji bendruomenės val-
dyba – pirmininkė Aistė Čer-
nevičienė, sekretorė Dalija 
Valentavičiūtė ir dešimtmetį  
finansininke dirbanti Onutė 
Spūdienė. Daug prisideda 
ir seniūnaitė Vida Radvila-
vičienė.  

„klevas“ žaliuoja jau dešimtmetį! 

„Klevas“ subrendo! Ben-
druomenė turi per penkias 
dešimtis narių, o prie veiklų 
noriai prisijungia ir Klebišky-
je bei aplinkiniuose kaimuo-
se gyvenantys žmonės. Sen-
buvius ypač džiugina, kad 
bendruomenėje yra daug 
jaunų žmonių. 

Kad naujosios patalpos 
– virtuvėlė – būtų suremon-
tuotos, aprūpintos baldais, 
bendruomenės nariai dėkin-
gi ne tik jas remontavusiems 
UAB „Prienų butų ūkis“ dar-
buotojams, bet ir rėmėjams 
bei daugybei bendruomenės 
aktyvistų.

Padėkomis, simboliniais 
medaliais ir draugystės apy-
rankėmis buvo apdovanotas 
didelis būrys žmonių, prisi-
dėjusių prie bendruomenės 
klestėjimo. 

Šventėje buvo išsakyta 
daug gražių padėkos žodžių, 
prisiminti svarbiausi per 
dešimtmetį nuveikti darbai 
(šventės, talkos, edukaciniai 
renginiai, koncertai, išvykos), 
aptarti ateities planai. Ilgai 
nesiskirstė šventės dalyviai 
– kalboms nebuvo galo, juk 
smagu kartu pabūti, padai-
nuoti, prisiminimais pasi-
dalinti. 

Trys bendruomenės pirmininkės: Jolita Abramavičienė, 
Aistė Černevičienė ir Snieguolė Arlauskienė. 
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS

parengta pagal alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 

ir kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-11-06 gautas prane-
šimas, kad Išlaužo sen., La-
pupio k. nuosavame dviejų 
aukštų mediniame name 
veikia priešgaisrinė signa-
lizacija, žiežirbuoja. Vėliau 
gautas pranešimas, kad grį-
žo savininkas ir pagalbos 
nereikia.

2019-11-07 Alytaus apskr. 

„Boeing“ netenka vis daugiau „Boeing 737 
MAX“ užsakovų
„Boeing“ šiemet neteko užsakymų pristatyti maždaug 200 
„Boeing 737 MAX“ modelio orlaivių ir tai, be kita ko, lėmė 
įvairių oro bendrovių bankrotai bei užsakovų sprendimai 
pasirinkti kitus JAV orlaivių gamintojos lėktuvų modelius. 
Šiuo metu dar yra užsakymų 4,525 tūkst. „MAX“ lėktuvams.

Mažina leistiną greitį automagistralėse, 
kad sumažintų išmetalų kiekius
Nyderlandai sumažins automobiliams leistiną greitį 
automagistralėse dienos metu iki 100 km per val., 
siekdami kovoti su oro taršos krize, išprovokavusia 
ūkininkų protestus. Vyriausybė ieško būdų, kaip 
sumažinti į aplinką išmetamo azoto ir amoniako kiekius.

REKLAMA

INfOrmAcIjA

„Vory. rusijos supermafija“
Markas Galeottis – britų is-
torikas ir politologas, pro-
fesorius, Rusijos žinovas ir 
tos šalies organizuoto nu-
sikalstamumo ekspertas, 
konsultuojantis įvairių ša-
lių vyriausybės bei teisė-
saugos įstaigas. 

Po du dešimtmečius tru-
kusių autoriaus tyrimų, gimė 
unikalus pasakojimas apie 
nuolat kintančią, prie įvairių 
sąlygų ir valdžių prisitaikan-
čią Rusijos supermafiją. 

Vory atsirado dvidešimto-
jo amžiaus pradžios sovieti-
niuose lageriuose ir kalėji-
muose. Ten ir susiformavo jų 
savita subkultūra, su negai-
lestinga hierarchija, unikalia 
tatuiruočių simbolika, pagal 
kurią kaliniai atskirdavo vie-
nas kitą, bausmių sistema, 
vagių kodeksu, draudžiančiu 

bet kokį mokamą darbą, bet 
kokius santykius su valstybe 
ir teisėsauga. 

Vory v zakone (tai 
reiškia „įteisintus va-
gis“ –  nusikalstamo 
pasaulio elitą, gyve-
nantį pagal savo pačių 
įstatymus) išgyveno 
ir prisitaikė prie vi-
sų istorinių pokyčių, 
valstybinių santvar-
kų: stalinizmo, Antrojo 
pasaulinio karo, konf-
rontacijos su Vakarais, 
Sovietų Sąjungos žlu-
gimo, perestroikos, B. 
Jelcino ir V. Putino val-
dymo epochos. 

Tačiau nusikalsta-
mas pasaulis keičiasi 
kartu su visuomene. Šian-
dien rusų mafijos įtaka ap-
raizgė ir tamsiausią krimina-

linį pogrindį ir aukščiausius 
Rusijos valdžios sluoksnius. 
Nusikaltėliai tapo moder-
nūs, besinaudojantys puikia 

organizacija, plačiais ryšiais 
ir naujausiais technikos pa-
siekimais. Tatuiruoti lagerių 
kaliniai virto respektabilius 

VPK Birštono PK gautas vyro 
(g. 1982 m.) pranešimas, kad 
jis per autobusų siuntų tarny-
bą išsiuntė parduodamą dro-
ną pirkėjui į Kėdainius ir iki 
šiol iš pirkėjo pinigų negavo. 
Nuostolis – 650 eurų.

2019-11-07 apie 21.11 val. 
gautas pranešimas, kad 
Prienuose, Vytauto g. dega 
malkinės pastatas. Bendro 
naudojimo sandėlyje užge-
sintos šiukšlės, degusios 2x1 
m plote. 

2019-11-08 Alytaus apskrities 
VPK Prienų r. PK gautas moters 
(g. 1952 m.) pranešimas, kad 
2019-11-08 apie 12.10 val. 
Prienų m., namo koridoriuje, 
ant laiptų kilusio konflikto 
metu neblaivus (1,46 prom. 
alkoholio) sūnus (g. 1981 
m.) ją stipriai stūmė į sieną ir 
ji parkrito Sūnus sulaikytas 
48 val. ir uždarytas į Alytaus 
apskrities VPK areštinę.

kaune duris atvėrė jau trečioji „iki akademija“ 
Metų pradžioje pristatęs 
pirmąją „IKI Akademiją“ 
Vilniuje, prekybos tinklas 
IKI tęsia suplanuotą plė-
trą į didžiuosius Lietuvos 
regionus. Šiandien atida-
rytas pirmasis speciali-
zuotas mokymų centras 
Kaune, skirtas naujų dar-
buotojų kompetencijoms 
ugdyti. Jame per metus 
planuojama apmokyti iki 
1000 naujų darbuotojų iš 
59 parduotuvių. 

Naudą mato patys  
darbuotojai

Kaune atidaryta „IKI Aka-
demija“ yra trečioji Lietu-
voje, analogiški mokymų 
centrai jau veikia Vilniuje 
bei Klaipėdoje. Kaip teigia 
prekybos tinklo valdymo 
direktorė Lina Muižienė, 

darbdavio iniciatyva steigia-
mų mokymų centrų tikslas – 
pagal visame prekybos tinkle 
vienodą mokymų standar-
tą paruošti naujokus darbui 
realiose parduotuvėse, užti-
krinti kuo sklandesnį jų star-
tą, o ilgalaikėje perspektyvoje 
– didinti lojalumą. 

„Mažmeninės prekybos 
rinkoje susiduriama su nuo-
latine darbuotojų kaita. Ti-
kime, kad investicijos į dar-
buotojų ugdymą nuo pat 

pirmų darbo dienų gali at-
nešti reikšmingų rezultatų, 
kuriuos, visų pirma, pajus 
patys darbuotojai, jų kolegos 
ir, žinoma, pirkėjai. Vertinant 
Vilniaus „IKI Akademijos“ 
veiklos rezultatus, net 99,7 
proc. programą praėjusių 
darbuotojų teigiamai įverti-

no mokymų naudą, taip pat, 
lyginant su kitais regionais, 
jau dabar stebime beveik 17 
proc. sumažėjusią darbuo-
tojų kaitą, todėl tikimės, kad 
sulig trečio mokymų cen-
tro atidarymu šie rezultatai 
bus dar geresni“, – teigia L. 
Muižienė.

„IKI Akademijoje“ dėsto-
mos mokymų programos 
orientuotos į būsimus kasi-
ninkus ir sveriamų bei švie-
žių prekių skyrių darbuoto-

jus, taip pat sezoninius pre-
kybos salės darbuotojus, taip 
sudarant galimybę vasarą 
įsidarbinti ir vyresnių klasių 
moksleiviams. Būsimi dar-
buotojai ne tik gaus teorinių 
žinių, bet ir išmėgins darbo 
pobūdį praktiškai – realią 
parduotuvėje primenančio-

se centro erdvėse įrengti ti-
kri kasos aparatai, sveriamų 
prekių skyriai, gausu kito bū-
tinojo inventoriaus.

Numatoma, jog per metus 
vien Kauno „IKI Akademijo-
je“ bus apmokyta apie 1000 
naujų darbuotojų, o atnau-
jinti turimas žinias ar kelti 
kvalifikaciją galės ir esami 
darbuotojai. Savo veikla mo-
kymų centras apims ne tik 
Kauno regioną, bet ir kitus 
Lietuvos miestus – Druski-
ninkus, Marijampolę, Kalva-
riją, Jurbarką ir kt. Iš viso ja-
me bus mokomi darbuotojai 
iš 59 IKI parduotuvių.  

Sukaupta patirtimi  
dalinasi įmonės viduje
Pasak L. Muižienės, dar 

vienas svarbus „IKI Akademi-
jos“ pranašumas – tai vidinių, 
ilgametę darbo patirtį turin-

čių darbuotojų įsitraukimas 
į mokymo procesą.

„Tikime, kad vidiniai IKI 
žmonės geriausiai gali per-
teikti pačią įmonės kultūrą, 
papasakoti, kokie didžiausi 
iššūkiai laukia darbo vieto-
je ir juos įveikti. Jų pačių pa-
rengta mokymų programa 
yra visiškai unikali ir parem-
ta praktiniais pavyzdžiais, at-
spindinčiais kertinius darbo 
principus. Kauno „IKI Akade-
mijai“ vadovaus ir būsimus 
darbuotojus ruoš Rūta Liu-

žinienė, įmonėje dirbanti 
jau 14 metų. Jos žinios ir 
sukaupta patirtis vadovau-
jant parduotuvės koman-
dai neabejotinai taps pui-
kia atspirtimi ir įkvėpimu 
būsimiems darbuotojams“, 
– sako L. Muižienė. 

Nuo 2016 m. IKI investi-
cijos į darbuotojų kvalifika-
cijos kėlimą kasmet auga 14 
proc. Šiuo metu IKI darbuo-
tojams skirti mokymų cen-
trai veikia Vilniuje, Kaune 
bei Klaipėdoje.    

Mokymų klasė - kasa. (IKI nuotr.)

Mokymų klasė - skyriai. (IKI nuotr.)

kostiumus vilkinčiais stam-
bių kompanijų direktoriais, 
verslininkais, valstybinių 
įstaigų vadovais, saugumo 

struktūrų bendradarbiais 
ir netgi politikais, puikiai 
savyje suderinančiais, atro-
dytų, visiškai nesuderina-
mas veiklas. Nors autorius 
ir nevadina Rusijos mafijos 
valdoma valstybe – glau-
dus ryšys tarp nusikalsta-
mų struktūrų ir politikų 
– gana akivaizdus. 

Senasis draudimas ben-
dradarbiauti su valstybe 
jau seniai pamirštas ir nu-
grimzdo į praeitį. Naujoji 
nusikaltėlių karta susigun-
dė galimybėmis tiesiogiai 
dalyvauti valstybės ir val-
džios gyvenime. 
Knyga „Vory. Rusijos su-

permafija“ – tai pasakojimas, 
kuriame kriminalinis pasau-
lis persipina su valdžia.    

Kompiuterių klasė (IKI nuotr.)
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Per autobuso avariją Slovakijoje žuvo 12 
žmonių, tarp aukų yra moksleivių
Kalnuotame vakariniame Slovakijos regione trečiadienį 
susidūrus autobusui, kuriuo važiavo moksleiviai, ir akmenis 
ir dirvožemį vežusiam sunkvežimiui, žuvo mažiausiai 12 
žmonių, iš jų keturi nepilnamečiai. Pasak pareigūnų, dar 
apie 17 žmonių buvo sužeisti.

Indijos sostinėje oro užterštumas 
pasiekė „kritinį“ lygį
Smogo gaubiamoje Indijos sostinėje oro tarša 
trečiadienį vėl pasiekė „kritinį“ lygį. Toksiškas rūkas, 
kurį daugiausiai lemia intensyvaus eismo ir pramonės 
išmetalai, taip pat dūmai iš aplinkinių žemės ūkio laukų, 
kur deginamos ražienos, gaubia Delį jau keletą savaičių.

Laima
DUOBLIENĖ

Lapkričio 8 d. Prienų Jus-
tino Marcinkevičiaus vie-
šojoje bibliotekoje buvo 
surengtas Gintauto Dabri-
šiaus knygos „Baltas iš ma-
nęs“ pristatymas. 

Susitikti su dideliu būriu jo 
kūrybos gerbėjų atvyko auto-
rius su „pastiprinimu“– žur-
nalistu, leidėju Viktoru Ru-
džiansku bei leidyklos „Kauko 
laiptai“ redaktore, literatūros 
kritike Ieva Rudžianskaite. 

Visi, kas pažįsta Sarginės 
kaime (Šilavoto seniūnija) 
gyvenantį poetą Gintautą 
Dabrišių, žino – žodį iš jo iš-
pešti sunku. Nedaugžodžia-
vo jis ir naujosios knygos pri-
statyme, bet paskaitė keletą 
eilėraščių. 

„Kai ateini į antrą ar trečią 
klasę, pirmąją mokslo metų 
dieną mokytojas tau padeda 
baltą popieriaus lapą ir tu ten 
turi kažką parašyti – kažką 
balto, atseit, protingo“, – apie 
knygos pavadinimą kalbėjo 
poetas. Jo teigimu, pavadini-
mas galėjo būti ir „Baltas už 
manęs“. 

O leidėjams jis juokais prie-
kaištavo, kad į knygą eilėraš-
čius sudėjo ne tokia tvarka, 
kokia sudėliotus – pagal pa-
rašymo laiką – jis atvežė: „Jie 
viską sumaišė ir dabar kito-
je vietoje padėtas eilėraštis 
atrodo tarsi mano neskai-
tytas“. 

Anot poeto, rašyti jam ma-
lonu, bet dar maloniau – ra-
šyti bet ką. Šioje knygoje yra 
keletas eilėraščių apie tai, 
kaip gimsta eilėraščiai. Eilė-

Gintautas Dabrišius – tylos poetas

raštyje „Elektra“ poetas pa-
sakoja, kaip elektra ateina į jo 
trobą. Jis juokavo, kad griovį 
elektros kabeliui jis kasė dvi 
savaites, o eilėraštį apie tai 
parašė vos per valandą. Dar 
vienas eilėraštis gimė stebint 
skruzdėlynų, kurių jo kieme 
pastaruoju metu atsirado la-
bai daug, gyvenimą. Rinkinyje 
yra ir eilėraštis apie kakojan-
tį šuniuką, ir apie muses, ir 
apie bites...

„Ačiū, Dievui, kad man šitų 
eilėraščių nereikės daugiau 
rašyti. Rašai rašai, o dabar, 
kai paskaičiau, tai ne eilėraš-
čiai – miniatiūros kažkokios!“, 
– juokavo G. Dabrišius, vė-
liau prisipažinęs, kad ir pats 
kartais stebisi, kaip painiai 
jis rašo. 

Apie naujausią mūsų kraš-
tiečio knygą daugiau papasa-
kojo V. Rudžianskas ir I. Ru-
džianskaitė. 

Pasak V. Rudžiansko, jie su 
Gintautu pažįstami daugiau 
nei tris dešimtmečius, poeto 
kūryba jam labai „sava“, o lei-
dykla „Kauko laiptai“ yra išlei-
dusi ne vieną poeto eilėraščių 
rinkinį. Jis džiaugėsi, kad šį-
kart labai išskirtinis knygos 
viršelis, nes jame pavaizduo-
ta stilizuota bitė. Juk visi žino, 
kad G. Dabrišius yra bitinin-
kas, tačiau iki šiol bitė nepuo-
šė nei vienos jo knygos. 

V. Rudžianskas pasakojo, 
kad prie eilėraščių buvo ma-
žai „kabinėtasi“, nes, jei Dabri-
šius parašo „smala“, tai taip ir 
lieka – negali šio žodžio pa-
keisti „derva“. 

„Gintautas Dabrišius – vie-
nas įdomiausių, savičiausių 
poetų, nes jis kuria labai įdo-
mų pasaulėvaizdį. Jį nėra la-
bai lengva perprasti, nors iš 

pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
jo eilėraščiai – labai papras-
ti. Jo kuriamas pasaulis – ir 
labai tikroviškas, ir labai nu-
tolęs nuo realybės. Jis – tylos 
poetas, „nesusikalbantis“ su 
triukšmu, noru konkuruoti, 
neįspraudžiamas į jokias len-
tynėles“, – kalbėjo literatūros 
kritikė I. Rudžianskaitė. 

Kiek G. Dabrišiaus kalbose 
tiesos, kiek nutylėjimų, sunku 
pasakyti. „Tokia ir yra jo gu-
drybė – užminti mums mįs-
lę. Jo eilėraščiai turi daug pa-
slapčių, kurias gali atverti, kai 
skaitai vienas tinkamu laiku ir 
tinkamoje vietoje“, – kalbėjo 
Prienų krašto kūrėjų klubo 
„Gabija“ vadovė Rasa Zdane-
vičienė. 

Poetą naujos knygos sutik-
tuvių proga sveikino Prienų 
rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Jūratė 
Zailskienė. Ji kalbėjo, kad vi-
si žinome, jog Prienų rajone 
gyvena Poezijos pavasario 
laureatas Gintautas Dabri-
šius, bet jis – tarsi mitas: lyg 
yra, lyg nėra, o šiandien buvo 
puiki proga pamatyti poetą 
iš arti, paklausyti jo eilėraš-
čių. Prienų Justino Marcinke-
vičiaus viešosios bibliotekos 
direktorė Daiva Čepeliaus-
kienė džiaugėsi, kad pasaulis 
davė mums vieniems kitus 
ir susaistė įvairiais ryšiais: 
Sarginė „davė“ Dabrišių, jis 
„duoda“ originalius tekstus, 
„Kauko laiptai“ davė knygą 
„Baltas iš manęs“, o Ieva – pui-
kias įžvalgas apie šią knygą ir 
G.Dabrišiaus kūrybą. 

Renginyje skambėjo Ra-
munės Liutvynskienės, Dai-
vos Radzevičienės ir Vytau-
tės Radzevičiūtės atliekamos 
dainos. 

Žurnalistas, leidėjas Viktoras Rudžianskas, leidyklos „Kauko laiptai“ redaktorė, literatūros 
kritikė Ieva Rudžianskaitė ir knygos „Baltas iš manęs“ autorius Gintautas Dabrišius.

Rimanto močiutės Kazime-
rosVenslavičiūtės-Dauginie-
nės, ir tėvo Česlovo Daugi-
no gimtinė. Mama kilusi iš 
Šiaulių. Kai Rimantui buvo 
vos dveji, visa šeima išvyko 
į Šiaulius, nes prireikė pagal-
bos mamos tėvams. Rimantas 
pasakojo, kad tėtis po kurio 
laiko grįžo į Prienus, o mama 
ilgus metus ir blaškėsi tarp 
dviejų miestų. 

Jo tėtis Česlovas Dauginas 
(1932–2016) gerai žinomas 
Prienuose kaip sodininkas, 
bitininkas, paukštininkas, 
medžiotojas, kurio visas gyve-
nimas prabėgo tarp žmonių, 
paukščių, augalų, gyvūnų, o 
namai – iš tiesų mini zoolo-
gijos sodas – buvo atviri vi-
siems žmonėms, nesvarbu, 
kokio amžiaus jie būtų. Daug 

prieniškių džiaugiasi Česlo-
vo užaugintais medeliais ir 
jų vaisiais. 

Rimantas – kariškis, prieš 
keletą metų išėjo į atsargą. 
Atsiradus daugiau laisvo lai-
ko, jis tapo Šiaulių Trečiojo 
amžiaus universiteto (TAU) 
Dvasinio tobulėjimo fakul-
teto dekanu, o pernai rug-
pjūčio 8 dieną pradėjo tapy-
ti. Draugystė su molbertu ir 
dažais prasidėjo po žymaus 
dailininko ir studijos „Paletė“ 

Dailininkas savo „paslaptį“ patikėjo 
gimtojo miesto žmonėms

vadovo profesoriaus Antano 
Visockio paskaitos TAU stu-
dentams, kai Rimantas pa-
siprašė priimamas į studiją, 
kur dailės paslapčių mokosi 

suaugę šiauliečiai. 
„Teptuką paėmiau po ke-

turiasdešimt penkerių metų 
pertraukos“, – sakė Riman-
tas. 

Jis yra piešęs darželyje, mo-

kykloje, o piešimo pagrindus 
gavo iš mokytojos Zitos Bei-
noravičienės ir mamos Ire-
nos Dauginienės. Tačiau jokių 
dailės ir menų mokyklų nėra 
lankęs, tik laisvalaikiu savo 
malonumui piešdavo links-
mų gyvūnėlių veidukus. 

„Tapymas man – medita-
cija, žaidimas spalvomis ir 
galimybė savo nutapytus pa-
veikslus parodyti Lietuvos 
žmonėms“, – sako dailininkas, 
per metus nutapęs per šim-

tą darbų, dalyvavęs keliuose 
pleneruose bei parodose ir 
surengęs jau tris personali-
nes parodas. 

Paroda Prienuose surengta 
neatsitiktinai. Tai ir galimy-
bė tarsi iš naujo prisistatyti 
gimtinėje, ir noras gimtojo 

miesto žmonėms parody-
ti paveikslus, į kuriuos įdėta 
daug širdies ir atskleistas vi-
dinis pasaulis. Paveiksluose 
– daug mistikos, fantazijos ir 
labai realus gamtos bei gy-

vūnijos pasaulis, nes meilę 
gamtai ir gyvūnams Riman-
tas paveldėjo iš tėčio, senelio 
ir močiutės. 

Netrukus Rimantas taps ir 
Lietuvos tautodailininkų są-
jungos nariu, nes jo kandida-
tūrą Meno taryba jau patvir-
tino, o oficialiai tokį statusą 
suteiks lapkričio 24 d. 

O Rimanto gimtojo mies-
to gyventojai lauks naujų 
dailininko tapybos darbų ir 
parodų. 
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Pietų Korėjos ekspertai tikrina Lietuvos 
pieno įmones
Pietų Korėjos ekspertai tikrina, ar Lietuvos pieno 
perdirbimo įmonės, eksportuojančios į šią šalį, tinkamai 
laikosi reikalavimų. Anot Maisto ir veterinarijos tarnybos, 
toks auditas – svarbus žingsnis siekiant įtvirtinti galimybes 
eksportuoti lietuviškus produktus į Pietų Korėją.

Vyriausybė pratęsė išimtį dėl traukinių 
pritaikymo neįgaliesiems
Vyriausybė trečiadienį iki 2024-ųjų pabaigos pratęsė 
išimtį, leidžiančią „Lietuvos geležinkeliams“ nepritaikyti 
traukinių ir peronų neįgaliesiems. Šis sprendimas 
Vyriausybėje buvo atidėtas tris kartus. 

popiežiaus bendro-
ji audiencija. Tikinti 
šeima – namų Baž-

nyčia
Prieš trečiadienio rytą Šv. 

Petro aikštėje vykusią ben-
drąją audienciją popiežius 
trumpam užsuko į Vatikano 
audiencijų salę ir pasveiki-
no joje laukusius sergančius 
ir neįgalius žmones, su jais 
sukalbėjo „Sveika, Marija“ 

ir juos palaimino. Aikštėje 
buvusiems piligrimams po-
piežius tęsė katechezę apie 
Apaštalų darbus. Šį kartą bu-
vo kalbama apie šv. Pauliaus 
bendradarbius – sutuokti-
nius Akvilą ir Priskilę.

Apaštalų darbai pasakoja, 
kad Paulius, nepavargstantis 
Evangelijos skelbėjas, iš Atė-
nų leidžiasi į naują savo misi-
jų kelionės etapą ir pasiekia 
Korintą, svarbų prekybos 
centrą, Romos provincijos 
Achajos sostinę. Apaštalų 
darbų 18 skyriuje skaitome, 
kad Paulių priėmė į namus 
sutuoktiniai Akvilas ir Pri-
skilė (arba Priska), priversti 
iš Romos persikelti į Korintą 
po to, kai imperatorius Klau-
dijus įsakė žydams palikti 
imperijos sostinę.

„Norėčiau pridurti keletą 
žodžių“, – sakė Pranciškus. 
„Žydai savo istorijoje daug 
iškentėjo, buvo tremiami, 
persekiojami. Kiek daug 
brutalumo šios tautos at-

žvilgiu matėme praėjusiame 
šimtmetyje. Manėme, kad 
tai jau praeitis. Tačiau šian-
dien tai šen, tai ten žydai vėl 
skriaudžiami. Broliai ir sese-
rys, tai nekrikščioniška. Žy-
dai yra mūsų broliai!“

Sutuoktiniai Akvilas ir Pri-
skilė karštai tikėjo į Dievą 
ir buvo dosnūs  žmonėms, 
ypač tokiems, kaip jie patys, 
pabėgėliams ir svetimša-
liams. Tad jie priėmė Paulių 
į savo namus, o priimdami 
jį, priėmė ir jo skelbtą žinią 
– Kristaus Evangeliją. Akvi-
lo ir Priskilės namų durys 
buvo atviros ne tik Pauliui, 
bet ir kitiems Kristų įtikėju-
siems broliams ir seserims. 
Jie rinkdavosi jų namuose, 
kurie tapo domus Ecclesiae 
– Bažnyčios namai – Dievo 
Žodžio skelbimo ir Eucha-
ristijos aukos vieta.

„Ir šiandien“, – sakė Pran-

ciškus, – „kai kuriose šalyse, 
kur nėra religijos laisvės, kur 
krikščionys neturi laisvės, 
tikintieji slapta renkasi na-
muose melstis ir švęsti Eu-
charistijos. Ir šiandien yra 
šeimos namų,  kurie tampa 
Eucharistijos šventovėmis.“

Po pusantrų metų Paulius 
su Akvilu ir Priskile paliko 
Korintą ir apsistojo Efeze. Ir 
čia jų namai tapo krikščio-
nių maldos vieta. Galiausiai 
sutuoktiniai sugrįžo į Ro-
mą. Jiems skirtą sveikinimą 
Paulius įterpė į savo laišką 
romiečiams: „Sveikinkite 
Priską ir Akvilą, mano ben-
dradarbius Kristuje Jėzuje, 
kurie guldė galvas, gelbėda-
mi mano gyvybę. Jiems dė-
koju ne aš vienas, bet ir visos 
pagonių bendrijos“ (Rom 
16, 3–4).

Tarp daugelio Pauliaus 
bendradarbių, Akvilas ir Pri-
skilė yra, kaip vienoje kate-
chezių sakė popiežius Be-

nediktas XVI, „šeimos, tar-
naujančios visai krikščionių 
bendruomenei, pavyzdys“. 
Kad tikėjimas suleistų gilias 
šaknis, reikia derlingos že-
mės. Tikintys pasauliečiai 
yra ta derlinga žemė.

„Prašykime Tėvą, kad iš-
lietų savo Dvasią krikščio-
nių sutuoktinių širdyse“, – 
sakė popiežius baigdamas 
katechezę. „Sekdami Akvi-
lo ir Priskilės pavyzdžiu jie 
teatveria savo širdis Kristui 
ir kitiems žmonėms, jų na-
mai tetampa namų Bažny-
čiomis“.
Čekijos katalikų padėkos 

piligrimystė
Popiežius Pranciškus pa-

sveikino trečiadienio ben-
drojoje audiencijoje dalyva-
vusius du tūkstančius pili-
grimų iš Čekijos. Tai nacio-
nalinė padėkos piligrimystė, 
minint šv. Agnietės Čekės 
kanonizacijos ir laisvės at-
gavimo trisdešimtąsias me-
tines. 1989 m. lapkričio 12 
d. popiežius Jonas Paulius II 
Šv. Petro bazilikoje aukotų 
Mišių metu paskelbė čekų 
tautos globėją Agnietę šven-
tąja. Kanonizacijos iškilmė 
buvo vienas svarbių įvykių, 
nuo kurių prasidėjo šaliai 
laisvę atnešusi „Aksominė 
revoliucija“.

„Tegloboja jus šv. Agnietė“, 
– sakė čekams piligrimams 
popiežius, – „kad su nau-
ju entuziazmu gyventumėt 
pagal Evangeliją, tarnauda-
mi bendram gėriui kartu su 
kitais šalies piliečiais, kurie 
dar nepažįsta Kristaus“. 

VaTiCaNNEWS

Ir katalikai juokiasi...
Vienos kaimo bažnytėlės 

klebonas savo parapijie-
čiams pamokslus pradėda-
vo nuo jiems žinomų daiktų 
– pavalkų, akėčių, šluotų, vo-
ratinklių...

Kartą ten užvažiavo pa-
mokslauti mokytas jėzui-
tas. Jis dažnai minėjo aukš-
tus idealus.

Parėję namo žmonės kal-
bėdavo:

– Mūsų klebonėlis pa-
mokslą pradeda nuo akėčių, 
pavalkų, šluotų, o svetimasis 
tėvelis – nuo adijalo... (Adija-
las sl. – antklodė)

Lapkričio 21 d. 18 val. 
Prienų kultūros centre

prienų konteinerių aikštelėse budės jų 
priežiūros specialistai 
Nežinantiems, kaip rū-
šiuoti, patars ir padės, 
nenorinčius to daryti – su-
drausmins. Tokias funk-
cijas atliks nuo lapkričio 
vidurio Prienuose prie 
daugiabučių namų įreng-
tose konteinerių aikšte-
lėse dirbti pradedanti jų 
priežiūros specialistė. 

Ji prižiūrės tvarką aikš-
telėse, stebės, kad atliekas 
atnešantys gyventojai tin-
kamai jas išrūšiuotų, ne-
paliktų jų prie konteinerių, 
patars, paaiškins, kur ko-
kias atliekas reikia dėti, da-
lins informacines skrajutes. 
Aikštelių priežiūros specia-
listė prižiūrės visas Prienų 
mieste įrengtas konteine-
rių aikšteles, bet daugiausia 
dėmesio  skirs toms, kurio-
se dėl netinkamai rūšiuoja-
mų atliekų kyla daugiausia 
problemų. 

„Mūsų patirtis rodo, kad 
nuolatinė priežiūra ir tie-
sioginis raginimas rūšiuoti 
yra labai efektyvus: žmo-
nės atsakingiau rūšiuoja, 
konteinerių aikštelės tam-
pa daug tvarkingesnės ir 
netgi gerokai sumažėja jo-
se surenkamų atliekų kie-
kiai“, - sakė Alytaus regio-
no atliekų tvarkymo centro 
(ARATC) direktorius Algir-
das Reipas. 

Konteinerių aikštelių pri-
žiūrėtojai jau prieš pora me-
tų pradėjo budėti Alytaus 
mieste esančiose problemi-
nėse aikštelėse. Tai buvo se-
zoninis darbas, tačiau paste-
bėta, kad jų budėjimo metu 
situacija šiose aikštelėse la-
bai pagerėjo, tad nuspręsta 
šią patirtį taikyti ir kitose 
savivaldybėse. 

Prienų mieste, prie dau-
giabučių namų, įrengtos ir 
šių metų vasarą pradėtos 
eksploatuoti naujos pože-
minių konteinerių aikštelės. 
Prieniškiams reikia pratin-
tis ne tik prie naujų kon-
teinerių, bet ir prie to, kad 
tų konteinerių yra daugiau 
nei buvo iki šiol – atsirado 
atskiras konteineris maisto 
atliekoms. 

Tačiau pastebima, kad 
daugeliui gyventojų vis dar 
trūksta noro ar įgūdžių rū-
šiuoti ne tik maisto, bet ir ki-
tas atliekas, kurias jie sumeta 
į mišrių atliekų konteinerius. 
Todėl šie konteineriai labai 
greitai perpildomi, neišrū-
šiuotos atliekos juose netel-
pa, paliekamos prie kontei-
nerių, o atsiradusi netvarka 
piktina tvarkingai gyventi 
norinčius žmones bei rei-
kalauja papildomų išlaidų iš 
savivaldybės, kuri moka už 
mišrių komunalinių atliekų 

tvarkymą. 
„Tinkamai išrūšiavus 

atliekas, išlaidos jų tvarky-
mui gerokai sumažėja, nes 
už pakuočių atliekų tvar-
kymą sumoka gamintojai 
importuotojai – nei gyven-
tojams, nei savivaldybei tai 
papildomai nekainuoja“, - 
primena ARATC Rūšiavimo 
centrų veiklos organizavi-
mo padalinio vadovo pava-
duotoja Rasa Opolskienė. 

Be to, sutartyse su vežė-
jais yra numatyta, kad pa-
kuočių atliekų konteineriai 
turi būti išvežami, kai yra 
užpildyti 80 proc. Tačiau tai 
padaroma ne visada, nes ne 
visada laiku pastebima, kad 
konteinerį jau metas ištuš-
tinti. O aikštelėje dirbantis 
specialistas tuo visuomet 
pasirūpins ir perpildyti 
konteineriai nebepiktins 
gyventojų. 

Netrukus konteinerių 
aikštelių priežiūros speci-
alistai pradės dirbti ir ki-
tose Alytaus regiono savi-
valdybėse – ARATC valdy-
ba pritarė penkių aikštelių 
priežiūros specialistų įdar-
binimui. 

„Mes visi norime gražiai 
gyventi. O kad taip būtų, 
turime gražiai elgtis – ir su 
atliekomis, ir su žmonėmis“, 
- sako ARATC vadovas A. 
Reipas, ragindamas gerbti 
nelengvą atliekų tvarkytojų 
darbą.        ARATC inf. 
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Vyriausybė iš esmės pritarė klimato kaitos 
veiksmų planui
Vyriausybė iš esmės pritarė nacionalinio energetikos ir 
klimato srities veiksmų plano projektui.  Planuojama, kad 
iki 2030 metų Lietuvos transporto sektoriuje emisijos 
sumažės 8,1 proc., žemės ūkyje – 9,1 proc., pramonėje – 9,8 
proc., o atliekų sektoriuje – 52,4 procento.

Pieno supirkimo kaina spalį didėjo
Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina po šešių 
mėnesių kritimo antrą mėnesį iš eilės didėjo ir siekė 
293,5 euro už toną – 6,7 proc. daugiau nei rugsėjį. 
Per metus – spalį, palyginti su pernai spaliu – kaina 
sumažėjo 4,5 proc. (2018 metų spalį ji buvo 307,5 euro 
už toną), skelbia Žemės ūkio ministerija.
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Lapkričio 5–8 dienomis, 
Birštono savivaldybės de-
legacija, vadovaujama sa-
vivaldybės merės Nijolės 
Dirginčienės, su oficialiu 
vizitu lankėsi Lipik miesto 
savivaldybėje, Kroatijoje.  

Birštono savivaldybę ats-
tovavo ir delegacijoje daly-
vavo Tarybos narė, Kultūros 
centro direktoriaus pava-
duotoja Roma Žentelienė, 
merės patarėja Rimantė Kur-
kauskaitė, gimnazijos direk-
torius Alvydas Urbanavičius. 
Vizito tikslas buvo, vadovau-
jantis Tarybos sprendimu, 
pasirašyti Birštono savival-
dybės ir Lipik miesto bendra-
darbiavimo sutartį, susitikti 
su Lipik savivaldybės meru, 
administracijos vadovais, 
susipažinti su Lipik miesto 
sveikatinimo paslaugomis, 
turizmo galimybėmis, pro-
jektine veikla. Lipik miestas 
yra apdovanotas terminiais 
mineralinio vandens šalti-
niais, sveikatinimo, SPA pas-
laugomis, kultūriniu gyve-
nimu, parkai ir žirgynas ne-
trukus bus įtraukti į UNESCO 
paveldą.

Birštono savivaldybė jau 
keletą metų glaudžiai ben-
dradarbiauja su Kroatijos 

pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis su lipik miestu (kroatija) 

Republikos ambasada ir am-
basadoriumi J. E. Krešimir 
Kedmenec. Jo iniciatyva ir 
buvo pradėta bendrauti su 
Lipik miestu. Vizito metu, 
buvo pasirašyta bendradar-
biavimo sutartis tarp Birš-
tono savivaldybės ir Lipik 
miesto. Nuo šiol bus ben-
dradarbiaujama kultūros, 
turizmo, verslo, ekonomikos 
srityse, keičiamasi patirtimi, 
plėtojama projektinė veikla. 
Sutarties pasirašymo cere-
monijoje dalyvavo Lietuvos 
ambasadorė Kroatijoje J. E. 
Jūratė Raguckienė.

Vizito metu delegacija da-
lyvavo dalykiniame susiti-
kime su Lipik miesto meru 
Vinko Kasana, Administra-
cijos vadovais ir atstovais, 
buvo pristatomi ES, inves-
ticiniai projektai, artimiau-
si planai, aptartos bendros 
projektinės veiklos, inves-
ticijų pritraukimo, turizmo 
skatinimo, savivaldos sritys. 
Delegacijos nariai lankėsi 
Lipik medicininės reabilita-
cijos ir sveikatinimo centre, 
sveikatingumo, turizmo, is-
toriniuose objektuose, vers-
lo įmonėse. 

Pagal Birštono  
savivaldybės informaciją 

Gyventojai šiemet dar dosnesni: kauno apskrityje 
paramai skirta per 4,05 mln. eurų
Kauno apskrities valsty-
binė mokesčių inspekcija 
(toliau – Kauno AVMI) in-
formuoja, kad pradedama 
pervesti gyventojų para-
mos gavėjams, meno kū-
rėjams, profesinėms są-
jungoms ir profesinių są-
jungų susivienijimams bei 
politinėms partijoms skir-
ta parama. 

Rėmėjų lėšos bus perve-
damos dalimis kasdien. Vi-
sa parama gavėjus turėjo 
pasiekti iki lapkri-
čio 15 d.

Šiemet nuo 2018 
m. sumokėtų mo-
kesčių daugiau nei 
102 tūkst. Kauno 
apskrities gyven-
tojų paramai sky-
rė per 4,05 mln. 
eurų. Iš jų apie 180 
tūkst. eurų skirta 
politinėms parti-
joms – pastarosioms paramą 
skyrė daugiau nei 7,3 tūkst. 
Kauno apskrities gyventojų. 
Detalią statistiką apie pa-
ramos pasiskirstymą gali-
ma rasti šio pranešimo pa-
baigoje.

Pastebima, kad vis dau-
giau gyventojų  prašymus 
skirti dalį pajamų mokes-
čio paramai pildo per VMI 
Elektroninio deklaravimo 
sistemą (EDS). „Šiemet net 
70 proc. gyventojų paramą 
skyrė elektroniniu būdu. Il-
gametė praktika rodo, kad 
e. būdu pateiktas prašymas 
– greičiausias ir saugiausias 

būdas skirti paramą. Šis 
būdas leidžia VMI greičiau 
identifikuoti prašymus tei-
kiančius asmenis, padeda 
užtikrinti skaidrumą ir tai, 
kad parama būtų skiriama 
savanoriškai bei savarankiš-
kai“, – teigia Kauno AVMI vir-
šininkė Judita Stankienė.

Kokie pokyčiai 
laukia nuo 2020 m.?

 Svarbu pažymėti, kad nuo 
2020-ųjų, siekiant užkirs-
ti kelią galimiems piktnau-
džiavimo asmens duomeni-

mis atvejams, bus priimami 
tik e. būdu pateikti prašymai 
skirti pajamų mokesčio da-
lį paramai. „Nuo kitų metų 
popierinių prašymų skirti 
paramą nepriimsime ir ne-
nagrinėsime. Sprendimas 
priimtas palaipsniui – jau ke-
leri metai nebuvo galimybės 
popierinį prašymą pateikti 
per darbdavį, taip pat VMI 
nepriėmė prašymų, jei juos 
bandė pristatyti patys para-
mos gavėjai, nenagrinėjome 
pluoštais atsiųstų arba VMI 
darbuotojui tiesiogiai atneš-
tų prašymų, jeigu kartu su 
jais nebuvo pridėti atstova-

vimą kiekvienam gyventojui, 
kurio prašymas teikiamas, 
patvirtinantys dokumentai“, 
– teigia J. Stankienė.

Kauno AVMI viršininkė 
skuba nuraminti kompiu-
teriu nesinaudojančius ar 
interneto ryšio neturinčius, 
tačiau dalį pajamų mokes-
čio paramos gavėjams, meno 
kūrėjams, profesinėms są-
jungoms ir profesinių sąjun-
gų susivienijimams bei poli-
tinėms partijoms norinčius 
skirti gyventojus. Jau nuo 

sausio 1 d. pil-
dant prašymus e. 
būdu, visą reikia-
mą pagalbą gy-
ventojai gaus tiek 
atvykę į VMI gy-
ventojų aptarna-
vimo padalinius, 
tiek paskambinę 
Mokesčių infor-
macijos centro 

telefonu 1882. Prašymus 
EDS sistemoje taip pat bus 
galima užpildyti bei pateikti 
ir visoje Lietuvoje veikian-
čiuose Viešuosiuose inter-
neto prieigos taškuose.

Primenama, kad įgyven-
dinant mokesčių reformą, 
nuo šių metų 1,289 karto 
padidintas „ant popieriaus“ 
gaunamas darbo užmokestis 
bei atnaujinti GPM tarifai, to-
dėl pasikeitė ir procentinės 
paramai skiriamos pajamų 
mokesčio dalys. Nuo 2020 
m. paramos gavėjams, tarp 
jų ir meno kūrėjams, bus 
galima skirti iki 1,2 proc. 

pajamų mokesčio (anksčiau 
buvo skiriama 2 proc.), po-
litinėms partijoms – iki 0,6 
proc. GPM (anksčiau buvo 
1 proc.), profesinėms sąjun-
goms ar jų susivienijimams 
– iki 0,6 proc. GPM (anksčiau 
buvo 1 proc.).

TOP 5 didžiausią para-
mos sumą Birštono savi-
valdybėje 2019 m. gavu-

sių paramos gavėjų
Viešoji įstaiga „Birštono 

petankės klubas“ (185 rė-
mėjai) 5 513,27 Eur.

Viešoji įstaiga Lietuvos fut-
bolo fondas (163 rėmėjai) 2 
768,58 Eur.

Birštono gimnazija (86 rė-
mėjai) 2 002,73 Eur.

Birštono vienkiemio ben-
druomenė (52 rėmėjai) 1 
576,34 Eur.

Vilniaus apskrities me-
džiotojų ir žvejų klubas „RO-
TARY-GAMTA“ (2 rėmėjai) 1 
432,72 Eur.

 TOP 5 didžiausią para-
mos sumą Birštono savi-
valdybėje 2019 m. gavu-

sių politinių partijų
Lietuvos socialdemokra-

tų partija (126 rėmėjai) 2 
221,48 Eur.

Tėvynės sąjunga-Lietuvos 
krikščionys demokratai (18 
rėmėjai) 304,30 Eur.

Partija Tvarka ir teisingu-
mas (7 rėmėjai) 57,18 Eur.

Lietuvos Respublikos li-
beralų sąjūdis (6 rėmėjai) 
51,03 Eur.

Lietuvos laisvės sąjun-
ga (liberalai) (2 rėmėjai) 
33,32 Eur.

Kauno AVMI informacija 
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Danijos universitetas ragina Honkonge 
besimokančius studentus palikti šį miestą
Danijos technikos universitetas (DTU) paragino Honkonge 
besimokančius savo studentus palikti šį miestą ir grįžti 
į Daniją. DTU rektorius sako, kad toks sprendimas buvo 
priimtas daliai protestų persikėlus į Honkongo universitetų 
miestelius, o kai kurie iš bendrabučių buvo padegti.

Premjeras: sprendimai dėl mokesčių 
žemdirbiams – subalansuoti
Žemdirbiams piktinantis dėl valdžios planuojamo 
mokesčių didinimo ir pradėjus protesto akciją, 
premjeras Saulius Skvernelis sako, kad ūkininkai 
yra girdimi, o Vyriausybė priima subalansuotus 
sprendimus.
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JUoZaS ErliCkaS   
„laisvoji programa“ 
Gruodžio 4 d. 19 val.  
Birštono kultūros centre
Žmonės sujudę: ar gali būti, 
kad koncertuose jau drau-
džiama ne tik miegot, bet ir 
žiovaut? Ar tiesa, kad žiūro-
vų skaičius mažinamas iki 
90, o paskui – dar? O svar-
biausia - nejaugi koncerto 
metu reiks klausytis?

Deja, tokios pataisos jau 
parengtos. Gyvenam stiprė-
jančio Draudos spaudimo 
laikais.

Bet Juozas visados prie-
šinosi prievartai. Todėl ir ši 
programa – laisvoji. Norim 
– slenkam į koncertą. O ne-
norim – namie sėdim.

Aprangos stilius – laisvas. 
Vyrams nebūtini juodi kos-
tiumai, o moterims nereikia 
suknelių. Darbiečiai gali būt 
su konbinezonais, o valstie-
čiai – su šakėm.

Salėj elgiamės irgi laisvai. 
Kalbam su telefonu ar su kai-
mynu... Juozas juk scenoj irgi 
kalbės. Vienam mat galima, o 
kitiems – ne? 

Aišku, per koncertą galima 
dainuot. Tik jokių „O dabar 
visi kartu!“ Kiekvienas dai-
nuoja, kas jam patinka. 

Taip pat galima valgyti, ger-
ti, rūkyti... Elgiamės kaip na-
mie, nebent kas imtų rėkt. 

Bet kas ten rėks... Juozas 
yra sakęs: „Viskas gerai, iš-

skyrus kapojimą kirviu.“
Ir jokių „Pakartot!..“ Išsi-

miegokit darbe.
Žiūrovų skaičius neribo-

jamas, nors Juozas ne sykį 
patylom guodėsi: „Kodėl aš 
turiu aptarnauti dvigubai 
daugiau žiūrovų nei kiti?“ Vis 
dėlto, kalbėdamas per „ATM 
info“, žadėjo Lygių teisių ko-
misijai nesiskųst. „Matyt, jau 
tokia mano karma,“ – liūdnai 
atsiduso Maestro. 

Natūrali koncerto trukmė 
– iki galo. Bet laisvoji progra-
ma lengvai gali virsti trum-
pąja. Tai Jūsų valioj:

– Čiuožk, Juozai!..
Aišku, laisvė ne tik žiūro-

vams, bet ir artistams! Todėl 
nieko negalim pasakyt apie 
programos turinį. Kaip jie 
norės, taip ir padarys.

Vadinas, jeigu Juozas pra-
dės dainuoti iš ryto, vakare 
gali ir nepasirodyti. Ar tai 
reiškia, kad koncertas neį-
vyks? Anaiptol! Juk žmonės 
taip retai besusitinka. Tai 
suėję patys ir  pašoks, pa-
dainuos... Be pašalinės akies. 
Visi bus laimingi ir dėkos už 
suteiktą progą.

Taigi šiais visuotinių draudi-
mų ir suvaržymų laikais „Lais-
voji programa“ teiks atgaivą 
kiekvieno sielai.   ATM info

stasė
AsIpAvIčIENĖ

Lapkričio 12-ąją Biršto-
no savivaldybėje renginiu 
„Sveikatai palanki mityba 
– geros savijautos raktas“ 
paminėta Europos svei-
kos mitybos diena, nors 
Europoje sveikos mitybos 
diena yra paskelbta lap-
kričio 8-oji. 

Kaip tik šią dieną Europos 
šalių visuomenė skatinama 
sveikai maitintis, daugiau 
sužinoti apie sveikos mity-
bos principus.

Iš tikrųjų visi esame girdė-
ję apie sveiką mitybą, maisto 
kaloringumą, baltymų, rieba-
lų bei angliavandenių reikš-
mę, tačiau ne visada pavyks-
ta laikytis sveikos mitybos 
principų. Daugelis įsitikinę, 
kad sveika mityba – brangi 
mityba. Tačiau daugiausia 
brangaus laiko užima patie-
kalų gamyba. O kai neteisin-
gai maitinamės, tai blogėja 
ir sveikata bei nuotaika, pri-
trūksta energijos, o blogiau-
sia –  atsiranda antsvoris ir 
nutukimas, kurie ir sudaro 
sąlygas įvairioms lėtinėms 
ligoms vystytis.

Kauno rajono savivaldy-
bės BĮ Visuomenės sveika-
tos biuro specialistė išmata-
vo susirinkusiųjų ūgį ir svorį, 
sudėtingesniu prietaisu nu-
statė raumenų masę, van-
dens ir raumenų kiekio san-
tykį bei antsvorį ar nutukimo 
laipsnį. Ne visiems šios žinios 
buvo malonios.

Vėliau paskaitą apie svei-
kos mitybos principus skaitė 
Lietuvos sveikatos universi-
teto lektorė, docentė Vilma 
Kriaučionienė.

Anot lektorės, sveika mi-
tyba priklauso nuo to, kiek 
žmogus suvartoja jam rei-
kalingų maisto medžiagų 
(baltymų, riebalų, anglia-
vandenių, vitaminų, skaidu-
lų, mineralinių medžiagų ir 
kt.). Jeigu tai atitinka svei-
kos mitybos principus, jeigu 
žmogus dar gyvena aktyvų 
fizinį gyvenimą, sportuoja, 
jo savijauta bus puiki. Tačiau 

Mokomės gyventi sveikai
dažnas (tai akivaizdžiai ma-
tosi) ne visai sąžiningai laiko-
si sveikos mitybos principų. 
O dėl to, ypač sulaukus vy-
resnio amžiaus, ir atsiranda 
antsvoris, nutukimas arba, 
priešingai, organizmo nuali-
namas. Liūdna, bet nutuku-
sių žmonių pasaulyje, taip 
pat ir Lietuvoje, vis daugėja. 

Mityba yra neatsiejama 
mūsų gyvenimo ir sveikatos 
dalis. Taisyklingai maitinda-
miesi mes galime sustiprinti 
savo sveikatą, išvengti dau-
gelio ligų, tačiau nesveika 
mityba gali sukelti ir daug 
nepageidaujamų rūpesčių. 
Jei žmogus šiandien jaučiasi 
visai sveikas, nors turi šiek 
tiek antsvorio, nežymiai pa-
didėjęs jo kraujo spaudimas 
ar cholesterolis, dar nereiš-
kia, kad jis nesusirgs rimto-
mis ligomis po 5–10 metų.

Kada žmogus turi susirū-
pinti savo sveikata ir sveika 
mityba? Kaip sakė lektorė, 
viskas prasideda labai anksti, 
dar mums negimus, būnant 
motinos įsčiose. Tada nuo 
mūsų nepriklausė, ką valgė 
motina, ar ji turėjo galimybę 
sveikai maitintis. Vaikystėje 
mes patys irgi dar nelabai 
galim pasirinkti, ką valgysi-
me. Tik jau vėliau, kai esame 
patys sau šeimininkai ir vis-
kas priklauso nuo mūsų, ga-
lime rinktis.

Jei žmogaus mityba atitiks 
organizmo fiziologinius po-
reikius, remsis sveikos mi-
tybos principais ir pagrin-
dinėmis taisyklėmis, ji bus 
ne tik sveika, bet ir suteiks 
žmogui sveikatos, padės ją 
išsaugoti.

V. Kriaučionienė aiškino, 
kaip turime maitintis nuo 
pat ryto. Žinoma, nebūtinai 
turime valgyti tik atsikėlę, tai 
galime padaryti daug vėliau. 
Bet visgi pusryčiai yra labai 

svarbūs, jie turi būti pagrin-
dinis dienos valgymas. Taip 
pat nėra ir stebuklingos va-
landos, kada turėtume pa-
skutinį kartą per dieną (va-
kare) pavalgyti. 

Kiekvienas turbūt žinome, 
kad pagrindinę mūsų mais-
to dalį turi sudaryti vaisiai 
ir daržovės. Labai svarbūs 
yra ir baltymai, riebalai bei 
angliavandeniai, be kurių 
organizmas tiesiog negalė-
tų funkcionuoti. Svarbu taip 
maitintis, kad būtume svei-
ki, energingi, gautume visų 
organizmui reikalingų me-
džiagų ir laiku išvengtume 
ligų. Pavasarį ir vasarą žmo-

gus turi vartoti daugiau dar-
žovių, įvairių salotų, priklau-
somai nuo sezono – uogų ir 
vaisių. Laukuose ir miškuose 
užaugusios uogos yra vertin-
gesnės.

Lektorė kalbėjo apie įvai-
rių grūdinių kultūrų, pieno 
produktų vartojimą, apie tai, 
kas skatina pasirinkti vienus 
ar kitus maisto produktus ir 
kodėl taip sunku keisti mi-
tybos įpročius.Šiuo metu vi-
suomenėje sklando kalbos 
apie pieno produktus. Vie-
nuose straipsniuose rašoma, 
kad tai vertingi produktai, 
kad jų reikia vartoti kasdien, 
kitoje literatūroje teigiama, 
kad vyresnio amžiaus žmo-
nėms jų vartoti nepataria-
ma. Kai tiek daug skirtingos 
informacijos, žmogui sunku 
susigaudyti, jis nežino, ko 
klausyti. Tik viena aišku – 

jeigu organizmas netoleruo-
ja pieno produktų, jų vartoti 
nereikia. Ta pati taisyklė ga-
lioja ir kalbant apie glitimo 
turinčius produktus.

Šio renginio dalyviai išgir-
do daug sveikos mitybos pa-
tarimų ir svarbiausias taisy-
kles, kaip išvengti labiausiai 
mūsų visuomenėje paplitu-
sių širdies ir kraujagyslių li-
gų, cukrinio diabeto, vėžinių 
susirgimų, osteoporozės bei 
kitų ligų. Lektorė išsamiai 
supažindino su rekomen-
duojamu pusryčių meniu, 
kuriame gausu įvairių košių, 
ir paaiškino, kokių patieka-
lų iš grūdinių kultūrų reikė-
tų vengti.

Lektorė taip pat pasakojo 
apie augalinės ir gyvulinės 
kilmės baltymus, kur jų ga-
lima rasti ir ką vartoti, kad 
mūsų organizmas būtų pa-
tenkintas, kiek galima ir rei-
kia suvalgyti kiaušinių, kurie 
įsisavinami 96-98 proc. 

Taip pat V. Kriaučionienė 
paaiškino, kad riebalai ga-
li blogieji ir gerieji, kas tai 
yra sočiosios ir nesočiosios 
rūgštys, paslėpti riebalai ir 
blogieji riebalai.

Lektorė priminė, jog patys 
turime atidžiai skaityti etike-
tes, kuriose yra nurodoma 
produkto sudėtis, kad galėtu-
me pasirinkti mažiau cukrų, 
riebalų turintį produktą, kad 
galėtume pasirinkti gaminį 
su daugiau skaidulų, daugiau 
mineralinių medžiagų, vita-
minų. Lektorė kalbėjo ir apie 
tai, kodėl svarbu valgyti žu-
vies, koks aliejus geriau tin-
ka salotoms, koks – kepimui. 
Tačiau svarbiausias rodiklis 
– tinkamas kiekis, svarbu 
nepiktnaudžiauti maistu. Bet 
koks maistas, kurio suvarto-
jama per daug – jau savaime 
yra blogai.Taip pat nereikia 
pamiršti judėjimo, sporto, 
pasivaikščiojimo ir išgerti 
pakankamai vandens.
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REKLAMA

Lenkijoje dėl planuotų atakų prieš 
musulmonus sulaikyti du asmenys
Lenkijoje buvo sulaikyti du „ekstremistinės grupuotės“ 
nariai, įtariami planavę sprogdinimus ir ginkluotas atakas 
prieš musulmonus. Pareigūnai šiuos asmenis sulaikė 
sostinėje Varšuvoje ir šiaurės vakariniame Ščecino mieste.

Nedarbas EBPO šalyse nekinta šešis 
mėnesius iš eilės
Nedarbas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO) šalyse rugsėjį šeštą mėnesį iš eilės 
laikėsi 5,2 proc. lygyje. Rugpjūtį nedarbo lygis smuko iki 
5,1 proc. ir buvo žemiausias nuo 1998 metų balandžio. 
Euro zonoje nedarbo lygis tebesudarė 7,5 procento.

prIE vYTAUTO kALNO

Nuo š. m. lapkričio 11 d. 
Birštono gyventojai ir ku-
rorto svečiai savo elektro-
mobilius galės įsikrauti ne-
mokamoje elektromobilių 
greito įkrovimo stotelėje, 
adresu B. Sruogos g. 23A, 
Birštone. 

Stotelė įrengta įgyvendi-
nant projektą „Elektromo-
bilių įkrovimo prieigų įren-
gimas Birštono mieste“, kuris 
buvo finansuojamas Euro-
pos regioninės plėtros fon-
do lėšomis. Pasibaigus šiam 
projektui,  Birštono savival-
dybė  penkis metus dar bus 
atsakinga už elektromobilių 
įkrovimo paslaugos teikimą 

pirmoji nemokama 
elektromobilių greito įkrovimo 
stotelė Birštone!

miesto gyventojams ir kuror-
to svečiams nemokamai.

Iki šių metų pabaigos pla-
nuojama įrengti dar vieną 
apšviestą įkrovimo stote-
lę su stogine, adresu Jauni-
mo g. 4.

Birštono savivaldybės in-
formacija

Nei apniukusi diena, nei 
įkyriai merkiantis lietus 
nesutrukdė Birštono klu-
bo „Viltis gyventi“ dalyvių 
išvykos į Trakų kraštą, kur 
jie aplankė Gojaus koplyčią, 
Užutrakio dvarą ir senąją 
Karališkąją kibininę.

Pirmiausia aplankėme Rū-
diškių seniūnijoje esančią 
Gojaus koplyčią. Turbūt ne-
daugelis Lietuvoje žino, kad 
Gojaus Dievo Motinos Ligo-
nių Sveikatos koplyčia yra 
Gojaus kaimelio širdis. Joje 
saugoma daug relikvijų. Svar-
biausios yra Dievo Motinos 
Ligonių Sveikatos paveiks-
las, garsėjantis savo stebu-
klingomis galiomis, iš kulkų 
padaryta monstrancija ir 200 
puslapių kaimo ir koplyčios 
istorijos metraštis. Kalbama, 

kelionė po Trakų kraštą
kad prie Gojaus koplyčios 
juntamas ypatingas sielos 
virpėjimas ir Dievo malonės 
dvelksmas, kuris skatina ti-
kėti Dievo gailestingumu. Įei-
nančius į koplyčią pasitinka 
Dievo Motinos Nekalto prasi-
dėjimo skulptūra. Monstran-

cija pagaminta iš Austrijos, 
Prūsijos, bei Rusijos kareivių 
kūnų išimtų kulkų. Pirmojo 
pasaulinio karo metais tėvas 
Vladimiežas dirbo vienuoly-
no ligoninėje, į kurią būda-
vo atvežami sužeisti kariai. 
Dvasininkas pradėjo rinkti 
iš sužeistų karių kūnų išim-
tas kulkas. Vėliau iš 88 kulkų 
buvo pagaminta ypatinga 36 
cm aukščio monstrancija.

Dar viena įdomi relikvija 
yra XVII amžiaus laikrodis. 
Ant jo tėvas Vladimiežas ran-

ka yra užrašęs: „Viena iš tų 
valandų gali būti tavo“. Mums 
labai pasisekė, nes atvykome 
kaip tik tuo laiku, kai koply-
čioje aukojamos šv. Mišios 
lenkų kalba. Didelį įspūdį pa-
liko kunigas, kuris Birštono 
onkologinių ligonių intenci-
jai dalį šv. Mišių aukojo lietu-
vių kalba. Po kunigo žodžių 
„Palinkėkime vieni kitiems 

ramybės“ jos linkėjome ne 
tik saviškiams, bet ir ten 
besimeldusiems lenkiškai 
kalbantiems žmonėms. Tai 
buvo žodžiai, ištarti ne vien 
lūpomis, bet tarsi padiktuoti 
iš širdies.

Vykdami į Užutrakio dva-
rą pakeliui užsukome į Tra-
kų baziliką.

Užutrakio dvare mūsų lau-
kė gidė Lina, kuri papasa-
kojo, kad dvaro sodyba įsi-
kūrusi pusiasalyje tarp Gal-
vės ir Skaisčio ežerų. Dvaro 

kompleksą įkūrė Juozapas 
Tiškevičius su žmona. Pagal 
lenkų architekto Juzefo Hu-
so projektą ant Galvės ežero 
kranto buvo pastatyti isto-
rizmo stiliaus rūmai. Parką 
suplanavo žinomas prancū-
zų kraštovaizdžio architek-
tas Fransua Andrė. Šiandien 
greta Lietuvoje augančių me-
džių ir krūmų rūšių tebeauga 
ir introdukuotos rūšys.

Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą dvaro sodyba buvo 
nacionalizuota. Po karo čia 
veikė KGB aukštų pareigūnų 
sanatorija, vėliau – pionierių 
stovykla. Dabar rūmai res-
tauruoti, gausiai lankomi tu-
ristų ne tik iš Lietuvos, bet ir 
užsienio. Šiandien Užutrakio 
dvaro sodyba – nacionalinės 
reikšmės kultūros pamin-
klas, valdomas ir tvarkomas 
Trakų istorinio nacionalinio 
parko direkcijos.

Padėkoję gidei Linai už iš-
samų pasakojimą nuvykome 
į senąją Karališkąją kibini-
nę, kurioje edukacijos me-
tu galėjome patys formuoti 
kibinus, o vėliau jais ir pasi-
vaišinti.

Dėkojame organizatorėms 
Angelei Kederienei ir Nijolei 
Dusevičienei už turiningą 
ekskursiją.

Ona Valerija Grybauskienė

Susitikimas su iliustracijų parodos autore

stasė
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Lapkričio 7-osios vakarą 
Birštono viešojoje biblio-
tekoje vyko Juozo Erlicko 
eilėraščių knygos „Bijau 
varlės“ iliustracijų parodos 
atidarymas ir susitikimas 
su jos autore Marija Smir-
novaite.

Visi žinome, kad J. Erlickas 
– ypatingas žmogus, tikras 
taiklaus žodžio meistras, tad 
buvo smalsu, kaip jauna dai-
lininkė sugebėjo „sutarti“ su 
jo eilėmis.

Pirmiausia M. Smirnovaitė 
susirinkusiesiems papasako-
jo, kad tai buvo įdomus dar-
bas ir net tam tikras iššūkis, 
kurį priėmė rimtai. Žinoma, 
reikėjo skaityti J. Erlicko eiles 

ir savaip pamatyti tai, apie ką 
jose kalbama, t. y. pamatyti 
vaizdu, ne tik išgirsti žodžiais 
ir patirti jausmais. Pasak dai-
lininkės, užsakymas ilius-

truoti J. Erlicko kūrybą buvo 
didelė intriga ir džiaugsmas. 
Iki tol ji daugiausia iliustruo-
davo vaikiškas knygeles, pie-
šė katinėlius ir zuikelius, o 
čia jau naujas ir įdomus ne-

tikėtumas. „Džiaugiausi, kad 
pasitaikė proga artimiau su-
sipažinti su J. Erlicko kūryba, 
nes prieš tai buvau skaičiusi 
nedaug jo kūrinių. J. Erlickas 

yra absoliutus filosofas, jo 
kūryboje – ne vien tik links-
mi, sarkastiški dalykėliai. Kai 
derinome eilėraščius rengia-
mai knygai, man į rankas pa-
teko ir aplankas su J. Erlicko 

piešiniais, kurie labai įtaigūs 
ir taiklūs, juokingi ir įdomūs. 
Tada ir pamaniau, kad būtų 
puiku ir juos įkomponuo-
ti į knygą.Taigi, sutarus su 
leidykla, buvo nutarta juos 
įtraukti į rengiamą knygą“, 
– pasakojo M. Smirnovai-
tė, kviesdama renginio da-
lyvius kartu apžiūrėti eks-
ponuojamus paveikslus ir 
pabandyti atspėti, kuriuose 
paveiksluose įkomponuo-
ti ir J. Erlicko piešiniai. Kai 
kuriems tai pavyko.

Kadangi iliustracijų par-
odos atidaryme dalyvavo 
nemažai J. Erlicko kūrybos 
gerbėjų, dailininkei teko 
įsiklausyti į susirinkusiųjų 
prašymus ne tik kalbėti apie 
iliustraciją, bet ir paskaityti 
iliustruotą eilėraštį.

Renginio metu norintys 
galėjo įsigyti M. Smirnovai-
tės iliustruotą J. Erlicko eilė-
raščių knygą „Bijau varlės“.
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Venecijoje didžiausias per 50 metų potvynis 
pareikalavo dviejų žmonių gyvybių
Veneciją antradienį vakare užliejus aukščiausiam per 
daugiau kaip 50 metų potvyniui žuvo du žmonės, o 
turistams teko bristi užtvindytomis gatvėmis ieškantis 
prieglobsčio.

Lietuvoje ir Ispanijoje dėl įtariamos 
prekybos žmonėmis sulaikyta 15 
žmonių
Lietuvoje ir Ispanijoje dėl įtariamos prekybos žmonėmis 
sulaikyta 15 žmonių. Lietuvoje antradienį sulaikyta 
13 asmenų, Ispanijoje – du. Visi sulaikytieji – Lietuvos 
piliečiai, gimę nuo 1973 iki 1998 metų.

prIE vYTAUTO kALNO

Tel. 8 604 80752 
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt

lEiDĖJaS:
UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, prienai
rEDakCiJa:
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, prienai.

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752
redakcija@naujasisgelupis.lt

iSSN 2538-9076
laikraščio priedas „prie Vytauto kalno“ leidžiamas nuo 2017 sausio 1 d..
priedas leidžiamas šeštadieniais kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis 
nemokamai arba prenumeruojamas atskirai.

KORESPONDENTĖ (BirŠToNo kraŠTaS)
Stasė aSipaVičiENĖ    tel. 8 604 80804
juronyte@gmail.com 

„Tele2“ kalėdos: kartu su planais akcijos telefonai iki 68 proc. 
pigiau, o kompiuteriai – nuo 99 Eur

„Tele2“ klientams Kalėdos 
jau prasidėjo – operatorius 
skelbia įspūdingas nuolaidas 
akcijos telefonams ir kompiu-
teriams su sutartimi įsigyti. 
Pasiūlymais pasinaudoti ga-
lima internetinėje svetainėje 
www.tele2.lt arba bet kuria-
me „Tele2“ salone.

„Norėjome, kad per šias šven-
tes mūsų klientai galėtų daugiau 
dėmesio skirti laikui su artimai-
siais, o ne rūpesčiams dėl kalė-
dinių pirkinių ir ypač – išlaidų. 
Todėl jau dabar paruošėme su-
taupyti padedančių pasiūlymų, 
kad Kalėdoms būtų galima pasi-
ruošti anksčiau ir ramiau“, – sakė 
Vaida Burnickienė, „Tele2“ par-
davimų direktorė.

Su „Tele2“ planais – akcijos 
išmanieji net iki 68 proc. pi-

giau!
Artėjančių švenčių proga, „Te-

le2“ paruošė ypatingų pasiūly-
mų, skirtų klientų pamėgtiems 
išmaniesiems įsigyti – nuolaidos 
akcijos telefonams siekia net iki 
68 proc.!

Pasiūlymai galioja telefonus 
įsigyjant kartu su neribotų po-
kalbių, SMS ir interneto planu 
(už 19,90 Eur/mėn.) ir sudarant 
24 mėn. sutartį. Beje, mėnesio 
įmokos už pasiūlyme dalyvau-

jančius telefonus prasideda tik 
nuo  2,16 Eur –  taigi, belieka 
tik išsirinkti savo svajonių iš-
manųjį.  

O rinktis tikrai yra iš ko – pa-
siūlyme dalyvauja skirtingų ir 
pasaulyje pripažintų gamintojų 
modeliai. Vienas tokių – ketur-
guba  pagrindine kamera išsiski-
riantis „Huawei P30 Pro“. Dabar 
šį itin lengvą, vos 165 gramus 
sveriantį, ryškių spalvų išma-
nųjį su 128 GB vidine atmintine 
įsigyti galima itin patraukliomis 
sąlygomis. 

Šventiniais „Tele2“ pasiū-
lymais itin džiaugtis turėtų ir 
„Samsung“ gerbėjai. Vos šiais 
metais pristatytą išskirtinio di-
zaino modelį „Galaxy S10“ da-
bar taip pat galima įsigyti žymiai 
pigiau. Beje, šį telefoną rinktis 
turėtų daug fotografuojantys 
– gamintojo teigimu, jo atmin-
ties užteks daugiau nei 50 tūkst. 
nuotraukų saugojimui.

Mažiausiai pinigų išleis iš visų 
pasiūlyme dalyvaujančių tele-
fonų pasirinkę „Xiaomi Mi A3“ 
modelį. Šiame trigubą kamerą 
ir ištvermingą bateriją turinčia-
me išmaniajame buvo įdiegtas 
ir dirbtinis intelektas – tai reiš-
kia, kad įrenginio procesorius 
susitvarkys su visomis jam skir-

tomis užduotimis ir veiks itin 
sklandžiai.

Be to, šiuos ir kitus telefonus 
žymiai pigiau įsigyti galima ir su 
kitais mokėjimo planais – terei-
kia užsukti į artimiausią saloną 
ar tinklapį www.tele2.lt ir išsi-
rinkti labiausiai tinkantį pasiū-
lymą sau bei artimiesiems. 

Ir tai dar ne viskas. Jei artėjan-
čių Kalėdų proga šeimos narius 
ketinate nustebinti išmaniuoju 
įrenginiu – taip pat skubėkite į 
operatoriaus saloną arba inter-
netinę parduotuvę. Nuo ausi-
nių, kolonėlių iki roboto siurblio 
– „Tele2“ siūlo ne tik platų šių 
įrenginių asortimentą, bet ir iki 
30 proc. siekiančias nuolaidas 
jiems įsigyti. 

Apie visus pasiūlyme daly-
vaujančius išmaniųjų telefonų 
ir įrenginių modelius, nuolaidų 
sąlygas, mokesčius ir taisykles 
daugiau sužinosite www.tele2.lt,  
„Tele2“ salonuose ar paskambi-
nus 117. Akcijos laikas bei įren-
ginių kiekis – riboti. 
Kartu su „Tele2 Laisvu inter-
netu“ – kompiuteriai tik nuo 

99 Eur
Staigmenų paruošta ir dau-

giau. Artimuosius ketinantys 
nustebinti nauju nešiojamu 
kompiuteriu, jau dabar gali pasi-

naudoti ankstyvais „Tele2“ kalė-
diniais pasiūlymais – kainos pra-
sideda tik nuo 99 Eur! 

Pasiūlymai galioja kompiu-
terius įsigyjant kartu su „Tele2 
Laisvo interneto“ neribotu pla-
nu (už 18,90 Eur/mėn) ir suda-
rant 24 mėn. sutartį. Ilgai laukti 
neverta – mėnesio įmokos už 
pasiūlyme dalyvaujančius kom-
piuterius prasideda vos nuo 
3,08 Eur. 

Didžiausia nuolaida šiuo me-
tu taikoma „Acer Aspire 3“ mo-
deliui. Lengvas ir lankstus nešio-
jamasis kompiuteris tinka tiek 
darbui, tiek mokslams. Juo itin 
patogu naudotis, todėl šį mode-
lį ypač verta rinktis kaip pirmąjį 
nesudėtingą kompiuterį.  

Suklusti turėtų ir svajojantys 
apie stilinguosius „Apple“. Pa-
siūlyme dalyvauja dviejų – 128 
GB ir 256 GB – talpų gaminto-
jo kompiuteriai „MacBook Air 
13“. Jie išsiskiria savo patogiu ir 
intuityviu valdymu, nepriekaiš-
tingu garsu bei neįtikėtinai ryš-
kiu ekranu.

Besižvalgantiems gamintojo 
„Lenovo“ kompiuterių – rinktis 
taip pat yra iš ko. Viliojančios 
nuolaidos taikomos  dviem šio 
gamintojo modeliams. „Yoga 
530“ rinktis turėtų ieškantys 
ypač lengvo ir prie individualių 
poreikių prisitaikančio kom-
piuterio – juk jis lankstosi net 
360 laipsnių kampu. Tuo tar-
pu modelis „V130“ yra skirtas 
tiems, kurie žvalgosi ne tik pa-
togaus nešiotis kartu, bet ir iš-
tvermingos baterijos kompiu-
terio – pilnai įkrauta ji tarnauja 
net 6 valandas.

Apie visus pasiūlyme dalyvau-
jančius kompiuterių modelius, 
nuolaidų sąlygas, mokesčius ir 
taisykles sužinosite www.tele2.
lt, „Tele2“ salonuose ar paskam-
binus 117. Akcijos laikas bei 
įrenginių kiekis – riboti.  

Mielos moterys, prieš gražiausias metų šventes kviečiame prisijungti prie 
prasmingos ir moteriškos iniciatyvos „padovanok suknelę“

Kviečiame padovanoti Jūsų 
šiuo metu nebenešiojamas 
(nebetinkamo dydžio, atsi-
bodusias, bet vis dar gražias 
ir tvarkingas) sukneles, bate-
lius, papuošalus bei pradžiu-
ginti Birštono moteris.

Sukneles ir aksesuarus iki 
gruodžio 4 d. galite nešti į Birš-
tono savivaldybės tarybos prii-
mamąjį (201 kab.). 

Gruodžio 5 d. 17.30 val. lauk-
sime Jūsų renginyje, kuris įvyks 

Birštono kultūros centro fojė 
(Jaunimo g. 4). Atsineškite šven-
tinę nuotaiką, moterišką geru-
mą ir nepamirškite pasikviesti 
savo šeimos narių ar draugių.

Renginio metu moterims bus 
padovanotos suknelės, prie jų 
derantys bateliai, papuošalai 
ir kiti rėmėjų prizai. Vizažis-
tės, stilistės patars dalyvėms ir 
padės sukurti bendrą šventinį 
įvaizdį. Dalyvių lauks profesi-
onali fotosesija! Jūsų vaikučiais 

bus pasirūpinta – jie laiką sma-
giai leis tam skirtoje pramogų 
erdvėje.

Norinčios ne tik dovanoti su-
kneles, bet ir jomis pasipuoš-
ti ir kad Jums būtų sukurtas 
įvaizdis, stilius baigiamojo va-
karo metu, registruokitės tel.  
(8 319) 62 830.

Šventes pasitikime gražios!
Renginio globėja – Birštono 

savivaldybės merė Nijolė Dir-
ginčienė. 
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REKLAMA

Prancūzijos Polinezijoje dėl kanapių 
sulaikytas „Cirque du Soleil“ įkūrėjas
Garsiausio pasaulyje cirko „Cirque du Soleil“ įkūrėjas 
milijardierius Guy Laliberte (Gi Lalibertė) buvo sulaikytas 
Prancūzijos Polinezijoje dėl įtarimų, kad jis savo privačioje 
saloje Ramiojo vandenyno pietuose augina kanapes.  
Kanadietis verslininkas pats pasidavė policijai.

Ministras vakarieniavo už Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos lėšas
Susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius spalį Abu 
Dabyje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, dalyvavęs 
pasauliniame kelių kongrese, vakarieniavo už Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos lėšas. Už devynių asmenų 
vakarienę sumokėta 713 eurų.

REKLAMA

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Daiktų 
istorijos 07:00 Mūšio lau-
kas 07:25 Mikis Matso-
nas ir slaptas sąmokslas  
09:00 labas rytas, lie-
tuva 09:30 Žinios 12:00 
pasaulio dokumentika. 
premjera. rudieji lokiu-
kai ir aš  12:55 pasaulio 
dokumentika. Neįtikėti-
nos gyvūnų draugystės 
4  13:50 Džesika Flečer 
9  15:28 loterija „keno 
loto” 15:30 Žinios. orai  
15:45 Sveikinimų kon-
certas 17:30 Žinios. Spor-
tas. orai  18:00 langas į 
valdžią 18:30 Vakaras su 
Edita 19:30 Stilius 20:25 
loterijos „keno loto” ir 
„Jėga” 20:30 panorama 
20:52 Sportas 21:00 Šok 
su žvaigžde 23:10 Mak-
sas  00:05 Nevykėliai po 
priedanga  01:55 pasau-
lio dokumentika. Mėly-
noji planeta iš arti. Su-
grįžimas 02:50 pasaulio 
dokumentika. Serengetis  
03:45 Šventadienio min-
tys 04:15 puaro   

06:45 Tomo ir Džerio 
šou (1) 07:10 Zigis ir ry-
klys (1) 07:35 Šaunu-
sis Skūbis-Dū (9) 08:05 
ponas Bynas (14) 08:35 
Tomo ir Džerio nuotykiai 
(11) 09:05 Beprotiškos 
melodijos (2) 09:30 ki-
No pUSryčiai kung Fu 
triušis. Ugnies valdovas 
11:25 pelenės istorija. 
Jei batelis tiks 13:15 Įsi-
mylėti per dvi savaites 
15:20 Seni bambekliai 2 
17:25 kelionių panorama 
17:55 Gyvūnų pasaulis 
18:30 Žinios 19:20 Spor-
tas 19:27 orai 19:30 SU-
pErkiNaS Madagaskaras 
2 21:15 karštas plienas 
23:30 Traukinys į Holivu-
dą 01:35 laiko patrulis 

TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 
ančiukų istorijos 1, 7 
07:00 Vėžliukai nindzės 
1, 12 07:30 aladinas 1, 
138 08:00 ančiukų isto-
rijos 1, 8 08:30 Virtuvės 
istorijos 10, 11 09:00 Gar-
du Gardu 8, 11 10:00 Būk 
sveikas! 2, 11 10:30 pen-
kių žvaigždučių būstas 7, 
11 11:00 Misija: dirbame 

sau 3, 9 11:30 Mano pi-
nigai 1, 3 12:00 Geležinis 
Vilis  14:10 ponia Daut-
fajė   16:45 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis 9 18:30 
TV3 žinios 320 19:17 TV3 
sportas 1 19:22 TV3 orai 
320 19:25 Eurojackpot 46 
19:30 Turtuolis vargšas 2, 
11 21:00 pokerio princesė  
23:55 paradaisas   01:35 
laiko kilpa   03:35 rezi-
dentas 2, 12 

BTV
06:30 laba diena 07:00 
oplia! 07:30 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas (44) 08:30 oplia! 
09:00 Sveikatos kodas 
09:30 Sveikatos kodas 
televitrina 10:00 lietu-
vos Hipokratas 10:40 
afrika. Mirtinai pavojin-
gi (5) 11:40 Ekstrema-
lūs išbandymai (15,16) 
12:50 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos (3) 
13:55 anthonis Bourdai-
nas. Nepažįstami kraštai 
(4) 14:55 Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsa-
kas (45) 15:55 pavojingi 
kaimynai (13) 17:00 Bet-
safe–lkl čempionatas. 
rytas - CBet 19:30 Muzi-
kinė kaukė 22:05 MaNo 
HEroJUS Mirtinas ginklas 
2 00:25 aŠTrUS kiNaS 
Galutinis tikslas 3 

05:10 atliekų kultūra 
05:50 kaimo akademija 
06:10 „pasaulis iš vir-
šaus“ (5/3) 06:35 „pa-
saulio turgūs“ (2) 07:03 
programa 07:04 TV par-
duotuvė 07:20 „TV Eu-
ropa pristato. Vyrų šešė-
lyje“ (3,4) 08:30 Nauja 
diena 09:00 Bušido rin-
gas. Tarptautinis turny-
ras „BUSHiDo kok 2019” 
09:30 krepšinio pasau-
lyje su V 10:00 Vantos 
lapas 10:30 „pone prezi-
dente” (1/10,11,12) 12:00 
„Detektyvas linlis“ (3) 
14:00 Gyvenimas 15:00 
laikykitės ten su andriu-
mi Tapinu. N-7. 16:00 
Žinios 16:28 orai 16:30 
kryptys lT 17:00 laiky-
kitės ten 18:00 Žinios 
18:28 orai 18:30 „TV Eu-
ropa pristato. Vyrų šešė-
lyje“ (3) 19:00 „Moterų 
daktaras“ (3/19) 20:00 
Žinios 20:28 orai 20:30 
oponentai 21:00 kitoks 
pokalbis su Edvardu Žič-
kumi 22:00 Viralas 22:30 
Žinios 22:58 orai 23:00 
laikykitės ten. pokal-
biai. M 00:00 „Moterų redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

ŠEŠTaDiENiS 
lapkričio

16
daktaras“ (3/19) 01:00 
„pagrindinis įtariamasis“ 
(5/2) 03:00 „pasaulis iš 
viršaus“ (5/3) 03:20 Vi-
ralas 03:40 kitoks po-
kalbis su Edvardu Žičkumi 
04:40 Gyvenimas 05:40 
kryptys lT 

1
06:35 akloji (52) 07:05 
pragaro katytė (3) 08:05 
Daktaras ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (86) 
09:05  Tėvas Motie -
jus (26) 10:40 Būrėja 
(29,30,31) 12:25 klasi-
kiniai kepiniai. anos ol-
son receptai (34) 12:55 
akloji (53,54,55) 14:30 
Sveikatos namai 15:30 
Sveikatos namai televi-
trina 15:45 Širdele ma-
no (224,225) 17:45 akloji 
(2,3) 18:50 Būrėja (65,66) 
20:00 Detektyvė rizoli 
(3) 21:00 Chaoso teorija 
22:55 Melo pinklės 01:25 
kriminalinė Maskva (1,2) 
03:05 Stokholmo re-
kviem. kraujo ryšys   

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 klau-
simėlis 06:20 Žagarės 
vyšnių festivalis 2015. 
koncertuoja „Colours of 
bubbles” 07:20 auksinis 
protas 08:30 Unikalios 
mamos 09:00 Skren-
dam 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 
pasaulio dailiojo čiuoži-
mo taurės varžybos. rusi-
jos „Didysis prizas” 14:20 
Mano tėviškė. povilas 
Višinskis 14:40 pasaulio 
dailiojo čiuožimo taurės 
varžybos. rusijos „Didy-
sis prizas” 16:15 klau-
simėlis 16:30 pasaulio 
dailiojo čiuožimo taurės 
varžybos. rusijos „Didy-
sis prizas” 18:20 arTS21 
18:45 pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžy-
bos. rusijos „Didysis pri-
zas” 20:00 Mūšio laukas 
20:30 panorama 20:52 
Sportas. orai 21:00 kino 
žvaigždžių alėja. auksinė 
akis  23:05 Sostinės die-
nos 2019 00:00 FiFa U-17 
pasaulio vaikinų futbolo 
čempionatas 02:00 kino 
žvaigždžių alėja. auksinė 
akis  04:05 Šventadie-
nio mintys 04:30 Duo-
kim garo!

 
06:00 lietuvos respu-
blikos himnas 06:05 
Nacionalinė ekspedici-
ja 07:00 Šventadienio 
mintys 07:30 klausimė-
lis 08:00 Tėčio reikalai 
08:30 ryto suktinis su 
Zita kelmickaite 09:00 
Hanso kristiano anderse-
no pasakos  10:00 Gus-
tavo enciklopedija 10:30 
lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 11:30 Mūsų gyvū-
nai 12:00 pasaulio doku-
mentika. premjera. Mė-
lynoji planeta iš arti. Su-
grįžimas 12:55 pasaulio 
dokumentika. premjera. 
Serengetis  13:45 pua-
ro  15:28 loterija „keno 
loto” 15:30 Žinios. orai  
15:50 Tarptautinės drau-
giškos futbolo rungtynės. 
lietuva – Naujoji Zelan-
dija. Tiesioginė translia-
cija  18:00 Duokim ga-
ro! Muzikinės varžytuvės 
19:30 Savaitė 20:25 lote-
rijos „keno loto” ir „Jėga” 
20:30 panorama 20:52 
Sportas 21:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis” 21:30 
Bloga mergaitė. Vaidybi-
nis serialas 22:30 Spec 
00:05 Nevykėliai po prie-
danga.Veiksmo komedija 
01:55 pasaulio dokumen-
tika. Mėlynoji planeta iš 
arti. Sugrįžimas  02:50 
pasaulio dokumentika. 
Serengetis.kova už būvį  
03:45 Šventadienio min-
tys 04:15 puaro 

06:45 Tomo ir Džerio šou 
(2) 07:10 Zigis ir ryklys (2) 
07:35 Šaunusis Skūbis-Dū 
(10) 08:05 ponas Bynas 
(15) 08:35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai (12) 09:00 Svei-
katos namai 09:55 kiNo 
pUSryčiai Tomas ir Džeris. 
Sugrįžimas į ozo šalį 11:35 
ponas Bynas (2) 12:05 
kosminis krepšinis 13:50 
Bukas ir bukesnis. kai Ha-
ris sutiko loidą 15:35 poli-
cijos akademija 4. Civiliai 
patruliai 17:20 Teleloto 
18:30 Žinios 19:20 Spor-
tas 19:27 orai 19:30 Tar-
zanas. Džiunglių legenda 
21:45 prEMJEra pakelei-
viai 00:05 Grobis 01:50 
karštas plienas 

TV3
05:45 Televitrina 3 07:00 

Vėžliukai nindzės 1/13s. 
07:30 aladinas 1/139s. 
08:00 ančiukų istorijos 
1/9s. 08:30 Svajonių ūkis 
6/9s. 09:00 la Maistas 
1/11s. 10:00 pasaulis pa-
gal moteris 8/11s. 11:00 
Svajonių sodai 15/9s. 
12:00 lobių planeta 13:55 
raganaitės 17:30 Visi mes 
žmonės 3/11s. 18:30 TV3 
žinios 321 19:22 TV3 spor-
tas 1 19:27 TV3 orai 321 
19:30 X Faktorius 7/11s. 
22:00 profesionalai 00:25 
Žvaigždžių karai. Galia 
nubunda 02:50 pokerio 
princesė  

BTV
06:30 lietuvos galiūnų 
čempionato finalas. Šila-
lė 07:30 Muchtaro sugrį-
žimas. Naujas pėdsakas 
(45) 08:30 Tauro ragas 
09:00 Galiūnai. pasaulio 
taurė. kaunas 10:05 Va-
rom! (9) 10:40 afrika. Mir-
tinai pavojingi (6) 11:40 
Ekstremalūs išbandymai 
(17,18) 12:50 Džeimio ir 
Džimio kulinarinės dvi-
kovos (4) 13:55 anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai (5) 14:55 Much-
taro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (46) 15:55 Nu-
sikaltimų tyrėjai (1) 17:00 
Betsafe–lkl čempionatas. 
pieno žvaigždės - Žalgi-
ris 19:30 Tiltas (19,20) 
21:45 prEMJEra Narko-
tikų prekeiviai (1) 23:00 
Gyvi numirėliai (6) 00:10 
Baudėjas 02:25 Galutinis 
tikslas 3  

07:03 programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „Glu-
chariovas“ (3/1) 08:30 
kaimo akademija 09:00 
2019m. “F-1” čempionato 
JaV Gp apžvalga 10:00 
Šiandien kimba 11:00 
atliekų kultūra 11:30 
krepšinio pasaulyje su V 
12:00 „pagrindinis įtaria-
masis“ (6/1) 14:00 kitoks 
pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 15:00 Skyrybos 16:00 
Žinios 16:28 orai 16:30 
„24/7“ 17:30 oponentai 
18:00 Žinios 18:28 orai 
18:30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ (4) 19:00 
„Moterų daktaras“ (3/20) 
20:00 Žinios 20:28 orai 
20:30 #NeSpaudai 21:30 
„24/7“ 22:30 Žinios 22:58 
orai 23:00 laikykitės ten. 
pokalbiai. V 00:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/20) 01:00 
„Detektyvas linlis“ (3) 
03:00 „pasaulis iš viršaus“ 

(5/4) 03:20 oponentai 
03:40 „24/7“ 04:40 kitoks 
pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 05:40 Mano vieta 

1
07:10 akloji (56) 07:40 
pragaro katytė (4) 08:40 
Daktaras ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (87) 
09:40 Tėvas Motiejus 
(1) 10:50 Būrėja (32,33) 
12:00 klasikiniai kepiniai. 
anos olson receptai (35) 
12:30 Džino viešnagė ita-
lijoje (3) 13:00 Gaminame 
namie su reičele alen (7) 
13:30 Sveikinimai 15:45 
Širdele mano (226,227) 
17:45 akloji (4,5) 18:50 
Būrėja (67,68) 20:00 De-
tektyvė rizoli (4) 21:00 
SNoBo kiNaS omaras 
23:25 pačiūžomis į šlovę 
01:10 Melo pinklės 03:20 
Chaoso teorija 

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Sosti-
nės dienos 2019. Daddy 
Was a Milkman. 07:05 
Žagarės vyšnių festivalis 
2015 07:45 krikščionio žo-
dis. programa apie lietu-
vos stačiatikių ir sentikių 
bendruomenių dvasinius 
kelius 08:00 kelias. pro-
grama apie tradicines pro-
testantų bendruomenes 
lietuvoje 08:30 kultūrų 
kryžkelė. Menora 09:00 
pasaulio lietuvių žinios 
09:30 linija. Spalva. For-
ma. programa apie dailę. 
10:00 atspindžiai. pavel-
do kolekcija 10:30 litera-
tūros pėdsekys. progra-
ma apie lietuvos įtaką 
pasaulio kūrėjams. 11:00 
aušros Vartų atlaidai. Šv. 
Mišių tiesioginė translia-
cija. 12:30 Mokslo sriuba 
13:00 Euromaxx 13:30 
Brandūs pokalbiai 14:00 
pasaulio dailiojo čiuožimo 
taurės varžybos. rusijos 
„Didysis prizas“. Tiesiogi-
nė transliacija iš Maskvos 
16:30 Veranda. programa 
apie aplinkos estetiką 
17:00 Stilius 17:55 kultū-
ringai su Nomeda 18:50 
Mūsų miesteliai. lenki-
mai. 1 d 19:40 Dauntono 
abatija 6. Serialas 20:30 
panorama  20:52 Sportas. 
orai 21:00 Skambantys 
pasauliai su Nomeda kaz-
laus 21:55 Viii tarptautinis 
M. k. čiurlionio pianistų ir 
vargonininkų konkursas. 
pianistų konkurso finalas. 
2 d 23:45 Smegenų pa-
slaptys. polis Sezanas 

SEkMaDiENiS 
lapkričio

17 HoroSkopaS
lapkričio 18-24 d.

AKTORIUS, REžISIERIUS 
AIDAS GINIOTIS

 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)

Būkite šią savaitę itin dėmesingas. Gali 
būti bandoma įvelti jus į neaiškius rei-
kalus. Pagalvokite apie teisinius daly-
kus. Ar tikrai verta rizikuoti? Laikas jūsų 
pusėje, verčiau luktelėkite, kol padėtis 
išaiškės. Savaitgalį pasistenkite išmesti 
iš galvos visus savaitės darbus ir tiesiog 
gerai pailsėti.

 JaUTiS 
(04.21-05.21)

Kad ir ko šią savaitę imsitės, darbai 
degte degs jūsų rankose. Pasistenkite, 
kad ir viršininkas tai pastebėtų. Jūs už-
sitarnavote patikimo žmogaus vardą ir, 
labai galimas daiktas, tai atsilieps jūsų 
karjerai. Labai atsargiai leiskite pinigus 
- galite net nepastebėti, kaip išlaidos vir-
šys pajamas.

 DVyNiai 
(05.22-06.21)

Būkite protingas! Tikrai nieko nenutiks, 
jei dabar atsisakysite idėjos, kurios tvir-
tai laikėtės - iš tiesų ji visiškai niekam 
tikusi. Antroje savaitės pusėje galima 
emocinė krizė šeimoje. Neapgalvoti, im-
pulsyvūs žodžiai ar veiksmai gali turėti 
ilgalaikių nepageidautinų padarinių.

 VĖŽyS 
(06.22-07.22)

Ko gera, savaitė prasidės nekaip, bet 
nuo vidurio smulkios nesėkmės gali 
atnešti didelę sėkmę, kad ir kaip pa-
radoksaliai tai skambėtų. Jei turite ką 
parodyti, nesivaržykite užeiti pas vir-
šininką. Perdėtas kuklumas nepadės 
kopti karjeros laiptais. Savaitgalį im-
kitės iniciatyvos susitikti su seniai ne-
matytu bičiuliu.

 liŪTaS 
(07.23-08.21)

Tuščias reikalas šią savaitę eiti prieš sro-
vę. Jausite nenumaldomą poreikį gilin-
tis į nepažįstamas sritis. Labai tikėtini 
dideli finansiniai pokyčiai, bet nebūtinai 
į blogąją pusę. Savaitės pradžioje pasi-
rūpinkite sveikata, o savaitgalį viso jū-
sų dėmesio pareikalaus šeimos reikalai. 

Paštu galite sulaukti gerų naujienų.

 MErGElĖ 
(08.22-09.23)

Pirmoje savaitės pusėje pagaliau įvyks 
ilgai laukti pokyčiai tarnyboje, deja, jie 
tikriausiai nuvils. Jūsų elgesys gali būti 
pernelyg impulsyvus ir neapgalvotas, 
vis dėlto trečiadienį turėsite progą su-
sitaikyti su žmogumi, su kuriuo susi-
pykote praeitą savaitę. Neskaičiuokite, 
o juo labiau neleiskite dar neuždirb-
tų pinigų.

 SVarSTyklĖS 
(09.24-10.23)

Savo asmeniniams reikalams šią savaitę 
turėtumėte teikti pirmenybę. Savaitės 
viduryje netramdykite impulso impro-
vizuoti ką nors beprotiško. Tam turėsite 
pakankamai teigiamos energijos ir sė-
kmės. Savaitgalį sutrikęs galite pasielg-
ti kvailai ir neapgalvotai. Nežinomybės 
baimė privers priimti sprendimą nė ne-
išsiaiškinus, kas iš tiesų vyksta.

 SkorpioNaS 
(10.24-11.22)

Visą savaitę akivaizdžiai laikysite vade-
les savo rankose. Jūs jaučiatės neįtikėti-
nai energingas ir tikitės, kad kiti jaučiasi 
taip pat. Bent retkarčiais pagalvokite, ar 
ne per daug reikalaujate iš kitų. Jei gerai 
žinote, kokio daikto jums reikia, savai-
tės pradžioje drąsiai eikite į parduotu-
ves - pirkinys bus sėkmingas.

 ŠaUlyS 
(11.23-12.22)

Vieno susitikimo metu šią savaitę bus 
vėl prisiminta sena bjauri istorija. Kal-
bėkite apie ją tik tiek, kiek yra būtina. 
Paskalos, kuriomis ji apipinta, ir taip jau 
viską komplikuoja. Karjeros reikalai pa-
galiau pajudės į priekį, nors iš pradžių 
ir patirsite stresą.

 oŽiaraGiS 
(12.23-01.20)

Savo sumanymui privalote gauti tam 
tikrų svarbių asmenų pritarimą. Sa-
vaitės viduryje pokalbio metu turėsite 
gerai paprakaituoti, kad surastumė-
te įtikinamų žodžių. Juk jums įdomus 
dalykas turi pasirodyti patrauklus ir 
kitiems. Finansiniai reikalai klostysis 
ne per geriausiai, bet viską atpirks ma-
lonus bendravimas su senais bičiuliais 
savaitgalį.

 VaNDENiS 
(01.21-02.18)

Pagaliau pamažu, tačiau patikimai paju-
site ateinančias permainas. Nežiopsoki-
te ir nesėdėkite sudėjęs rankų, imkitės 
iniciatyvos. Šią savaitę pagaliau pasitai-
kys proga išsiaiškinti santykius, jau se-
nokai jus slegiančius. Turėtų palengvėti. 
Pats laikas planuoti atostogas.

 ŽUVyS 
(02.19-03.20)

Nesėkmė savaitės pradžioje jus taip pa-
veiks, kad neišvengiamai būsite labai 
suirzęs. Tačiau savo širdgėlą ir pyktį iš-
lieti ant partnerio taip pat būtų ne pati 
geriausia išeitis. Pirmiausia pasistenki-
te susitarti su savimi.



1� ŠEŠTADIENIs, 
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Rusija elektros eksportą padidino 13 proc.
Rusija elektros energijos per tris šių metų ketvirčius 
eksportavo 13 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai 
– 14,4 mlrd. kilovatvalandžių (kWh), pranešė Federalinė 
muitinė. Beveik visas eksportas teko ne NVS šalims. 
Finansine išraiška visas eksportas išaugo 19,1 proc. iki 665 
mln. JAV dolerių.

Paskubinęs balsavimą dėl nepasitikėjimo 
V. Pranckietis veikė savo naudai
Paskubinęs balsavimą dėl nepasitikėjimo Seimo 
pirmininkas Viktoras Pranckietis veikė asmeniniais 
interesais, konstatavo Seimo Etikos ir procedūrų 
komisija (EPK). Tokią išvadą komisija trečiadienį priėmė 
šešiais valdančiųjų balsais prieš tris opozicijos atstovus.

REKLAMA

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:02 labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios. 
orai. 09:20 Senis 10:25 
Štutgarto kriminalinė po-
licija 3  11:10 komisaras 
reksas 12:00 Beatos virtu-
vė 13:00 klauskite daktaro 
13:58 loterija „keno loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. orai. 
14:20 laba diena, lietuva 
16:35 kūrybingumo mo-
kykla. asmenybės kūrybin-
gumo paieškos ir lavinimo 
ugdymas 16:45 premjera. 
ponių rojus  17:30 Žinios. 
Sportas. orai 18:00 kas 
ir kodėl?  18:30 klauskite 
daktaro 19:30 Vartotojų 
kontrolė 20:25 loterija „ke-
no loto“.” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. orai. 21:29 lote-
rija „Jėga“.” 21:30 lrT foru-
mas 22:30 Dviračio žinios 
23:00 premjera. Tikrasis 
genijus  23:45 komisaras 
reksas  00:30 klausimė-
lis 01:00 lrT radijo žinios 
01:05 Savaitė 02:00 lrT 
radijo žinios 

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1196,1197,1198) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(3) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (73,74) 09:55 
Gyvūnų pasaulis 10:25 
rozenheimo policija (17) 
11:25 kk2 penktadienis 
13:00 paskolinta meilė (86) 
14:00 Našlaitės (118) 15:00 
Svajoklė (118) 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 (44) 
21:30 Žinios 22:20 Sportas 
22:27 orai 22:28 Telefoninė 
loterija 1634 22:30 Vakaro 
SEaNSaS Viešpatavimas 
00:50 akloji zona (1) 01:45 
pakeleiviai 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuo-
tės meistrai 4/424s. 06:55 
čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą 1/155s. 07:25 kem-
piniukas plačiakelnis 1/64s. 
07:55 Svajonių sodai 9 
(kart.) 08:55 Meilės sū-
kuryje 3182 10:00 Mei-
lės simfonija 1/96,97s. 
12:00 atsargiai! Merginos 
1/17,18s. 13:00 pažadėtoji 

7/2222,2223,2224,2225s. 
15:00 Simpsonai 29/5,6s. 
16:00 TV3 žinios 229 16:25 
TV3 orai 229 16:30 TV pa-
galba 14/55s. 18:30 TV3 ži-
nios 322 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 322 19:30 
Namas 2/12s. 20:30 Mote-
rys meluoja geriau 12/39s. 
21:00 TV3 vakaro žinios 183 
21:52 TV3 sportas 1 21:57 
TV3 orai 183 22:00 kobra 
11 23/12s. 23:00 karaliaus 
vardu 2. Du pasauliai 01:00 
rezidentas 2/13s. 01:50 
amerikiečiai 5/13s. 02:50 
Ekstrasensai tiria 6/103s. 
04:20 kobra 11 23/12s. 
(kart.) 05:10 atsargiai! Mer-
ginos 1/17,18s.  

BTV
06:00 CSi. Majamis (20) 
06:55 Mano virtuvė geriau-
sia (43) 08:25 Stoties poli-
cija (16) 09:25 paskutinis 
faras (19) 10:20 Daktaras 
richteris (12) 11:30 Nusi-
kaltimų tyrėjai (1) 12:35 Vi-
sa menanti (7) 13:35 Mano 
virtuvė geriausia (44) 14:55 
Stoties policija (17) 16:00 
paskutinis faras (20) 17:00 
info diena 17:30 Dakta-
ras richteris (13) 18:35 
CSi. Majamis (21) 19:30 
privatus detektyvas Ma-
gnumas (18) 20:30 oplia! 
21:00 2012 00:10 Mirtinas 
ginklas 2 02:20 Narkotikų 
prekeiviai (1)

06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 krepši-
nio pasaulyje su V 07:00 
Šiandien kimba 08:00 
„24/7“ 09:00 apie tave 
10:00 Gyvenimas 11:05 
„prokurorai” (1/19) 12:40 
Skyrybos 13:45 TV parduo-
tuvė 14:00 Nauja diena 
14:30 Nauja diena 15:00 
laikykitės ten 16:00 repor-
teris 16:48 Sportas 16:58 
orai 17:00 2019m. „F-1“ 
čempionato Brazilijos 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. 2019. N-
7. 22:00 „pone preziden-
te” (1/12) 22:30 reporteris 
23:20 Sportas 23:25 orai 
23:30 Delfi dėmesio cen-
tre 00:00 kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi 01:00 
2019m. „F-1“ čempiona-
to Brazilijos Gp apžvalga. 
02:10 „pone prezidente” 
(1/12) 02:30 „prokurorai” 
(1/19) 03:30 reporteris 
04:00 Sportas 04:08 orai redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

pirMaDiENiS 
lapkričio

18
04:10 Nauja diena 04:30 
Nauja diena 04:50 opo-
nentai 05:10 Gyvenimas  

1
06:00 Tabatos salonas 
(1) 06:55 Tėvas Motiejus 
(13) 08:05 Neklausk mei-
lės vardo (222,223) 09:05 
Meilės sparnai (101) 10:05 
akloji (2,57) 11:10 Būrėja 
(34,65) 12:20 Bjaurusis an-
čiukas Niujorke (79) 13:20 
Žmogus-voras (7) 13:50 
kiaulė, ožka, Bananas ir 
Svirplys (3) 14:20 Muča 
luča (15) 14:45 Žingsnis iki 
dangaus (11) 16:00 Sva-
ragini. amžina draugystė 
(359,360) 17:00 Būk su 
manim (1582,1583) 18:00 
keršto gėlės (38) 18:50 Se-
klė agata (3) 19:50 Žings-
nis iki dangaus (12) 21:00 
pasodinsiu savo EkS 23:15 
Gyvenimo daina (15,16) 
01:05 Senojo Tilto paslaptis 
(186,187) 03:00 omaras  

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Vilnius 
Mama Jazz 2018 07:05 
kultūros diena  07:30 li-
teratūros pėdsekys. pro-
grama apie lietuvos įtaką 
pasaulio kūrėjams 07:55 
Smurfai. animacinis seria-
las 08:20 pradėk nuo sa-
vęs. programa apie eko-
logiją 08:50 Maistas: tie-
sa ar pramanas? 3  09:15 
labas rytas, lietuva  12:00 
DW naujienos rusų kalba. 
12:15 kultūrų kryžkelė. Vil-
niaus albumas 12:40 linija. 
Spalva. Forma 13:05 Savai-
tė 14:00 Viii tarptautinis 
M. k. čiurlionio pianistų ir 
vargonininkų konkursas. 
pianistų konkurso finalas. 
1 d.  15:50 premjera. Šer-
vudo padauža robinas Hu-
das 2. animacinis serialas.  
16:00 Drakoniukas koko-
sas 1.animacinis serialas.  
16:15 Smurfai. animacinis 
serialas 16:45 premjera. 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
3  17:10 keistuolė 4  17:33 
keistuolė 5  18:00 kultūros 
diena. 18:30 Gimę tą pačią 
dieną 19:25 Milžiniški nacių 
statiniai.Hitlerio reaktyvinių 
lėktuvų slėptuvės 20:10 
Mano tėviškė. antanas 
Baranauskas ir antanas 
Vienuolis-Žukauskas 20:30 
panorama  21:00 Dienos 
tema  21:20 Sportas. orai  
21:30 Eimuntas Nekrošius: 
nutolinti horizontą. Do-
kumentinis filmas 23:00 
istorijos detektyvai 23:50 
kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. 

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:02 labas rytas, 
lietuva 06:30 Žinios. orai. 
09:20 Senis 10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 
3  11:10 komisaras reksas  
12:00 Stilius 13:00 klaus-
kite daktaro 13:58 loterija 
„keno loto“.” 14:00 Žinios. 
Sportas. orai. 14:20 laba 
diena, lietuva 15:00 Ži-
nios. orai. 15:15 laba die-
na, lietuva 16:00 Žinios. 
Sportas. orai. 16:20 laba 
diena, lietuva 16:35 kū-
rybingumo mokykla. as-
menybės kūrybingumo 
paieškos ir lavinimo ugdy-
mas 16:45 premjera. ponių 
rojus  17:30 Žinios. Sportas. 
orai  18:00 kas ir kodėl?  
18:30 klauskite daktaro 
19:30 (Ne)emigrantaia) 
20:25 loterija „keno lo-
to“.” 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas. 
orai. 21:29 loterija „Jėga“.” 
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija 22:30 Dviračio žinios 
23:00 premjera. apgavikai 
1  23:45 komisaras reksas 
00:30 Tėčio reikalai. pro-
grama tėvams 01:00 lrT 
radijo žinios 01:05 istorijos 
detektyvai

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1199,1200,1201) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(4) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (75,76) 09:55 
rimti reikalai 2 (44) 10:25 
rozenheimo policija (18) 
11:25 Supermamos (4) 
12:00 Nuo... iki... 13:00 
paskolinta meilė (87) 14:00 
Našlaitės (119) 15:00 Sva-
joklė (119) 16:00 labas va-
karas, lietuva 17:30 ViDo 
ViDeo 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 orai 19:30 
kk2 20:00 Bus visko 21:00 
rimti reikalai 2 (45) 21:30 
Žinios 22:20 Sportas 22:27 
orai 22:30 Vakaro SEaN-
SaS. prEMJEra Dugnas 
00:20 akloji zona (2) 01:20 
Viešpatavimas

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4/425s. 06:55 či-
pas ir Deilas skuba į pagal-
bą 1/156s. 07:25 kempiniu-
kas plačiakelnis 1/65s. 07:55 
Namas 2/12s. (kart.) 08:55 
Meilės sūkuryje 3183 10:00 

Meilės simfonija 1/98,99s. 
12:00 atsargiai! Merginos 
1/19,20s. 13:00 pažadėto-
ji 7/2226,2227,2228,2229s. 
15:00 Simpsonai 29/7,8s. 
16:00 TV3 žinios 230 16:25 
TV3 orai 230 16:30 TV pa-
galba 14/56s. 18:30 TV3 ži-
nios 323 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 323 19:30 
prieš srovę 19/12s. 20:30 
Moterys meluoja geriau 
12/40s. 21:00 TV3 vakaro 
žinios 184 21:52 TV3 sportas 
1 21:57 TV3 orai 184 22:00 
Universalus karys. regene-
racija 00:00 Skubi pagal-
ba 1/5s. 01:00 rezidentas 
2/14s. 01:50 pasitikėjimas 
1/1s. 03:00 Ekstrasensai ti-
ria 6/104s. 04:25 Skubi pa-
galba 1/5s.  05:10 atsargiai! 
Merginos 1/19,20s.  

BTV
06:05 CSi. Majamis (21) 
07:00 Mano virtuvė geriau-
sia (44) 08:20 Stoties poli-
cija (17) 09:20 paskutinis 
faras (20) 10:15 Daktaras 
richteris (13) 11:25 priva-
tus detektyvas Magnumas 
(18) 12:25 Visa menanti (8) 
13:25 Mano virtuvė geriau-
sia (45) 14:55 Stoties poli-
cija (18) 16:00 paskutinis 
faras (21) 17:00 info diena 
17:30 Daktaras richteris 
(14) 18:35 CSi. Majamis (22) 
19:30 privatus detekty-
vas Magnumas (19) 20:30 
oplia! 21:00 prezidento 
sprendimas 23:45 2012 
02:35 Visa menanti (8)  

06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 kaimo 
akademija 07:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/18) 08:00 
Nauja diena 09:00 puikūs 
pralaimėjimai 10:00 kitoks 
pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 11:05 „prokurorai” (1/20) 
12:10 Viralas 12:40 „Mei-
lė kaip mėnulis” (1/59,60) 
13:45 TV parduotuvė 14:00 
Nauja diena 14:30 Nauja 
diena 15:00 „24/7“ 16:00 
reporteris 16:23 Sportas 
16:30 lietuva tiesiogiai 
16:58 orai 17:00 „Mei-
lė kaip mėnulis” (1/61,62) 
18:00 reporteris 18:45 
Sportas 18:55 orai 19:00 
Nauja diena 19:30 Del-
fi dėmesio centre 20:00 
reporteris 20:23 Sportas 
20:30 lietuva tiesiogiai 
20:58 orai 21:00 laikyki-
tės ten 22:00 „pone prezi-
dente” (1/13) 22:30 repor-
teris 23:20 Sportas 23:25 
orai 23:30 Delfi dėmesio 
centre. aktualijų laida. Ved 

00:00 laikykitės ten su 
andriumi Tapinu. 2019. N-7. 
01:00 „Meilė kaip mėnulis” 
(1/61,62) 

1
06:00 Tabatos salonas (2) 
06:55 Tėvas Motiejus (14) 
08:05 Neklausk meilės var-
do (224,225) 09:05 Meilės 
sparnai (102) 10:05 akloji 
(3,58) 11:10 Būrėja (35,66) 
12:20 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (80) 13:20 Žmo-
gus-voras (8) 13:50 kiaulė, 
ožka, Bananas ir Svirplys (4) 
14:20 Muča luča (16) 14:45 
Žingsnis iki dangaus (12) 
16:00 Svaragini. amžina 
draugystė (361,362) 17:00 
Būk su manim (1584,1585) 
18:00 keršto gėlės (39) 
18:50 Seklė agata (4) 19:50 
Žingsnis iki dangaus (13) 
21:00 DETEkTyVo Vaka-
raS prancūziška žmogžu-
dystė. Somos įlankos val-
kata 23:10 Gyvenimo dai-
na (17,18) 

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Daiktų isto-
rijos. istorinė publicistika. 
Ved 07:00 kultūros diena  
07:30 Šervudo padauža 
robinas Hudas 2.animaci-
nis serialas 07:40 Drako-
niukas kokosas 1. animaci-
nis serialas 07:55 Smurfai. 
animacinis serialas 08:20 
Į sveikatą!  08:50 Mais-
tas: tiesa ar pramanas? 3  
09:15 labas rytas, lietuva 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba. 12:15 kultūrų kryž-
kelė. Vilniaus sąsiuvinis 
12:40 atspindžiai. paveldo 
kolekcija 13:10 kultūringai 
su Nomeda 14:00 Gimę 
tą pačią dieną 14:55 Milži-
niški nacių statiniai.Hitlerio 
reaktyvinių lėktuvų slėp-
tuvės 15:40 kauno baž-
nyčios: miesto tapatumo 
kodas. Švč. Mergelės Ma-
rijos apsilankymo pas Elž-
bietą (pažaislio) bažnyčia. 
15:50 premjera. Šervudo 
padauža robinas Hudas 2  
16:00 Drakoniukas koko-
sas 1  16:15 Smurfai  16:45 
premjera. Maistas: tiesa ar 
pramanas? 3  17:10 keistuo-
lė 5.Serialas 18:00 kultūros 
diena. 18:30 Gimę tą pačią 
dieną 19:25 Septintasis 
dešimtmetis. Dok.serialas 
20:05 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 3  20:30 panorama  
21:00 Dienos tema  21:20 
Sportas. orai  21:30 Medi-
čiai. Florencijos valdovai 2. 
Serialas 23:20 Žagarės vyš-
nių festivalis 2015

aNTraDiENiS 
lapkričio
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06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:02 labas rytas, 
lietuva 06:30 Žinios. orai. 
09:20 Senis  10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 
3  11:10 komisaras reksas  
12:00 Vartotojų kontrolė 
13:00 klauskite daktaro 
13:58 loterija „keno loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. orai. 
14:20 laba diena, lietuva 
16:35 kūrybingumo mo-
kykla 16:45 premjera. po-
nių rojus  17:30 Žinios. 
Sportas. orai 18:00 kas 
ir kodėl?  18:30 klauskite 
daktaro 19:30 Gyvenimo 
spalvos  20:25 loterija „ke-
no loto“.” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. orai. 21:29 loteri-
ja „Jėga“.” 21:30 ypatingas 
būrys 22:30 Dviračio žinios 
23:00 premjera. Dingę be 
žinios 1  23:45 komisa-
ras reksas  00:30 Bloga 
mergaitė. Vaidybinis seri-
alas 01:00 lrT radijo žinios 
01:05 Stilius 

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1202,1203,1204) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(5) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (77,78) 09:55 
rimti reikalai 2 (45) 10:25 
rozenheimo policija (19) 
11:25 Supermamos (5) 
12:00 Bus visko 13:00 pa-
skolinta meilė (88) 14:00 
Našlaitės (120) 15:00 Sva-
joklė (120) 16:00 labas va-
karas, lietuva 17:30 ViDo 
ViDeo 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 orai 19:30 
kk2 20:00 Gaudyk laiką 
21:00 rimti reikalai 2 (46) 
21:30 Žinios 22:20 Sportas 
22:27 orai 22:30 Vakaro 
SEaNSaS rydiko kronikos. 
Sugrįžimas 00:55 akloji zo-
na (3) 01:50 Dugnas

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4/426s. 06:55 či-
pas ir Deilas skuba į pagal-
bą 1/157s. 07:25 kempi-
niukas plačiakelnis 1/66s. 
07:55 prieš srovę 19/12s. 
(kart.) 08:55 Meilės sū-
kuryje 3184 10:00 Mei-
lės simfonija 1/100,101s. 
12:00 atsargiai! Merginos 
2/21,22s. 13:00 pažadėto-
ji 7/2230,2231,2232,2233s. 
15:00 Simpsonai 29/9,10s. 

16:00 TV3 žinios 231 16:25 
TV3 orai 231 16:30 TV pa-
galba 14/57s. 18:30 TV3 ži-
nios 324 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 324 19:30 
Gero vakaro šou 6/12s. 
20:30 Moterys meluoja 
geriau 12/41s. 21:00 TV3 
vakaro žinios 185 21:52 
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 
185 22:00 karšta pupytė 
22:25 Vikinglotto 47 00:05 
Skubi pagalba 1/6s. 01:05 
rezidentas 2/15s. 01:55 
pasitikėjimas 1/2s. 03:00 
Ekstrasensai tiria 6/105s. 
04:30 Skubi pagalba 1/6s.  
05:15 atsargiai! Merginos 
2/21,22s.  

BTV
06:00 CSi. Majamis (22) 
06:55 Mano virtuvė geriau-
sia (45) 08:20 Stoties poli-
cija (18) 09:20 paskutinis 
faras (21) 10:15 Daktaras 
richteris (14) 11:25 priva-
tus detektyvas Magnumas 
(19) 12:25 Visa menanti (9) 
13:25 Mano virtuvė geriau-
sia (46) 14:55 Stoties poli-
cija (19) 16:00 paskutinis 
faras (22) 17:00 info die-
na 17:30 Daktaras richte-
ris (15) 18:35 CSi. Majamis 
(23) 19:30 privatus de-
tektyvas Magnumas (20) 
20:30 oplia! 21:00 panikos 
kambarys 23:20 prezidento 
sprendimas 01:50 Visa me-
nanti (9) 

06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 atlie-
kų kultūra 07:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/19) 08:00 
Nauja diena 09:00 Sė-
kmės gylis 10:00 kitoks 
pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 11:05 „prokurorai” (1/21) 
12:10 „pone prezidente” 
(1/12) 12:40 „Meilė kaip 
mėnulis” (1/61,62) 13:45 
TV parduotuvė 14:00 Nau-
ja diena 15:00 „prokurorai” 
(1/21) 16:00 reporteris 
16:23 Sportas 16:30 lie-
tuva tiesiogiai 16:58 orai 
17:00 „Meilė kaip mėnulis” 
(1/63,64) 18:00 reporteris 
18:45 Sportas 18:55 ru-
brika “Verslo genas” 18:57 
orai 19:00 Nauja diena 
19:30 Delfi dėmesio cen-
tre 20:00 reporteris 20:23 
Sportas 20:30 lietuva tie-
siogiai 20:58 orai 21:00 
Gyvenimas 22:00 „pone 
prezidente” (1/14) 22:30 
reporteris 23:20 Sportas 
23:25 orai 23:27 rubrika 
“Verslo genas” 23:30 Delfi 
dėmesio centre 00:00 lai-
kykitės ten 01:00 „Meilė 
kaip mėnulis” (1/63,64)  

TrEčiaDiENiS 
lapkričio
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06:00 Tabatos salonas (3) 
06:55 Tėvas Motiejus (15) 
08:05 Neklausk meilės var-
do (226,227) 09:05 Meilės 
sparnai (103) 10:05 akloji 
(4,59) 11:10 Būrėja (36,67) 
12:20 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (81) 13:20 Žmo-
gus-voras (9) 13:50 kiaulė, 
ožka, Bananas ir Svirplys (5) 
14:20 Muča luča (17) 14:45 
Žingsnis iki dangaus (13) 
16:00 Svaragini. amžina 
draugystė (363,364) 17:00 
Būk su manim (1586,1587) 
18:00 keršto gėlės (40) 
18:50 Seklė agata (5) 19:50 
Žingsnis iki dangaus (14) 
21:00 DETEkTyVo VakaraS 
prancūziška žmogžudystė. 
Mirtys rokamadūre 22:55 
Gyvenimo daina (19,20) 
00:55 Senojo Tilto paslap-
tis (190,191) 

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 akacijų 
alėja. Dalyvauja „keistuo-
lių teatro“ aktoriai. 2014 m. 
06:50 kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. 
Švč. Mergelės Marijos Ėmi-
mo į dangų (Vytauto Di-
džiojo) bažnyčia 07:00 kul-
tūros diena  07:30 Šervudo 
padauža robinas Hudas 2  
07:40 Drakoniukas koko-
sas 1 07:55 Smurfai 08:20 
Smalsumo genas 08:50 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
3  09:15 labas rytas, lie-
tuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba. 12:15 kultūrų 
kryžkelė. Menora 12:40 li-
teratūros pėdsekys. progra-
ma apie lietuvos įtaką pa-
saulio kūrėjams 13:05 Mū-
sų miesteliai. lenkimai. 1 d. 
Dokumentinis filmas 14:00 
Gimę tą pačią dieną 14:45 
Septintasis dešimtmetis  
15:30 Vaikų forumas. Spe-
ciali tiesioginė transliacija, 
skirta JTo Vaiko teisių kon-
vencijos 30-mečiui 18:00 
kultūros diena. 18:25 lai-
kinosios sostinės fenome-
nas. Tarpukario lietuvos 
modernizmo architektūra 
18:55 FiBa čempionų ly-
ga. klaipėdos „Neptūnas“ 
– Stambulo „Besiktas“. Tie-
sioginė transliacija iš klai-
pėdos 20:55 laikinosios 
sostinės fenomenas. kau-
no kurortinė architektūra 
21:25 FiBa čempionų lyga. 
Strasbūro „SiG“ – panevė-
žio „lietkabelis“. Tiesiogi-
nė transliacija iš Strasbūro 
23:30 Nacionalinė ekspe-
dicija 00:20 DW naujienos 
rusų kalba. 



1�ŠEŠTADIENIs, 
�019 m. LApkrIčIO 16 D., 

NAUjAsIs gĖLUpIsTv prOgrAmA

REKLAMA

Eurostatas: metinis Lietuvos pramonės 
augimas – vienas didžiausių ES
Metinis pramonės augimas Lietuvoje rugsėjį buvo vienas 
didžiausių Europos Sąjungoje (ES), skelbia Eurostatas. 
Pramonės gamyba per metus – rugsėjį, palyginti su 2018-
ųjų rugsėju – augo 7,8 proc. Sparčiau gamyba augo tik 
Vengrijoje – 9 procentais. Latvijoje ji augo 7,2 proc.

Vyriausybė galės pati vertinti, ar 
savivaldybėms tikslinga plėsti ribas
Vyriausybė trečiadienį pritarė, jog ji pati galėtų įvertinti, 
ar tikslinga savivaldybėms vykdyti teritorijų pertvarką.
Parengtas nutarimas taip pat numato galias Vyriausybei 
pačiai apsispręsti, ar tikslinga organizuoti gyventojų 
apklausas, kurios prašo Kauno savivaldybė.

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:02 labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios. 
orai. 09:20 Senis  10:25 
Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3  11:10 komisaras rek-
sas  12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 klauskite daktaro 
13:58 loterija „keno loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. orai. 
14:20 laba diena, lietuva 
16:35 kūrybingumo mo-
kykla. asmenybės kūrybin-
gumo paieškos ir lavinimo 
ugdymas 16:45 premjera. 
ponių rojus  17:30 Žinios. 
Sportas. orai  18:00 kas 
ir kodėl?  18:30 klauskite 
daktaro 19:30 Daiktų isto-
rijos 20:25 loterija „keno 
loto“.” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. orai. 21:29 loteri-
ja „Jėga“.” 21:30 Gyvenk be 
skolų 22:30 Dviračio žinios 
23:00 ištikimybė  23:45 
komisaras reksas  00:30 
Bloga mergaitė 01:00 lrT 
radijo žinios 01:05 Vakaras 
su Edita 02:00 lrT radijo 
žinios 02:05 klauskite dak-
taro 03:00 lrT radijo žinios 
03:05 kas ir kodėl?  03:30 
Dviračio žinios 04:00 lrT 
radijo žinios   

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1205,1206,1207) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(6) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (79,80) 09:55 
rimti reikalai 2 (46) 10:25 
rozenheimo policija (20) 
11:25 Supermamos (6) 
12:00 ViDo ViDeo 13:00 
paskolinta meilė (89) 14:00 
Našlaitės (121) 15:00 Sva-
joklė (121) 16:00 labas va-
karas, lietuva 17:30 ViDo 
ViDeo 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 orai 19:30 
kk2 20:00 Valanda su rūta 
21:00 rimti reikalai 2 (47) 
21:30 Žinios 22:20 Sportas 
22:27 orai 22:30 Vakaro 
SEaNSaS inferno 00:55 
akloji zona (4) 01:50 ry-
diko kronikos. Sugrįžimas 
03:45 alchemija iV. ŠMC. 
Naujausioji meno istorija 
04:10 rETroSpEkTyVa 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
keršytojų komanda 1/27s. 
06:55 čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1/158s. 07:25 
kempiniukas plačiakelnis 

1/67s. 07:55 Gero vakaro 
šou 6/12s. 08:55 Meilės 
sūkuryje 3185 10:00 Mei-
lės simfonija 1/102,103s. 
12:00 atsargiai! Merginos 
2/23,24s. 13:00 pažadėto-
ji 7/2234,2235,2236,2237s. 
15:00 Simpsonai 29/11,12s. 
16:00 TV3 žinios 232 16:25 
TV3 orai 232 16:30 TV pa-
galba 14/58s. 18:30 TV3 ži-
nios 325 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 325 19:30 
Farai 13/12s. 20:30 Mote-
rys meluoja geriau 12/42s. 
21:00 TV3 vakaro žinios 
186 21:52 TV3 sportas 1 
21:57 TV3 orai 186 22:00 
kietas riešutėlis 2 00:25 
Skubi pagalba 1/7s. 01:25 
rezidentas 2/16s. 02:15 
pasitikėjimas 1/3s. 03:15 
Ekstrasensai tiria 6/106s. 
04:45 kietuoliai 1/20s. 
05:10 atsargiai! Merginos 
2/23,24s.   

BTV
06:00 CSi. Majamis (23) 
06:55 Mano virtuvė ge-
riausia (46) 08:20 Stoties 
policija (19) 09:20 pasku-
tinis faras (22) 10:15 Dak-
taras richteris (15) 11:25 
privatus detektyvas Ma-
gnumas (20) 12:25 Visa 
menanti (10) 13:25 Mano 
virtuvė geriausia (47) 14:55 
Stoties policija (20) 16:00 
paskutinis faras (23) 17:00 
info diena 17:30 Daktaras 
richteris (16) 18:35 CSi. Ma-
jamis (24) 19:30 prEMJEra 
Jūrų pėstininkai (1) 20:30 
oplia! 21:00 Juodojo an-
gelo skrydis 23:15 panikos 
kambarys 01:25 Visa me-
nanti (10) 02:10 Detektyvų 
istorijos (1) 

06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Vantos 
lapas 07:00 „Moterų dak-
taras“ (3/20) 08:00 Nau-
ja diena 09:00 Visi savi 
10:00 laikykitės ten su 
andriumi Tapinu. 2019. N-
7. 11:05 laikykitės ten 12:10 
„pone prezidente” (1/13) 
12:40 „Meilė kaip mėnulis” 
(1/63,64) 13:45 TV parduo-
tuvė 14:00 #NeSpaudai 
15:00 „prokurorai” (1/22) 
16:00 reporteris 16:23 
Sportas 16:30 lietuva tie-
siogiai 16:58 orai 17:00 
„Gyvybės langelis“ (1/1) 
18:00 reporteris 18:45 
Sportas 18:55 orai 19:00 
Nauja diena 19:30 „Del-
fi dėmesio centre“ 20:00 
reporteris 20:23 Sportas 
20:30 lietuva tiesiogiai 
20:58 orai 21:00 Skyrybos 
22:00 Viralas 22:30 repor- redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

kETVirTaDiENiS 
lapkričio

21
teris 23:20 Sportas 23:25 
orai 23:30 „Delfi dėmesio 
centre“ 00:00 Gyvenimas 
01:00 „Gyvybės langelis“ 
(1/1) 02:10 Viralas 02:30 
„prokurorai” (1/22) 03:30 
reporteris 04:00 Sportas 
04:08 orai 04:10 #Ne-
Spaudai 05:10 laikykitės 
ten su andriumi Tapinu. 
2019. N-7. 

1
06:00 Tabatos salonas 
(4) 06:55 Tėvas Motiejus 
(16) 08:05 Neklausk mei-
lės vardo (228,229) 09:05 
Meilės sparnai (104) 10:05 
akloji (5,60) 11:10 Būrėja 
(37,68) 12:20 Bjaurusis an-
čiukas Niujorke (82) 13:20 
Žmogus-voras (10) 13:50 
kiaulė, ožka, Bananas ir 
Svirplys (6) 14:20 Muča 
luča (18) 14:45 Žingsnis iki 
dangaus (14) 16:00 Sva-
ragini. amžina draugystė 
(365,366) 17:00 Būk su 
manim (1588,1589) 18:00 
keršto gėlės (41) 18:50 Se-
klė agata (6) 19:50 Žingsnis 
iki dangaus (15) 21:00 DE-
TEkTyVo VakaraS. prEM-
JEra kasandra. amžinasis 
sniegas 22:55 Gyvenimo 
daina (21,22) 00:55 Seno-
jo Tilto paslaptis (192,193) 
02:55 prancūziška žmogžu-
dystė. Mirtys rokamadūre  

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 akaci-
jų alėja 06:45 klausimėlis 
07:00 kultūros diena  07:25 
Veranda 07:55 Brandūs po-
kalbiai 08:20 Mūšio laukas 
08:50 linija. Spalva. Forma 
09:15 labas rytas, lietuva  
12:00 DW naujienos rusų 
kalba. 12:15 kultūrų kryžke-
lė. Trembita 12:40 Unikalios 
mamos 13:05 Nacionalinė 
ekspedicija 14:00 Viii tarp-
tautinis M. k. čiurlionio pi-
anistų ir vargonininkų kon-
kursas. pianistų konkurso 
finalas. 2 d 15:50 prem-
jera. Šervudo padauža ro-
binas Hudas 2  16:00 Dra-
koniukas kokosas 1  16:15 
Smurfai  16:45 premjera. 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
3  17:10 keistuolė 5  18:00 
kultūros diena. 18:30 Gi-
mę tą pačią dieną 19:25 
premjera. kino istorija.Sep-
tintasis dešimtmetis  20:05 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
3  20:30 panorama  21:00 
Dienos tema 21:20 Spor-
tas. orai 21:30 Elito kinas. 
premjera. Nemeilė  23:30 
Į sveikatą!  00:00 DW nau-
jienos rusų kalba. 00:15 
Dabar pasaulyje

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:02 labas rytas, 
lietuva 06:30 Žinios. orai. 
08:25 1863–1864 m. suki-
limo vadų ir dalyvių vals-
tybinių laidotuvių ceremo-
nija. Tiesioginė transliacija  
09:05 Gražiausios poetų 
dainos 10:30 Dainos lietu-
vai. partizanų dainos. 11:30 
1863–1864 m. sukilimo va-
dų ir dalyvių valstybinių 
laidotuvių ceremonija. Tie-
sioginė transliacija  12:00 
1863–1864 m. sukilimo va-
dų ir dalyvių valstybinių 
laidotuvių ceremonija. Šv. 
Mišių tiesioginė transliaci-
ja iš Vilniaus arkikatedros. 
13:20 1863–1864 m. suki-
limo vadų ir dalyvių vals-
tybinių laidotuvių ceremo-
nija. Tiesioginė transliacija  
16:00 premjera. paberžė 
– nepaklusniųjų lizdas. Dok.
filmas 16:35 kūrybingumo 
mokykla 16:45 premjera. 
ponių rojus  17:25 loterija 
„keno loto“.” 17:30 Žinios. 
Sportas. orai  18:00 kas 
ir kodėl?  18:30 Visi kalba 
19:30 Beatos virtuvė 20:25 
loterija „keno loto“.” 20:30 
panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. orai. 
21:29 loterija „Jėga“.” 21:30 
auksinis protas 22:55 Bas-
tilijos diena.Veiksmo trileris 
00:25 Nepalūžęs.Biografi-
nė drama  

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1208,1209,1210) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(7) 07:55 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (81,82) 
09:55 rimti reikalai 2 (47) 
10:25 rozenheimo polici-
ja (21) 11:25 Supermamos 
(7) 12:00 Valanda su rūta 
13:00 paskolinta meilė (90) 
14:00 Našlaitės (122) 15:00 
Svajoklė (122) 16:00 labas 
vakaras, lietuva 17:30 Ga-
liu rytoj (23,24) 18:30 Ži-
nios 19:20 Sportas 19:27 
orai 19:30 kk2 penktadie-
nis 21:00 SaVaiTĖS HiTaS. 
prEMJEra Slaptas keleivis 
23:10 Misija “Neįmanoma” 
01:25 Superbombonešis. 
Naikinti viską 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
keršytojų komanda 1/28s. 
06:55 čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1/159s. 07:25 

kempiniukas plačiakelnis 
1/68s. 07:55 Farai 13/12s. 
(kart.) 08:55 legendinės 
legendos 1/10s. 10:00 Mei-
lės simfonija 1/104,105s. 
12:00 atsargiai! Merginos 
2/25,26s. 13:00 pažadėto-
ji 7/2238,2239,2240,2241s. 
15:00 Simpsonai 29/13,14s. 
16:00 TV3 žinios 233 16:25 
TV3 orai 233 16:30 TV pa-
galba 14/59s. 18:30 TV3 ži-
nios 326 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 326 19:30 
Madagaskaras 3 21:15 Šel-
mis-1. Žvaigždžių karų isto-
rija 00:05 1303 butas

BTV
06:05 CSi. Majamis (24) 
07:00 Mano virtuvė ge-
riausia (47) 08:30 Stoties 
policija (20) 09:30 paskuti-
nis faras (23) 10:25 Dakta-
ras richteris (16) 11:35 Jūrų 
pėstininkai (1) 12:35 Mano 
virtuvė geriausia (48) 14:55 
Stoties policija (21) 16:00 
paskutinis faras (24) 17:00 
info diena 17:30 Daktaras 
richteris (17) 18:35 CSi. 
Majamis (1) 19:30 ame-
rikietiškos imtynės (45) 
20:30 amerikietiškos im-
tynės (45) 21:30 Užtikrintas 
teisingumas 23:35 Juodojo 
angelo skrydis  

06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 „pasau-
lis iš viršaus“ (1/2) 07:00 
laikykitės ten 08:00 #Ne-
Spaudai 09:00 Greiti pietūs 
10:00 atliekų kultūra 10:30 
kryptys lT 11:05 Skyrybos 
12:10 „pone prezidente” 
(1/14) 12:40 „Gyvybės lan-
gelis“ (1/1) 13:45 TV par-
duotuvė 14:00 Gyvenimas 
15:00 „prokurorai” (1/23) 
16:00 reporteris 16:20 
Sportas 16:28 orai 16:30 
oponentai 17:00 „Gyvy-
bės langelis“ (1/2) 18:00 
reporteris 18:45 Sportas 
18:55 orai 19:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/21) 20:00 
reporteris 20:20 Sportas 
20:28 orai 20:30 oponen-
tai 21:00 kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi 22:00 
„pasaulio turgūs“ (7) 22:30 
reporteris 22:50 Sportas 
22:58 orai 23:00 Bušido 
ringas. Tarptautinis turnyras 
„BUSHiDo kok 2019” 23:30 
Vantos lapas 00:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/21)   

1
06:00 Tabatos salonas (5) 
06:55 Tėvas Motiejus (17) 
08:05 Neklausk meilės var-
do (230,231) 09:05 Meilės 
sparnai (105) 10:05 akloji 

(61,62) 11:10 Būrėja (38,39) 
12:20 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (83) 13:20 Žmo-
gus-voras (11) 13:50 kiaulė, 
ožka, Bananas ir Svirplys (7) 
14:20 Muča luča (19) 14:45 
Žingsnis iki dangaus (15) 
16:00 Svaragini. amžina 
draugystė (367,368) 17:00 
Būk su manim (1590,1591) 
18:00 keršto gėlės (42) 
18:50 Seklė agata (1) 19:50 
Žingsnis iki dangaus (16) 
21:00 DETEkTyVo Vaka-
raS Stokholmo rekviem. 
popierinis žmogus 22:55 
kriminalinė Maskva (3,4) 
00:55 Senojo Tilto paslaptis 
(194,195) 02:55 kasandra. 
amžinasis sniegas  

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 akacijų 
alėja 06:45 kauno bažny-
čios: miesto tapatumo ko-
das. Švč. Mergelės Marijos 
apsilankymo pas Elžbietą 
(pažaislio) bažnyčia 06:55 
kultūros diena 07:20 Šer-
vudo padauža robinas Hu-
das 2  07:30 Drakoniukas 
kokosas 1 07:40 Smurfai 
07:55 pasaulio lietuvių ži-
nios 08:25 1863–1864 m. 
sukilimo vadų ir dalyvių 
valstybinių laidotuvių ce-
remonija. Tiesioginė trans-
liacija  09:05 Gražiausios 
poetų dainos 10:30 Dainos 
lietuvai. partizanų dainos. 
11:30 1863–1864 m. sukili-
mo vadų ir dalyvių valsty-
binių laidotuvių ceremonija. 
Tiesioginė transliacija 12:00 
1863–1864 m. sukilimo vadų 
ir dalyvių valstybinių laido-
tuvių ceremonija. Šv. Mišių 
tiesioginė transliacija iš Vil-
niaus arkikatedros. 13:20 
1863–1864 m. sukilimo va-
dų ir dalyvių valstybinių 
laidotuvių ceremonija. Tie-
sioginė transliacija  16:00 
premjera. Šervudo padauža 
robinas Hudas 2  16:10 Dra-
koniukas kokosas 1  16:20 
Smurfai  16:45 premjera. 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
3  17:10 keistuolė 5  18:00 
kultūros diena. 18:30 Gimę 
tą pačią dieną 19:25 Skam-
bantys pasauliai su Nome-
da kazlaus 20:20 kauno 
bažnyčios: miesto tapatu-
mo kodas. Švč. Mergelės 
Marijos apsilankymo pas 
Elžbietą (pažaislio) bažny-
čia 20:30 panorama  21:00 
Dienos tema  21:20 Sportas. 
orai  21:30 Europos kinas. 
Mažumą kitokia.Drama 
22:55 Mano tėviškė. anta-
nas Baranauskas ir antanas 
Vienuolis-Žukauskas
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06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Daiktų 
istorijos 07:00 Mūšio lau-
kas. Visuomenės atsparu-
mo skatinimo programa 
07:30 lasės ir Majos seklių 
biuras. Chameleono kerštas 
09:00 labas rytas, lietuva 
09:30 Žinios. orai. 12:00 
iškilminga rikiuotė katedros 
aikštėje ir paradas Gedimi-
no prospekte. Tiesioginė 
transliacija, skirta lietuvos 
kariuomenės dienai. 13:00 
premjera. redde, quod de-
bes. Nepriklausomybės ko-
vos. Dokumentinis filmas. 
i dalis. atsilaikymas 13:45 
premjera. redde, quod de-
bes. Nepriklausomybės ko-
vos. Dokumentinis filmas. ii 
dalis. pergalė 14:40 Džesika 
Flečer 9  15:28 loterija „ke-
no loto“.” 15:30 Žinios. orai  
15:45 Sveikinimų koncertas 
17:30 Žinios. Sportas. orai  
18:00 „lietuvos karžygys“ 
– iškilminga lietuvos ka-
riuomenės apdovanojimų 
ceremonija 19:30 Stilius 
20:25 loterijos „keno loto“ 
ir „Jėga“.” 20:30 panorama 
20:52 Sportas. orai. 21:00 
Šok su žvaigžde 23:10 Su-
knelė vestuvėms  00:50 
Bastilijos diena.Veiksmo 
trileris 02:20 Europos ki-
nas. Mažumą kitokia.Drama 
03:45 paberžė – nepaklus-
niųjų lizdas. Dokumentinis 
filmas 04:20 lasės ir Ma-
jos sekli 

06:50 Tomo ir Džerio šou 
(6) 07:15 Zigis ir ryklys (3) 
07:40 Šaunusis Skūbis-Dū 
(11) 08:05 ponas Bynas 
(16) 08:35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai (13) 09:05 Bepro-
tiškos melodijos (3) 09:30 
kiNo pUSryčiai Slaptoji 
komanda 11:30 prEMJEra 
akistata su laukine gam-
ta. kelionė su drambliu 
13:20 rašalo širdis 15:25 
Sutrikusi mafija 17:25 ke-
lionių panorama 17:55 Gy-
vūnų pasaulis 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 orai 
19:30 SUpErkiNaS. prEM-
JEra Gandrų siuntų tarnyba 
21:15 Mano tobulas gangs-
teris 23:10 Džo purvinis. 
Gražuolis nevykėlis 01:20 
Slaptas keleivis 

TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 

ančiukų istorijos 1/9s. 
07:00 Vėžliukai nindzės 
1/14s. 07:30 aladinas 
1/140s. 08:00 ančiukų is-
torijos 1/10s. 08:30 Virtu-
vės istorijos 10/12s. 09:00 
Gardu Gardu 8/12s. 10:00 
Būk sveikas! 2/12s. 10:30 
penkių žvaigždučių būstas 
7/12s. 11:00 Misija: dirba-
me sau 3/10s. 11:30 Mano 
pinigai 1/4s. 12:00 Baltoji il-
tis 14:05 kūdikis už 30 mili-
jonų 16:45 Ekstrasensai. Sti-
priausių mūšis 10 18:30 TV3 
žinios 327 19:17 TV3 sportas 
1 19:22 TV3 orai 327 19:25 
Eurojackpot 47 19:30 Tur-
tuolis vargšas 2/12s. 21:00 
pjūklo ketera 23:50 ami-
tivilio siaubas. pabudimas 
01:30 Universalus karys. 
regeneracija  03:10 kara-
liaus vardu 2. Du pasauliai  
05:45 Televitrina 3 

BTV
06:30 oplia! 07:30 Much-
taro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (46) 08:30 oplia! 
09:00 Sveikatos kodas 
10:05 Varom! (10) 10:35 Va-
rom! (11) 11:05 Didieji gyvū-
nai. paskutiniai milžinai (1) 
12:15 Ekstremalūs išban-
dymai (19) 12:45 Džeimio 
ir Džimio kulinarinės dvi-
kovos (5) 13:50 anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai (6) 14:50 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsa-
kas (47) 15:50 Nusikaltimų 
tyrėjai (2) 17:00 Betsa-
fe–lkl čempionatas. CBet - 
pieno žvaigždės 19:30 Mu-
zikinė kaukė 22:05 MaNo 
HEroJUS Mirtinas ginklas 3 
00:30 aŠTrUS kiNaS Galu-
tinis tikslas 4   

07:03 programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „TV Eu-
ropa pristato. Vyrų šešėly-
je“ (5,6) 08:30 Nauja diena 
09:00 Bušido ringas. Tarp-
tautinis turnyras „BUSHiDo 
kok 2019” 09:30 krepši-
nio pasaulyje su V 10:00 
Vantos lapas 10:30 „po-
ne prezidente” (1/12,13,14) 
12:00 „Detektyvas linlis“ 
(4) 14:00 Gyvenimas 15:00 
laikykitės ten su andriumi 
Tapinu. 2019. N-7. 16:00 
Žinios 16:28 orai 16:30 
kryptys lT 17:00 laikykitės 
ten 18:00 Žinios 18:28 orai 
18:30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ (5) 19:00 
„Moterų daktaras“ (3/22) 
20:00 Žinios 20:28 orai 
20:30 oponentai 21:00 
kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi 22:00 Viralas 22:30 
Žinios 22:58 orai 23:00 lai-
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kykitės ten. pokalbiai. M 
00:00 „Moterų daktaras“ 
(3/22) 01:00 „pagrindinis 
įtariamasis“ (6/1) 03:00 
„pasaulis iš viršaus“ (5/5) 
03:20 Viralas 03:40 kitoks 
pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 04:40 Gyvenimas 05:40 
kryptys lT 

1
07:00 akloji (57) 07:30 pra-
garo katytė (5) 08:30 Dak-
taras ozas. Šeimos gydytojo 
patarimai (88) 09:30 Tėvas 
Motiejus (2) 10:40 Būrėja 
(34,35,36) 12:25 klasiki-
niai kepiniai. anos olson 
receptai (36) 12:55 akloji 
(58,59,60) 14:30 Sveikatos 
namai 15:30 Sveikatos na-
mai televitrina 15:45 Širdele 
mano (228,229) 17:45 aklo-
ji (6,7) 18:50 Būrėja (69,70) 
20:00 Detektyvė rizoli (5) 
21:00 Blogoji dvynė 22:55 
Sapnų gaudyklė 01:30 
kriminalinė Maskva (3,4) 
03:05 Stokholmo rekviem. 
popierinis žmogus 

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 klausimėlis 
06:20 Žagarės vyšnių fes-
tivalis 2015 07:20 auksi-
nis protas 08:30 Unikalios 
mamos 09:00 Skrendam. 
programa apie aviaciją. 
09:30 pradėk nuo savęs. 
programa apie ekologiją 
10:00 lietuvos kariuome-
nės diena. Šv. Mišių tiesio-
ginė transliacija iš Vilniaus 
šv. ignoto bažnyčios. 11:10 
Mano tėviškė. Jonas Basa-
navičius ir Mykolas Biržiš-
ka 11:30 kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis 12:00 
kultūrų kryžkelė. Trembi-
ta 12:30 kultūrų kryžkelė. 
rusų gatvė 13:00 arTS21 
13:30 Viljamas Šekspyras. 
Hamletas. Teatro „Meno 
fortas“ spektaklis 16:30 
Mūšio laukas 17:00 klaus-
kite daktaro  17:55 kauno 
bažnyčios: miesto tapa-
tumo kodas. Šv. Gertrū-
dos (Marijonų) bažnyčia 
18:00 Stambiu planu 18:55 
pasaulio teisuoliai 19:45 
premjera. Frenki Dreik pa-
slaptys 1  20:30 panora-
ma  20:52 Sportas. orai  
21:00 kino žvaigždžių alė-
ja. rytojus niekada nemirš-
ta  22:55 Sostinės dienos 
2019. N.o.H.a.  23:45 „lie-
tuvos karžygys“ – iškilmin-
ga lietuvos kariuomenės 
apdovanojimų ceremoni-
ja 01:15 Dabar pasaulyje 
01:45 Nepalūžęs. Biogra-
finė drama 03:55 arTS21 
04:20 kelias



1� ŠEŠTADIENIs, 
�019 m. LApkrIčIO 16 D., 
NAUjAsIs gĖLUpIs skELBImAI

Viena didžiausių įmonių 
Lietuvoje tiesiogiai perka 
karves, bulius, telyčias. Sveria 
el. svarstyklėmis. Moka 6 ir 
21 proc. PVM. Atsiskaito iš 
karto. Tel. 8 635 07197 (Ri-
čardas Lukauskas). 

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

Įvairios prekės

parduoda

DURPIŲ BRIKETAI  
IR MALKOS

Nuolat prekiaujame lapuočių 
malkomis. Skaldytos, kaladėmis 
arba rąsteliais. Malkos tvarkingai 
sukrautos. Skubus nemokamas 
pristatymas. Tel. 8 672 51171. 

Miško savininkas – lapuočių ir 
spygliuočių malkas. Pristato. 
Perka mišką. Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 690 66155.

Pigiai lapuočių ir kietmedžio 
malkas (skaldytas, kaladė-
mis, rąsteliais). Prienuose 
atvežimas nemokamas. Tel. 
8 682 31133.

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

Nebrangiai sausas skaldytas 
lapuočio ir spygliuočio malkas. 
Atveža nedideliais kiekiais. Tel. 
8 676 37189.

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

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

Atvešime durpių  
briketų, akmens  
anglių, pjuvenų  

briketų, granulių.  
KOKYBĘ  

GARANTUOJAME. 
Tel. 8 683 13463.

Cisterną (skersmuo – 1 m, ilgis 
– 3 m).  Tel. 8 684 53042.

Naują čekų gamybos kieto kuro 
katilą „Dakon 25 Max“ (25 kW, 
su dokumentais, kuras: mal-
kos, durpės, briketai, anglis, 
700 Eur) Prienuose. Tel. 8 671 
43553.

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

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

Giedame  
laidotuvėse  

(1 vakaras ir  
palydėjimas – 120 Eur,  

keturnedėlis ir  
metinės – 60 Eur).  
Atvažiuojame  
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

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

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

Šiltnamių g. �, �911� prienai
mob. tel.: (� 6��)�����, (� 6�0) 6����.

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,  
Veiveriuose, žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

REKLAMA

Žieminius kopūstus, tinkamus 
raugti (0,30 Eur/kg), ir maisti-
nes bulves (0,30 Eur/kg). Tel. 8 
601 05587.

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

Kviečius. Tel. 8 604 93428.

Belukštes avižas, kviečius ir 
žirnius. Tel. 8 650 48440.

Trąšas: amonio salietrą, sulfatą, 
azofoską. Pristatome. Išrašome 
sąskaitas. Tel. 8 605 49513. 

Kultivatorių, šieno ritinius su 
plėvele, grėblį-vartytuvą, mėšlo 
kratytuvą. Tel. 8 611 35283.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

A. Bagdono PĮ – brangiai ver-
šelius auginti. Moka 6–21 proc. 
Sveria el. svarstyklėmis. Pasii-
ma patys. Tel.: 8 699 93682, (8 
319) 69541.

išsinuomoja
1-2 k. butą Prienuose. Tel. 8 
609 08017.

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

Automobiliai, dalys

perka
Superkame senus automobi-
lius, gali būti įvairios techninės 
būklės: daužti, nevažiuojantys, 
be techninės apžiūros ar surū-
diję. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 602 64890.

Brangiai perkame 
automobilius,  

mokame nuo 50 
Eur iki 5000 Eur.  
Tel. 8 627 32407.

Naujai įsikūrusi įmonė super-
ka visų markių automobilius. 
Tinka ir nevažiuojantys. Tel. 8 
604 38726.

žemės ūkis

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

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.

200 kg kiaulę (nebuvus parša-
vedė) Jiestrakio k., Šilavoto sen., 
Prienų r. Tel. 8 645 73007.

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

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

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

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

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

Tel. 8 682 61641.

Nekilnojamas turtas

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

Žemės sklypus
92 a ūkio paskirties žemę (neto-
li Verknės upės, yra geodeziniai 
matavimai, suformuotas tven-
kinys). Voseliūnų k., Birštono 
sen. Tel. 8 618 69252.

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

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

karves, telyčias. Moka 6-21 
proc. Sutvarko dokumentus 
subsidijoms gauti. Sveria, 

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),  
8 620 35000 („Omnitel“), 
 8 613 79515 („Tele 2“).

Informuojame, kad 2019-11-27 11.30 val. UAB 
„Geomatininkų grupė“ ženklins sklypo (kad. Nr. 
6958/0003:48) Prienų r. sav., Šilavoto sen., Ingavan-
gio k., Pašilės g. 27 ribas. Gretimo sklypo (kad. Nr. 
6958/0003:119) savininkas – miręs. 

Prašome mirusio asmens turto paveldėtojus, jų įga-
liotus asmenis, kitus suinteresuotus asmenis atvykti į 
sklypo ribų ženklinimą. Neatvykus su parengtu planu 
bus galima susipažinti ar pareikšti pretenzijas adre-
su: Vasario 16-osios g. 7-1, Kaunas, per 30 kalendori-
nių dienų nuo ribų ženklinimo dienos. Tel. pasiteirauti 
8 633 15303.

♦  Gaminame iš juodojo ir spalvotojo 
    akmens paminklus ir tvoreles. 
♦  Dengiame kapavietes įvairių spalvų 

akmens granito plokštėmis.
♦  Restauruojame senus paminklus, 

klojame įvairių spalvų trinkeles.
♦ Iki Kalėdų 30 proc. nuolaida pa-

minklams ir pamatų darymui.
♦ atvežimas ir pastatymas nemokamas.  
♦ taip pat iš įvairių spalvų akmens gami-

name laiptų pakopas, židinius, palan-
ges, virtuvinius stalviršius. 

Tel. 8 687 12363. 

KAIMO TURIzMO SODyBOJE „PAS JUSTINą“ 
MIELAI KVIEčIAME  

švęsti: vestuves, krikštynas, jubiliejus, gimtadienius, įmonės vaka-
rėlius, seminarus, produktų pristatymus-prezentacijas, viešus rengi-

nius ar įvairius draugų  
susibūrimus.

Pokylių salėje telpa iki 80 
svečių, galime pasiūlyti ir 

nakvynės kambarius. 
Tai puiki poilsio ir pasilinksmini-

mo vieta! Sodyboje niekada nebus 
dviejų švenčiančių kompanijų. 

Sodyba įsikūrusi Bačkininkų kaime, netoli prienų, važiuojant link 
pakuonio 2-ame kilometre (Šilo g. 1, Bačkininkų k., prienų r.)
TEL. 8 687 12363, INfO@PASJUSTINASODyBOJE.LT
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Paminklų, tvorelių, kapa-
viečių uždengimų gamyba. 
Betonavimas, montavimas, už-
pylimas skalda, senų kapaviečių 
restauravimas ir kiti akmens 
gaminiai. Nemokama konsul-
tacija. Tel. 8 686 96155.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.
UAB „GEONETAS“  

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

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

38124. 

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

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

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

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

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

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

Kokybiškai remontuojame 
butus: dažome, glaistome, klo-
jame laminatą, atliekame kitus 
darbus. Tel. 8 606 46488.

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

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

Atliekame įvairius vidaus apdai-
los darbus. Tel. 8 675 04884.

Visi santechnikos darbai: 
šildymo, vandentiekio, kanali-
zacijos. Komplektuojame me-
džiagas su nuolaidomis. Tel. 8 
640 39204.

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

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

 

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

Suteikia garantiją. 

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

ŽEMĖS KASIMO 
DARBAI  

Ø Kasame tranšėjas,  
kūdras, tvenkinius; 

Ø Tvarkome aplinką,  
lyginame žemes; 

Ø Atvežame statybines 
birias medžiagas; 
Tel. 8 698 20600. 

JCB ekskavatoriaus (3,5 t) nuo-
ma su operatoriumi. Atliekami 
visi pagrindiniai kasimo, lygi-
nimo, pamatų gręžimo darbai. 
Tel. 8 676 00479.

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

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai

reikalinga
Baldų įmonei – stalius ir sta-
liaus padėjėjas. Gaminame ne-
standartinius medinius baldus 
ir duris. Tel. 8 679 11884, www.
baldaiirspalvos.lt

Reikalingas darbininkas aplin-
kai tvarkyti. Tel. 8 687 12363.

Reikalingas žmogus gyven-
ti kaime Prienų r. Tel. 8 600 
67335.

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

Renginiai
Lapkričio 16 d. 14 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– XV respublikinis senjorų liau-
diškų šokių kolektyvų konkur-
sinis festivalis „Revuona 2019“. 
Festivalyje dalyvaus Panevėžio, 
Kauno, Vilniaus, Marijampolės, 
Joniškio, Utenos ir Prienų sen-
jorų liaudiškų šokių kolektyvai 
ir ansambliai. Renginys nemo-
kamas.

Lapkričio 16 d. (šeštadienį) 
Birštono parapijos namuose, 
adresu Birutės g. 10 A., Biršto-
nas. Prienų-Birštono diabeto 
klubo „VERSMĖ“ renginys PDD 
minėti. 2018-2019 metų tema 
„Diabetas ir šeima“.

Lapkričio 17 d. Prienų sporto 
arenoje – Prienų r. savivaldybės 
ir laikraščio „Gyvenimas“ 2019–
2020 m. krepšinio pirmenybių 
atidarymas.10.00 val. „PMVD“ 
– „Šilavotas“11.30 val. „Jieznas“ 
– „Pakuonis“13.00 val. „Dvariu-
kas „Sava ranga“ – Balbieriškio 
„Ringis“14.15 val. Pirmenybių 
atidarymas14.30 val. „Tango 
pizza“ – „Stakliškės“16.00 val. 
Veiverių „Amberis“ – „Prienų 
KKSC“17.30 val. „Pušynė“ – Birš-
tono „Versmė“

Lapkričio 17 d. 13 val. Skriau-
džių laisvalaikio salėje – legen-
dinės grupės „Nerija“ koncertas. 
Programoje – žymiausi šlageriai: 
„O, kaip bėga metai“, „Siselija“, 
„Vėl švieski man vėl“ ir kt. su 
„Nerijos“ vyrais. Bilietų kaina: 
suaugusiems – 8 Eur, vaikams 
– 4 Eur. Dėl bilietų įsigijimo 
kreiptis tel. 8 699 85050.

Lapkričio 19–20 dienomis 
Laisvės aikštėje, Prienuose, 
šurmuliuos RUDENS MUGĖ. 
Visus mažus ir didelius mies-
telėnus bei jų svečius maloniai 
kviečiame apsilankyti.

Lapkričio 19 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Žilvino Žusino kino filmas 
„Leonė. Bėganti į šviesą“. Bilieto 
kaina 5 Eur. Bilietus galima 
įsigyti ir užsisakyti Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centro bilietų 
kasoje.

Lapkričio 20 d. 11 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Prienų rajono savivaldybės 
„Metų ūkio“ šventė. * Konkurso 
„Metų ūkis“ nugalėtojų apdo-
vanojimai * Atlikėjų Liudo Mi-
kalausko ir Egidijaus Bavikino 
koncertas

Lapkričio 20 d. 19 val. Veiverių 
šaulių namuose – Stakliškių 
kultūros ir laisvalaikio centro 
mėgėjų teatro spektaklis „Tar-
pukario meilė“. Įėjimas nemoka-
mas. Spektaklio trukmė – 45 min. 
Režisierius – Vaidas Lengvinas.

REKLAMA

Lapkričio 24 d. Skriaudžių lais-
valaikio salėje – žymaus Lietuvos 
kanklininko, Skriaudžių krašto 
šviesuolio, ilgamečio Skriaudžių 
ansamblio „Kanklės“ vadovo 
Antano Degučio 120-ųjų gimimo 
metinių minėjimas „Skamba kan-
klės“.   9.30 val. – A. Degučio kapo 
lankymas Skriaudžių kapinėse 
10.00 val. – Šv. Mišios Skriaudžių 
Šv. Lauryno bažnyčioje; 12.00 val. 
– minėjimas Skriaudžių laisvalai-
kio salėje. Dalyviai: LMTA Klaipė-
dos fakulteto Muzikos katedros 
docentas Vytautas Alenskas, 
Griškabūdžio kultūros centro 
folkloro ansamblis „Užnovietis“, 
Vaikų ir jaunimo folkloro an-
samblis „Kankliukai“, Skriaudžių 
ansamblis „Kanklės“.

Lapkričio 29 d. 11 val. Skriaudžių 
laisvalaikio salėje – renginys 
„Džiaugsmo akimirka“, skirtas 
Tarptautinei žmonių su negalia 
dienai paminėti.

Gruodžio 2–31 dienomis Prienų 
krašto muziejuje vyks Kalėdinė 
mugė. Norinčius dalyvauti mu-
gėje, 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 daili-
ninko Vlado Tranelio autorinė 
tapybos darbų paroda.

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre lapkričio mėn. ekspo-
nuojama Irmos Urbanavičienės 
akvarelės darbų paroda „Kasdie-
niniai ritualai“.

Prienų krašto muziejuje lapkričio 
9–30 dienomis eksponuojama 
paroda „Adolfas Ramanauskas-
Vanagas gyvenime, kovoje ir 
dokumentuose“.

Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje 
lapkričio mėn. eksponuojama 

Padangų importuotojų organiza-
cijos fotografijų paroda (socialinė 
akcija-konkursas) „Kūrybingas 
padangų atliekų panaudojimas“.

Šilavoto laisvalaikio salėje ekspo-
nuojama Prienų meno mokyklos 
dailės klasės mokinių tapybos 
paroda „Spalvos ir mintys“.

Pakuonio laisvalaikio salėje-bi-
bliotekoje eksponuojama Jurgi-
tos Juškaitės-Jakaitienės grafikos 
ir tapybos darbų paroda „Lapė 
po lova“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje eksponuo-
jama Gražinos Pasiliauskienės 
(Kaunas) tapybos darbų paroda 
ir Rasos Didaitės fotografijų 
paroda „Autoanalizė“.

Prienų sporto arenoje ekspo-
nuojama fotografo Algimanto 
Barzdžiaus fotografijų paroda 
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai 
unikali galimybė pažinti ne tik 
fotografo Algimanto Barzdžiaus 
kūrybą, bet ir daugiau sužinoti 
apie kitų kultūrų vaikų emocijas 
bei pastebėti šiuos kultūrinius 
skirtumus, užfiksuotus fotogra-
fijose.

Varžybos

B lapkričio 16 D. 17.00 Val. 
BETSaFE-lkl VarŽyBoS: 

Vilniaus „rytas“ prieš prienų 
„CBET“. Tiesioginė transliacija 
internetu DElFi TV.

B lapkričio 23 D. 17.00 Val. 
priENŲ kkSC arENoJE 

BETSaFE-lkl VarŽyBoS: prienų 
„CBET“ prieš pasvalio „pieno 
žvaigždės“. Tiesioginė televizijos 
transliacija BTV.

B GrUoDŽio 1 D. 16.00 Val. 
priENŲ kkSC arENoJE 

BETSaFE-lkl VarŽyBoS: prienų 
„CBET“ prieš pasvalio „pieno 
žvaigždės“. Tiesioginė translia-
cija internetu DElFi TV.
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Lapkričio 16 d.
ŠEŠTADIENIS

Tarptautinė tolerancijos diena
Lietuvos pašto diena

Saulė teka 07:49
leidžiasi 16:17

Dienos ilgumas 08.28
pilnatis (19 mėnulio diena)

Edmundas, Gertrūda, Margari-
ta, Vaišvydas, Gerdvilė
Tinkamas laikas sėti: 

salierus, burokus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Lapkričio 17 d.
SEKMADIENIS

Tarptautinė studentų diena
Pasaulinė neišnešiotų nauja-

gimių diena
Pasaulinė diena žuvusiems 

eismo įvykiuose atminti
Saulė teka 07:50

leidžiasi 16:16
Dienos ilgumas 08.26

pilnatis (20 mėnulio diena)
Dionyzas, Elžbieta, Grigalius, 
Getautas, Gilvilė, Viktorija
Tinkamas laikas sėti: 

salierus, burokus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Lapkričio 18 d.
PIRMADIENIS

Latvijos nepriklausomybės 
diena

Europos supratimo apie anti-
biotikus diena

Saulė teka 07:52
leidžiasi 16:14

Dienos ilgumas 08.22
pilnatis (21 mėnulio diena)
Salomėja, Ginvydas, Ginvy-
dė, otonas, romanas, otas, 

Vestina
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas šaldyti vaisius, 

netinkamas laikas tręšti.

Lapkričio 19 d.
ANTRADIENIS

Tarptautinė tualetų diena
Saulė teka 07:54

leidžiasi 16:13
Dienos ilgumas 08.19

Delčia (22 mėnulio diena)
Matilda, Dainotas, rimgaudė, 

Dainius
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas šaldyti vaisius, 

netinkamas laikas tręšti.

Lapkričio 20 d.
TREčIADIENIS

Afrikos industrializacijos 
diena

Tarptautinė geografinių infor-
macinių sistemų diena

Pasaulinė lėtinės obstrukci-
nės plaučių ligos diena

Saulė teka 07:56
leidžiasi 16:11

Dienos ilgumas 08.15
Delčia (23 mėnulio diena)
Feliksas, Jovydas, Vaidvilė, 

laimis
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti pikt-
žoles, dirbti sodo darbus, ne-
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti daržoves.

VANDENS TEMPERATŪRA

+6 NEMUNaS priE NEMaJŪNŲ
+8 kaUNo MarioS 
+9 BalTiJoS JŪra (ŠVENToJi)
+7 kUrŠiŲ MarioS (NiDa)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

r0radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

41kaUNE 
nSv/val. 

43alyTUJE 
nSv/val.

FUkUŠiMoS aE 
7733 nSv/val. 
čErNoBylio aE 
8080 nSv/val. 

Žmogui žalinga dozė - 50 mln. nSv/val.
1986 m. černobylio aE jų fiksuota 300 mlrd. 
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Sudoku

Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 iki 
9 taip, kad skai-
tmenys nesikar-
totų eilutėse, 
stulpeliuose bei 
paryškintuose 
9 langelių (3×3) 
kvadratuose.

at
sa

ky
m

ai

Savaitė istorijos puslapiuose

16�� m. lapkričio 16 d.: jonas kazi-
mieras vaza išrinktas Lenkijos 

karaliumi.

1�9� m. lapkričio 16 d.: sukilėlių ka-
riuomenės likučiai kapituliavo 

prie radošicų. Tado kosciuškos sukilimo 
pabaiga.

191� m. lapkričio 16 d.: įkurta mažo-
sios Lietuvos tautinė taryba.

191�m. lapkričio 16 d.: įsteigtas Lie-
tuvos paštas.

1906m. lapkričio 16 d.: Anglijoje 
buvo užpatentuota pirmoji ki-

no kamera.

1909 m. lapkričio 16 d.: vokietijoje 
įkurta pirmoji pasaulyje oro 

linijų bendrovė DELAg (Deutsche Luftschif-
fahrts-Aktiengesellschaft);

1996 m. lapkričio 16 d.: Deividas Dik-
sas iš Australijos tapo jauniau-

siu jūrininku, kuris vienas apiplaukė žemės 

rutulį. kelionės pabaigoje jam buvo 1� me-
tų ir �1 diena.

1��� m. lapkričio 1� d.: Škotų keliauto-
jas Deividas Livingstonas pirma-

sis iš europiečių Zambezės upėje (Afrikoje) 
aptiko 1�0 metrų aukščio krioklius, kuriuos 
pavadino karalienės viktorijos vardu.

1�69  m. lapkričio 1� d.: Atidaryta lai-
vyba sueco kanalu.

19��  m. lapkričio 1� d.: sibiras oficialiai 
tapo rusijos dalimi.

19�9  m. lapkričio 1� d.: pietų Afrikos 
kompanija „De Birs“ pirmoji pra-

dėjo gaminti dirbtinius deimantus.

19��  m. lapkričio 1� d.: vokiečių sau-
gumo policijos ir sD Lietuvoje 

vadas karlas jėgeris įsakė uždaryti visus Lie-
tuvos čigonus į stovyklą Ežerėlyje, o jų turtą 
konfiskuoti.

16�6m. lapkričio 1� d.: popiežius Ur-
bonas vIII pašventino Šv. petro 

katedrą romoje. katedros statyba prasidėjo 
1��� m. senosios bazilikos vietoje.

1���m. lapkričio 19 d.: Didžiausias 
potvynis sankt peterburgo is-

torijoje. vandens lygis Nevoje pakilo �,1� m 
aukščiau ordinaro. sugriauti �6� ir apgriauti � 
6�1 namas. Nuskendo �0� žmonės.

1�00m. lapkričio �0 d.: Šiaurės ka-
ras: Narvos mūšyje Švedijos 

karaliaus karolio XII-ojo kariuomenė sumušė 
petro I-ojo rusijos kariuomenę.

19�9m. lapkričio �0 d.: paryžiu-
je atidaryta pirmoji salvadoro 

Dali paroda.

19��m. lapkričio �0 d.: vokietijoje 
prasidėjo veikti Niurnbergo karo 

nusikaltimų tribunolas.

1�9�m. lapkričio �1 d.: įvykdytos kra-
žių skerdynės. rusijos valdžia 

brutaliai susidorojo su žmonėmis, pasiprie-
šinusiais valdžios ketinimui uždaryti kražių 
vienuolyno bažnyčią.

1699m. lapkričio �� d.: Danija, rusija, 
saksonija ir Lenkija-Lietuva pa-

sirašė sutartį dėl Švedijos pasidalinimo.

Lošimas 
Nr. 1392
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Skaičiai
Pagrindiniai skaičiai: 06, 09, 18, 
22, 23, 48

Vikingo skaičius: 03

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš lietuvos)

6+1 10409562.50€   0
6 671726.50€ 0
5+1 15752.50€ 0
5 480.00€ 6
4+1 76.50€ 45
4 8.00€ 279
3+1 4.00€ 826
3 1.50€ 4964
2+1 1.25€ 5627
2 0.75€ 35691

kiTo TiraŽo proGNoZĖ: 12,2 mln. Eur

6x6 Battleships by Krazydad, Volume 1, Book 1

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

#1

© 2016 KrazyDad.com

4 1 3 2 0 4

2

3

0

5

1

3

#2
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4 1 4 1 0 4

3

1

3

3

1

3

#3
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1 3 1 5 0 4

2

3

2

3

0

4

#4
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4 0 4 1 4 1

2

3

1

3

0

5

Atraskite ir nupieškite prie-
šų laivus! Eilučių ir stulpelių 
pradžioje surašyti numeriai 
nurodo kiek laivų ar jų fra-
gmentų yra konkrečioje 
eilutėje ar stulpelyje. Šo-
ne surašyti jūroje esantys 
laivai. Laivai negali lies-
tis nei šonais nei įstrižai. 
Ieškoti laivų jums padės 
užuomina - laivo arba jū-
ros fragmentas.
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Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog horizontaliiai, vertikaliai ir įstrižai sutaptų skaičių
sumos.
1.

3 8 2 1

2 6 4

8 7

8 8 7

9 9 8

31 36 28 16 22

17

16

35

28

37

25

30 2.

9 6 8

3 4 1 2 7

4 5 4

6 3

5 10

18 29 21 24 32

30

17

23

18

36

30

29

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

3 8 2 1

2 6 4

8 7

8 8 7

9 9 8

31 36 28 16 22
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16

35

28
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25

30 2.

9 6 8

3 4 1 2 7

4 5 4

6 3

5 10

18 29 21 24 32

30

17

23

18

36

30

29

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

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

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

#1#2

#3#4

#5#6

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

38321

26242

85787

88714

109918

3136281622

17

16

35

28

37

25
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59268

34127

24854

36333

567810

1829212432
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17

23

18

36
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29
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Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog horizontaliiai, vertikaliai ir įstrižai sutaptų skaičių
sumos.
1.
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