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Seimas ketvirta-
dienį po svarstymo 
pritarė siūlymui 
mažinti parlamen-
to rinkimų kartelę 
nuo 5 iki 4 procen-
tų rinkėjų balsų, ta-
čiau neužteko balsų 
ją nuleisti iki 3 pro-
centų, kaip norėjo 
valdantieji.

Po svarstymo Sei-
mas 56 balsais „už“, 39 
– „prieš“, devyniems 
parlamentarams susi-
laikius pritarė, kad po-
litinės partijos laimėtų 
mandatų daugiaman-
datėje apygardoje pasie-
kusios 4 proc., o koalici-
jos – 6 proc. ribą.

Seimas dar turės vie-
ną kartą balsuoti dėl 
įstatymo pataisos pri-
ėmimo.

Šiuo metu partijos da-
lyvauja mandatų daly-
bose, kai daugiamanda-
tėje apygardoje pasiekia 
5 proc. kartelę, koalicijos 
– 7 proc. kartelę.

Ties trijų procentų 
riba visuomenės ap-
klausose balansuojan-
tys „valstiečių“ koalici-
jos parteriai „socialdar-
biečiai“ remia 3 proc. 
ribą. Jų lyderis Gedimi-
nas Kirkilas tvirtina, jog 
„kuo mažiau demokra-
tiška šalis, tuo aukštesnė 
kartelė“.  BNS

Seimas kartelę 
linkęs mažinti, 
bet ne iki 3 
procentų 

kelionės į pažintį su 
žymiais kraštiečiais

Laima
DUOBLIENĖ

Trečius mokslo metus pra-
dėję Prienų rajono Trečiojo 
amžiaus universiteto (TAU) 
lankytojai dalyvavo Prienų 
švietimo pagalbos tarny-
bos organizuotoje pažinti-
nėje popietėje „Prienų be-
ieškant“. 

Tai buvo Neformaliojo su-
augusiųjų švietimo savaitės, 
kurios šūkis „Mokymosi pa-
saulis laukia. Keliaukim“, ren-
ginys. Prienuose šios savaitės 
renginiai buvo skirti pažinčiai 
su Prienais bei žymiais kraš-
tiečiais. 
Susitikimo vieta – Prienų 

autobusų stotis 
Neatsitiktinai popietė pra-

sidėjo atnaujintoje Prienų au-
tobusų stotyje – juk čia prasi-
deda dažna kelionė. TAU lan-
kytojai šįkart buvo kviečiami  
ne keliauti, o tik susipažinti 
su nuo kito pastato sienos 
žvelgiančiu keliautoju Matu 
Šalčiumi. 

„Mes turime keletą prie-
žasčių, kodėl šiandien susiti-
kimo vietą pasirinkome čia, 
autobusų stotyje. Pirmiausia 
todėl, kad atnaujinta stotis 
yra miesto centre. Tai puiki ir 
patogi vieta miesto gyvento-
jams bei svečiams, taip pat ir 
puiki netradicinė mokymosi 
aplinka. Mus čia maloniai suti-
ko priimti direktorius Alvydas 
Stanislovaitis ir paslaugūs dar-

buotojai. Kita svarbi priežastis 
– Neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo savaitė, kurios šūkis 
„Mokymosi pasaulis laukia. 
Keliaukim“. Ir šią Suaugusių-
jų švietimo savaitę mes nu-
tarėme keliauti į susitikimą 
su savo kraštiečiais. Vienas jų 
– Matas Šalčius į mus žvelgia 
nuo kitapus gatvės esančios 
picerijos sienos. Susitiksime 
ir su kraštiečiais, kurie pasiūlė 
idėją nupiešti šį paveikslą ant 
sienos ir tą idėją įgyvendino“, 
– sveikindama į susitikimą at-
vykusius TAU lankytojus kal-
bėjo Švietimo pagalbos tar-
nybos direktorė Danutė Stan-
kevičienė. 

Neįprastoje erdvėje buvo 
surengtas susitikimas su idė-
jos taip papuošti miestą au-
toriais UAB „Tango Pizza“ sa-
vininkais Dovile ir Jauniumi 
Mališauskais, jų idėjos įgy-
vendintoju dailininku Petru 
Lincevičiumi ir Prienų kraš-
to muziejaus direktore Lolita 
Batutiene. 

Keliauti kviečia  
Matas Šalčius 

Pasak Jauniaus Mališausko, 
jie džiaugiasi, kad idėja unika-
liai papuošti pastatą, o kartu ir 
pagražinti miestą, sulaukė ir 
visuomenės, ir savivaldybės 
vadovų dėmesio bei palaiky-
mo. Žinoma, buvo galima nu-
eiti paprasčiausiu keliu – sieną 
išnaudoti reklamai ir taip užsi-
dirbti pinigų. Tačiau jie norėjo 
padaryti kažką, kas būtų skirta paminėta 

pasaulinė cukrinio 
diabeto diena9

Prabėgo metai tarsi rūkas kloniais
Tarsi daina vakarė sutemų.

Nuskambėjo metai tarsi pienės pūkas.
Pribarstė plaukus žiedlapių baltų.
Jų buvo ir prasmingų, ir laimingų,

Ir tarsi akmenys sunkių.
Užtat šiandieną iš širdies Tau linkim

Laimingų metų ir ilgų.

70-ies metų jubiliejaus proga  

Antaną Sigitą 
VINKLERĮ,
gyvenantį Prienuose,

sveikina 
žmona Ramutė,

 sūnūs ir marčios: Rimas ir Sigutė, Vidas ir Jurgita, 
bei anūkai Vytautas ir Rokas.

NUKelta Į 4 p. 

Seimas ketvirtadienį po 
svarstymo pritarė stipraus 
alkoholio, benzino, dyzeli-
no, įskaitant skirtą žemdir-
biams, akcizų didinimui. 
Pastarasis didės simboliš-
kai – keturiais eurais. 

Skaičiuojama, kad padidinus 
akcizus, biudžeto pajamos kitą-
met išaugs 42 mln. eurų. 

Už atitinkamus Akcizų įstaty-
mo pakeitimus balsavo 59 Sei-
mo nariai, prieš 10, susilaikė 38. 
Seimas dėl galutinio įstatymo 
priėmimo dar turės balsuoti. 

Tačiau Seimas ketvirtadienį 
nesvarstė „kaitinamųjų cigare-
čių“ akcizo didinimą numatan-
čių pataisų – jomis siūloma nuo 
2020 metų kovo akcizą didinti 
65 proc. – nuo 78,5 iki 113,2 eu-
ro už kilogramą.

Šios pataisos bus svarstomos 
kitą savaitę, nes laiku nespėta 
įregistruoti išvados dėl jų –bū-
tina, kad pagrindinio Biudžeto 
ir finansų komiteto išvada būtų 
registruota iki posėdžio likus ne 
mažiau kaip 72 valandoms. 

Seimas nepritarė ir siūlymui 
naikinti akcizo lengvatą šildy-
mui skirtiems gazoliams, tepa-
linėms alyvoms ir skystajam 
kurui. Dėl to biudžetas neteks 
apie 15 mln. eurų. 

2018 metais šį kurą naudojo 
4,5 tūkst. gyventojų ir maždaug 
1 tūkst. įmonių, o dėl lengvatos 
šalies biudžetas negavo 17 mln. 
eurų pajamų. 

Anot Seimo nario socialde-
mokrato Broniaus Bradausko, 
didinant mokesčius žemės ūkiui 
norima pakenkti smulkiesiems 
ūkininkams.

„Mes norime šiais mokesčiais 
pasmaugti smulkiuosius ūkinin-
kus, nuvaryti juos nuo žemės, 
palikti tik stambiuosius ūkius. 
O kaip gyvens smulkieji, kurie 
turi po 100 hektarų ir panašiai 
– jau niekam neįdomu“, – sakė 
B. Bradauskas.

Du komitetai – Biudžeto ir fi-
nansų bei Kaimo reikalų – siūlė 
palikti didesnę lengvatą žem-
dirbių dyzelinui, nors preziden-
tas ir Vyriausybė siūlė ją gerokai 
apkarpyti.

Negalutiniu Seimo sprendi-
mu žemdirbių dyzelino akcizas 
nuo sausio didės 7,2 proc., arba 
keturiais eurais – nuo 56 iki 60 
eurų už 1 tūkst. litrų. 

Prezidentas G. Nausėda siūlė 
jį didinti 90 eurų iki 146 eurų 
ir Vyriausybė – 25 eurais (44,6 
proc.) iki 81 euro, dėl ko litro dy-
zelino kaina padidėtų maždaug 

Seimas: didės alkoholio ir kuro akcizai, 
žemdirbių dyzelino – 4 eurais

3 centais. 
„Pagrindinis motyvas, kodėl 

nepritariame prezidento siū-
lymui – ten yra akcentuojama, 
kad iš akcizų surinkti pinigai bus 
skirti pensijoms, nes šiandien 
žemės ūkyje dirba 60 proc. pen-
sininkų“, – Seimo posėdyje sakė 
„valstietis“ Andriejus Stančikas.

Tuo metu Seimo narė konser-
vatorė Gintarė Skaistė pabrėžė, 
kad akcizą padidinus tik simbo-
liškai, į biudžetą bus surinkta vos 
1 mln. eurų daugiau pajamų.

„Vyriausybės siūlyme buvo 
6,5 mln. eurų, o prezidento siūly-
mas turėjo sugeneruoti 17 mln. 
eurų pajamų“, – Seimo posėdyje 
kalbėjo G. Skaistė.

Stipraus etilo alkoholio akci-
zas nuo 2020 metų kovo didės 
10,5 proc. – nuo 1832 eurų iki 
2025 eurų už hektolitrą. Dėl to 
pusė litro stipraus gėrimo vi-
dutiniškai pabrangs apie 0,45 
euro. 

Tuo metu standartinis akci-
zo tarifas bešviniam benzinui 
didės 7,3 proc. – nuo 434,43 iki 
466 eurų už 1 tūkst. litrų, gazo-
liui – 7,2 proc. nuo 347 iki 372 
eurų už 1 tūkst. litrų.

Iš didesnio akcizo stipriam 
alkoholiui į biudžetą kitais me-
tais papildomai ketinama su-
rinkti maždaug 10 mln. eurų, 
iš benzino akcizo – 7 mln. eurų, 
iš dyzelino akcizo – 24 mln. eu-
rų, o iš žemdirbių dyzelino – 1 
mln. eurų.  

Kaitinamojo tabako didesnis 
akcizas biudžeto įplaukas padi-
dintų apie 6 mln. eurų, o 20 vie-
netų jo produktų pabrangtų 33 
centais. .    BNS
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V. Tomaševskis: mūsų ministrai turi labai 
gerą reputaciją
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų 
sąjungos (LLRA-KŠS) vadovas europarlamentaras 
Valdemaras Tomaševskis gina partijos deleguotus ministrus 
Jaroslavą Narkevičių ir Ritą Tamašunienę teigdamas, jog jie 
turi „labai gerą reputaciją ir didelį rinkėjų pasitikėjimą“.

„Duoda kelias savaites. jog šis mėgintų 
susitvarkyti, ką yra pridirbęs“.
Prezidentas trečiadienį sukritikavo Susisiekimo ministrą 
J. Narkevičių. Žiniasklaidoje skelbta, jog ministro pietus 
Vilniuje, taip pat komandiruotėse Minske, Abu Dabyje 
apmokėjo ministerijos kontroliuojamos įmonės. 
Ministras sako pinigus valstybinėms įmonėms grąžinęs.

(Ne)atrasta amerika gražu nėra saldžios. Pupeles 
dėl jų kartaus skonio ragauti 
patiko ne visiems. Vėliau te-
ko lyžtelėti kakavos sviesto ir 
kitų ne itin gardžių dalykėlių, 
kol nepriėjome prie galutinio 
produkto – tikrojo šokolado 
– degustavimo. Skonis buvo 
tikrai šokoladinis. Pasibaigus 
programai teko apsilanky-
ti „Theo“ šokolado krautu-
vėlėje, kur kavos aromatas 
gaubė daugybę įvairiausių 
saldumynų. Išties užburian-

ti akimirka ir skaniausios 
lauktuvės artimiesiems. Ki-
tą dieną vykome į pasaulyje 
pripažinto menininko Dale‘o 
Chihuly stiklo muziejų. Vos 
tik įžengėme pro bilietų pa-
tikrą, rodos, palikome Žemę. 

Šis nepakartojamo ta-
lento menininkas sa-
vo darbuose atskleidė 
tokį stiklo grožį, kokį 
net sunku įsivaizduo-
ti. Plastiškas, minkš-
tas, išnyrantis pačiais 
netikėčiausiais pavi-
dalais ir formomis... 
Kartais net sunku pa-
tikėti, ar tai iš tiesų 

stiklas? Atrodo, kad tai, ką 
matai, yra nežemiškos kil-
mės. Dale‘as savo kūrybinei 
vizijai įgyvendinti naudojo 
terpių įvairovę: stiklą, dažus, 

landėlėse. Pastebėjome, kad 
mokykla leidžia mokiniams 
labai individualiai planuoti 
ateitį ir susikurti savo ugdy-
mo planą. Mokiniai gali rink-
tis iš daugiau nei šimto mo-
komųjų dalykų, kiekvienas 
turi daug galimybių išgirsti 
save ir būti išgirstas.

Kelionėje aplankėme įdo-
miausius muziejus: istorijos 
ir industrijos, muzikos, skan-

dinavų, stiklo, šokolado, taip 
pat Sietlo širdį – apžvalgos 
bokštą. Labiausiai sužavė-
jo „Theo Shocolate Factory“ 
– saldumynų įmonė, pirmo-
ji pradėjusi gaminti šoko-
ladą, naudodama natūralią 

kakavą ir kitus produktus. 
Svečiuodamiesi šioje gamy-
kloje turėjome galimybę su-
sipažinti su kakavos pupelių 
kilme, rūšimis. Beje, jos toli 

Spalio 29–lapkričio 5 d. 
grupelė „Žiburio“ gimna-
zijos mokinių (Erikas Pa-
delskas, Joris Mitkevičius, 
Arnas Rasimavičius, Mo-
nika Vaitkevičiūtė, Vakarė 
Gruodytė, Paulina Šaltytė) 
ir dvi mokytojos (anglų 
kalbos mokytoja metodi-
ninkė Vilija Gustaitytė ir 
lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė Irena Mažei-
kienė) dalyvavo kultūrinių 
mainų programos „Amba-
sadoriaus lyderystė“ pro-
jektiniame susitikime JAV, 
University Prep mokyklo-
je Sietle. 

Kelionė buvo ilga ir var-
ginanti, mūsų galvose buvo 
įvairiausių minčių, vyravo 
sumaištis, nerimas, nežino-
mybė: „Ar aš patiksiu šei-
mai?“, „Ar sutarsiu?“, „Ar bu-
vo verta vykti?“. Atskridus ir 
susitikus su mokiniais bei jų 
šeimomis visas nerimas din-
go, šilti apkabinimai leido su-
prasti, kad esame laukiami ir 
saugūs. Pirmasis vakaras bu-
vo kupinas juoko ir nedidelio 
drovumo – kalbėdamiesi su 
naujos šeimos nariais supra-
tome, kad esame ne tik skir-
tingi, bet ir panašūs.

Antrąją vizito dieną su-
sipažinome su mokykla, 
mokytojais, mokiniais, ki-
tais darbuotojais. Lankantis 
Sietle vienas iš komandos 
tikslų buvo lan-
kytis pamokose 
ir bent šiek tiek 
pajusti skirtumus 
tarp JAV ir Lietu-
vos švietimo siste-
mų. Šį tikslą mums 
pavyko įgyvendin-
ti – mūsų koman-
da lankėsi devy-
niose pamokose: 
jogos, teisminės ekspertizės 
(forensics), fizikos, informa-
cinių technologijų, istorijos, 
žurnalistikos, anglų litera-
tūros, teisės bei klasių va-

anglį, neoną ar ledą.
Helovino dieną visi moky-

klos mokiniai susirinko salė-
je, dalyvavo kostiumų varžy-
tuvėse (dauguma buvo per-
sirengę), pjaustė moliūgus, 
varžėsi vieni su kitais, sma-
giai žaidė. Mus sužavėjo tai, 
kad mokiniai buvo aktyvūs, 
į viską žiūrėjo paprasčiau, 
taip sukurdami jaukią, drau-
gišką ir komišką atmosferą. 
Po užsiėmimų salėje ėjome 
į mokyklos biblioteką kurti 
mažų fotoalbumų. Iš mūsų 
pačių Sietle padarytų nuo-
traukų lipdėme smagių pri-
siminimų koliažą. Pasirodo, 
albumo darymas yra dažna 
užduotis per pamokas.

Kitą dieną aplankėme gar-
sųjį Sietlo turgų, kuris yra 
viena iš 33 labiausiai lanko-
mų vietų pasaulyje. Sietlo 
turgus yra labai chaotiškas, 
nusidriekęs per kelis, atro-
do, nesibaigiančius aukštus, 
o kiekviename iš jų gali ras-
ti kažką magiško: ar jaukią, 
kvepiančią kavinukę, ar šaltą 
žvejų sandėlį, pilną šviežios 
žuvies ir jūros gėrybių. Prie 
turgaus pamatėme ir pir-
mąją pasaulyje „Starbucks“ 
kavinę.

Iš tiesų laikas prabėgo la-
bai greitai – reikėjo krautis 
lagaminus ir galvoti apie na-
mus. Sunkiausia buvo skirtis 
su šeimomis, draugais. Nu-
byrėjo ne viena išsiskyrimo 
ašarėlė… 

Dėkojame gimnazijos di-
rektorei Irmai Kačinauskie-
nei, jau šeštus metus vykdan-
čiai mainų programą su Uni-
versity Prep mokykla Sietle. 
Mums, mokiniams, tai unika-
li galimybė tobulinti užsienio 
kalbų žinias, mokytis ben-
dravimo, tolerancijos,pažinti 
šalį, jos kultūrą ir žmones, 
ugdytis komandinio darbo 
įgūdžius.

Vakarė Gruodytė, Arnas 
Rasimavičius, Joris Mitkevi-

čius, Monika Vaitkevičiūtė, 
Erikas Padelskas,  
Paulina Šaltytė 

Žmonių su regėjimo negalia 
kasdienybę skaidrina menas, 
dainos, poezija  
Lapkričio 19 d. LASS Prie-
nų filialo nariai ir bičiuliai 
susirinko į poezijos ir mu-
zikos popietę „Dienų vėri-
nys“, kuri vyko Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre. 

Jausmingus posmus ir ro-
mantiškas dainas atliko vieš-
nia iš Vilniaus Birutė Kanevi-
čienė. Autorė kūrybos kelią 
pradėjo 2013 m. Birutė Ka-
nevičienė yra išleidusi poezi-
jos, miniatiūrų knygą „Atver-
tos langinės‘ ir sukurtų bei 
įdainuotų romantinių dainų 
albumą „Laiškai tyloje“. Tai 
žvilgsnis į būties gelmes, pi-
ligrimo kelionė į save, pani-
rimas į tylą.

Rankdarbių būrelio daly-
vė Laima Laukaitienė įteikė 
viešniai pagamintą paveiks-
lą. Susirinkusiuosius sveiki-
no Prienų rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
Jūratė Zailskienė, kuri džiau-
gėsi aktyvia filialo veikla, ma-
toma ne tik Prienuose, bet ir 
visoje šalyje bei už jos ribų, 
dėkojo organizacijos bei an-
samblio „Puriena“ vadovėms 
Irenai Karsokaitei ir Onutei 
Matusevičiūtei už gebėjimą 
suburti, suvienyti, už mokė-
jimą dalintis bendrystės švie-
sa ir skleisti šią šviesą aplin-
kiniams. Visiems dalyvavu-
siems J. Zailskienė palinkėjo 
gražaus ir prasmingo švenčių 
laukimo. 

Kaip sakė LASS Prienų fili-
alo pirmininkė ir ansamblio 
„Puriena“ dalyvė I. Karsokai-

tė, praėjusi popietė – tai tik 
įžanga į prasmingo laikotar-
pio šventinius renginius, ku-
rių filialo nariai, ypač ansam-
blio dalyviai dovanos savo 
bičiuliams, klausytojams dar 
ne vieną. „Šiais metais dar 
surengsime keletą širdžiai 
mielų koncertų. Lapkričio 
22 d. vykstame į Panevėžį, 
kur ansamblis „Puriena“ kon-
certuos miesto visuomenei, 
kartu susitiksime su LASS 
Panevėžio miesto bendruo-
mene. Bendrausime, kalbė-
simės, dalinsimės džiaugs-
mais ir tuo, kas svarbu šian-
dien. Džiaugiamės, kad esa-
me pakviesti gruodžio 1 d. 
dalyvauti labai atsakingame 
renginyje – respublikiniame 
sakralinės muzikos festiva-
lyje „Džiaugsmas pasauliui“, 
kuris vyks Prienų Kristaus 
Apsireiškimo bažnyčioje. 
Gruodyje dalyvausime kul-
tūros ir laisvalaikio centro 
organizuojamame renginyje 
„Mano krašto partizanų dai-
nos“. Advento laukotarpiu su 
programomis vyksime į Šv. 
Klaros globos namus Kau-
ne, Seinuose adventine nuo-
taika dalinsimės su Lenkijos 
lietuviais. Filialo nariams taip 
pat ruošime padėkos šventę. 
Puikiai besidarbuojančios 
rankdarbių būrelio narės su 
spalvingais veltais paveiks-
lais planuoja papuošti savi-
valdybės parodoms skirtas 
erdves“, – pasakojo I. Kars-
okaitė.

LASS Prienų filialo  
informacija 
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Susisiekimo ministras J. Narkevičius 
klimpsta toliau
Didelio dėmesio sulaukė ministro sprendimas atleisti 
Lietuvos pašto valdybą ir skirti lėšų jo rinkimų apygardos 
keliams. Trečiadienį 15min.lt paskelbus, kad J. Narkevičiui 
suteiktame bute Seimo viešbutyje daugiau lankosi ne jis, o 
jo dukra, ministras šio buto paskelbė atsisakantis.

Estijoje žiurkės paliko gyventojus be 
elektroninių valstybės paslaugų
Estijos gyventojai trečiadienio pavakare negalėjo 
naudotis internetu teikiamomis valstybės paslaugomis 
dėl vieno kabelio gedimo, kurio priežastis, kaip 
paaiškėjo, buvo jį apgraužusios žiurkės.

Mintimis 
dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja 
Laima Duoblienė

kokių pokyčių 
pastebėjote 
prienuose per 
pastaruosius 
metus? kas 
džiugina, kam 
dar reikia skirti 
dėmesio? paminklo, apleisti kareivinių 

pastatai. 

Rasa Juocevičienė 

Sutvarkytą erdvę prie Sta-
diono tvenkinio, manau, ga-
lima laikyti šimtmečio pro-
jektu, kuris jau dabar duoda 
Prienams didelę pridėtinę 
vertę. O kai bus užbaigti visi 
suplanuoti darbai, jau galė-
sime ir Nemunu civilizuotai 
grožėtis. Labai džiaugiuosi, 
kad į viešumą ištraukiamos 
mūsų didžiosios istorinės as-
menybės. Ir dar kaip! Kiekvie-
nas važiuojantis per Prienus 
atkreipia dėmesį į M. Šalčiaus 
paveikslą. Džiugina ne tik pui-
ki idėja, bet ir jos sumanytojai 
bei įgyvendintojai. Ir autobu-
sų stotis gražiai atnaujinta. 
Gražėjam! Gaila, kad Kęstučio 
paminklo „kaimynai“ nelabai 
dera prie tokios asmenybės. 
Yra ir kitų apleistų pastatų, 
bet, manau, kad šiuo metu 
didžiausias sopulys – Revuo-
nos gatvė. 

Viktor ir Sergej 

Mes iš Minsko, jau porą mė-
nesių dirbame Birštone ir pir-

Nijolė Janavičienė 

Labai džiaugiuosi gražė-
jančiais Prienais. Ypač pas-
taruoju metu nudžiugino ne 
tik atnaujinta, bet ir apšviesta 
erdvė prie Kareivinių tvenki-
nio. Pasaka! Nuotraukas nu-
siunčiau net Kaune gyvenan-
tiems vaikams ir sulaukiau 
susižavėjimo bei klausimo, 
gal jau jiems sugrįžti į Prie-
nus. Daug žmonių išeina pa-
sivaikščioti ir džiaugiasi. Kai 
užbaigs visą projektą, bus dar 
gražiau. Revuonos parko dar 
nemačiau, bet, sako, kad ir ten 
labai gražu. Ir gatvės, ir šali-
gatviai suremontuoti, spor-
to aikštynas jau baigtas, kyla 
baseino sienos, krepšininkai 
garsina Prienus... O kaip puo-
šia miestą ir daro išskirtinį 
M. Šalčiaus paveikslas ant pi-
cerijos „Tango Pizza“ sienos! 
Autobusų stotimi irgi galime 
didžiuotis. Žinoma, visko iš 
karto nepadarysi – dar yra 
senų apšiurusių pastatų, ypač 
vaizdą gadina tas didelis me-
dinis pastatas prie Kęstučio 

mą kartą atvažiavome į Prie-
nus. Apvaikščiojome didelę 
dalį miesto ir susidarėme tam 
tikrą įspūdį. Centrinės gatvės 
gražiai sutvarkytos, dauguma 
daugiabučių – renovuoti, bet 
kai kurie individualūs namai 
labai nušiurę, su išdaužytais 
langais, užkaltomis durimis, 
o kai kurioms gatvėms ša-
lia jų reikia remonto. Matė-
me išskirtinės architektūros 
bažnyčią, dar nueisime iš ar-
čiau pasižiūrėti. Tikėjomės 
rasti didelį prekybos centrą 
– panašų į Kauno Akropolį, 
bet, deja, ne tik Birštone, bet 
ir pas jus tokio nėra. Žinome, 
kad yra sporto arena, kad tu-
rite aukšto lygio krepšinio 
komandą. Tikrai atvažiuosi-
me pažiūrėti varžybų. Pirmas 
įspūdis – gan jaukus miestelis. 
O labiausiai sužavėjo nuošir-
dūs ir svetingi žmonės. 

Semir Kasteckij 

Nedažnai būnu Prienuose, 
bet teigiamų pokyčių negali 
nepastebėti – gražiai sutvar-
kyta centrinė aikštė, vakare 
gražu pažiūrėti į spalvingą 
fontaną, malonu užeiti į mo-
dernią autobusų stotį, mies-
tą labai puošia M. Šalčiaus 
portretas ant picerijos sienos. 
Nedaug žinau apie šį žmogų, 
bet gal jau reikės pasidomėti 
jo asmenybe. Gaila apleistų 
ir nenaudojamų pastatų ka-
reivinėse. Akys užkliūva už to 
nušiurusio seno pastato prie 
Kęstučio paminklo, kurį pir-
miausia pamatai įvažiavus į 
miestą iš Birštono pusės. 

Prenumeruokite laikraštį 2020 metams!
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“
1 mėn. 4,39 Eur
3 mėn. 12,44 Eur
6 mėn. 24,48 Eur

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“ 
(senjorams ir neįgaliesiems)
1 mėn. 4,08 Eur
3 mėn. 11,93 Eur
6 mėn. 23,46 Eur

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“ (šeštadienio)
1 mėn. 3,06 Eur
3 mėn. 8,16 Eur
6 mėn. 15,30 Eur

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“ (šeštadienio) 
(senjorams ir neįgaliesiems)
1 mėn. 3,06 Eur
3 mėn. 7,14 Eur
6 mėn. 14,28 Eur

Laikraščio priedas „Prie Vytauto kalno“
(Birštono krašto gyventojams)
1 mėn. 1,02 Eur
3 mėn. 3,06 Eur
6 mėn. 6,12 Eur

12 mėn.

43,86

12 mėn.

42,84

12 mėn.

28,56

12 mėn.

27,54

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  
TARYBOS POSĖDŽIO  

DARBOTVARKĖ
2019 m. lapkričio 27 d. 10 val.

1. Dėl Prienų rajono savivaldybės admi-
nistracijos struktūros patvirtinimo

2. Dėl išmokos seniūnaičiui dydžio nusta-
tymo ir seniūnaičio išlaidų, susijusių su jo 
veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos 
aprašo patvirtinimo 

3. Dėl Prienų rajono savivaldybės švieti-
mo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdy-
mui, mokytojų, švietimo pagalbos specia-
listų važiavimo į darbą ir atgal išlaidų kom-
pensavimo bei šių išlaidų kompensavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo 

4. Dėl Prienų rajono savivaldybės ta-
rybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. 
T3-185 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 
pakeitimo

5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 
2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-188 
„Dėl Prienų rajono savivaldybės studijų rė-
mimo programos patvirtinimo, komisijos 
sudarymo ir jos darbo reglamento patvir-
tinimo“ pakeitimo

6. Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos ak-
tyvinimo programos lėšų skyrimo ir panau-
dojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

7. Dėl Jaunimo organizacijų veiklos akty-
vinimo programos lėšų skyrimo ir panau-
dojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 
2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T3-270 
„Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos 
aktyvinimo programos lėšų skyrimo ir jų 
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtini-
mo“ pakeitimo 

9. Dėl Nevyriausybinių organizacijų vei-
klos aktyvinimo programos lėšomis finan-
suojamų projektų paraiškų vertinimo ko-
misijos patvirtinimo

10. Dėl Prienų rajono savavaldybės ne-
vyriausybinių organizacijų tarybos patvir-
tinimo

11. Dėl atstovų delegavimo į Prienų rajo-
no verslo tarybą

12. Dėl pritarimo projektui „Prienų lop-
šelio-darželio „Gintarėlis“ dviejų grupių inf-
rastruktūros modernizavimas ir aprūpini-
mas priemonėmis“

13. Dėl paskolos grąžinimo termino pra-
tęsimo

14. Dėl valstybinės žemės nuomos mo-
kesčio

15. Dėl Prienų rajono savivaldybės tary-
bos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-
24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 
metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

16. Dėl sutikimo perimti valstybės tur-
tą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn

17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tary-
bos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T3-
268 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos 
viešajai įstaigai Stakliškių sporto klubui“ 
pakeitimo

18. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo tur-
to perdavimo valdyti ir naudoti panaudos 
teise

19. Dėl pritarimo vidaus sandoriui
20. Dėl Apleisto ir neprižiūrimo nekil-

nojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo

21. Dėl Prienų rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus rezervo lėšų naudo-
jimo tvarkos aprašo patvirtinimo

22. Dėl Saugaus elgesio paviršinių van-
dens telkinių vandenyje ir ant paviršinių 
vandens telkinių ledo taisyklių patvirti-
nimo

23. Dėl savivaldybės socialinio būsto 
nuomos

24. Dėl Prienų rajono savivaldybės tary-
bos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 
T3-248 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 
būsto  fondo ir socialinio būsto, kaip savi-
valdybės būsto fondo dalies, sąrašų patvir-
tinimo“ pripažinimo netekusiu galios

25. Dėl Prienų globos namų teikiamų pas-
laugų kainų patvirtinimo

26. Dėl Prienų rajono savivaldybės tary-
bos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. 
T3-158 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 
kaimo plėtros rėmimo komisijos sudary-
mo“ pakeitimo

27. Dėl Architektūriniu, urbanistiniu, 
valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu 
reikšmingų objektų Prienų rajono savival-
dybėje sąrašo patvirtinimo 

_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami 

Savivaldybės interneto svetainėje www.
prienai.lt, skyriuje „Tarybos posėdžių dar-
botvarkės“.

12 mėn.

12,24
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parengta pagal alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 

ir kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-11-12 gautas praneši-
mas, kad lapkričio 8 d. apie 
8.45 val. Prienų r., Pakuonio 
sen., Antakalnio k., iš vyrui (g. 
1947 m.) priklausančio ūkio, 
iš kieme stovėjusių neužra-
kintų transporto priemonių 
(traktorių „Kirovec K-701“, 
„T-25“ ir „DT-75“) pavogti 
akumuliatoriai, taip pat iš 
dviejų ganyklų pavogti du 
akumuliatoriai. Nuostolis 
– 816 eurų.

2019-11-12 apie 18.42 val. 
gautas pranešimas iš PK, kad 
Jiezno sen., Vėžionių k. reikia 
po eismo įvykio nuvalyti kelio 
dangą. Nuo važiuojamosios 
kelio dangos nušluotos du-
ženos.

2019-11-14  Alytaus apskr. 
VPK Birštono PK gauta Lie-
tuvos banko Grynųjų pinigų 
departamento specialisto 
išvada, kad atlikus 10 eurų 
nominalo banknoto tyrimą 
pagal 2019-11-08 UAB „G4S 
Lietuva“ Kauno regiono pra-
šymą atlikti 10 eurų nominalo 
banknoto tyrimą, nustatyta, 
kad pateiktas tyrimui 10 eurų 
banknotas yra netikras.

2019-11-15 d. apie 19.00 val. 
prie parduotuvės, esančios 
Prienų r. vyras (g. 1977 m.) 
keletą kartų ranka sudavė 
vyrui (g. 1994 m.) į veidą.

2019-11-15 apie 14.00 val., 
Prienų r., namuose, virtuvėje 
blaivus nepilnametis (17 m. 
amžiaus) žodinio tarpusa-
vio konflikto metu į blaivią 
motiną (g. 1983 m.) metė 

Meksikoje ginkluoti užpuolikai pamėgino 
pagrobti benzinvežių vilkstinę
Meksikos šiaurėje ginkluoti vagys mėgino pagrobti ištisą 
degalų autocisternų vilkstinę, tačiau saugumo pajėgos per 
susišaudymą atrėmė gaujos ataką. Meksikos valdžia šiemet 
pradėjo gabenti degalus benzinvežiais, siekdama užkirsti 
kelią vagystėmis iš valstybinių vamzdynų. 

Indija atliko balistinių raketų bandymus
Indijos strateginės pajėgos trečiadienį sėkmingai 
išbandė dvi artimojo nuotolio balistines raketas, 
pranešė kariuomenės vadovybė. 350 km pajėgios 
nuskrieti raketos „Prithvi II“ buvo paleistos iš mobilių 
platformų poligone Abdul Kalamo saloje, esančioje prie 
Odišos valstijos rytinės pakrantės. Jos nuskriejo virš 
Bengalijos įlankos.

REKLAMA
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kėdę ir pataikė į abi kojas. Liko 
kraujosruvos, moteris jautė 
fizinį skausmą.

2019-11-15 apie 20.30 val. 
Prienų r., namuose, kambaryje 
kilusio konflikto metu motina 
(g. 1983 m.) pastūmė savo 
septyniolikos metų sūnų bei 
sudavė vieną kartą delnu per 
veidą, taip sukėlė jam fizinį 
skausmą. Sūnus konflikto metu 
taip pat tris kartus pastūmė 
savo motiną. Moteris sulaikyta 
48 val. ir uždaryta į Alytaus 
AVPK areštinę.

2019-11-15 gautas praneši-
mas, jog 2019-11-06 apie 13.00 
val. vyras (g. 1983 m.), atvykęs į 
jam priklausantį 8,12 ha ploto 
žemės sklypą, esantį Prienų 
r. sav., pastebėjo, kad išpjauta 
ir išvežta dalis sklype esančio 
miško. Padaryta 197,45 eurų 
turtinė žala.

2019-11-16 apie 15.24 val. PK 
pranešė, kad J. Basanavičiaus 
g. ir Revuonos g. sankryžoje 
po eismo įvykio reikia nuvalyti 
kelio dangą. Sušluotos duženos, 
į šalikelę patrauktas automo-
bilis.

2019-11-17 gautas vyro (g. 
1986 m.) pareiškimas, kad 
Prienų r., Naujosios Ūtos k., 
įsibrovus į negyvenamoje so-
dyboje esantį ūkinį pastatą, iš 
vidaus pavogta naudota tech-
nika ir darbo įrankiai. Nuostolis 
– 780 eurų.

2019-11-17 apie 18.15 val. 
Prienų r. Ignacavos k. ribose, 
kelyje Kaunas–Prienai–Alytus, 
vyras (g. 1962 m.), vairuoda-
mas automobilį „VW Sharan“, 
lenkė ta pačia kryptimi važia-
vusį traktorių „MTZ 1025“ su 
priekaba, vairuojamą vyro (g. 
1945 m.). Lenkdamas „VW 
Sharan“ išvažiavo į priešprieši-
nio eismo juostą ir susidūrė su 
priešpriešiais atvažiuojančiu 
automobiliu „Škoda Octavia“, 
kurį vairavo vyras (g. 1982 
m.). Abu lengvųjų automobilių 
vairuotojai buvo prispausti. 
Gelbėtojų išlaisvinti jie buvo 
perduoti medikams ir išvežti į 
gydymo įstaigą. Traktorininkas 
nenukentėjo. Įvykio metu visi 
trys vairuotojai buvo blaivūs.

atKelta IŠ 1 p.
visiems prieniečiams ir mies-
to svečiams. Taip gimė mintis 
nutapyti paveikslą, kuris at-
spindėtų Prienų savitumą. Iš 
kelių variantų buvo pasirink-
tas Mato Šalčiaus portretas, 
o iš savivaldybės vadovų su-
laukta pažado kompensuoti 
dalį išlaidų. 

Jaunų verslininkų idėją įgy-
vendinti ėmėsi iš Šilavoto ki-
lęs jaunas dailininkas Petras 
Lincevičius. Jis susirinkusie-
siems išsamiai papasakojo, 
su kokiais sunkumais susidū-
rė tapydamas ant sienos, kur-
damas piešinio eskizą, rink-
damas spalvas, dažus. Siena 
nėra tiesi, todėl teko sugalvo-
ti, kaip nupiešti, kad vaizdas 
nebūtų iškraipytas, dažai tu-
rėjo būti labai geri – atsparūs 
saulei, lietui, šalčiui, taršai ir 
ilgaamžiai. 

Dailininkas pasirinko Mato 
Šalčiaus, sėdinčio ant motoci-
klo, nuotrauką. Tačiau, pasak 
dailininko, tokioje viešoje vie-
toje jam norėjosi pavaizduoti 
ne tik šį pasaulietišką žmogų, 
bet ir dar kai ką. To – dar kai 
ko – idėją pasufleravo netoli 
nuo picerijos pastato esantis 
Prienų krašto muziejus. Taip 
šalia keliautojo ir žurnalis-
to buvo pavaizduotas ir van-
dens ženklas, kurį naudojo 
Prienų popieriaus dirbtuvės. 
O norintiems daugiau suži-
noti apie Prienus šis piešinys 
yra tarsi kvietimas apsilanky-
ti muziejuje.

Sienos tapymas užtruko 21 
dieną. Rezultatas gavosi pui-
kus, nes paveikslas – nuosta-
bus. Beje, paveikslas atrodo vis 
kitaip, grožintis juo iš skirtingų 
vietų, o žiūrint iš arti galima 
pastebėti ir atskiras detales. 

„Į jokius rėmus ir formas 
netelpanti asmenybė“
Taip apie Matą Šalčių yra sa-

kęs Antanas Poška. O Prienų 
krašto muziejaus direktorė L. 
Batutienė susirinkusiesiems 
papasakojo daugiau apie šio 
mūsų kraštiečio – žurnalisto, 
rašytojo, visuomenės veikėjo, 
keliautojo – gyvenimą. 

Matas Šalčius gimė 1890 m. 
rugsėjo 20 d. Čiudiškių kaime, 
buvo ketvirtas vaikas šeimoje. 

kelionės į pažintį su žymiais kraštiečiais
Tėvai, numatę, kad artojo iš jo 
nebus, leido į mokslus. Mokė-
si Prienuose, Marijampolėje, 
Kaune. 

Dar besimokydamas užsi-
ėmė žurnalistine veikla, rašė 
straipsnius į laikraščius. Bai-
gęs „Saulės“ mokytojų kursus 
dirbo mokytoju Žemaitijoje. 
Dėl viešų pasisakymų prieš 
carinę valdžią Visos Rusijos 
mokytojų suvažiavime Kau-
no gubernatoriaus įsakymu 
1914 m. ištremtas iš Lietuvos. 
Emigravo per Kiniją, Japoniją 
į JAV. Emigracijoje taip pat už-
siėmė žurnalistine veikla. Grį-
žęs į nepriklausomą Lietuvą, 
tapo ELTOS direktoriumi, dir-
bo Lietuvos kariuomenės pro-
pagandos skyriuje, mokytoja-
vo. 1919 m. įsteigė Šaulių są-
jungą, buvo pirmasis žurnalo 
„Trimitas“ redaktorius.1925 
m. keliavo po Vakarų Europą 

– Angliją, Ispaniją, Prancū-
ziją, Portugaliją, domėjosi jų 
kultūra. Aktyviai propagavo 
turizmą.

Tačiau tikrasis Mato Šal-
čiaus pašaukimas buvo ke-
lionės. 

Asmeniniame gyvenime M. 
Šalčius su žmona Bronislava 
Rožanskaite susilaukė ketu-
rių dukrų: Donatos, Aldonos, 
Aušros ir jaunėlės Ramintos. 
Jos visą gyvenimą laukė su-
grįžtančio vyro ir tėčio iš toli-
mų kelionių.

Dabartinėje visuomenėje 
bene geriausiai yra žinomos 
jo kelionės motociklu kartu 
su Antanu Poška per Europą, 
Afriką ir Aziją. Jų keliams išsi-
skyrus, M. Šalčius keliones po 
pasaulį tęsė vienas. Dauguma 
šių kelionių yra aprašytos kny-
gų serijoje „Svečiuose pas 40 
tautų“, kuri neprarado aktua-
lumo iki šiol. 

M. Šalčius 1940 m. mirė Bo-
livijoje nuo ūmaus smegenų 
uždegimo. Palaidotas Guaja-
ramerino mieste, tiksli palai-

dojimo vieta nežinoma. 
Aras simbolizuoja laisvę ir 

keliones
Šalia M. Šalčiaus piešiny-

je pavaizduotas ir vienas iš 
vandens ženklų – aras. Van-
denženkliai buvo popieriaus 
markės, dirbtuvės ženklas, 
kuris atskirų dirbtuvių po-
pierių skyrė ir apsaugojo nuo 
padirbimo.

Vandenženklis su aro at-
vaizdu pirmą kartą buvo ap-
tiktas italų popieriuje, kuria-
me tekstas rašytas 1314 m. 
Vandenženklius su saulės link 
skrendančiu aru ir Prūsijos 
karaliaus devizu „Necsolice-
dit“ (ir nebenusileidžia saulė) 
naudojo ir Prienų popieriaus 
dirbtuvės savininkas J. Šulcas 
(1815–1861 m.)

Buvęs Prienų  
pasididžiavimas –  

popieriaus dirbtuvė

Nuo autobusų stoties iki 
Drubengio upelio, ant kurio 
kranto kadaise stovėjo Prienų 
popieriaus dirbtuvė, nueiti to-
loka, todėl L. Batutienė apie ją 
tik papasakojo. Tiesa, pirmo-
sios popieriaus dirbtuvės jau 
seniai nebėra. Yra žinoma, kad 
1701 m. pro Prienus žygiuo-
janti Karolio XII vadovaujama 
švedų kariuomenė sugriovė 
Butlerių pilį ir sudegino popie-
riaus malūną „Moledinum Pa-
ry-Reum“. Dabartinis pastatas 
– apie 1786 metus Gerhardo 
Henriko Tyrbacho atstatyta 
popieriaus dirbtuvė, kurioje 
buvo gaminamas labai geros 
kokybės popierius, ant kurio 
buvo rašomi valstybiniai aktai 
bei kitokie svarbūs raštai, do-
kumentai. Apie 1815 m. dirb-
tuvę išsinuomojo, o po kelerių 
metų ir nupirko Jonas Šulcas. 
XIX a. pradžioje Prienų popie-
riaus dirbtuvė buvo viena di-
džiausių ne tik Lietuvoje, bet 
ir Lenkijoje.  

Panaikinus baudžiavą, Lie-
tuvoje ėmė sparčiau vystytis 

pramonė. Daugelis popieriaus 
dirbtuvių, tarp jų ir Prienų, ne-
atlaikė konkurencijos ir turėjo 
užsidaryti. Pagrindinė popie-
riaus dirbtuvė buvo perdirb-
ta į vandens malūną ir vilnos 
karšyklą, tačiau ši įmonė buvo 
nepelninga. Po Pirmojo pasau-
linio karo sunyko palivarkas, 
žemė buvo išdalinta. Palivar-
ko vietoje liko Drubengio vien-
kiemis su malūnu.

TAU lankytojai, pasigėrėję 
atnaujina autobusų stotimi ir 
išskirtine „Tango Pizza“ pas-
tato siena, apsilankė ir Prienų 
krašto muziejuje, kur galėjo 
susipažinti su kitais žymiais 
Prienų krašto žmonėmis ir 
miesto istorija.

Apie Salomėją Nėrį – iš 
kraštietės Aldonos  
Ruseckaitės lūpų

Kitas Neformaliojo suaugu-
siųjų švietimo savaitės rengi-
nys – susitikimas su kraštie-
te, populiarių knygų autore 
Aldona Ruseckaite. Su TAU 

lankytojais susitikusi rašyto-
ja pristatė šiais metais išleistą 
knygą apie Salomėją Nėrį „Pa-
dai pilni vinių“. 

Ji priminė, kad šiuo metu 
kalbėti apie Salomėją Nėrį yra 
labai tinkamas laikas, nes po-
etei lapkričio 17 d. būtų suka-
kę 115 m.  

Rašytoja papasakojo, kad il-
gą laiką poetei „advokatavusi“ 
– gynusi ją, kai kiti smerkdavo, 
paskatinta kalbų, kad nereikia 
iš S. Nėries atimti jos pažiū-
rų, nors prieš mirtį ji daug ko 
gailėjosi, perskaičiusi daugy-
bę atsiminimų, laiškų ir kitos 
medžiagos, sukaupė daugy-
bę informacijos, kuri sugulė į 
knygą. Nors knygoje kalbama 
apie penkerius paskutinius, 
prieštaringiausiai vertinamus 
S.Nėries gyvenimo metus, bet 
pateikiama ir daug prisimini-
mų iš jos vaikystės, jaunystės. 

Pasakojimą A. Ruseckaitė 
iliustravo daugybe nuotrau-
kų, o išteisinti jos knygos he-
roję ar nuteisti, paliko patiems 
skaitytojams. 
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Susikompromitavęs Britanijos princas 
Andrew nevykdys viešų pareigų
Didžiosios Britanijos princas Andrew (Endrius) trečiadienį 
paskelbė atšaukiantis dalyvavimą viešuose renginiuose, 
neslūgstant pasipiktinimui dėl šio karališkosios šeimos 
nario draugystės su su velioniu lytiniu nusikaltėliu Jeffrey 
Epsteinu (Džefriu Epsteinu).

Putinas sukritikavo „keistus“ Europos 
planus vartoti mažiau dujų
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sukritikavo 
Europos šalių raginimus mažinti priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, teigdamas, kad dėl tokių minčių žmonija 
galėtų vėl pradėti gyventi urvuose.  ES nuo 2022 metų 
nebefinansuos iškastinio kuro projektų.

pagerbti prienų krašto partizanai: povilas Buzas-Žvejas, Jurgis krikščiūnas-rimvydas, 
kazimieras pinkvarta-Dešinys
Lapkričio 9 d. Prienų kraš-
to muziejuje buvo prisi-
minti mūsų krašto kovo-
tojai už laisvę – Lietuvos 
partizanai. 

100 metų jubiliejų proga 
pagerbti Povilas Buzas-Žve-
jas, Jurgis Krikščiūnas-Rim-
vydas, Kazimieras Pinkvar-
ta-Dešinys. Renginio metu 
pristatyta Ritos Pauliukai-
tienės sudaryta knyga ,,Jur-
gis Krikščiūnas-Rimvydas ir 
jo artimieji“.

Renginio tema pritraukė 
pilną salę susidomėjusių da-
lyvių iš Prienų, Birštono, Jiez-
no, Čiudiškių, Šilavoto, Inga-
vangio, Jiestrakio, Pakuonio, 
Kauno ir kt. Popietėje skam-
bėjo partizanų dainos, jas 
atliko Prienų „Ąžuolo“ pro-
gimnazijos mokytos Linos 
Suchorukovienės vadovauja-
mas berniukų ansamblis bei 
Punsko lietuvių senjorų cho-
ras „Tėviškės aidai“. Renginį 
pradėjo Prienų krašo mu-
ziejaus direktorė Lolita Batu-
tienė. Ji trumpai įvardijo de-
šimt metų vykusio pasiprie-
šinimo okupantams reikšmę 
Lietuvai ir jos gyventojams, 
pakvietė už Lietuvos laisvę 
žuvusių partizanų atmini-
mą pagerbti tylos minute. 
Prienų rajono savivaldybės 
mero pavaduotoja Loreta Ja-
kinevičienė dėkojo visiems 
už istorinės atminties sau-
gojimą. Renginyje dalyvavęs 
Punsko valsčiaus viršaičio 
pavaduotojas Jonas Vaičiulis 
pasidžiaugė jau daugelį metų 
vykstančiu vaisingu bendra-
darbiavimu su Prienų krašto 
muziejumi, palinkėjo ir toliau 
puoselėti istorinę atmintį ir 
istorinį-kultūrinį paveldą, 
aktualizuojantį istorines as-
menybes. Renginio svečiai 
dalijosi atsiminimais, ne-
girdėtomis istorijomis apie 
Prienų krašto partizanus, 
skaitė eilėraščius. Buvo prisi-
minti K. Pinkvartos-Dešinio 
svarbiausi kovos nuopelnai, 
P. Buzo-Žvejo partizaninė ko-
va bei reikšminga pogrindinė 
leidybinė veikla, J. Krikščiū-
no-Rimvydo nuopelnai visai 

partizaninei kovai.  
Povilas Buzas-Žvejas

Povilas Buzas-Žvejas 
(1919–2012) gimė ir augo 
Bačkininkų kaime, Prienų ra-
jone. 1946 m. pradžioje įsto-
jo į partizanų gretas – Tauro 
apygardos „Geležinio vil-
ko“ rinktinės K. Pinkvartos-
Dešinio vadovaujamą būrį. 
Pasirinko Žvejo slapyvardį. 
Deja, 1946 m. spalio mėnesį 
bunkeris, kuriame slapstėsi 
P. Buzas, buvo susektas. Jo 
bendražygiai žuvo, o P. Bu-
zas buvo nuteistas dešimtį 
metų kalėti Sibire. Į Lietuvą 
sugrįžo tik 1957 metų pabai-
goje. Gyveno Jiezne, Birštone. 
1972 m. įsitraukė į pogrindi-
nės, draudžiamos literatūros 

leidimo veiklą. Leido patri-
otinius, religinius leidinius: 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kroniką“, „Aušrą“, „Rūpinto-
jėlį“, „Tiesos kelią“. Daugino 
Antano Maceinos, kun. Juo-
zo Šalčiaus knygas. Kartu 
su juo pogrindinę literatūrą 
leido bei platino Anastazas 
Janulis, Regina Buzienė, Ado-
mas Tiraila, Marius Petkevi-
čius, Antanas Grinkevičius. 
1980 m. sausio mėnesį atli-
kus kratą ir radus spaudos 
leidybai skirtų priemonių, P. 
Buzas buvo nuteistas, kalė-
jo Permės lageryje. Tautinio 
atgimimo metais dalyvavo 
Sąjūdžio veikloje. Dalyvavo 
visuomeninių organizacijų 
veikloje, buvo Lietuvos po-
litinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos narys, Šaulių są-
jungos narys. Apdovanotas 
4-o laipsnio Vyčio Kryžiaus 
ordinu, Karininko Kryžiumi, 

Kariuomenės kūrėjų savano-
rių ir Sausio 13-osios atmini-
mo medaliais.

Kazimieras  
Pinkvarta-Dešinys

Kazimieras Pinkvarta-De-
šinys (1919–1949) gimė 
Liepalotų (Giniūnų) kaime, 
Prienų valsčiuje. 1938 m. 
pašauktas į karinę tarnybą 
tarnavo Kaune, Šančiuose, 
pėstininkų pulko 5-oje mo-
komoje kuopoje. Jam suteik-
tas Lietuvos kariuomenės 
puskarininkio laipsnis. 1944 
m. pradėjo burti gimtojo Lie-
paloto ir gretimų Mačiūnų, 
Giniūnų, Pačiudiškių, Šiau-
liškių kaimų vyrus ginkluo-
tai kovai. Tapo partizanų gru-
pės vadu. Dalyvavo daugelyje 
kautynių. 

1945 m. vasario 22 die-

ną dalyvavo Šilavoto kauty-
nėse, kurių metu „Geležinio 
Vilko“ rinktinės partizanai 
siekė užimti NKVD štabą. 
Šiose kautynėse kovėsi Ka-
zimiero Pinkvartos-Deši-
nio vadovaujami Šiauliškių, 
Prienlaukio, Mačiūnų parti-
zanai. Tais pačiais metais De-
šinys dalyvavo ir antrosiose 
Šilavoto kautynėse. Dešinys 
buvo vienas iš vadų didžiau-
siose Suvalkijos kautynėse 
su NKVD kariuomene 1945 
m. birželio 17 d. Degimų 
miške. Kautynėse „Geležinio 
Vilko“ rinktinės partizanai 
per 4 valandas nukovė apie 
70 NKVD kareivių. Žuvo ir 6 
partizanai. Šiose kautynėse 
K. Pinkvarta-Dešinys buvo 
sužeistas į veidą. 

Pablogėjus sveikatai, K. 
Pinkvarta-Dešinys 1947 m. 
birželio mėnesį buvo at-
leistas iš vado pareigų ir 

paskirtas „Geležinio Vilko“ 
rinktinės 53-ios kuopos va-
du. Kuopą išformavus, tapo 
54-os kuopos vadu, o ją per-
tvarkius į tėvūniją – paskirtas 

jos vadu. 
Žuvo 1949 m. birželio 6 

dieną Skirptiškės kaime, 
Naujosios Ūtos valsčiuje.

1945 m. gruodžio 28 d. su-
teiktas viršilos laipsnis. 1950 
m. vasarą apdovanotas (po 
mirties) 2-ojo laipsnio Lais-
vės kovos kryžiumi (su kar-
dais). 1998 m. suteiktas ma-
joro laipsnis.

Jurgis Krikščiūnas-Rim-
vydas

Jurgis Krikščiūnas-Rim-
vydas (1919–1949) gimė 
Samaroje, Rusijoje. 1921 m. 
Krikščiūnai grįžo į Lietuvą 
ir apsigyveno tėviškėje Aš-
mintoje. 1939 m. J. Krikščiū-
nas baigė Kauno „Aušros“ 
berniukų gimnaziją ir įstojo 
į Karo mokyklą, įgijo atsar-
gos leitenanto laipsnį. Vėliau 

studijavo Kauno Vytauto Di-
džiojo universiteto Statybos 
fakulteto Geodezijos skyriu-
je. 1945 metų pabaigoje tapo 
partizanu, veikė Balbieriškio 
ir Naujosios Ūtos apylinkė-
se, priklausiusiose „Dzūkų“ 
rinktinei. 1946 m. vasarą ta-
po Dainavos apygardos Min-
daugo grupės vadu. Vėliau, 

tais pačiais metais, paskirtas 
žvalgybos skyriaus viršinin-
ku, apygardos štabo organi-
zacinio skyriaus viršininku. 
Daug dirbo pogrindžio spau-

doje: rašė straipsnius, rūpi-
nosi spaudos reikmenimis, 
jos platinimu.

1947 m. gegužės 12 d. kar-
tu su Juozu Lukša perėjo Lie-
tuvos–Lenkijos sieną, Gdynė-
je susitiko su rezistencijos 
atstovais iš Vakarų ir atkūrę 
pogrindžio kovotojų ryšius 
grįžo į Lietuvą. 1947 m. lie-
pos mėn. buvo paskirtas Dai-
navos apygardos štabo vir-
šininku. J. Krikščiūnas 1949 
metais vėl vyko į Vakarus. 
Jo užduotis buvo informuo-
ti apie Vyriausiosios parti-
zanų vadovybės sukūrimą 
ir padėtį Lietuvoje. Nors vi-
sa medžiaga dingo, J. Krikš-
čiūnas iš atminties atkūrė 
jos turinį ir viską perdavė J. 
Lukšai į Prancūziją. 1949 m. 
gruodžio 15 d. J. Krikščiū-

nas-Rimvydas su partizanu 
Vytautu Prabuliu-Žaibu žuvo 
Lenkijoje prie Punsko, Šlyna-
kiemio kaime.

J. Krikščiūnui buvo suteik-
tas partizanų kapitono laips-
nis, jis apdovanotas Laisvės 
kovos kryžiumi (su kardais), 
kartu suteikiant laisvės ko-
votojo Karžygio garbės var-

dą, LR Prezidento 1997 m. 
lapkričio 20 dekretu jis buvo 
apdovanotas Vyčio kryžiaus 
1-ojo laipsnio ordinu.

Knygos „Jurgis Krikščiū-

nas-Rimvydas ir jo artimieji“ 
sudarytoja R. Pauliukaitienė 
pasidalijo atradimais, kurie 
pradžiugino rengiant leidinį. 
Ji pristatė Krikščiūnų šeimą, 
priminė, kokia aplinka su-
po J. Krikščiūną. Papasakojo 
apie jo tėvą žymų pulkinin-
ką, topografą Antaną Krikš-
čiūną, dėdę pedagogą, ma-
tematiką Matą Krikščiūną. 
Autorė akcentavo, jog visa 
Krikščiūnų giminė pasiauko-
jo ir gindama Lietuvos laisvę. 
Partizanais tapo nepriklau-
somybės metais užaugę Ka-
zimieras Banionis-Klajūnas, 
Vytautas Krikščiūnas-Mikas, 
Jurgis Krikščiūnas-Mažiukas 
ir Jurgis Krikščiūnas-Rimvy-
das. Daugumai giminaičių 
teko pabėgėlių ar tremtinių 
dalia. 

Po renginio dalyviai vaiši-
nosi arbata, dalijosi istorijo-
mis, prisiminimais apie par-
tizanų gintą ir kurtą Lietuvą. 
Dar ilgai skambėjo ir Punsko 
senjorų ansamblio atlieka-
mos partizanų dainos...

Prienų krašto  
vyr. muziejininkė  

Viktorija Bielevičienė

Punsko lietuvių choras

Knygos sudarytoja su dukromis

Ąžuolo progimnazijos berniukų choras
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Serbija tiria įtariamą šnipinėjimo incidentą
Serbijos tarnybos tiria pranešimus apie įtarimą šnipinėjimo 
incidentą, prie kurio galimai prisidėjo Rusija ir apie 
kurį buvo sužinota socialiniuose tinkluose pasirodžius 
kompromituojančiam vaizdo įrašui, kuriame numanomas 
Rusijos agentas duoda kyšį Serbijos saugumo tarnybos 
nariui.

Tailando ir Laoso pasienyje įvyko 6,1 
balo žemės drebėjimas
Negiliai įvykęs 6,1 balo žemės drebėjimas anksti 
ketvirtadienį supurtė Laoso šiaurės vakarinę dalį netoli 
sienos su Tailandu. Požeminiai smūgiai siūbavo pastatus 
net ir už daugiau kaip 700 km esančiame Bankoke, 
kur šiuo metu vieši popiežius Pranciškus. Apie trimis 
valandomis anksčiau įvyko 5,7 balo žemės drebėjimas.

Psalmininkas tikroviš-
kai aprašo bjaurų vargšus 
skriaudžiančių turtuolių el-
gesį: „Jis tyko, kad pagrobtų 
vargšą, – čiumpa vargdienį ir 
velka į savo pinkles“ (Ps 10, 
9). Šis aprašymas primena 
medžioklę, kur vargšai, kaip 
medžiojami gyvūnai, yra 
varomi, pagaunami ir pa-
vergiami. Tokiomis sąlygo-
mis daugelio žmonių širdys 
užsisklendžia, ir jie trokšta, 
kad jų niekas nematytų. Yra 
daugybė vargšų, apie ku-
riuos tik kalbama, o pagal-
ba jiems teikiama nenoriai. 
Jie tampa tarsi nematomi, o 
jų balsas visuomenėje netu-
ri jokios galios ar reikšmin-
gumo. Tie vyrai ir moterys, 
virsdami svetimkūniais tarp 
mūsų namų, vis labiau išstu-
miami iš mūsų gyvenamųjų 
rajonų.

3. Psalmės aprašomas 
kontekstas nuspalvintas 
liūdesiu dėl neteisingumo, 
kančių ir kartaus likimo, ten-
kančio varguoliams. Vis dėl-
to varguolis apibūdinamas 
gražiai: jis „pasitiki Viešpa-
čiu“ (plg. Ps 9, 11), nes yra 
tikras, jog niekuomet nebus 
apleistas. Šventajame Rašte 
varguolis yra pasitikėjimo 
žmogus! Įkvėptasis auto-
rius suteikia ir tokio pasiti-
kėjimo pagrindą: varguolis 
„pažįsta“ savo Viešpatį (plg. 
ten pat), o biblinėje kalboje 
žodis „pažinti“ nurodo as-
meninį meilės ir prieraišu-
mo santykį.

Čia susiduriame su ste-
binančiu aprašymu, kurio 
niekad nesitikėtume. Šis ap-
rašymas pirmiausia išreiš-
kia Dievo didybę vargšo aki-
vaizdoje. Jo kūrybinė galia 
pranoksta bet kokį žmogiš-
kąjį lūkestį ir tampa to kon-
kretaus žmogaus atminimu 
(plg. 13 eil.) Būtent pasitikė-
jimas Viešpačiu, tikrumas, 
kad jis neapleis, kviečia į vil-
tį. Varguolis žino, kad Dievas 
negali jo apleisti, todėl gyve-
na nuolatinėje jį atmenančio 
Dievo akivaizdoje. Jo pagalba 
pranoksta dabartinę kančios 
situaciją ir nubrėžia išlais-
vinimo kelią, perkeičiantį 
širdį, nes palaiko ją pačioje 
gelmėje.

kurie yra daugybės paslėp-
tų interesų aukos, dažnai 
išnaudojami politiniais tiks-
lais, o jų atžvilgiu nesilaiko-
ma solidarumo ir lygybės 
nuostatų? Taip pat daugybę 
benamių ir visuomenės nu-
šalintųjų, klajojančių mūsų 
miestų gatvėmis?

Neretai sąvartynuose ma-
tome vargšus, renkančius ei-
kvojimo ir pertekliaus „vai-
sius“ ir norinčius rasti kaž-
ką pavalgyti ir apsirengti! 
Jie taip pat tapo žmogiškojo 
sąvartyno dalimi, į juos žiū-
rima kaip į atmatas, ir tai ne-
sukelia jokio kaltės jausmo 
tiems, kurie yra šios skan-
dalingos situacijos bendri-
ninkai. Tie vargšai dažnai 
traktuojami kaip visuome-
nės parazitai, jiems neatlei-
džiama dėl jų skurdo. Juos 
visuomet lydi smerkimas. Jie 

negali sau leisti būti nedrą-
sūs ar prislėgti, į juos žvel-
giama kaip į grėsmingus ar 
nieko negebančius tik todėl, 
kad jie vargšai.

Dar viena drama – jiems 
neleidžiama pamatyti to 
skurdo tunelio pabaigos. 
Prieita iki to, kad teoriškai 
svarstoma ir siekiama įgy-
vendinti nesvetingą archi-
tektūrą išvarant vargšus iš 
gatvės, tos paskutinės juos 
priimančios vietos. Jie kla-
joja iš vieno miesto galo į 
kitą vildamiesi gauti darbą, 
namus, sulaukti palanku-
mo… Kiekviena jiems pasiū-
lyta galimybė tampa šviesos 
blyksniu; tačiau ir ten, kur 
reikėtų laukti teisingumo, 
dažnai jie patiria prievartą 
ir piktnaudžiavimą. Verčia-
mi visą dieną dirbti po ke-
pinančia saule laukuose už 
juokingą atlyginimą. Jiems 
neužtikrinamas darbo sau-
gumas, nesudaromos žmo-
niškos sąlygos, kad jie galėtų 
jaustis lygiaverčiai su kitais. 
Jiems nenumatytos bedar-
bystės pašalpos, kompensa-
cijos, jie negali sirgti.

sąlygos atrodė dar drama-
tiškesnės palyginti su nedau-
gelio privilegijuotųjų įgytais 
turtais. Psalmės autorius, 
žvelgdamas į tą situaciją, 
vaizduoja tikrovišką ir įtiki-
namą paveikslą.

Tai buvo laikai, kai arogan-
tiški, bedieviai žmonės tai-
kėsi į vargšus siekdami už-
valdyti net tą menką jų nuo-
savybę ir paversti juos ver-
gais. Ir šiais laikais padėtis 
nedaug skiriasi. Ekonominė 
krizė daugeliui asmenų gru-
pių nesutrukdė praturtėti, 
o tai atrodo kaip anomalija 
tuo labiau, kuo daugiau mū-
sų miestų gatvėse sutinka-
me vargšų žmonių, kuriems 
trūksta būtinų pragyveni-
mui dalykų ir kurie dažnai 
skriaudžiami ir išnaudojami. 
Čia prisimintini Apreiškimo 
knygos žodžiai: „Tu gi sakai: 

Aš esu turtingas ir pralobęs, 
ir nieko man nebereikia,– o 
nežinai, kad esi skurdžius, 
apgailėtinas, beturtis, aklas 
ir plikas“ (Apr 3, 17). Eina 
amžiai, bet turtuolių ir varg-
šų situacija nesikeičia, tarsi 
istorijos patirtys nieko ne-
išmokė. Psalmės žodžiai by-
loja ne apie praeitį, bet apie 
dabartinę mūsų vietą Dievo 
teismo akivaizdoje.

2. Šiandien taip pat būtina 
išvardyti daugelį naujosios 
vergovės formų, į kurias pa-
tenka milijonai moterų ir vy-
rų, jaunuolių ir vaikų.

Kasdien sutinkame šeimų, 
priverstų palikti savo žemę 
ir ieškoti pragyvenimo gali-
mybių kitur; našlaičių, pra-
radusių tėvus ar prievarta 
nuo jų atskirtų, turint tiks-
lą juos brutaliai išnaudoti; 
jaunuolių, kurių profesiniai 
siekiai neįgyvendinami dėl 
trumparegės ekonominės 
politikos; aukų, patyrusių 
įvairias smurto formas, nuo 
prostitucijos iki narkomani-
jos, išgyvenusių gilų vidinį 
pažeminimą. Kaip galėtume 
pamiršti milijonus migrantų, 

pasaulinė vargstan-
čiųjų diena. Būtina 
sėti regimus vilties 

ženklus
Popiežius Pranciškus Pa-

saulinės vargstančiųjų die-
nos žinioje „Varguolio viltis 
nepražus amžinai“ prašo 
sustiprinti norą veiksmingai 
bendradarbiauti, kad niekas 
nestokotų artumo ar solida-
rumo. Pasaulinė vargstan-
čiųjų diena buvo minima se-
kmadienį, lapkričio 17 d.

Varguolio viltis nepražus 
amžinai

1. „Ne visuomet varguo-
lis bus užmirštas“ (Ps 9, 19). 
Tie psalmės žodžiai yra labai 
aktualūs. Jie išreiškia gilią 
tiesą, kurią tikėjimas įrašo 
pirmiausia į vargingiausių-
jų širdis: galima grąžinti viltį, 
prarastą susidūrus su netei-
singumu, kančia ir gyvenimo 
netikrumu.

Psalmininkas aprašo var-
guolio padėtį, taip pat jo en-
gėjų išpuikimą (plg. Ps 10, 
1–10). Jis šaukiasi Dievo 
teismo, kad būtų grąžintas 
teisingumas ir įveikta ne-
dorybė (plg. Ps 10, 14–15). 
Atrodo, kad jo žodžiuose 
grįžta klausimas, nuolat už-
duodamas per amžius iki pat 
mūsų dienų: kaip Dievas gali 
pakęsti tokią nelygybę? Kaip 
gali leisti, kad varguolis būtų 
žeminamas, ir neateiti jam į 
pagalbą? Kodėl leidžia, kad 
engėjai laimingai gyventų, 
kai toks jų elgesys varguolių 
kančių akivaizdoje turėtų 
būti smerkiamas?

Kai ši psalmė buvo kuria-
ma, vyko sparti ekonomikos 
plėtra, kuri, kaip dažnai bū-
na, sukėlė didelę socialinę 
nelygybę. Ta nelygybė lėmė 
didelės grupės vargstančių-
jų atsiradimą, jų gyvenimo 
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Lietuva pasirašė sutartį su JAV dėl šarvuotųjų 
visureigių pirkimo
Už karinius įsigijimus atsakinga agentūra ketvirtadienį 
pasirašė sutartį su Jungtinių Valstijų gynybos departamentu 
dėl 200 šarvuotųjų visureigių pirkimo. Anksčiau Krašto 
apsaugos ministerija skelbė, kad mašinos kainuos beveik 
150 mln. eurų.

Importuos elektrą iš Baltarusijos
Latvijos kapitalo bendrovė „Aiveks“ galės importuoti 
elektrą iš Baltarusijos, tačiau pradėjus veikti Lietuvos 
nesaugia laikomai Astravo atominei elektrinei (AE), 
importas turės būti nutrauktas.  Importo iš trečiųjų šalių 
leidimus dabar turi dar 12 bendrovių, iš jų didžioji dalis 
gali importuoti elektrą iš Baltarusijos.
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Sutemose
Žanras: Drama, istorinis 
Sukurta: Lietuva, Prancūzi-

ja, Čekijos Respublika, Serbi-
ja, Portugalija, Latvija

Režisierius: Šarūnas Bar-
tas

Kino teatruose nuo: 
29.11.2019

Trukmė: 2h 00 min
Cenzas: N-13. 7-12 m. vai-

kams būtina suaugusiojo 
palyda

Naujas režisieriaus Šarū-
no Barto filmas, sukurtas re-
miantis Vinco Giedros roma-
no „Sviesk, Dovydai, akmenį“ 
motyvais, pasakoja apie Lie-
tuvą po Antrojo pasaulinio 
karo. Apie despotišką oku-
pacinę santvarką ir lietuvių 
viltis kada nors vėl tapti lais-
vais. Tai vienos šeimos istori-
ja partizaninio karo metais.

Ūkininkų Pliaugų (akto-
riai Arvydas Dapšys ir Alina 
Žaliukaitė-Ramanauskienė) 

vienkiemyje gyvena ir 18-
metis jų įsūnis Untė (akt. 
Marius Povilas Elijas Marty-
nenko). Dieną ūkyje šeimi-
ninkauja stribai, o naktį pa-
sirodo partizanai. Pliaugos 
juos šelpia, kuo gali, o Untė 
dirba „miško brolių“ ryšinin-
ku. Vieną dieną, pastebėjęs 
miestelyje gausėjančias rusų 
pajėgas, vaikinukas nusku-
ba pranešti apie tai partiza-
nams. Netolimose pelkėse 
įsitvirtinę vyrai įtaria išda-
vystę ir supranta, kad artėja 
lemiamas mūšis.

Filmas bus rodomas lie-
tuviškai, be subtitrų.

Režisierius: Šarūnas Bar-
tas

Aktoriai: Arvydas Dapšys, 
Marius Povilas Elijas Marty-
nenko, Alina Žaliukaitė-Ra-
manauskienė, Valdas Virgai-
lis, Vita Šiaučiūnaitė 

A n o n s a s :  h t t p s : / /
w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=GBuYY0dBg5s

stasė
AsIpAvIčIENĖ

Lapkričio 16-ąją Birštono 
kultūros centre buvo itin 
linksma – skambėjo smagios 
lietuviškos liaudiškos dai-
nos, sukosi poros, nes Biršto-
no kultūros centro folkloro 
ansamblio „Raskila“ šventė 
30-ąjį savo gimtadienį. 

Žiūrovus džiugino ne tik 
raskiliečiai, bet ir juos pasvei-
kinti atvykę kiti folkloro an-
sambliai: „Verpeta“ iš Kaišia-
dorių, „Krivūlė“ iš Vilniaus ir 
„Salduvė“ iš Šiaulių. 

Trisdešimt metų žmogui 
– labai gražus ir produktyvus 
amžius, tą patį galima pasaky-
ti ir apie šį šaunų liaudies mu-
zikos kolektyvą. Į jį susibūrė 
žmonės, mylintys muziką, sa-
vo kraštą, jo tradicijas, papro-
čius, dainas bei šokius ir tai 
perduodantys savo vaikams. 
Galima tik pasidžiaugti, kad 
folkloro ansamblyje „Raski-
la“ dalyvauja daug šeimų – ne 
tik vyrai su žmonomis, bet ir 
jų vaikai. 

Kai kolektyvas pradėjo kur-
tis 1989 metais, jo iniciatoriai 
buvo tuometinės Birštono 
vidurinės mokyklos moky-
tojai. Bene didžiausią indėlį 
įnešė jauna lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoja Levutė 
Karčiauskienė, kuri turėjo su-
rinkusi daug gražių lietuvių 
liaudies dainų. Jos pirmiau-
sia ir pateko į ansamblio re-
pertuarą.

Susibūrę entuziastai ne tik 
dainavo, bet ir patys rinko šio 
krašto dainas, jas užrašinėjo, o 
vėliau ir atlikdavo.

Folkloro ansamblis iš pra-
džių turėjo „Šaltinėlio“ var-
dą, o vėliau buvo pervardin-
tas „Raskila“. Nuo pat pradžių 
ansambliui vadovavo Algir-
das Seniūnas kartu su Levute 
Karčiauskiene, vėliau, Levutei 
nutraukus veiklą, – su Roma 
Ruočkienė. Dabar „Raskilai“ 
vadovauja Roma Ruočkienė, 
kuri yra, kaip sakoma, „žmo-
gus orkestras“. Roma groja 
įvairiais instrumentais, net ir 
dūdmaišiu. Dabar, kaip sako 
pati vadovė, beliko išmokti 
groti tik smuiku...

Folkloro ansamblis „Raski-
la“ – labai darnus kolektyvas, 
kaip šeima, kurioje liaudies 
meno puoselėjimas yra gyve-
nimo būdas. Tad nieko nuos-
tabaus, kad tuo užsikrečia vis 
daugiau šeimų. Ir labai džiugu, 
kad „Raskilos“ ansamblis ne 
mažėja, o kaip tik jaunėja, jame 
dalyvaujantys tėvai vaikams 
meilę savo kraštui ir dainai 
bei šokiui puoselėja nuo pat 

mažų dienų. 
Per šiuos tris dešimtmečius 

ansamblis daug keliavo, daug 
koncertavo, savo renginiuo-
se dalyvauti, dainuoti ir šok-
ti kviesdamas visus susirin-
kusiuosius. „Raskila“ taip pat 
dalyvavo respublikiniuose ir 
tarptautiniuose festivaliuose, 
o 2014 metais jam buvo įteik-
tas aukščiausias meno mė-
gėjų apdovanojimas – „Auk-
so paukštė“. Tai ne tik didelė 
garbė, didelis įvertinimas, bet 
ir didžiulis džiaugsmas bei at-
sakomybė.

Ansamblio vadovė R. Ruoč-
kienė, kalbėdama apie savo 
kolektyvą, kiekvienam jo na-
riui negailėjo gerų žodžių ir 
įvertinimo. Ypač džiaugėsi 
ateinančiais naujais nariais, 
dainų užvedėjais, kurie įneša 
į dainavimą vis naujų, negir-
dėtų spalvų. Pasak vadovės, 
folkloro dainininkai nemėgs-
ta mikrofonų, jie dainuoja to-
kiu balsu, kokį Dievas davė. Ir 
tai puiku.

Vadovė dar paminėjo, kad 
„Raskila“ šiemet buvo suren-
gusi labai įdomų ir informa-
tyvų renginį, skirtą Vietovar-
džių ir Žemaitijos  metams 
paminėti.

Visą valandą koncertavusi 
„Raskila“ džiugino žiūrovus, 
sulaukdama nuoširdaus susi-

rinkusiųjų įvertimo – audrin-
gų plojimų.

Pasidžiaugti kartu su „Raski-
la“ atvyko ir jų draugai, kiti fol-
kloro ansambliai, taip pat bu-
vusi R. Ruočkienės dėstytoja, 
etnologė-muzikologė Rūta Vil-
džiūnienė. Ji džiaugėsi „Raski-
los“ švente bei R. Ruočkienės 
charizma bei entuziazmu. „Ji 
tokia viena Lietuvoje“, – sakė 
R. Vildžiūnienė, o jos žodžiai 
buvo palydėti plojimais. 

„Raskilą“ daina, šokiu ir, be 
abejo, dovanomis sveikino 
„Verpetos“, „Salduvės“ ir „Kri-
vūlės“ kolektyvai.

Su trisdešimtmečiu raskilie-
čius sveikino ir Birštono savi-
valdybės mero pavaduotojas 
Vytas Kederys, pastebėjęs, kad 
be „Raskilos“ Birštonas būtų 
blankus. Labai gražiai „Raski-
lą įvertino ir kultūros centro 
direktorius Zigmas Vileikis. 
Pasak jo, „Raskilos“ ansam-
blis yra vienas iš seniausių, už 
jį vyresnis tik Birštono džiazo 
festivalis. O kultūros centro 
tautinių šokių kolektyvo va-
dovė pasakė: „Jūs esate tautos 
šaknys.“

„Raskilos“ dainininkus ir šo-
kėjus sveikino ir buvęs ilgame-
tis vadovas Algirdas Seniūnas 
bei daugybė buvusių ansam-
bliečių bei ansamblio gerbė-
jų. Visi jie linkėjo ansambliui 
dar ilgai gyvuoti ir džiuginti 
žmones.

„raskila“ žydi jau tris dešimtmečius
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ES įspėjo dėl biudžeto viršijimo
Europos Sąjunga (ES) trečiadienį įspėjo Italiją, Prancūziją 
ir dar šešias šalis, dėl rizisko pažeisti bloko viešųjų išlaidų 
taisykles. Pagal skolos ir deficito taisyklės, šalių, kurios 
naudojasi bendra valiuta, prašoma apriboti deficitines 
išlaidas iki 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP,) o 
bendrą skolą – iki 60 procentų. Kitų metų Italijos skolų 
kalnas pasieks 136,8 proc. BVP, Prancūzijos - 98,9 proc. BVP.

Ispanija nori statyti milžinišką teleskopą
Ispanijos tyrimų centras pareiškė, kad planai 
pastatyti Kanarų salose milžinišką 1,26 mlrd. eurų 
vertės teleskopą gali tapti tikrove, jei tik tarptautinis 
konsorciumas atsisakys savo paties užmojo jį statyti 
Havajuose. 30 metrų teleskopą norima pastatyti ant 
aukščiausio Havajų kalno, tačiau kai kurie havajiečiai 
Mauna Kėjos ugnikalnio viršukalnę laiko šventa.

prIE vYTAUTO kALNO

„Mes – vilko vaikai. palikti 
rytų prūsijoje“

nelengvą, gavus naujas lietu-
viškas tapatybes ir vis labiau 
išsitrinant vokiškai savimo-
nei. Su Vokietijoje gyvenan-
čiais giminaičiais daugelis 
buvusių „vilko vaikų“ susitiko 
tik kritus Geležinei uždangai, 
kai Lietuva atgavo nepriklau-
somybę. 

Savo knygoje S. Winter-
berg pasakoja apie konkre-
čių žmonių likimus. Kai au-
torė rinko medžiagą, didžioji 
dalis buvusių pokario naš-
laičių gyveno Lietuvoje. XX 
a. pabaigoje kai kurie iš jų 
bandė repatrijuoti į Vokietiją 
ir ten įsikurti, bet nepritapę 
grįžo atgal.

Kiekvieno „vilko vaiko“ pa-
sakojimas – labai asmeniška, 
jaudinanti istorija. Nelaimin-
gi vaikai tapo dviejų tarpu-
savyje susigrūmusių mons-
trų, raudonojo ir rudojo, au-
komis, negailestingo likimo 
įkaitais.  Pirmą kartą lietu-
viškai pasirodžiusi S. Winter-
berg knyga „Mes – vilko vai-
kai. Palikti Rytų Prūsijoje“ nė 
vieno nepaliks abejingo. 

Dingę, pamesti, pamiršti. 
Suomijoje gimusi švedų 
kilmės žurnalistė Sonya 
Winterberg savo knygoje 
„Mes – vilko vaikai. Palik-
ti Rytų Prūsijoje“ nagrinė-
ja be galo skaudžią, tačiau 
iki šiol mažai kam žinomą 
temą – vadinamųjų „vilko 
vaikų“ likimus.  

1944 m. Raudonajai ar-
mijai įsiveržus į Rytprūsius, 
karo chaose ir suirutėje dau-
gybė vaikų neteko tėvų, pasi-
metė geležinkelio stotyse, bu-
vo kitaip atskirti nuo šeimos. 
Badas, šaltis, Raudonosios 
armijos ir sovietinių kolonis-
tų agresija tapo nuolatiniu jų 
palydovu.

Nelaimingieji mažamečiai 
išgyvendavo tėvų, brolių ir 
seserų mirtį, būdavo privers-
ti patys prasimanyti maisto, 
susirasti užuovėją nuo šalčio, 
pastogę nakvynei. Kadaise 
turtingam ir klestinčiam Ryt-
prūsių kraštui virtus karo nu-
alinta dykuma, daugelio ma-
žųjų benamių žvilgsniai kry-
po į Lietuvą – savotišką „pa-
žadėtąją žemę“, kur didesnės 
galimybės išgyventi. 

Tarp vilko vaikų sklandė 
naivūs, dažnai be galo pa-
gražinti pasakojimai, kad ten, 
Lietuvoje, – kur kas saugiau, 
ramiau ir sočiau nei išprie-
vartautoje tėvynėje. Būtent 
tai ir lėmė „vokietukų“ (taip 
juos vadino mūsų krašte) 
atsiradimą Lietuvoje, jų gy-
venimą tarp lietuvių, dažnai 

Žemės mokestį laiku sumokėjo 7,3 tūkst. Birštono 
savivaldybės ir prienų rajono gyventojų

Kauno AVMI viršininkė Judita 
Stankienė. 

Kauno AVMI duomenimis, 
iš viso Birštono savivaldybėje 
ir Prienų rajone yra daugiau 
nei 12,5 tūkst. žemės mokes-
čio mokėtojų. Dėl savivaldy-
bių nustatytų lengvatų mo-
kestį moka ne visi žemės sa-
vininkai – šiais metais jį turi 
mokėti apie 10 tūkst. gyven-
tojų ir įmonių. 

Žemės mokesčio deklara-
cijas gyventojai gali rasti VMI 
Elektroninio deklaravimo 
sistemoje (deklaravimas.vmi.
lt), taip pat mokesčio sumas 
galima sužinoti ir Mano VMI 
(www.vmi.lt/manovmi) sis-
temoje ar paskambinus tele-
fonu 1882, kur nuo šių metų 
identifikuoti Mano VMI siste-
moje gyventojai informaciją, 
susijusią su žemės mokesčiu, 
galės gauti automatiniu pra-
nešimu. Ši paslauga veiks ir 

Kauno apskrities valsty-
binė mokesčių inspekcija 
(toliau – Kauno AVMI) in-
formuoja, kad daugiau nei 
7,3 tūkst. Birštono savi-
valdybės ir Prienų rajono 
gyventojų laiku sumokėjo 
jiems paskaičiuotą žemės 
mokestį. 

Naujausiais duomenimis, 
gyventojai jau sumokėjo dau-
giau nei 330,7 tūkst. eurų, 
įmonės – kiek daugiau nei 
16,2 tūkst. eurų žemės mo-
kesčio. 

„Dėkojame visiems, kurie 
sumokėjo žemės mokestį 
laiku. Jei dėl kažkokių prie-
žasčių žemės savininkams to 
dar nepavyko padaryti, jiems 
reikėtų kreiptis į VMI ir su-
sitarti dėl galimybės žemės 
mokestį mokėti dalimis pato-
giu grafiku, nes už kiekvieną 
pradelstą dieną skaičiuojami 
0,03 proc. delspinigiai“, - sako 

ne darbo metu bei leis suži-
noti norimą informaciją ne-
laukiant eilėje, kol konsul-
tantas atsilieps. Identifikuo-
ti Mano VMI vartotojai šiuo 
būdu galės sužinoti mokėtiną 
žemės mokesčio sumą, įmo-
kos kodą ir terminą, iki kada 
ją reikia apmokėti. Taip pat, 
automatinė sistema praneš, 
jei gyventojas turi kitų sko-
lų VMI.

Mokesčių administratorius 
primena, kad žemės mokes-
tis yra mokamas už gyvento-
jams ir įmonėms nuosavybės 
teise priklausančią privačią 
žemę, išskyrus už miško že-
mę ir žemės ūkio paskirties 
žemę, kurioje įveistas miškas. 
Nauji žemės savininkai mo-
kestį moka, jei žemę įsigijo 
pirmąjį pusmetį, o jei antrąjį 
pusmetį – tuomet žemės mo-
kestis turės būti mokamas 
nuo kitų metų. 

Žemės mokestį galima su-
mokėti ne tik bankuose (VMI 
atsiskaitomoji sąskaita atida-
ryta daugelyje šalies bankų), 
bet ir pašto skyriuose, „Perlo“ 
terminaluose, spaudos kios-
kuose, kitose mokėjimus pri-
imančiose įstaigose. Kai že-
mės mokestis mokamas už 
kitą asmenį, būtina nurodyti 
žemės savininko duomenis 
- vardą, pavardę ir asmens 
kodą. 

Visą aktualią informaciją 
mokesčių klausimais mo-
kesčių mokėtojai gali suži-
noti paskambinę Mokesčių 
informacijos centro specia-
listams telefonu 1882 ar ap-
silankę VMI interneto sve-
tainėje www.vmi.lt. VMI Mo-
kesčių informacijos centro 
trumpuoju telefonu 1882 
teikiamos konsultacijos įra-
šomos ir yra lygiavertės ra-
šytinėms. 

pasaulinę smurto prieš vaikus prevencijos dieną – ryškus 
priminimas iš vaiko teisių gynėjų

liai drąsai ir nesitaikstymui 
su bet kokiu smurtu prieš 
jautriausią visuomenės da-
lį – vaikus“, – teigė Birštone 
akciją organizavusi Kauno 
apskrities vaiko teisių apsau-
gos skyriaus vyr. specialistė 
Romualda Barštienė.

Vaiko teisių apsaugos sky-
rių specialistai, įteikdami su-
tiktiesiems po geltoną balio-
ną, teiravosi, kaip jie vertina 
šią problemą: „ar patiems 
teko patirti smurtą?“, „kaip 
elgtųsi matydami smurtau-
jantį ar nuo smurto kenčian-
tį asmenį?“, „ar geba atpažinti 
smurto požymius?“, „ar žino, 
kaip apsaugoti nuo smurto 
vaikus ir kur kreiptis reika-
lingos pagalbos?“, „ar išdrįstų 
netylėti ir pranešti apie nepil-
namečių patiriamą smurtą 
policijai ir vaiko teisių apsau-
gos specialistams?“.

Lietuvos Respublikos vai-
ko teisių apsaugos pagrin-
dų įstatyme nurodomos ke-
lios smurto formos: fizinis, 
psichologinis, seksualinis 

Lapkričio 19-oji – Pasau-
linė smurto prieš vaikus 
prevencijos diena, dar ki-
taip vadinama Geltonojo 
kaspino diena. 

Valstybės vaiko teisių ap-
saugos ir įvaikinimo tarny-
bos specialistai skirtinguose 
šalies miestuose ir mieste-
liuose šią dieną minėjo siek-
dami atkreipti visuomenės 
dėmesį dėl smurto preven-
cijos ne skambiomis frazė-
mis ar informaciniais lanks-
tinukais, o gyvais pokalbiais 
su žmonėmis, sutiktais pa-
grindinėse miestų gatvėse. 
Šios akcijos metu išdalinta 
beveik 500 geltonų balionų, 
kurių kiekvienas tapo ryškiu 
priminimu, jog visuomenė 
privalo netoleruoti agresijos 
ir nei vienas vaikas neturi pa-
tirti smurto.

„Šiandien vaiko gynėjai 
Birštone, kartu su savo arti-
miausiais bičiuliais taip pat 
prisijungė prie akcijos. Sie-
kėme paskatinti visuomenę 
realiems veiksmams, rea-

smurtas bei vaiko nepriežiū-
ra. Fizinis smurtas apibūdi-
namas kaip tyčinis veiksmas 
ar veiksmai prieš vaikus, taip 
pat fizinės bausmės. Psicho-
loginis smurtas – tyčinis sis-
temingas vaiko teisės į iden-
tiškumą pažeidinėjimas, vai-
ko žeminimas, patyčios, gąs-
dinimas, vaiko normaliai 
raidai būtinos veiklos trikdy-
mas, asocialaus elgesio ska-
tinimas. Seksualinis smurtas 
– tyčiniai nusikaltimai, tokie 
kaip išžaginimas, seksualinis 
prievartavimas, privertimas 
lytiškai santykiauti, lytinės 
aistros tenkinimas, seksuali-
nis priekabiavimas. Smurtu 
įvardijama ir vaiko nepriežiū-
ra, kuri reiškia nuolatinį vai-
kui būtinų fizinių, emocinių ir 
socialinių poreikių netenkini-
mą ar aplaidų tenkinimą.

Gana įprasta smurtu laiky-

ti tik fizinio skausmo sukėli-
mą, bet daugelis vaikų nuolat 
kenčia ir kitas smurto rūšis. 
Vaiko teises ginantys speci-
alistai įvardija, jog nubrozdi-
nimai ir įdrėskimai ant vaiko 
kūno, pasikeitęs jo elgesys, 
sutrikusi fizinė, emocinė ar 
psichologinė raida, supras-
tėjusi sveikata, neužtikrina-
mi emociniai ir fiziniai vaiko 
poreikiai gali būti lengviau-
siai atpažįstami patiriamo 
smurto požymiai.

Tarnybos specialistai ragi-
na piliečius nelikti abejingais 
vaikų kenčiamai agresijai ir 
prievartai bei primena, jog 
bet kokį įtarimą dėl smurto 
prieš vaikus reikėtų vertinti  
rimtai ir atsakingai, nedel-
siant informuojant apie kon-
krečius atvejus vaiko teisių 
apsaugos specialistus arba 
policijos pareigūnus. 
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NATO investuos 1 mlrd. dolerių AWACS 
lėktuvams atnaujinti
NATO trečiadienį paskelbė ketinanti išleisti 1 mlrd. dolerių 
(apie 904 mln. eurų) senstantiems aviacijos perspėjimo 
ir valdymo sistemos (AWACS) lėktuvams atnaujinti, bet 
kol kas nėra jokių planų šią tolimosios žvalgybos sistemą 
pakeisti. Jų tarnyba Aljanse prasidėjo 1982-aisiais.

Reikalavo paslaugos už paslaugą
JAV ambasadorius prie Europos Sąjungos trečiadienį 
paliudijo per apkaltos proceso posėdį Kongrese, kad 
vykdė prezidento Donaldo Trampo nurodymus spausti 
Kijevą suteikti paslaugą už paslaugą. Kijevas turėjo 
sukompromituoti būsimąjį D. Trampo konkurentą 
prezidento rinkimuose mainais už Ukrainos prezidento 
pakvietimą į Baltuosius rūmus.

prIE vYTAUTO kALNO

kelionė po Žemaitijos kraštą
Praėjusį sekmadienį, lap-
kričio 17-ąją, Lietuvai pa-
gražinti draugijos Birštono 
skyriaus nariai, vadovauja-
mi pirmininko Tado Zuba-
vičiaus, keliavo po Žemaiti-
jos kraštą.

Ši išvyka buvo skirta Že-
maitijos metams paminė-
ti, tad keliautojai aplankė 
svarbiausius ir įdomiausius 
objektus: Žemaitijos sostine 
tituluojamus Telšius (Telšė) 
– miestą ant septynių kalvų, 
Švč. Mergelės Marijos dangun 
ėmimo bažnyčią, Biržuvėnų 
dvarąs prie Virvytės, netoli 
Šatrijos ir Luokės, bei garsųjį 
Medvėgalio kalną.

Kadangi grupė susidarė di-
delė, tad ekskursiją vedė du 
gidai, kurie puikiai perteikė 
žemaitišką dvasią, leido pa-
būti ne tik keliauninkais, bet 
ir ponais.

Viskas buvo įdomu ir negir-
dėta, kadangi tokia kelionė po 
Žemaitiją suorganizuota pir-
mą kartą. Kaip visada žmones 
gerai nuteikia apsilankymas 
bažnyčiose bei malda. Šį kar-
tą tai buvo ant vienos iš sep-
tynių kalvų įsikūrusi Švč. Mer-
gelės Marijos dangun ėmimo 
bažnyčia.

Aplankę kitas įdomesnes 
Žemaitijos sostinės vietas ir 
šiek tiek praalkę keliautojai 
papietavo „Putliaus“ kavinė-
je, skambant Kipro Petraus-
ko dainoms.

Vėliau keliautojai aplankė 
garsųjį Biržuvėnų dvarą, me-
dinės architektūros pamin-
klą, kuris, pasak istorinių šal-
tinių, buvo pastatytas 1253 
metais. Šis dvaras minimas 
vyskupo Heinricho Kuršo že-
mės pietinių sričių dalybų ak-
te, kaip „Birsine“. XV amžiuje 
čia buvo įkurtas stambus ka-
rališkasis dvaras, valdomas 
karaliaus vietininko. Kaip pa-
sakojo gidė, vėliau dvarą val-
dė privatūs savininkai, o 1670 

m. bajoras Vladislavas Vaina 
Biržuvėnus perdavė Tverų 
seniūnui Mikalojui Gorskiui. 
Gorskių giminei Biržuvėnų 
dvaras priklausė beveik 300 
metų (manoma, kad iki XX a. 
vidurio). 1940 m. Sovietų Ru-
sijai okupavus Lietuvą, dvaras 
buvo nacionalizuotas.

Iš išlikusių dvaro pastatų 
vertingiausi yra XVIII a. vi-
durio reprezentacinės dalies 
mediniai bei originalios ar-
chitektūros XIX a. pabaigos–
XX a. pradžios mūriniai ir me-
diniai pastatai: ponų namas, 
oficina, vežiminė ir arklidė 
– vieninteliai XVIII a. medinės 
architektūros oficinos, arkli-
dės ir vežiminės pavyzdžiai 
Lietuvoje. Neblogai išsilaikę 
malūnas, tvartas, daržinės 
su užvažiuojamaisiais tiltais, 
taip pat vertinga iki mūsų 
dienų išlikusi dvaro sody-
bos planinė struktūra, kurią 
sudaro reprezentacinė, ūki-
nė, gamybinė ir gyvenamoji 
(kumetynų) zonos. Įdomios 
dvaro teritorijoje esančios 6 
sakralinės bei mitologinės 
vietos: koplytstulpis su iš-
drožta šventojo skulptūrėle, 
Gorskių šeimos kapinės, vo-
kiečių karių kapinės, medinis 
skenduolių kryžius, Biržuvė-
nų piliakalnis, Laumės pėdos 
šaltinis.

 Kol viską apžiūrėjome, kol 
apvaikščiojome didelę dvaro 
teritoriją, pradėjo ir temti. Kai 
pasiekėme Medvėgalį, apsi-
niaukusi diena jau visai ėjo į 
pabaigą. Taigi Medvėgalis bu-
vo „užimtas“ jau temstant.

Kelionė po Žemaitijos kraš-
tą buvo turininga ir įdomi. 
Dar yra daug įdomių daly-
kų Žemaitijoje, kuriuos bus 
galima aplankyti kitą kartą, 
kai vėl išsiruošime į pažinti-
nę kelionę.

Lietuvai pagražinti draugi-
jos Birštono skyriaus infor-

macija, nuotrauka 

stasė
AsIpAvIčIENĖ

Lapkričio 14-ąją minima 
Pasaulinė cukrinio diabe-
to diena. Ją pradėta minėti 
nuo 1991 m., siekiant at-
kreipti visuomenės ir vy-
riausybių dėmesį į šią ligą, 
jos komplikacijas, preven-
ciją bei ligos kontrolę.

Prienų-Birštono cukrinio 
diabeto klubo „Versmė“ na-
riai pasikalbėti apie cukrinį 
diabetą ir jo vaidmenį šei-
mos gyvenime susirinko lap-
kričio 16-ąją. 

Renginyje dalyvavo Biršto-
no savivaldybės mero pava-
duotojas Vytas Kederys, Sei-
mo nario Andriaus Palionio 
padėjėja Valė Petkevičienė, 
gydytoja endokrinologė Jū-
ratė Milaknienė bei Prienų 
rajono visuomenės sveika-
tos centro atstovė Asta Ga-
taveckienė. 

Susirinkusiuosius nuo-
taikingomis dainelėmis pa-
sveikino Birštono meno mo-
kyklos jaunieji dainininkai, 
vadovaujami mokytojos Ra-
munės Liutvynskienės.

Cukrinio diabeto klubo 
„Versmė“ pirmininkė Birutė 
Bartkevičiūtė atkreipė dė-
mesį į vis labiau plintančią 
cukrinio diabeto epidemi-
ją. „Kasmet vyksta daugybė 
akcijų, kurių metu stengia-
masi atkreipti dėmesį į vis 
didėjančią šio amžiaus rykš-
tę – cukrinį diabetą. Reikia 
ir patiems sergantiesiems 
galvoti, kaip padėti sau, kaip 
susigyventi su liga ir išveng-
ti komplikacijų“, – sakė klubo 
pirmininkė. 

Birštono savivaldybės me-
rės pavaduotojas V. Kederys 
sakė, jog savivaldybei rūpi 
gyventojų sveikata, tad pagal 

paminėta pasaulinė cukrinio diabeto diena
galimybes padeda cukrinio 
diabeto klubui ir skiria lėšų. 
Vicemeras padėkojo klubo 
pirmininkei Birutei Bartke-
vičiūtei už nuoširdų darbą 
su klubo nariais.

Gydytoja endokrinologė J. 
Milaknienė savo pranešime 
„Diabetas ir šeima“ aiškino, 
kad diabetas pakeičia visos 
šeimos gyvenimo būdą, tad 
reikia žinoti, kaip gyventi ir 
elgtis, kai vienas iš šeimos 
narių suserga, kaip suma-
žinti stresą ir vėl džiaugtis 
gyvenimu.

Tarptautinės diabeto fede-
racijos duomenimis, pasau-
lyje cukriniu diabetu serga 
per 245 mln. žmonių, o Lie-
tuvoje cukrinis diabetas di-
agnozuotas apie 108 tūkst. 
(kai kur skelbiama, kad 120 
tūkst.) suaugusių žmonių, 
tačiau tikrasis sergančiųjų 
skaičius gali būti net dvigu-
bai didesnis. Per pastaruo-
sius du dešimtmečius Lietu-
voje diagnozuotų cukrinio 
diabeto atvejų skaičius išau-
go 3 kartus. Jei tendencijos ir 
ateityje išliks panašios, 2045 
metais cukriniu diabetu mū-
sų šalyje sirgs apie 500 tūkst. 
žmonių.

Gydytoja paminėjo, kad 
padaugėjo sergančių jauno 
amžiaus žmonių, taip pat ir 
nėščių moterų. „Apie cukri-
nį diabetą reikia kalbėti, nes 
tai jau virsta pandemija, su-
sijusia su visuomenės senė-
jimu, urbanizacija, netinka-
ma mityba bei mažu fiziniu 
aktyvumu. Daugiau kaip 62 
proc. pacientų serga nekon-
troliuojamu diabetu“, – kal-
bėjo gydytoja.

Medikė pastebėjo, kad mū-
sų žmonių sveikatos raštin-
gumas dar yra žemo lygio, 
kad sergantieji apie savo ligą 
žino nedaug arba nepakan-
kamai daug. Kita priežastis 

yra ta, kad žmonės žino, ką 
reikia daryti ir ko nedary-
ti, bet nieko nedaro, kad 
išvengtų cukrinio diabeto 
komplikacijų arba pakeistų 
savo gyvenimo įpročius.

Diabetui atsirasti (daugiau 
II tipo) įtakos turi paveldi-
mumas, įpročiai, netinkama 
mityba, mažas fizinis akty-
vumas, ir tik 10 proc. sveika-
tos priklauso nuo gydytojo. 
Svarbiausia sergant cukriniu 
diabetu yra mityba ir kūno 
svoris, fizinis aktyvumas bei 
diabeto mokymas, kitaip sa-
kant, žinios apie ligos kon-
troliavimą ir valdymą.

J. Milaknienė pažymėjo, 
jog kasmet Prienų rajone 
diagnozuojama apie 70–90 
naujų diabeto atvejų. Ir tai 
tikrai ne tikslūs skaičiai, jie 
kur kas didesni.

Gydytoja priminė kontro-
liuojamo diabeto rodiklius, 
kokie jie turi būti ryte ne-
valgius, paskui – praėjus po-
rai valandų po valgio, taip 
pat paminėjo, koks turi būti 
kraujo spaudimas.

J. Milaknienė kalbėjo ir 
apie naują projektą „Cukri-
nė širdis“, nes diabetas yra 
labai glaudžiai susijęs su 
įvairiomis širdies ligomis, 
taip pat apie vaistus, kurie 
daugelį sergančiųjų cukri-
niu diabetu galėtų apsaugo-
ti nuo širdies ligų, jeigu būtų 
kompensuojami ir žmonės 
galėtų jų įsigyti. 

Gydytoja priminė, kiek 
kartų per metus sergantysis 
cukriniu diabetu turi apsi-
lankyti pas endokrinologą, 
kiek kartų – pas okulistą ar 
diabetinės pėdos kabinete. 
Gaila, kad tokia tvarka yra ne 
visai gera, nes pacientas turi 
prašyti savo šeimos gydytoją 
siuntimo, o tada registruotis 
į gydomojo pedikiūro pro-
cedūras. Žmonės savo kojų 

pėdų priežiūrai skiria per 
mažai dėmesį. Kiekvienas 
žmogus turi rūpintis savo 
sveikata, reguliariai tikrintis 
pas specialistus, vartoti vais-
tus ir stengtis būti fiziškai ak-
tyvus, valgyti tokius produk-
tus, kurie rekomenduojami, 
taip pat neužmiršti saiko.

Prienų rajono visuomenės 
sveikatos biuro specialistė 
A. Gataveckienė pranešime 
„Sveika gyvensena ir cukri-
nis diabetas“ akcentavo, kad 
sergant cukriniu diabetu 
svarbu sveikas gyvenimo bū-
das, tinkama ir subalansuota 
mityba, grynas oras, fizinis 
aktyvumas ir psichinė svei-
kata. Fizinis aktyvumas turi 
daug įtakos širdies darbui. 
Mitybos pagrindą turi suda-
ryti daržovės (daugiau žalios 
spalvos), grūdinės kultūros, 
įvairios kruopos, dribsniai. 
Mėsa racione taip pat turi 
būti, tačiau porcijos nedide-
lės – sulig delnu, ne didesnės. 
Lašinukų valgyti galima, net-
gi reikia, tačiau jie turi bū-
ti ne rūkyti, o sūdyti. Pasak 
specialistės, jei per daug val-
gom, kūne kaupiasi atsargos 
riebalų pavidalu, todėl svar-
bu ir fizinis aktyvumas, ir sai-
kas, kuris ir yra pagrindinis 
mitybos principas.

Prienų rajono visuomenės 
sveikatos biuro specialistė 
pristatė vykdomus projek-
tus, kuriuose gali dalyvauti 
Prienų rajone gyvenantys 
žmonės.

Cukrinio diabeto simbo-
lis yra mėlynas ratas, kuris 
žymi vienybę, simbolizuoja 
gyvybę ir sveikatą. Mėlyna 
– dangaus, po kuriuo gy-
vena viso pasaulio tautos, 
spalva. Tai reiškia, jog viso 
pasaulio diabeto bendruo-
menės privalo vienytis, kad 
įveiktų diabeto grėsmę. Mė-
lyna spalva lapkričio 14–18 
dienomis buvo apšviestas ir 
Birštono PSPC.
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Kaune neblaivi vairuotoja atsitrenkė į 
kinologo vairuojamą automobilį
Kauno policija pranešė, kad Šiaurės prospekte 1956 
metais gimusios moters vairuojamas automobilis „Subaru 
Impreza“ kliudė kelkraštyje stovintį automobilį „Mini One“ 
ir po to atsitrenkė į Kauno policijos kinologo vairuojamą 
policijos tarnybinį automobilį „VW Transporter“.

Šri Lankos prezidentas paskirs savo 
brolį premjeru 
Šri Lankos naujasis prezidentas Gotabaya Rajapaksa 
prisaikdins ministru pirmininku savo vyresnįjį brolį, 
buvusį valstybės vadovą Mahindą. Broliai Radžapakšos 
prieš dešimtmetį brutaliomis priemonėmis užbaigė 
Šri Lankos pilietinį karą ir sulaukė kaltinimų karo 
nusikaltimais ir įvairiais žmogaus teisių pažeidimais.

prIE vYTAUTO kALNO
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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 

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

Atsineškite šventinę nuotai-
ką, moterišką gerumą ir ne-
pamirškite pasikviesti savo 
šeimos narių ar draugių.

Renginio metu moterims 

bus padovanotos suknelės, 
prie jų derantys bateliai, pa-
puošalai ir kiti rėmėjų prizai. 
Vizažistės, stilistės patars da-
lyvėms ir padės sukurti ben-

drą šventinį įvaizdį. Dalyvių 
lauks profesionali fotosesija! 
Jūsų vaikučiais bus pasirūpin-
ta – jie laiką smagiai 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 gra-
žios!

Renginio globėja – Birštono 
savivaldybės merė Nijolė Dir-
ginčienė. 

kalėdinių dekoracijų konkursas „Sužibėk“: 
ne blizgučiu, o išmone 

alytausratc.lt. 
Visus atsiųstus darbus ir jų 

aprašymus vertins vertinimo 
komisija. Konkurso reikala-
vimų neatitinkantys darbai 
nebus vertinami. 

„Įgyvendinkite savo kūry-
bines idėjas ir jomis dalinki-
tės. Suburkite bendramin-
čių grupę ir kurkite kartu. 
Savo veiklą pradedantis „Ti-
koTiks“ centras yra atviras 
visiems, kam rūpi, kokiame 
pasaulyje gyvename ir kokį jį 
paliksime“, - sako A. Jučienė, 
kviečianti į pirmąjį kalėdinį 
susitikimą „TikoTiks“ centre, 
su savo pačių sukurtu įėjimo 
bilietu – kalėdine eglės deko-
racija.   

pirkti, atsakingiau vartoti ir 
naujam gyvenimui prikelti se-
nus daiktus. 

Konkursas prasideda visoje 
Europoje minint atliekų ma-
žinimo savaitę, bet truks jis 
ilgiau – iki gruodžio 1 dienos. 
„Vengti atliekų susidarymo 
reikia kasdien, o prieššven-
tinis laikotarpis – puiki pro-
ga pradėti tą daryti“, - sako A. 
Jučienė. 

Kartu su savo sukurtų de-
koracijų nuotraukomis kon-
kurso dalyviai turės atsiųsti 
jų aprašymus, kuriuose reikės 
nurodyti, iš kokių medžiagų 
dekoracijos pagamintos. De-
koracijų nuotraukas ir apra-
šymus siųsti agne.juciene@

popietę su Seniu Kalėda, nauju 
mūsų personažu Mainuku ir,  
žinoma, dovanomis bei speci-
aliais prizais konkurso nuga-
lėtojams“, - sako ARATC Aplin-
kosauginio ugdymo ir pakar-
totinio naudojimo padalinio 
vadovė Agnė Jučienė. 

Kalėdinių  dekoracijų kon-
kurse „Sužibėk“ gali dalyvauti 
visi Alytaus regiono gyventojai 
– vaikai ir suaugusieji. Deko-
racijas gali kurti ir pavieniai 
asmenys, ir jų grupės. Svar-
biausia, kad kalėdinės puoš-
menos būtų sukurtos iš nau-
dotų daiktų. 

Konkurso tikslas – ne tik su-
kurti naujas dekoracijas, bet ir 
visiems kartu mokytis mažiau 

Kasmet Kalėdos atneša ne 
tik džiugaus šurmulio, bet 
ir galvosūkį, kaip išradin-
gai, smagiai ir įdomiai jas 
pasitikti.   

Artėjant šventėms, dauge-
lį apima pirkimo manija, ku-
riai sunku atsispirti, aplink 
matant daugybę blizgančių 
prekių. Tačiau nemaža dalis 
šių šventinių smulkmenų 
netrukus atsiduria šiukš-
lių dėžėse,  konteineriuose, 
geriausiu atveju – mainų 
punktuose. 

Kad taip nenutiktų, Aly-
taus regiono atliekų tvarky-
mo centras (ARATC) kviečia 
mažiau laiko prieš šventes 
praleisti prekybos centruo-
se ir daugiau jo skirti kūry-
bos valandėlėms, kuriant 
originalias Kalėdų eglės de-
koracijas iš naudotų daiktų ir 
pristatyti jas ARATC skelbia-
mam kalėdiniam konkursui 
„Sužibėk“. Konkurso nuosta-
tai skelbiami https://www.
aratc.lt/naujienos/naujie-
nos-2/kalediniu-dekoraci-
ju-konkursas-suzibek-ne-
blizguciu-o-ismone

„Mes kviečiame „sužibė-
ti“ ne pirktiniais blizgučiais, 
o kūrybiškumu ir išmone.  
Konkurso dalyvių sukurto-
mis dekoracijomis bus pa-
puošta pirmą kartą „Tiko-
Tiks“ centre įžiebta Kalėdų 
eglė. Dekoracijų kūrėjus pa-
kviesime į išskirtinę šventinę 

Šios kalėdinės dekoracijos buvo paliktos mainų punktuose 
„Mainukas“. Sukurkime tai, ko nesinorėtų išmesti!  (ARATC nuotr)

Kviečiame padovanoti Jūsų 
šiuo metu nebenešiojamas 
(nebetinkamo dydžio, atsi-
bodusias, bet vis dar gra-
žias ir tvarkingas) sukne-
les, batelius, papuošalus 
bei pradžiuginti Birštono 
moteris.

Sukneles ir aksesuarus iki 
gruodžio 4 d. galite nešti į 
Birštono savivaldybės tary-
bos priimamąjį (201 kab.). 

Gruodžio 5 d. 17.30 val. 
lauksime Jūsų renginyje, ku-
ris įvyks Birštono kultūros 
centro fojė (Jaunimo g. 4). 

PARTNERIAI:

PROGRAMOS ORGANIZATORIAI:

Dokumentinis � lmas  

Režisierius Hugo Berkeley

Filmas bus rodomas anglų kalba 
su lietuviškais subtitrais. Renginys  

NEMOKAMAS

DŽIAZO 
AMBASADORIAI

„AMERICAN FILM 
SHOWCASE“

dokumentinių � lmų 
turas po Lietuvą

 Kino diplomatijos 
programos

Lapkričio 26 d. 
18 val. 

BIRŠTONO 
KURHAUZE

Po seanso 
įvyks 

diskusija
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REKLAMA

„Sodros“ įmokas dirbantiems savarankiškai 
siūloma skaičiuoti nuo 90 proc. pajamų
Seimui bus teikiamos pataisos siekiant suvienodinti 
savarankišką veiklą vykdančių ir pajamas deklaruojančių 
gyventojų „Sodros“ įmokas, nuo kitų metų individualių 
įmonių savininkams bei mažųjų ir ūkinių bendrijų 
tikriesiems nariams jas siūloma skaičiuoti nuo 90 proc. 
pajamų. Dabar jos skaičiuojamos nuo pusės jų pajamų. 

Latvijoje uždrausta retransliuoti 
devynių Rusijos televizijų laidas
Latvijos nacionalinė elektroninių žiniasklaidos priemonių 
taryba nutarė uždrausti šalyje retransliuoti devynių Rusijos 
televizijų. Tarp jų naudos gavėjų yra Jurijus Kovalčiukas, 
įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos Europos Sąjungos 
sankcijos už ryšius su konfliktu Ukrainoje, sąrašą..

REKLAMA

 
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- redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

ŠEŠTaDiENiS 
lapkričio

23
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

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Nacio-
nalinė ekspedicija 07:00 
Šventadienio mintys 
07:30 klausimėlis 08:00 
Tėčio reikalai 08:30 ryto 
suktinis su Zita kelmickai-
te 09:00 premjera. pasa-
ka apie lietaus fėją  10:00 
Gustavo enciklopedija 
10:30 lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai 11:30 Mūsų 
gyvūnai 12:00 pasaulio 
dokumentika. premjera. 
Mėlynoji planeta iš arti. 
Sugrįžimas 12:55 pasau-
lio dokumentika. prem-
jera. Serengetis.antplūdis 
13:45 puaro  15:28 lote-
rija „keno loto“.” 15:30 
Žinios. orai  15:45 prem-
jera. Neužmiršti. Dok.
filmas 16:30 Gyvenk be 
skolų 17:30 Žinios. Spor-
tas. orai  18:00 Duokim 
garo!  19:30 Savaitė 20:25 
loterijos „keno loto“ ir 
„Jėga“.” 20:30 panorama 
20:52 Sportas. orai. 21:00 
Savaitė su „Dviračio žinio-
mis“ 21:30 Bloga mer-
gaitė. Vaidybinis serialas 
22:30 premjera. laiko til-
tai. Dok. filmas 23:50 Be 
stabdžių. komedija 01:55 
pasaulio dokumentika. 
Mėlynoji planeta iš arti. 
Sugrįžimas. 

06:50 Tomo ir Džerio šou 
(7) 07:15 Zigis ir ryklys (4) 
07:40 Šaunusis Skūbis-Dū 
(12) 08:05 ponas Bynas 
(17) 08:30 Tomo ir Džerio 
nuotykiai (14) 09:00 Svei-
katos namai 10:00 kiNo 
pUSryčiai lego Skūbis-
Dū. Holivudo vaiduokliai 
11:35 Šaunioji beždžionė 
13:30 paskutinė mimzė 
15:25 policijos akademi-
ja 5. Užduotis Majamio 
pakrantėje 17:20 Tele-
loto 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 orai 19:30 
prEMJEra lietuvos balsas. 
Senjorai 21:45 prEMJE-
ra Bado žaidynės. Straz-
das giesmininkas. 2 dalis 
00:25 prEMJEra Dimen-
sijos 02:15 Mano tobulas 
gangsteris 

TV3
05:45 Televitrina 3 07:00 
Vėžliukai nindzės 1/15s. 
07:30 aladinas 1/141s. 
08:00 ančiukų istorijos 

1/11s. 08:30 Svajonių ūkis 
6/10s. 09:00 la Maistas 
1/12s. 10:00 pasaulis pa-
gal moteris 8/12s. 11:00 
Svajonių sodai 15/10s. 
12:00 arlo - kalbantis 
paršelis 13:40 princesė ir 
Janekas 15:15 kadetė ke-
lė 17:30 Visi mes žmonės 
3/12s. 18:30 TV3 žinios 
328 19:22 TV3 sportas 1 
19:27 TV3 orai 328 19:30 
X Faktorius 7/12s. 22:30 
paskutinės dienos Marse 
00:35 Šelmis-1. Žvaigždžių 
karų istorija 02:55 pjūklo 
ketera 

BTV
06:30 Galiūnai. pasau-
lio taurė. kaunas 07:30 
Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (47) 
08:30 Tauro ragas 09:00 
Galiūnai. Mačas lietuva-
latvija. Skuodas 10:05 
Varom! (12) 10:35 Didieji 
gyvūnai. paskutiniai mil-
žinai (2) 11:40 lemtinga 
diena (1) 12:40 Džeimio 
ir Džimio kulinarinės dvi-
kovos (6) 13:45 anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai (7) 14:45 Much-
taro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (48) 15:45 Nu-
sikaltimų tyrėjai (3) 17:00 
Betsafe–lkl čempionatas. 
Neptūnas-rytas 19:30 
Žandaras iš San Tropezo 
21:40 Narkotikų prekei-
viai (2) 22:45 Gyvi numi-
rėliai (7) 23:45 Užtikrintas 
teisingumas 01:40 Galuti-
nis tikslas 4  

07:03 programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „Glu-
chariovas“ (3/2) 08:30 
kaimo akademija 09:00 
Mano vieta 09:30 Nau-
ja diena 10:00 Šiandien 
kimba 11:00 atliekų kultū-
ra 11:30 krepšinio pasau-
lyje su V 12:00 „pagrin-
dinis įtariamasis“ (6/2) 
14:00 kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi 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. Vy-
rų šešėlyje“ (6) 19:00 
„Moterų daktaras“ (3/23) 
20:00 Žinios 20:28 orai 
20:30 #NeSpaudai 21:30 
„24/7“ 22:30 Žinios 22:58 
orai 23:00 laikykitės ten. 
pokalbiai. B 00:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/23) 01:00 
„Detektyvas linlis“ (4) 
03:00 „pasaulis iš viršaus“ 
(5/6) 03:20 oponentai 

03:40 „24/7“ 04:40 kitoks 
pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 05:40 Mano vieta 

1
07:05 akloji (61) 07:35 
pragaro katytė (6) 08:35 
Daktaras ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (89) 
09:35 Tėvas Motiejus 
(3) 10:50 Būrėja (37,38) 
12:00 klasikiniai kepiniai. 
anos olson receptai (37) 
12:30 Džino viešnagė ita-
lijoje (4) 13:00 Gaminame 
namie su reičele alen (8) 
13:30 Sveikinimai 15:45 
Širdele mano (230,231) 
17:45 akloji (8,9) 18:50 
Būrėja (71,72) 20:00 De-
tektyvė rizoli (6) 21:00 
SNoBo kiNaS Vaiduoklių 
miestas 23:05 Gyveni-
mo vingiai 01:15 Sapnų 
gaudyklė 03:30 Blogo-
ji dvynė 

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Sosti-
nės dienos 2019. N.o.H.a. 
( JaV, Brazilija, Vokieti-
ja, čekija) 06:55 Dainos 
lietuvai. partizanų dai-
nos.  07:45 krikščionio 
žodis 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 10:00 atspindžiai. 
paveldo kolekcija 10:30 
literatūros pėdsekys. pro-
grama apie lietuvos įtaką 
pasaulio kūrėjams. 11:00 
Stop juosta. programa 
apie modernizmo archi-
tektūrą. 11:30 7 kauno 
dienos 12:00 kelias į na-
mus 12:30 Mokslo sriuba 
13:00 Šok su žvaigžde 
15:00 Šventadienio min-
tys 15:30 Brandūs po-
kalbiai 16:00 Euromaxx 
16:30 Veranda. programa 
apie aplinkos estetiką 
17:00 Stilius 17:55 kultū-
ringai su Nomeda 18:50 
Mūsų miesteliai. lenki-
mai. 2 d 19:45 premje-
ra. Frenki Dreik paslap-
tys 1. Detektyvinis se-
rialas 20:30 panorama 
20:52 Sportas. orai 21:00 
Skambantys pasauliai su 
Nomeda kazlaus 21:55 
kristupo vasaros festivalio 
koncertas „Salsa Sinfoni-
ca“ 23:30 kino žvaigždžių 
alėja. rytojus niekada 
nemiršta. Veiksmo tri-
leris 01:25 redde, quod 
debes. 

SEkMaDiENiS 
lapkričio

24 HoroSkopaS
lapkričio 25 - gruodžio 1 d.

PRODIUSERIS, LAIDų vEDĖjAS 
ARūNAS vALINSKAS

 ŠaUlyS 
(11.23-12.22)

stichija: Ugnis     planeta: jupiteris
savaitės diena: ketvirtadienis

Akmuo: chrizolitas, ametistas, topazas
spalvos: tamsiai raudona, žalia, mėlyna 

ir violetinė.

 aViNaS 
(03.21-04.20)

Savaitės pradžioje nesiimkite radikalių 
veiksmų remdamasis vien tik nuogirdo-
mis - jūsų gauta informacija veikiausiai 
bus klaidinga. Šią savaitę taip pat teks 
ieškoti kompromiso tarp laisvės troš-
kimo ir karjeros reikalų. Jei mokėsite 
išreikšti tikruosius svo jausmus, asme-
niniai santykiai savaitgalį tikriausiai 
susitvarkys.

 JaUTiS 
(04.21-05.21)

Vertindamas naują verslo planą ar kokį 
kitą projektą, klausykite savo intuicijos 
- šią savaitę ji jūsų neapvils. Savaitės 
viduryje pagaliau turėtų stabilizuo-
tis jūsų finansinė padėtis. Išnaudokite 
kiekvieną galimybę plėsti savo verslą 
ar profesinės veiklos ribas - šią savaitę 
jų tikrai bus.

 DVyNiai 
(05.22-06.21)

Jei nesėdėsite namuose ir užsiimsite 
mėgstama veikla, savaitės pradžioje 
užmegsite naujų ir įdomių pažinčių. An-
troje savaitės pusėje turėsite galių padė-
ti žmonėms, turintiems psichologinių 
problemų, bet savaitgalį verčiau praleis-
kite glaudžiame šeimos būrelyje.

 VĖŽyS 
(06.22-07.22)

Pirmadienį neignoruokite seno bičiu-
lio ar giminaičio patarimo. Pirmoje 
savaitės pusėje pasistenkite su niekuo 
nesusipykti, ypač vyresniais už save. Į 
savaitės pabaigą jūsų pečius veikiausiai 
užgrius per didelis darbų krūvis, vėluo-
site ir nervinsitės.

 liŪTaS 
(07.23-08.21)

Nepraleiskite pažintinės kelionės ar ko-
kio mokomojo seminaro pirmoje savai-
tės pusėje - įgytos žinios atneštų daug 
naudos. Nuo ketvirtadienio būkite ypač 
budrus - kai kas gali pamėginti pavogti 
jūsų idėjas ar darbo vaisius. Jei savait-
galį neužsidarysite tarp keturių sienų, 
jūsų tikriausiai laukia maloni pažintis 

su priešingos lyties asmeniu.

 MErGElĖ 
(08.22-09.23)

Netikėkite viskuo, ką išgirsite pirma-
dienį ar antradienį - kažkas bandys jus 
apgauti. Savaitės viduryje bus sunku su-
sikalbėti su šeimos nariais. Pasistenkite 
įsiklausyti į jų argumentus ir suprasti jų 
požiūrį. Antroje savaitės pusėje žinių 
troškimas gali jus nuvesti jums pačiam 
netikėtais keliais.

 SVarSTyklĖS 
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje teks priimti svarbų 
sprendimą, liečiantį asmeninius santy-
kius. Savaitės viduryje būsite ypač imlus 
naujovėms. Labai tinkamas metas mo-
kymuisi, studijoms. Penktadienį ar šeš-
tadienį iki pietų susitvarkykite namus - 
tikriausiai turėsite netikėtų svečių.

 SkorpioNaS 
(10.24-11.22)

Pirmomis savaitės dienomis galite tu-
rėti problemų dėl žmogaus, gyvenančio 
su jumis. Pasistenkite būti su juo nuo-
širdus ir sąžiningas. Jei įmanoma, nepa-
likite šios savaitės darbų kitai savaitei, 
užbaikite juos iki penktadienio.

 ŠaUlyS 
(11.23-12.22)

Jei nesnausite, pirmomis savaitės die-
nomis patrauksite svarbių žmonių dė-
mesį. Tai gali atsiliepti ateities karjerai. 
Savaitės viduryje sulauksite apdova-
nojimo už senus gerus darbus, kuriuos 
jau būsite beveik pamiršęs. Antroje 
savaitės pusėje pasistenkite arčiau su-
sipažinti su seniai jus dominančiu as-
meniu - galimas jaudinantis ir roman-
tiškas ryšys.

 oŽiaraGiS 
(12.23-01.20)

Savaitės pradžioje draugai gali būti ne 
visiškai atviri su jumis. Tikėkimės, kad 
jie neturi piktų kėslų. Nuo antradienio 
jus pagaus varžymosi dvasia. Būsite 
pasirengęs priimti bet kokį iššūkį. Pro-
tingai vis viena nesielgsite, tai bent pa-
sistenkite būti atsargus. Daug ką jūsų 
gyvenime gali pakeisti pažintis su užsie-
niečiu ar apskritai svetima kultūra.

 VaNDENiS 
(01.21-02.18)

Pirmoje savaitės pusėje pasistenkite ne-
sikišti ne į savo reikalus, net jei jūsų to ir 
prašytų. Savaitės viduryje kaip reikiant 
įkyrės draugai ar giminaičiai, besisten-
giantys užtempti jus ant savo kurpalio. 
Būkite mandagus, bet neperkalbamas. 
Nėra jokių priežasčių, kodėl turėtumėte 
išsukti iš savojo kelio.

 ŽUVyS 
(02.19-03.20)

Nepasigailėsite pirmomis savaitės die-
nomis visas jėgas skyręs profesinei vei-
klai. Tiesa, diplomatiškumu ir lankstu-
mu nepasižymėsite, sunkiai suvoksite, 
iš kur vėjas pučia. Nelabai tai jums ir 
rūpės. Savaitgalį namuose tikriausiai 
liksite nesuprastas. Jei galite, praleiski-
te laiką kur nors kitur.



1� ŠEŠTADIENIs, 
�019 m. LApkrIčIO �3 D., 
NAUjAsIs gĖLUpIs Tv prOgrAmA

„Continental“ atleis dar 5,5 tūkst. darbuotojų
Vokietijos hidraulinių automobilių dalių ir padangų 
gamintoja „Continental“ patvirtino, kad iki 2028 metų 
atsisakys 5,5 tūkst. darbo vietų, įgyvendindama griežtą 
taupymo planą, kad galėtų spręsti lėtėjančios pasaulio 
ekonomikos ir mažėjančios vidaus degimo variklių 
paklausos keliamas problemas. Praėjusį mėnesį grupė 
pranešė apie 1,99 mlrd. eurų grynuosius nuostolius.

Marijampolėje sulaikė tadžiką su, 
įtariama, šešiais vogtais automobiliais
Patikrinimą vykdžiusių pasieniečių dėmesį pirmiausiai 
patraukė gyvenamojo namo kieme stovėjęs Latvijoje 
registruotas „Mercedes Benz Sprinter“, kuris yra 
ieškomas, o vėliau čia pat stovėję ir „BMW X6“ bei 
keturi „Opel Astra“ automobiliai, kurių identifikaciniai 
numeriai, įtariama, yra suklastoti.

REKLAMA

 
06:00 lietuvos respu-
blikos himnas 06:02 la-
bas rytas, lietuva 06:30 
Žinios. orai. 09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminali-
nė policija 3. Detektyvinis 
serialas 11:10 komisaras 
reksas.Detektyvinis seri-
alas 12:00 Beatos virtuvė 
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. Serialas 17:30 
Žinios. Sportas. orai  18:00 
kas ir kodėl?  18:30 klauski-
te daktaro 19:30 Vartotojų 
kontrolė 20:25 loterija „ke-
no loto“.” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. orai. 21:29 loterija 
„Jėga“.” 21:30 lrT forumas 
22:30 Dviračio žinios 23:00 
premjera. Tikrasis genijus. 
Serialas 23:45 komisaras 
reksas.Detektyvinis seria-
las 00:30 klausimėlis

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1211,1212,1213) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(8) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (83,84) 09:55 
Gyvūnų pasaulis 10:25 
rozenheimo policija (22) 
11:25 kk2 penktadienis 
13:00 paskolinta meilė (91) 
14:00 Našlaitės (123) 15:00 
Svajoklė (123) 16:00 labas 
vakaras, lietuva 17:30 Vi-
Do ViDeo 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 orai 
19:30 kk2 20:00 Nuo... 
iki... 21:00 rimti reikalai 
2 (48) 21:30 Žinios 22:20 
Sportas 22:27 orai 22:28 
Telefoninė loterija 1634 
22:30 Vakaro SEaNSaS 
kai svyla padai 00:35 akloji 
zona (5) 01:30 Bado žaidy-
nės. Strazdas giesmininkas. 
2 dalis 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
keršytojų komanda 1/29s. 
06:55 čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1/160s. 07:25 
kempiniukas plačiakel-
nis 1/69s. 07:55 Svajonių 
sodai 10  08:55 Meilės 
sūkuryje 3186 10:00 Mei-
lės simfonija 1/106,107s. 
12:00 atsargiai! Merginos 

2/27,28s. 13:00 pažadėto-
ji 7/2242,2243,2244,2245s. 
15:00 Simpsonai 29/15,16s. 
16:00 TV3 žinios 234 16:25 
TV3 orai 234 16:30 TV pa-
galba 14/60s. 18:30 TV3 ži-
nios 329 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 329 19:30 
Namas 2/13s. 20:30 Mote-
rys meluoja geriau 12/43s. 
21:00 TV3 vakaro žinios 187 
21:52 TV3 sportas 1 21:57 
TV3 orai 187 22:00 kobra 
11 23/13s. 23:00 karaliaus 
vardu 3. paskutinė misija 
00:50 rezidentas 2/17s. 
01:40 pasitikėjimas 1/4s. 
02:40 Ekstrasensai tiria 
6/107s. 04:05 kietuoliai 
1/21s. 04:30 rezidentas 
2/17s.  05:15 atsargiai! 
Merginos 2/27,28s. 

BTV
06:05 CSi. Majamis (1) 
07:00 Mano virtuvė ge-
riausia (48) 09:15 Stoties 
policija (21) 10:15 pasku-
tinis faras (24) 11:10 Dak-
taras richteris (17) 12:20 
Visa menanti (11) 13:20 
Mano virtuvė geriausia 
(1) 14:55 Stoties policija 
(22) 16:00 paskutinis fa-
ras (25) 17:00 info diena 
17:30 Daktaras richteris 
(18) 18:35 CSi. Majamis (2) 
19:30 Jūrų pėstininkai (2) 
20:30 oplia! 21:00 opera-
cija “kardžuvė” 23:05 Mir-
tinas ginklas 3 01:20 Nar-
kotikų prekeiviai (2) 02:10 
Gyvi numirėliai (7) 02:55 
Visa menanti (11) 

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” (1/22) 12:10 
Mano vieta 12:40 „Gyvybės 
langelis“ (1/2) 13:45 TV par-
duotuvė 14:00 Nauja diena 
15:00 laikykitės ten 16:00 
reporteris 16:48 Sportas 
16:58 orai 17:00 „Gyvy-
bės langelis“ (1/3) 18:00 
reporteris 18:45 Sportas 
18:55 orai 19:00 Nauja 
diena 19:30 Delfi dėmesio 
centre 20:00 reporteris 
20:20 Sportas 20:28 orai 
20:30 Viralas 21:00 laiky-
kitės ten su andriumi Tapi-
nu. 2019. N-7. 22:00 „pone 
prezidente” (1/15) 22:30 
reporteris 23:20 Sportas 
23:25 orai 23:30 Delfi dė-
mesio centre 00:00 kitoks 
pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 01:00 „Gyvybės lange-
lis“ (1/3) 02:10 „pone pre-
zidente” (1/15) redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

pirMaDiENiS 
lapkričio

25
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06:25 Tėvas Motiejus (18) 
07:45 Neklausk meilės var-
do (232,233) 08:45 Meilės 
sparnai (106) 09:45 akloji 
(6,63) 10:50 Būrėja (40,69) 
12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (84) 13:00 Zi-
gis ir ryklys (26,27) 13:20 
Žmogus-voras (12) 13:50 
kiaulė, ožka, Bananas ir 
Svirplys (8) 14:20 Muča 
luča (20) 14:45 Žingsnis iki 
dangaus (16) 16:00 Sva-
ragini. amžina draugys-
tė (369,370) 17:00 Būk su 
manim (1592,1593) 18:00 
keršto gėlės (43) 18:50 Se-
klė agata (2) 19:50 Žings-
nis iki dangaus (17) 21:00 
Balsuok už mane 22:45 
Gyvenimo daina (23,24) 
00:45 Senojo Tilto paslaptis 
(196,197) 02:45 Vaiduoklių 
miestas 04:20 Tėvas Mo-
tiejus (18) 

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 akacijų 
alėja 07:00 kultūros diena 
07:30 Šervudo padauža ro-
binas Hudas 2. animacinis 
serialas 07:40 Drakoniukas 
kokosas 1. animacinis seri-
alas 07:50 Smurfai. anima-
cinis serialas 08:25 pradėk 
nuo savęs. programa apie 
ekologiją 08:50 Maistas: 
tiesa ar pramanas? 3.kep-
to maisto paslaptys  09:15 
labas rytas, lietuva  12:00 
DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Dainos lietuvai. par-
tizanų dainos 12:40 linija. 
Spalva. Forma. programa 
apie dailę 13:05 Savaitė 
14:00 Gimę tą pačią die-
ną 14:55 Skambantys pa-
sauliai su Nomeda kazlaus 
15:50 premjera. Šervudo 
padauža robinas Hudas 2. 
animacinis serialas 16:00 
Drakoniukas kokosas 1. 
animacinis serialas 16:15 
Smurfai. animacinis seria-
las 16:45 premjera. Mais-
tas: tiesa ar pramanas? 3.iš-
vykstame stovyklauti 17:10 
istorijos detektyvai 18:00 
kultūros diena. 18:30 Gi-
mę tą pačią dieną 19:25 
Milžiniški nacių statiniai. 
Dok. serialas.Berlyno tvir-
tovė 20:10 Mano tėviškė. 
Jonas Basanavičius ir My-
kolas Biržiška 20:30 pano-
rama 21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. orai  21:30 
lituanie, mano laisve. Dok. 
filmas 22:40 paberžė – ne-
paklusniųjų lizdas. Dok. fil-
mas 23:15 Dainos lietuvai 
00:00 DW naujienos ru-
sų kalba. 

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:02 labas rytas, 
lietuva 06:30 Žinios. orai. 
09:20 Senis 10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 3. 
Detektyvinis serialas 11:10 
komisaras reksas. Detek-
tyvinis serialas 12:00 Sti-
lius 13:00 klauskite daktaro 
13:58 loterija „keno loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. orai. 
16:35 kūrybingumo mo-
kykla. asmenybės kūry-
bingumo paieškos ir lavini-
mo ugdymas 16:45 prem-
jera. ponių rojus. Serialas 
17:30 Žinios. Sportas. orai 
18:00 kas ir kodėl? 18:30 
klauskite daktaro 19:30 
(Ne)emigrantai 20:25 lo-
terija „keno loto“.” 20:30 
panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. orai. 
21:29 loterija „Jėga“.” 21:30 
Nacionalinė ekspedicija 
22:30 Dviračio žinios 23:00 
premjera. apgavikai 1. Seri-
alas 23:45 komisaras rek-
sas. Detektyvinis serialas 
00:30 Tėčio reikalai 

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1214,1215,1216) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(9) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (85,86) 09:55 
rimti reikalai 2 (48) 10:25 
rozenheimo policija (23) 
11:25 Supermamos (8) 
12:00 Nuo... iki... 13:00 
paskolinta meilė (92) 14:00 
Našlaitės (124) 15:00 Sva-
joklė (124) 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 (49) 21:30 
Žinios 22:20 Sportas 22:27 
orai 22:30 Vakaro SEaN-
SaS Terminatorius. išsigel-
bėjimas 00:45 akloji zona 
(6) 01:40 kai svyla padai 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
keršytojų komanda 1/30s. 
06:55 čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 1/161s. 07:25 kem-
piniukas plačiakelnis 1/70s. 
07:55 Namas 2/13s.  08:55 
Meilės sūkuryje 3187 10:00 
Meilės simfonija 1/108,109s. 
12:00 atsargiai! Merginos 
2/29,30s. 13:00 pažadėtoji 
7/2246,2247,2248s. 14:30 
Simpsonai 29/17,18,19s. 
16:00 TV3 žinios 235 16:25 

TV3 orai 235 16:30 TV pa-
galba 14/61s. 18:30 TV3 ži-
nios 330 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 330 19:30 
prieš srovę 19/13s. 20:30 
Moterys meluoja geriau 
12/44s. 21:00 TV3 vakaro 
žinios 188 21:52 TV3 sportas 
1 21:57 TV3 orai 188 22:00 
Titanas 23:55 Skubi pagal-
ba 1/8s. 00:55 rezidentas 
2/18s. 01:45 pasitikėjimas 
1/5s. 02:40 Ekstrasensai ti-
ria 6/108s. 04:05 Skubi pa-
galba 1/8s.  04:55 atsargiai! 
Merginos 2/29,30s.   

BTV
06:00 CSi. Majamis (2) 
06:55 Mano virtuvė geriau-
sia (1) 08:25 Stoties policija 
(22) 09:25 paskutinis faras 
(25) 10:25 Daktaras richte-
ris (18) 11:35 Jūrų pėstinin-
kai (2) 12:35 Visa menanti 
(12) 13:35 Mano virtuvė 
geriausia (2) 14:55 Stoties 
policija (23) 16:00 paskuti-
nis faras (26) 17:00 info die-
na 17:30 Daktaras richteris 
(19) 18:35 CSi. Majamis (3) 
19:30 Jūrų pėstininkai (3) 
20:30 oplia! 21:00 kovų 
meistras 22:50 operacija 
“kardžuvė” 00:50 Visa me-
nanti (12) 01:40 Detektyvų 
istorijos (3) 

06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 kaimo 
akademija 07:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/21) 08:00 
Nauja diena 09:00 puikūs 
pralaimėjimai 10:00 kitoks 
pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 11:05 „prokurorai” (1/23) 
12:10 Viralas 12:40 „Gyvy-
bės langelis“ (1/3) 13:45 TV 
parduotuvė 14:00 Nauja 
diena 15:00 „24/7“ 16:00 
reporteris 16:23 Sportas 
16:30 lietuva tiesiogiai 
16:58 orai 17:00 „Gyvybės 
langelis“ (1/4) 18:00 repor-
teris 18:45 Sportas 18:55 
orai 19:00 Nauja diena 
19:30 Delfi dėmesio cen-
tre 20:00 reporteris 20:23 
Sportas 20:30 lietuva tie-
siogiai 20:58 orai 21:00 
laikykitės ten. pokalbiai 
22:00 „pone prezidente” 
(1/16) 22:30 reporteris 
23:20 Sportas 23:25 orai 
23:30 Delfi dėmesio cen-
tre 00:00 laikykitės ten su 
andriumi Tapinu. 

1
06:30 Tėvas Motiejus (19) 
07:45 Neklausk meilės var-
do (234,235) 08:45 Meilės 
sparnai (107) 09:45 akloji 
(7,64) 10:50 Būrėja (41,70) 

12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (85) 13:00 Zigis ir 
ryklys (28,29) 13:20 Žmo-
gus-voras (13) 13:50 kiaulė, 
ožka, Bananas ir Svirplys (9) 
14:20 Muča luča (21) 14:45 
Žingsnis iki dangaus (17) 
16:00 Svaragini. amžina 
draugystė (371,372) 17:00 
Būk su manim (1594,1595) 
18:00 keršto gėlės (44) 
18:50 Seklė agata (3) 19:50 
Žingsnis iki dangaus (18) 
21:00 DETEkTyVo VakaraS 
prancūziška žmogžudystė. 
paslaptingos mirtys avin-
jone 22:55 Gyvenimo daina 
(25,26) 00:55 Senojo Tilto 
paslaptis (198,199) 03:00 
Balsuok už mane 04:20 
Tėvas Motiejus (19)  

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Daiktų isto-
rijos 07:00 kultūros diena 
07:30 Šervudo padauža 
robinas Hudas 2. anima-
cinis serialas 07:40 Drako-
niukas kokosas 1. animaci-
nis serialas 07:55 Smurfai. 
animacinis serialas 08:25 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
3.kandūs žodžiai 08:50 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
3.išvykstame stovyklauti  
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 Milžiniš-
ki nacių statiniai. Dok. seri-
alas.Berlyno tvirtovė 15:40 
kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Šv. Jurgio 
kankinio (pranciškonų) baž-
nyčia. 15:50 kaip paulinė 
kalėdas gelbėjo. Serialas 
16:05 Drakoniukas koko-
sas 1. animacinis serialas 
16:15 Smurfai. animacinis 
serialas 16:45 premjera. 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
4.priešpiečių gardumynai  
17:10 istorijos detektyvai 
18:00 kultūros diena. 18:30 
Gimę tą pačią dieną 19:25 
Septintasis dešimtmetis. 
Dok. serialas.pokyčių vė-
jai 20:05 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 3. išvykstame 
stovyklauti 20:30 pano-
rama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. orai 21:30 
Medičiai. Florencijos valdo-
vai 2. Serialas 23:20 Neuž-
miršti. Dok. filmas 00:05 
DW naujienos rusų kalba. 
00:20 Dabar pasaulyje 
00:50 Mokslo sriuba 01:15 
Džiazo vakaras

aNTraDiENiS 
lapkričio
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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. Detektyvinis seri-
alas 11:10 komisaras rek-
sas. Detektyvinis serialas 
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. asmenybės kūrybin-
gumo paieškos ir lavinimo 
ugdymas 16:45 premjera. 
ponių rojus. Serialas 17:30 
Žinios. Sportas. orai 18:00 
kas ir kodėl?  18:30 klauski-
te daktaro 19:30 Gyvenimo 
spalvos 20:25 loterija „ke-
no loto“.” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. orai. 21:29 loterija 
„Jėga“.” 21:30 ypatingas bū-
rys. Socialinės realybės pro-
grama 22:30 Dviračio žinios 
23:00 premjera. apgavikai 
1. Serialas 23:45 komisaras 
reksas. Detektyvinis seria-
las 00:30 Bloga mergaitė. 
Vaidybinis serialas 

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1217,1218,1219) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(10) 07:55 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (87,88) 
09:55 rimti reikalai 2 (49) 
10:25 rozenheimo policija 
(24) 11:25 Supermamos 
(9) 12:00 Bus visko 13:00 
prEMJEra Tik tu ir aš (1) 
14:00 Našlaitės (125) 15:00 
Svajoklė (125) 16:00 labas 
vakaras, 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 (50) 
21:30 Žinios 22:20 Sportas 
22:27 orai 22:30 Vakaro 
SEaNSaS. prEMJEra prieš 
įstatymą 00:35 akloji zona 
(7) 01:30 Terminatorius. iš-
sigelbėjimas 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
keršytojų komanda 1/31s. 
06:55 čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1/162s. 07:25 
kempiniukas plačiakelnis 
1/71s. 07:55 prieš srovę 
19/13s.  08:55 Meilės sū-
kuryje 3188 10:00 Mei-
lės simfonija 1/110,111s. 

12:00 atsargiai! Merginos 
2/31,32s. 13:00 parduo-
tas gyvenimas 1/1,2,3,4s. 
15:00 Simpsonai 29/20,21s. 
16:00 TV3 žinios 236 16:25 
TV3 orai 236 16:30 TV pa-
galba 14/62s. 18:30 TV3 ži-
nios 331 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 331 19:30 
Gero vakaro šou 6/13s. 
20:30 Moterys meluoja 
geriau 12/45s. 21:00 TV3 
vakaro žinios 189 21:52 
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 
189 22:00 paskutinė riba 
22:25 Vikinglotto 48 00:00 
Skubi pagalba 1/9s. 01:00 
rezidentas 2/19s. 01:55 
pasitikėjimas 1/6s. 02:55 
Ekstrasensai tiria 6/109s. 
04:25 Skubi pagalba 1/9s.  
05:10 atsargiai! Merginos 
2/31,32s.  

BTV
06:10 CSi. Majamis (3) 
07:05 Mano virtuvė ge-
riausia (2) 08:25 Stoties 
policija (23) 09:25 paskuti-
nis faras (26) 10:25 Dakta-
ras richteris (19) 11:35 Jūrų 
pėstininkai (3) 12:35 Visa 
menanti (13) 13:35 Mano 
virtuvė geriausia (3) 14:55 
Stoties policija (24) 16:00 
paskutinis faras (27) 17:00 
info diena 17:30 Daktaras 
richteris (20) 18:35 CSi. 
Majamis (4) 19:30 Jūrų 
pėstininkai (4) 20:30 oplia! 
21:00 prisiminti pavojinga 
23:25 kovų meistras 01:15 
Visa menanti (13) 02:05 De-
tektyvų istorijos (4) 

06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 atliekų 
kultūra 07:00 „Moterų dak-
taras“ (3/22) 08:00 Nauja 
diena 09:00 Sėkmės gy-
lis 10:00 kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi 11:05 
„prokurorai” (1/24) 12:10 
„pone prezidente” (1/15) 
12:40 „Gyvybės langelis“ 
(1/4) 13:45 TV parduotuvė 
14:00 Nauja diena 15:00 
„prokurorai” (1/24) 16:00 
reporteris 16:23 Sportas 
16:30 lietuva tiesiogiai 
16:58 orai 17:00 „Gyvybės 
langelis“ (1/5) 18:00 repor-
teris 18:45 Sportas 18:55 
orai 18:57 rubrika “Verslo 
genas” 19:00 Nauja diena 
19:30 Delfi dėmesio cen-
tre 20:00 reporteris 20:23 
Sportas 20:30 lietuva tie-
siogiai 20:58 orai 21:00 
Gyvenimas 22:00 „pone 
prezidente” (1/17) 22:30 
reporteris 23:20 Sportas 
23:25 orai 23:27 rubrika 
“Verslo genas” 23:30 Delfi 
dėmesio centre 00:00 lai-

TrEčiaDiENiS 
lapkričio
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kykitės ten. pokalbiai 01:00 
„Gyvybės langelis“ (1/5) 

1
06:25 Tėvas Motiejus (20) 
07:45 Neklausk meilės var-
do (236,237) 08:45 Meilės 
sparnai (108) 09:45 akloji 
(8,65) 10:50 Būrėja (42,71) 
12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (86) 13:00 Zigis ir 
ryklys (30,31) 13:20 keista 
šeimynėlė (1) 13:50 kiau-
lė, ožka, Bananas ir Svir-
plys (10) 14:20 Muča lu-
ča (22) 14:45 Žingsnis iki 
dangaus (18) 16:00 Sva-
ragini. amžina draugys-
tė (373,374) 17:00 Būk su 
manim (1596,1597) 18:00 
keršto gėlės (45) 18:45 Se-
klė agata (4) 19:50 Žingsnis 
iki dangaus (19) 21:00 DE-
TEkTyVo VakaraS prancū-
ziška žmogžudystė. Mirtys 
koljūre 23:05 Gyvenimo 
daina (27,28) 

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Džiazo vaka-
ras „Trimitas in Jazz“ 07:00 
kultūros diena 07:25 kaip 
paulinė kalėdas gelbėjo. 
Serialas 07:40 Drakoniukas 
kokosas 1. animacinis seri-
alas 07:55 Smurfai. anima-
cinis serialas 08:25 Mokslo 
sriuba 08:50 Maistas: tiesa 
ar pramanas? 4.priešpiečių 
gardumynai 09:15 labas 
rytas, lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 
kultūrų kryžkelė. Menora 
12:40 literatūros pėdsekys. 
programa apie lietuvos įta-
ką pasaulio kūrėjams 13:05 
Stambiu planu 14:00 Gimę 
tą pačią dieną 14:55 Sep-
tintasis dešimtmetis. Dok. 
serialas.pokyčių vėjai 15:35 
..formatas. poetė ramutė 
Skučaitė 15:50 kaip pau-
linė kalėdas gelbėjo. Se-
rialas 16:05 Drakoniukas 
kokosas 1. animacinis seri-
alas 16:15 Smurfai. anima-
cinis serialas 16:45 prem-
jera. Maistas: tiesa ar pra-
manas? 4.Su gimtadieniu! 
17:10 istorijos detektyvai 
18:00 kultūros diena. 18:30 
klausimėlis 18:50 karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
ketvirtfinalis.„Sintek-Dzūki-
ja“–„Neptūnas“. Tiesioginė 
transliacija 21:00 laikino-
sios sostinės fenomenas. 
kristaus prisikėlimo bažny-
čia 21:30 premjera. Janis. 
liūdnoji mergaitė. Dok. 
filmas 23:15 Nacionalinė 
ekspedicija 00:05 DW nau-
jienos rusų kalba. 00:20 
Dabar pasaulyje 00:50 
Brandūs pokalbiai
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REKLAMA

Į Lenkiją pristatytas JAV SGD krovinys 
Ukrainai
Ukrainai skirtas JAV suskystintų gamtinių dujų (SGD) 
krovinys pristatytas į Lenkijos terminalą Svinouščėje, 
pranešė Jungtinių Valstijų ambasada Kijeve. „Tai dar vienas 
pagalbos Ukrainai tiekimo žingsnis, jai siekiant energetinės 
nepriklausomybės“, – pažymima pranešime.

Meksiką supurtė požeminiai smūgiai
Meksikos Ramiojo vandenyno pakrantės pietinę dalį 
trečiadienį paryčiais supurtė 5,4 balo žemės drebėjimas, 
įvykęs praėjus kelioms valandoms po stipresnio 6,3 balo 
smūgio.  Abiejų drebėjimų epicentrai buvo beveik toje 
pačioje vietoje – vandenyno dugne netoli Meksikos ir 
Gvatemalos sienos.

 
06:00 lietuvos respu-
blikos himnas 06:02 la-
bas rytas, lietuva 06:30 
Žinios. orai. 09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminali-
nė policija 3. Detektyvinis 
serialas 11:10 komisaras 
reksas. Detektyvinis seri-
alas 12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 klauskite daktaro 
13:58 loterija „keno loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. orai. 
14:20 laba diena, lietu-
va 16:35 kūrybingumo 
mokykla 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. Serialas, 
trileris. 23:45 komisaras 
reksas. Detektyvinis seri-
alas 00:30 Bloga mergaitė. 
Vaidybinis serialas. 01:00 
lrT radijo žinios 

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1220,1221,1222) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(11) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (89,90) 09:55 
rimti reikalai 2 (50) 10:25 
rozenheimo policija (25) 
11:25 Supermamos (10) 
12:00 ViDo ViDeo 13:00 
prEMJEra Tik tu ir aš (2,3) 
14:00 Našlaitės (126) 15:00 
Svajoklė (126) 16:00 labas 
vakaras, lietuva 17:30 ViDo 
ViDeo 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 orai 19:30 
kk2 20:00 Valanda su rūta 
21:00 rimti reikalai 2 (51) 
21:30 Žinios 22:20 Spor-
tas 22:27 orai 22:30 Va-
karo SEaNSaS Eilinis Džo. 
kobros prisikėlimas 00:50 
akloji zona (8) 01:45 prieš 
įstatymą 03:25 alchemija 
V. asmeniškas kinas. kauno 
kino festivalis 2010 03:50 
rETroSpEkTyVa 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
keršytojų komanda 1/32s. 
06:55 čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1/163s. 07:25 
kempiniukas plačiakelnis 
1/72s. 07:55 Gero vakaro 
šou 6/13s.  08:55 Meilės 
sūkuryje 3189 10:00 Mei-

lės simfonija 1/112,113s. 
12:00 atsargiai! Merginos 
2/33,34s. 13:00 parduo-
tas gyvenimas 1/5,6,7,8s. 
15:00 Simpsonai 30/1,2s. 
16:00 TV3 žinios 237 16:25 
TV3 orai 237 16:30 TV pa-
galba 14/63s. 18:30 TV3 ži-
nios 332 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 332 19:30 
Farai 13/13s. 20:30 Mote-
rys meluoja geriau 12/46s. 
21:00 TV3 vakaro žinios 
190 21:52 TV3 sportas 1 
21:57 TV3 orai 190 22:00 
kietas riešutėlis. kerštas 
su kaupu 00:35 Skubi pa-
galba 1/10s. 

BTV
06:10 CSi. Majamis (4) 
07:05 Mano virtuvė ge-
riausia (3) 08:25 Stoties 
policija (24) 09:25 paskuti-
nis faras (27) 10:25 Dakta-
ras richteris (20) 11:35 Jūrų 
pėstininkai (4) 12:35 Visa 
menanti (1) 13:35 Mano 
virtuvė geriausia (4) 14:55 
Stoties policija (1) 16:00 
paskutinis faras (28) 17:00 
info diena 17:30 Daktaras 
richteris (21) 18:30 Betsa-
fe–lkl čempionatas. lietka-
belis - rytas 21:00 romeo 
turi mirti 23:20 prisiminti 
pavojinga 01:40 Visa me-
nanti (1) 02:25 Detektyvų 
istorijos (5) 

06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Vantos 
lapas 07:00 „Moterų dak-
taras“ (3/23) 08:00 Nauja 
diena 09:00 Visi savi 10:00 
laikykitės ten su andriumi 
Tapinu. 2019. N-7. 11:05 lai-
kykitės ten. pokalbiai 12:10 
„pone prezidente” (1/16) 
12:40 „Gyvybės langelis“ 
(1/5) 13:45 TV parduotuvė 
14:00 #NeSpaudai 15:00 
„prokurorai” (1/25) 16:00 
reporteris 16:23 Sportas 
16:30 lietuva tiesiogiai 
16:58 orai 17:00 „Gyvy-
bės langelis“ (1/6) 18:00 
reporteris 18:45 Sportas 
18:55 orai 19:00 Nauja 
diena 19:30 Delfi dėme-
sio centre 20:00 repor-
teris 20:23 Sportas 20:30 
lietuva tiesiogiai 20:58 
orai 21:00 Skyrybos 22:00 
Viralas 22:30 reporteris 
23:20 Sportas 23:25 orai 
23:30 Delfi dėmesio centre 
00:00 Gyvenimas 01:00 
„Gyvybės langelis“ (1/6) 
02:10 Viralas 02:30 „proku-
rorai” (1/25) 03:30 repor-
teris 04:00 Sportas 04:08 
orai 04:10 #NeSpaudai 
05:10 laikykitės ten su an-
driumi Tapinu. redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

kETVirTaDiENiS 
lapkričio
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06:05 Tėvas Motiejus (21) 
07:45 Neklausk meilės var-
do (238,239) 08:45 Meilės 
sparnai (109) 09:45 akloji 
(9,66) 10:50 Būrėja (43,72) 
12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (87) 13:00 Zigis ir 
ryklys (32,33) 13:20 keis-
ta šeimynėlė (2) 13:50 
kiaulė, ožka, Bananas ir 
Svirplys (11) 14:20 Muča 
luča (23) 14:45 Žingsnis iki 
dangaus (19) 16:00 Sva-
ragini. amžina draugys-
tė (375,376) 17:00 Būk su 
manim (1598,1599) 18:00 
keršto gėlės (46) 18:50 
paskolinta meilė (93) 19:50 
Žingsnis iki dangaus (20) 
21:00 DETEkTyVo Vaka-
raS. prEMJEra kasandra. 
Sukrėtimai 23:05 Gyveni-
mo daina (29,30) 

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Vilnius 
Jazz 2019. Sofia rei & JC 
Maillard 07:00 kultūros 
diena 07:25 kaip paulinė 
kalėdas gelbėjo. Serialas 
07:40 Drakoniukas koko-
sas 1. animacinis serialas 
07:55 Smurfai. animacinis 
serialas 08:20 Mūšio lau-
kas. Visuomenės atsparu-
mo skatinimo programa 
08:50 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 4. Dok. serialas.Su 
gimtadieniu! 09:15 labas 
rytas, lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 
kultūrų kryžkelė. Trembi-
ta 12:40 Veranda. progra-
ma apie aplinkos estetiką 
13:05 Nacionalinė ekspe-
dicija 14:00 laikinosios 
sostinės fenomenas. kris-
taus prisikėlimo bažnyčia 
14:30 Žagarės vyšnių festi-
valis 2015 15:30 krikščionio 
žodis 15:50 kaip paulinė 
kalėdas gelbėjo. Serialas 
16:05 Drakoniukas kokosas 
1. animacinis serialas 16:15 
Smurfai. animacinis seria-
las 16:45 premjera. Mais-
tas: tiesa ar pramanas? 4. 
Medžioklės laimikis 17:10 
istorijos detektyvai 18:00 
kultūros diena. 18:30 Gi-
mę tą pačią dieną 19:25 
premjera. kino istorija. Dok. 
serialas. aštuntasis dešim-
tmetis 20:05 Maistas: tiesa 
ar pramanas? 4.Su gimta-
dieniu! 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. orai 21:30 Elito 
kinas. premjera. laiminga 
pabaiga. Drama 23:15 Eu-
romaxx 23:45 Stop juosta 
00:10 DW naujienos ru-
sų kalba. 

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:02 labas rytas, 
lietuva 06:30 Žinios. orai. 
09:20 Senis 10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 3. 
Detektyvinis serialas 11:10 
komisaras reksas. Detek-
tyvinis serialas 12:00 Gy-
venimo spalvos 13:00 ypa-
tingas būrys 13:58 loterija 
„keno loto“.” 14:00 Žinios. 
Sportas. orai. 14:20 laba 
diena, lietuva 16:35 kūry-
bingumo mokykla 16:45 
premjera. ponių rojus. Se-
rialas 17:30 Žinios. Sportas. 
orai 18:00 kas ir kodėl?  
18:30 Visi kalba 19:30 Be-
atos virtuvė 20:25 loterija 
„keno loto“.” 20:30 pano-
rama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. orai. 21:29 
loterija „Jėga“.” 21:30 auk-
sinis protas 22:55 kazino 
„royale“. Veiksmo trile-
ris 01:15 ištikimas vyras. 
Drama 02:45 klausimė-
lis 03:00 lrT radijo žinios 
03:05 kas ir kodėl? 03:30 
Šventadienio mintys 04:00 
lrT radijo žinios 04:05 Bea-
tos virtuvė

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1223,1224,1225) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(12) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (91,92) 09:55 
rimti reikalai 2 (51) 10:25 
rozenheimo policija (26) 
11:25 Supermamos (11) 
12:00 Valanda su rūta 
13:00 prEMJEra Tik tu ir 
aš (4,5) 14:00 Našlaitės 
(127) 15:00 Svajoklė (127) 
16:00 labas vakaras, lietu-
va 17:30 Galiu rytoj (25,26) 
18:30 Žinios 19:20 Spor-
tas 19:27 orai 19:30 kk2 
penktadienis 21:00 Sa-
VaiTĖS HiTaS Ekvalaizeris 
23:45 Misija “Neįmanoma” 
2 02:05 Eilinis Džo. kobros 
prisikėlimas

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
keršytojų komanda 1/33s. 
06:55 čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1/164s. 07:25 
kempiniukas plačiakelnis 
1/73s. 07:55 Farai 13/13s.  
08:55 legendinės legen-
dos 1/11s. 10:00 Meilės 
simfonija 1/114,115s. 12:30 
atsargiai! Merginos 2/35s. 
13:00 parduotas gyveni-
mas 1/9,10,11,12s. 15:00 

Simpsonai 30/3,4s. 16:00 
TV3 žinios 238 16:25 TV3 
orai 238 16:30 TV pagalba 
14/64s. 18:30 TV3 žinios 333 
19:22 TV3 sportas 1 19:27 
TV3 orai 333 19:30 para-
mos projekto “išsipildymo 
akcija” koncertas 23:00 Geri 
metai 01:20 kietas riešutė-
lis. kerštas su kaupu  03:35 
Titanas  

BTV
06:00 Didieji gyvūnai. pa-
skutiniai milžinai (2) 07:00 
Mano virtuvė geriausia (4) 
08:15 Stoties policija (1) 
09:15 paskutinis faras (28) 
10:15 Daktaras richteris 
(21) 11:25 Nusikaltimų ty-
rėjai (3) 12:35 Visa menan-
ti (2) 13:35 Mano virtuvė 
geriausia (5) 14:55 Stoties 
policija (2) 16:00 paskutinis 
faras (29) 17:00 info diena 
17:30 Daktaras richteris 
(22) 18:35 CSi. Majamis (5) 
19:30 amerikietiškos imty-
nės (46) 21:30 Greitojo rea-
gavimo būrys 23:50 romeo 
turi mirti 02:00 Visa me-
nanti (2) 02:45 Detektyvų 
istorijos (6)

06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 „pasau-
lis iš viršaus“ (1/3) 07:00 
laikykitės ten. pokalbiai 
08:00 #NeSpaudai 09:00 
Greiti pietūs 10:00 atliekų 
kultūra 10:30 kryptys lT 
11:05 Skyrybos 12:10 „po-
ne prezidente” (1/17) 12:40 
„Gyvybės langelis“ (1/6) 
13:45 TV parduotuvė 14:00 
Gyvenimas 15:00 „prokuro-
rai” (1/26) 16:00 reporteris 
16:20 Sportas 16:28 orai 
16:30 oponentai 17:00 „Gy-
vybės langelis“ (1/7) 18:00 
reporteris 18:45 Sportas 
18:55 orai 19:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/24) 20:00 
reporteris 20:20 Sportas 
20:28 orai 20:30 oponen-
tai 21:00 kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi 22:00 
„pasaulio turgūs“ (8) 22:30 
reporteris 22:50 Sportas 
22:58 orai 23:00 Bušido 
ringas. Tarptautinis turny-
ras „BUSHiDo kok 2019” 
23:30 Vantos lapas 00:00 
„Moterų daktaras“ (3/24) 
01:00 „Gyvybės langelis“ 
(1/7) 02:10 „pasaulio tur-
gūs“ (8) 02:30 „prokurorai” 
(1/26) 03:30 reporteris 
04:00 Sportas 04:08 orai 
04:10 Gyvenimas 05:10 
atliekų kultūra 05:50 kai-
mo akademija  
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06:30 Tėvas Motiejus (22) 

07:45 Neklausk meilės 
vardo (240,241) 08:45 Mei-
lės sparnai (110) 09:45 
akloji (67,68) 10:50 Būrėja 
(44,45) 12:00 Bjaurusis an-
čiukas Niujorke (88) 13:00 
Zigis ir ryklys (34,35) 13:20 
keista šeimynėlė (3) 13:50 
kiaulė, ožka, Bananas ir 
Svirplys (12) 14:20 Muča 
luča (24) 14:45 Žingsnis iki 
dangaus (20) 16:00 Sva-
ragini. amžina draugys-
tė (377,378) 17:00 Būk su 
manim (1600,1601) 18:00 
keršto gėlės (47) 18:50 pa-
skolinta meilė (94) 19:50 
Seklė agata (5) 21:00 DE-
TEkTyVo VakaraS. prEMJE-
ra Stokholmo rekviem. ki-
no klubas 22:55 kriminalinė 
Maskva (5,6) 00:55 Senojo 
Tilto paslaptis (204,205) 
02:55 kasandra. Sukrėti-
mai 04:30 Tėvas Motie-
jus (22)  

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Vilnius 
Jazz 2019 07:00 kultūros 
diena 07:25 kaip paulinė 
kalėdas gelbėjo. Serialas 
07:40 Drakoniukas koko-
sas 1. animacinis serialas 
07:55 Smurfai. animacinis 
serialas 08:20 pasaulio 
lietuvių žinios 08:50 Mais-
tas: tiesa ar pramanas? 4. 
Medžioklės laimikis 09:15 
labas rytas, lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 
12:15 kultūrų kryžkelė. ru-
sų gatvė 12:40 7 kauno die-
nos 13:05 Mūsų miesteliai. 
lenkimai. 2 d. Dok. filmas 
14:00 Gimę tą pačią dieną 
14:55 kino istorija. Dok. se-
rialas.aštuntasis dešimtme-
tis 15:40 kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. Šv. 
Mikalojaus (Benediktinių) 
bažnyčia. 15:50 kaip pauli-
nė kalėdas gelbėjo. Serialas 
16:05 Drakoniukas kokosas 
1. animacinis serialas 16:15 
Smurfai. animacinis seria-
las 16:45 premjera. Mais-
tas: tiesa ar pramanas? 4. 
Dok. serialas.Nuodėmingi 
skanumynai 17:10 istorijos 
detektyvai 18:00 kultūros 
diena. 18:30 Gimę tą pa-
čią dieną 19:25 Benamė 
istorija. Dok. filmas 20:30 
panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. orai 
21:30 Europos kinas. Taigi 
viskas gerai. Drama 23:00 
...formatas. poetė ramutė 
Skučaitė 23:15 Smaragdo 
miestas. Fantastinis serialas 
00:00 DW naujienos rusų 
kalba. 00:15 Dabar pasau-
lyje 00:45 Veranda

pENkTaDiENiS 
lapkričio
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06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Daiktų isto-
rijos 07:00 Mūšio laukas. 
Visuomenės atsparumo 
skatinimo programa 07:30 
premjera. Diena, kai mano 
tėtis virto krūmu. Nuotykių 
filmas 09:00 labas rytas, 
lietuva 09:30 Žinios. orai. 
12:00 pasaulio dokumen-
tika. premjera. operacija 
„Šimpanziukai“. Dok. seri-
alas. Stebuklai prasideda 
12:55 pasaulio dokumen-
tika. Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 4. Dok. seria-
las 13:50 Džesika Flečer 9 
15:28 loterija „keno loto“.” 
15:30 Žinios. orai 15:45 
Sveikinimų koncertas 17:30 
Žinios. Sportas. orai 18:00 
Šventinis koncertas „kosmi-
nės kalėdos kaune“.Eglutės 
įžiebimo tiesioginė trans-
liacija iš kauno rotušės... 
19:30 Stilius 20:25 loteri-
jos „keno loto“ ir „Jėga“.” 
20:30 panorama 20:52 
Sportas. orai. 21:00 Šok 
su žvaigžde 23:10 Smūgis 
žemiau juostos 2. Veiks-
mo komedija 00:50 kazi-
no „royale“. Veiksmo trile-
ris 03:10 Benamė istorija. 
Dok. filmas 

06:40 Tomo ir Džerio šou 
(11) 07:05 Zigis ir ryklys 
(5) 07:30 Šaunusis Skūbis-
Dū (13) 07:55 ponas Bynas 
(18) 08:25 Tomo ir Džerio 
nuotykiai (15) 08:55 ogis ir 
tarakonai (32) 09:05 kiNo 
pUSryčiai Tomas ir Dže-
ris. pasaka apie Spragtu-
ką 10:05 Stebuklų namai 
11:50 Denis - grėsmė vi-
suomenei. kalėdos 13:35 
Dzeusas ir roksana 15:35 
robotas ir Frenkas 17:25 ke-
lionių panorama 17:55 Gy-
vūnų pasaulis 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 orai 
19:30 SUpErkiNaS penas. 
Nuotykiai Niekados šalyje 
21:45 Suvaidink mano žmo-
ną 00:05 kietuolis rodas 
01:50 Ekvalaizeris 

TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 
ančiukų istorijos 1/11s.  
07:00 Vėžliukai nindzės 
1/16s. 07:30 aladinas 
1/142s. 08:00 ančiukų is-
torijos 1/12s. 08:30 Virtu-
vės istorijos 10/13s. 09:00 
Gardu Gardu 8/13s. 10:00 

Būk sveikas! 2/13s. 10:30 
penkių žvaigždučių būstas 
7/13s. 11:00 Misija: dirba-
me sau 3/11s. 11:30 Mano 
pinigai 1/5s. 12:00 Baltoji 
iltis 2. Mitas apie baltą-
jį vilką 14:15 paveldėtojai 
16:45 Ekstrasensai. Sti-
priausių mūšis 1 18:30 TV3 
žinios 334 19:17 TV3 sportas 
1 19:22 TV3 orai 334 19:25 
Eurojackpot 48 19:30 kalė-
dų eglės įžiebimo šventė 
katedros aikštėje “kalėdos 
sostinėjė 2019” 21:00 Tur-
tuolis vargšas 2/13s. 22:30 
Šnipų tiltas 01:20 paskuti-
nė riba  03:05 Geri metai  
05:45 Televitrina 3 

BTV
06:30 oplia! 07:30 Much-
taro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (48) 08:30 oplia! 
09:00 Sveikatos kodas 
09:30 Sveikatos kodas te-
levitrina 10:05 Varom! (13) 
10:35 Didieji gyvūnai. pa-
skutiniai milžinai (3) 11:40 
lemtinga diena (2) 12:45 
Džeimio ir Džimio kulina-
rinės dvikovos (7) 13:45 
anthonis Bourdainas. Ne-
pažįstami kraštai (8) 14:45 
Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (49) 15:45 Nu-
sikaltimų tyrėjai (4) 17:00 
Betsafe–lkl čempionatas. 
pieno žvaigždės - lietka-
belis 19:30 Muzikinė kaukė 
22:05 MaNo HEroJUS Mirti-
nas ginklas 4 00:35 aŠTrUS 
kiNaS Galutinis tikslas 5 

07:03 programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „TV Eu-
ropa pristato. Vyrų šešėly-
je“ (7,8) 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” (1/15,16,17) 
12:00 „Detektyvas linlis“ 
(5) 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. pokalbiai 18:00 Žinios 
18:28 orai 18:30 „TV Europa 
pristato. Vyrų šešėlyje“ (7) 
19:00 „Moterų daktaras“ 
(3/25) 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-
kykitės ten. pokalbiai. M 
00:00 „Moterų daktaras“ 
(3/25) 01:00 „pagrindinis 
įtariamasis“ (6/2) 03:00 
„pasaulis iš viršaus“ (5/7) 
03:20 Viralas 03:40 kitoks 

ŠEŠTaDiENiS 
lapkričio

30
pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 04:40 Gyvenimas 05:40 
kryptys lT 

1
07:00 akloji (63) 07:30 pra-
garo katytė (7) 08:30 Dak-
taras ozas. Šeimos gydytojo 
patarimai (90) 09:30 Tėvas 
Motiejus (4) 10:40 Būrėja 
(40,41,42) 12:25 klasiki-
niai kepiniai. anos olson 
receptai (38) 12:55 akloji 
(64,65,66) 14:30 Sveika-
tos namai 15:30 Sveikatos 
namai televitrina 15:45 Šir-
dele mano (232,233) 17:45 
akloji (10,11) 18:50 Būrėja 
(73,74) 20:00 Detektyvė 
rizoli (7) 21:00 DETEkTyVo 
VakaraS. prEMJEra Juodoji 
žudikė 22:50 Zoologijos so-
do prižiūrėtojo žmona 01:15 
kriminalinė Maskva (5,6) 
02:55 Stokholmo rekviem. 
kino klubas  

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 klausimėlis 
06:20 Žagarės vyšnių fes-
tivalis 2015. koncertuoja 
grupė „rondo“. HD.” 07:20 
auksinis protas 08:30 Uni-
kalios mamos 09:00 auto 
Moto. programa apie auto-
transportą. 09:30 pradėk 
nuo savęs. programa apie 
ekologiją 10:00 Į sveika-
tą!  10:30 Smalsumo ge-
nas 11:00 kultūrų kryžke-
lė. Vilniaus albumas 11:30 
kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis 12:00 kultūrų 
kryžkelė. Trembita 12:30 
kultūrų kryžkelė. rusų ga-
tvė 13:00 arTS21 13:30 
W. a. Mozart. Don Žuanas. 
klaipėdos valstybinio mu-
zikinio teatro spektaklis 
16:05 laikinosios sostinės 
fenomenas. Vytauto Di-
džiojo muziejus ir Vienybės 
aikštė. Dok. filmas 16:30 
Mūšio laukas. Visuomenės 
atsparumo skatinimo pro-
grama 17:00 klauskite dak-
taro 17:50 kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. Šv. 
Jurgio kankinio (pranciško-
nų) bažnyčia 18:00 Stam-
biu planu 18:55 pasaulio 
teisuoliai 19:45 premjera. 
Frenki Dreik paslaptys 1. 
Detektyvinis serialas 20:30 
panorama 20:52 Sportas. 
orai 21:00 kino žvaigž-
džių alėja. ir viso pasaulio 
negana. Veiksmo trileris 
23:05 kauno „Hanza die-
nos 2019“ 23:45 laikino-
sios sostinės fenomenas. 
Vytauto Didžiojo muziejus 
ir Vienybės aikštė. Dok. fil-
mas 00:15 Dabar pasaulyje 
00:45 Šventinis koncertas



1� ŠEŠTADIENIs, 
�019 m. LApkrIčIO �3 D., 
NAUjAsIs gĖLUpIs skELBImAI

Įvairios prekės

parduoda

DURPIŲ BRIKETAI  
IR MALKOS

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

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

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

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

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

Įvairias malkas (rąsteliais, trin-
komis ir skaldytas). Turime ir 
sausų malkų. Atvežame įvairiais 
kiekiais. Tel.: 8 604 81933, 8 
604 01171.

Parduoda sausas skaldytas mal-
kas. Atveža nedideliais kiekiais. 
Tel. 8 676 37189.

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.

Naudotus: elektrinę viryklę ir 
sofą-lovą. Tel. 8 686 61038.

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

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

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

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦	 statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦	 geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦	 pastato ašių nužymėjimas,
♦	 žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.
UAB „GEONETAS“  

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

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

38124. 

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

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

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

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

REKLAMA

perka
Perka šieną ritiniais arba „kit-
komis“. Gali būti ir pernykštis. 
Tel. 8 687 91723.

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.

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.

Automobiliai, dalys

parduoda
„Ford Transit“ (1999 m. 12 
mėn., 2.5 l, 56 kW, TA iki 2020-
04-12, 9 vietos, žalios spalvos, 
tamsinti stiklai, ABS, vairo sti-
printuvas, 2 salono šildytuvai, 
990 Eur.). Tel. 8 652 65164.

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 
– 2,65 Eur/kg. Motininių 
kiaulių skerdiena – 2,20 Eur/
kg. Tel. 8 607 12690.

Maistines dideles bulves, ru-
gius, 2 kiaules pjovimui, avis 
pjovimui ir auginimui. Tel.: (8 
319) 41484 (vakare nuo 19 
val.), 8 671 42853.

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

Pigiai kviečius. Tel. 8 682 
59925.

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

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

Motobloką „Agrotech 800A“ 
(benzininis, 3 pavarų, su gumi-
niais ratais ir padargais). Tel. 8 
682 12799.

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.

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.

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.

Sodybas, sodus
Sodybą (8 ha žemės, šalia bus 
asfaltuotas kelias, dviračių 
takas, kaina 30 000 Eur) ir 
4,75 ha (apie 200 m Nemuno 
pakrantės, apie 60 a pušynėlis, 
sklypas lygus, geras privažiavi-
mas, 30 000 Eur) Naravuose. 
Tel. 8 699 45745.

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. 

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

Perkame butus, namus, sody-
bas, žemę, mišką. Tinka nenau-
dojami, su skolomis (padedame 
padengti), paveldėti (sutvar-
kome dokumentus), sumoka-
me visus mokesčius notarui. 
Tel.+370 683 91121.

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“).

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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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.

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. 

Šiltnamių g. �, �911� prienai
mob. tel.: (� �3�)��3��, (� ��0) ���33.

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

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.

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

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

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

Taksi paslaugos. Mikroautobu-
siuku veža į Lenkiją. Tel. 8 601 
38826.

Darbo skelbimai

reikalinga

Viešbučiui-restoranui Birš-
tone reikalinga kambarinė-
valytoja, apmokome dirbti. 
Tel. 8 687 53756. Galima siųsti 
CV el.p. pusynebirstone@gmail.
com

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

Birštone reikalingas vyr. dar-
buotojas, turintis patirties 
maisto gamyboje. Tel. 8 686 
69599.

Laikyti negaliojančiu
Sudegusį traktoriaus pusprie-
kabės registracijos liudijimą 
Nr. 0273297, išduotą 2017-
05-23 UAB „Pjovėjai“, laikyti 
negaliojančiu.

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 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“.

REKLAMA

populiarėjanti sporto šaka ir 
stipriausi atletai: jėgos trikovės 
varžybos prienų arenoje

Lapkričio 24 d. (sekmadie-
nį) 10:00 val. Prienų areno-
je (Pramonės g. 20, Prienai) 
vyks Tarptautinės trikovės 
federacijos (WRPF Lithu-
ania) organizuojamas Lie-
tuvos jėgos trikovės čem-
pionatas. 

Laukiamiausios metų var-
žybos, skirtos išaiškinti šio 
sporto Lietuvos čempionus 
bei rekordininkus, taip pat tai 
yra kvalifikacija į Europos bei 
Pasaulio čempionatus. Spor-
to entuziastai kviečiami ne-
mokamai stebėti varžybas. 

Tarptautinės jėgos triko-
vės federacija organizuo-
ja varžybas jėgos trikovės, 
štangos spaudimo, štangos 
spaudimo ir traukos (push-
pull) bei štangos traukos 
(deadlift) disciplinose. Spor-
tininkai rungiasi atskirose 
kategorijose pagal lytį, amžių 
bei kūno svorį, tad galimybės 
varžytis lygiomis galimybė-
mis ir laimėti yra realios kie-
kvienam sportininkui. Jėgos 
sportas pasaulyje itin popu-
liarus ir Lietuvai net tarp-
tautinėje arenoje atstovauja 
ne vienas stiprus sportinin-
kas, tačiau dažnas žmogus 
vis dar nėra net girdėjęs apie 
tokią sporto šaką apskritai. 
„Tai ir yra mūsų misija – po-
puliarinti šį sportą. Kviečia-
me atvykti stebėti varžybų 
ir būtinai išmėginti trikovę 
patiems. Ne vienas yra sakęs, 
kad pabandęs ir pamatęs au-
gančius rezultatus nebegali 
sustoti“ — kvietimu dalijasi 
renginio organizatorius ir 
federacijos prezidentas Dei-
vidas Kasulis.

Tarptautinė trikovės fede-
racija (WRPF Lithuania) yra 
nepriklausoma organizaci-
ja, sukurta populiarinti jė-
gos sportą bei remti sporti-
ninkus, demonstruojančius 
rekordinius rezultatus jėgos 

trikovės veiksmuose. Vienos 
iš svarbiausių federacijos 
vertybių – pozityvumas bei 
harmonija su visomis orga-
nizacijomis ir federacijomis 
bei aukšto lygio varžybų or-
ganizavimas. Federacija ypač 
didelį dėmesį skiria sporti-
ninkams, jų komfortui bei 
adekvačiam atlygiui už pa-
demonstruotus rezultatus 
varžybose. 

Startui užsiregistravo ke-
lios dešimtys jėgos atletų 
iš Lietuvos bei užsienio ša-
lių, tarp kurių tokie žinomi 
sportininkai kaip Gilbertas 
Tamulevičius – daugkartinis 
varžybų dalyvis, nugalėto-
jas bei prizininkas ne tik jė-
gos trikovėje, bet ir galiūnų 
sporte, Vladimir Agasaryan 
– daugkartinis Jungtinės Ka-
ralystės, Latvijos, Ispanijos 
čempionas bei Lietuvos re-
kordininkas štangos spaudi-
mo veiksme. Drauge su šiais 
patyrusiais sportininkais 
rungsis ir ne vienas perspek-
tyvus trikovės sporto varžy-
bų debiutantas. Šis sportas 
nėra išskirtinai vyriškas – ant 
platformos išvysime ne vie-
ną merginą, tarp kurių šių 
metų Pasaulio rąsto kėlimo 
čempionato prizininkė bei 
Lietuvos rąsto kėlimo rekor-
dininkė savo svorio katego-
rijoje Ieva Dzevaltauskaitė-
Kartanienė. 

Varžybos vyks lapkričio 24 
d. Prienų arenoje pramonės 
g. 20, Prienai. Sportininkai 
ruošiasi startui nuo 08:00 
val. žiūrovai kviečiami atvyk-
ti 10:00 – 19:00 val. Renginys 
žiūrovams NEMOKAMAS!

Pagrindiniai varžybų rė-
mėjai: Prienų kūno kultūros 
ir sporto centras, Prienų ra-
jono savivaldybė, Eglės sa-
natorija, Sportcup.lt, “Peilis 
ir šakutė”, Water+, Fortivi-
tum.    

REIKALINGI  
Gamybos technologinių įrengimų 

aptarnavimo operatoriai  
Darbo pobūdis: gamybos linijos technologinių įrengimų priežiū-

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

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

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

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

Kreiptis tel. 8 656 22104.
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Lapkričio 23 d.
ŠEŠTADIENIS

Lietuvos kariuomenės diena
Šv. Klemensas, Žvejų diena

Saulė teka 08:02
leidžiasi 16:07

Dienos ilgumas 08.05
Delčia (26 mėnulio diena)

Felicita, klemensas, kolumba-
nas, Doviltas, liubartė, adelė, 

kolumbas, orestas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Lapkričio 24 d.
SEKMADIENIS

Saulė teka 08:04
leidžiasi 16:06

Dienos ilgumas 08.02
Delčia (27 mėnulio diena)

Mantvinas, Žybartė, Gerardas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Lapkričio 25 d.
PIRMADIENIS

Šv. Kotryna, Senbernių diena
Tarptautinė kovos su smurtu 

prieš moteris diena
Saulė teka 08:05

leidžiasi 16:05
Dienos ilgumas 08.00

Delčia (28 mėnulio diena)
kotryna, Santautas, Germilė

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Lapkričio 26 d.
ANTRADIENIS
Šv. Silvestras

Saulė teka 08:07
leidžiasi 16:04

Dienos ilgumas 07.57
Jaunatis (0 mėnulio diena)

leonardas, Dobilas, Vygintė, 
Silvestras, Vygantė

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius.

Lapkričio 27 d.
TREčIADIENIS

Saulė teka 08:09
leidžiasi 16:02

Dienos ilgumas 07.53
Jaunatis (1 mėnulio diena)

Maksimas, Virgilijus, Skoman-
tas, Girdvydė, Virgis, Girvydė, 

Skomantė, Skalmantas
Tinkamas laikas sėti: 

žirnius, pupeles, pomidorus, 
vijoklines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius.

Lapkričio 28 d.
KETvIRTADIENIS
Saulė teka 08:11
leidžiasi 16:01

Dienos ilgumas 07.50
Jaunatis (2 mėnulio diena)

Jokūbas, Steponas, rimgaudas, 
Vakarė, rufas

Tinkamas laikas sėti: 
porus, laiškinius svogūnus, po-

midorus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

VANDENS TEMPERATŪRA

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G1Numatomos mažos 
geomagnetinės audros.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

r0radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

40kaUNE 
nSv/val. 

41alyTUJE 
nSv/val.

FUkUŠiMoS aE 
7914 nSv/val. 
čErNoBylio aE 
7970 nSv/val. 

Žmogui žalinga dozė - 50 mln. nSv/val.
1986 m. černobylio aE jų fiksuota 300 mlrd. 
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Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 iki 
9 taip, kad skai-
tmenys nesikar-
totų eilutėse, 
stulpeliuose bei 
paryškintuose 
9 langelių (3×3) 
kvadratuose.

at
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Savaitė istorijos puslapiuose

1��9m. lapkričio 23 d.: Švedai įžen-
gė į klaipėdą ir užvaldė beveik 

visą kuršių neriją.

1�3� m. lapkričio 23 d.: išduota privi-
legija Biržų evangelikų liuteronų 

parapijai kurti.

1��� m. lapkričio 24 d.: pirmą kartą 
susitiko karlas marksas ir Frydri-

chas Engelsas.

1��� m. lapkričio 24 d.: Amerikietis 
Džozefas glidenas užpatentavo 

spygliuotą vielą.

199�m. lapkričio 24 d.: kinijoje, kinijos 
pietų oro linijų lėktyvui nukritus, 

žuvo 1�1 žmogus.

13�0m. lapkričio 25 d.: sureng-
tas antrasis Algirdo žygis prieš 

maskvą.

1���m. lapkričio 25 d.: Biržuose įkur-
tas bendras aludarių, kepėjų, 

degtindarių ir mėsininkų cechas. Biržų alaus 

daryklos įkūrimo data.

19�0m. lapkričio 25 d.: Lietuvos ssr 
piniginiu vienetu tapo rublis.

19��m. lapkričio 25 d.: sąjūdžio ta-
ryba pirmininku išrinko vytautą 

Landsbergį, sutarta, kad po � mėn. pirmininku 
taps romualdas Ozolas.

1��3 m. lapkričio 25 d.: italų grafas 
Frančeskas Zambečarė Angli-

joje pirmą kartą viešai pademonstravo oro 
balioną.

199� m. lapkričio 25 d.: čekoslovakijos 
parlamentas balsavo už tai, kad 

nuo 1993 m. sausio 1 d. šalis būtų padalyta į 
čekiją ir slovakiją.

19��  m. lapkričio 26 d.:  generalinio 
komisaro Adriano rentelno po-

tvarkiu uždrausta raštuose vokiečių kalba ir 
vokiškuose užrašuose vartoti lietuviškas Lie-
tuvos miestų formas. Turėjo būti tik kauen 
(kaunas), kedahnen (kėdainiai), georgenburg 
(jurbarkas), Osersee (Zarasai), Wolfsburg (vil-
kaviškis) ir t. t.

19�0   m. lapkričio 26 d.: kinijos pajėgos 
įžengė į Šiaurės korėją ir pradėjo 

kontraataką prieš pietų korėjos ir jAv pajėgas.

109�  m. lapkričio 27 d.: popiežius Ur-
bonas II klermono susirinkime 

paskelbė pirmąjį kryžiaus žygį.

1��0  m. lapkričio 28 d.: portugalų jū-
rininkas Ferdinandas magelanas 

pasiekė vandenyną, kuris vėliau pavadintas 
ramiuoju.

19�0m. lapkričio 28 d.: slaptoje 
NkvD instrukcijoje esperantinin-

kai ir filatelininkai priskirti prie antisovietinių 
„elementų“.

19�� m. lapkričio 29 d.: Lietuvos parti-
zanų vadui Adolfui ramanauskui-

vanagui įvykdyta mirties bausmė.

1���m. lapkričio 29 d.: Tomas Edisonas 
pirmą kartą demonstravo fonogra-

fą. jis garsą įrašydavo į ant besisukančio cilindro 
užmautą foliją, prie popierinės membranos pri-
tvirtintai adatai kilnojantis ir paliekant ant folijos 
išraižytus griovelius.

Lošimas 
Nr. 1393

2019-11-20

Skaičiai
Pagrindiniai skaičiai: 10, 11, 16, 
17, 32, 33

Vikingo skaičius: 08

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš lietuvos)

6+1 12311247.00€    0
6 244658.00€ 0
5+1 31472.00€ 1
5 287.00€ 10
4+1 78.00€ 44
4 8.50€ 268
3+1 5.00€ 655
3 1.50€ 4644
2+1 1.25€ 4942
2 0.75€ 34839

kiTo TiraŽo proGNoZĖ: 14,2 mln. Eur

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 horizontaliai, vertikaliai ir įstrižai sutaptų skaičių
sumos.
1.

4 7 3

3

3 6

8 9 3 4 2

8 8 9 1

34 29 21 16 24

21

25

20

26

32

20

24 2.

7 9

1 5 10

7 3 6 10

3 2

1 8 6 10

22 20 41 22 41

30

30

33

24

29

31

21

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

© 2015 Schoolhouse Technologies- 1 -2019-11-20

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

#5
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#6

© 2016 KrazyDad.com

4 0 5 1 2 2

3

2

2

3

0

4

#7
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