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Lietuvių konferencijai Vilniuje – 100

Kaina
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Lietuviškumo
metus
Birštonas
pasitiko oro
balionu iškėlęs
milžinišką
Trispalvę
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Sveikatos
priedas. Oro
užterštumo
poveikis
sveikatai

Laima

DUOBLIENĖ
Prienų krašto muziejuje
pristatyta Seimo
kanceliarijos parengta
paroda „Didžiojo tikslo
link: Lietuvių konferencijai
Vilniuje – 100“, skirta 1917
m. rugsėjo 18–22 dienomis
Vilniuje vykusios Lietuvių
konferencijos 100-mečiui.

Lietuvių konferencija Vilniuje yra vienas reikšmingiausių įvykių atkuriant Lietuvos

SKAITYKITE 8 p.

Legendinis
šokio spektaklis
„Godos“– Prienų
kultūros centro
scenoje

SKAITYKITE 15 p.
REKLAMA

valstybę 1918 m.
Parodos nuotraukos pasakoja apie lietuvių draugijų veiklą
XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje: apie XIX a. prasidėjusį tautinį atgimimą, skatinusį
slaptų kultūrinių, švietėjiškų
organizacijų kūrimąsi, tautinį
identitetą formavusią knygnešių epochą ir to meto fenomeną – pirmąjį viešą spektaklį
lietuvių kalba „Amerika pirtyje“. Lietuvių draugijos ėmė
veržtis iš draudimų skraistės ir
vis drąsiau skelbė apie lietuvių
kalbos, kultūros, visuomeninio

Parodą „Didžiojo tikslo link: Lietuvių
konferencijai Vilniuje – 100“ pristatė Prienų krašto muziejaus vyr. muziejininkė
Viktorija Bielevičienė.

veikimo svarbą ir laukė tinkamo momento, kad įgyvendintų
Lietuvos viziją.
Pirmasis pasaulinis karas

Žolininkė Monika Smilgytė:
„Noriu šviesti ir mokyti
žmones sveikiau gyventi“
Atsigręžkime į gamtos
dovanas

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Nemažai žmonių,
matydami, kokie brangūs
vaistai, pradeda daugiau
dėmesio kreipti į gamtos
dovanas arba sveikatos
ieškoti Dievo vaistinėje,
kitaip tariant, vartoti
įvairias gydomąsias
žoleles.

Seniau kaimo žmonės turėjo daugiau žinių apie gydymą vaistažolėmis, susirgusius
peršalimo ligomis vaikus gydė ramunėlių, liepos žiedų ar
aviečių šakelių arbata, kirminus varydavo pelynais, bitkrėsle, plaukus perskalaudavo ajerų ar dilgėlių nuoviru.
Modernėjant laikams visų šių
„bobučių pramanų“ buvo at-

sisakoma, visi puolė
prie cheminių vaistų. Tiesa, tarybiniais
laikais ir vaistai buvo pigūs, tad niekas
nesivargino rinkti
vaistinių augalų, jų
džiovinti ir ruošti gėrimus.
Tačiau dabar žmonės jau darosi sąmoningesni ir supranta,
kad tikroji vaistinė
NUKelta Į 4 p. 

sukėlė neregėtas permainas,
1917 m. virtusias revoliucija.
Nors Lietuva buvo okupuota
NUKelta Į 3 p. 

Sveikatos ir harmonijos
kurortas Birštonas
2018 metus ir valstybės
šimtmečio pradžią
paskelbė itin originaliai
– danguje plevesuojant
20 m. Lietuvos valstybės
Trispalvei bei skambant
gyvai saksofonu atliekamai
kurorto dvasią atspindinčiai
džiazo muzikai. Vėliavą
į dangų pakėlė Birštono
pasididžiavimas – karšto
oro balionas „Lietuva“.

Anot vieno iš iniciatyvos
įgyvendintojo, jis dažnai sulaukia klausimų dėl oro baliono pavadinimo „Lituania“.
Oreivis paaiškina, kad „Lituania” yra lotyniškas šalies
pavadinimo variantas, kuris
yra vartojamas romanų kalbose: italų, ispanų, prancūzų,
portugalų, rumunų. Oreivių
klubas dažnai dalyvauja oro
balionų renginiuose šiose šalyse, todėl naudoja tokį šalies
pavadinimo variantą, kadangi
jis yra lengviau suprantamas
romanų kalbomis šnekančiose šalyse.
„Džiaugiuosi, kad oreivių
NUKelta Į 2 p. 

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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Policija ir prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą ir
teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl praėjusių metų
birželį Naujojoje Akmenėje pasisavinto loterijos bilieto
laimėjimo – Naujojoje Akmenėje pardavėja apgaule
išviliojo svetimą laimingą „Vikingų loto“ bilietą ir
pasisavino laimėjimą – 8 tūkst. eurų.

Mantvydas

PREKEVIČIUS

Šiemet kovo 11 d.
bus jau 28 metai, kai
atkūrėme savo valstybės
nepriklausomybę. 28
metai, kai žinome, kad
vienintelis, kas gali
sugriauti mūsų valstybę,
esame mes patys.

Tai, kad nuo nieko kito, o
tik nuo mūsų pačių priklauso
valstybės ateitis, parodė prieš
27 metus išaušęs kraupusis
sausio 13-osios rytas. Rytas,
kai vieni dalinosi mirtimi pažymėtos nakties įvykiais, kiti
– apimti nežinomybės, tačiau
degdami karštu ryžtu svarstė,
ką daryti toliau. Kaip toliau
ginti vienintelį, ką galime išsaugoti, – patį trapiausią Laisvės pojūtį.
Buvo ir treti, kurie šį rytą
pasitiko apmaudo ir pamišimo
iš nevilties nuotaikomis. Laukę ginkluoto pasipriešinimo
ar bent jau tankų išsigandusių
žmonių išsibėgiojimo į namus,
jie susidūrė su tūkstančiais
skruzdėlių, kurios ne bėgo tolyn, o zujo aplink tankus tarsi
lopydamos prabėgusio žvėries
pažeistą skruzdėlyną. Žmonės
nesitraukė, o gelbėjo savo namus. Tarsi viena darbščiųjų
skruzdėlių komanda, pasirūpinę sužeistaisiais, grįždavo
ir vėl stodavo į naujas voras
prieš tankus.
Prieš tokį tylų pasipriešinimą palūžo net okupacinės kariuomenės kariai, karininkai.
Deja, istorijoje dažnai nutylima apie kariškius, kurie atsisakė naikinti beginklius žmones, ir juos tuoj pat teko keisti
kariškiais iš kitų, taipogi okupuotų šalių. Niekada neminimi
tie, kurie atėjo į Lietuvą iš tos
pačios „didžiosios tėvynės“ ir,
pamilę mūsų kraštą, tautą, atsisakė prieš ją eiti su ginklu. Atsisakė ir grįžti ten, kur kadaise
buvo jų namai, jų tauta.
Dažnai priešiškos valstybės
apibūdinimą suabsoliutiname
kaip tautinę neapykantą, nors

valstybė ir tauta yra skirtingi
dalykai. Nevadiname savęs
žmogžudžių tauta, nors įkalinimo vietose žmogaus gyvybes atėmusiųjų turim ne vieną
ir net ne kelias dešimtis. Tačiau
dažnai apibendrindami sakome, kad rusai trėmė ir žudė
mūsų tautą. O krauju sutepta
politinė gretimos valstybės
vadovybė tuo naudojasi. Net
nespėjame reaguoti į tai, kaip
mūsų žodžiai iškreipiami ir
panaudojami prieš mus. Netgi mūsų pačių tautiečių dėka
ir jėgomis.
Praėjo tik nepilni 28 metai
nuo mūsų valstybės nepriklausomybės atkūrimo. Nereikia
norėti, kad šimtmečius tarpusavio kovose skendėjusios
tautos per tokį trumpą laiką
sutartų. Nereikia norėti, kad
„geru gyvenimu“ per krauju
permirkusius vagonus remti
sentimentai „didžiajai tėvynei“ išblėstų taip greitai.
Paradoksas, tačiau tie, kurie matė karą – nesvarbu, ar
buvo pašaliniai stebėtojai, ar
pralaimėjusiųjų artimieji, ar
patys nugalėtojai, – daugiau
nebenori jo matyti. Tačiau
valstybių politikai dažniausiai
vadovauja tie, kurie pavergia
jauniausius valstybės gyventojus. Tuos, kurie nežino, kas
yra mirtis, badas, kankinimų
baimė. Tuos, kurie nežino,
ką reiškia širdžiai artimiausio
žmogaus kankinimas ir mirtis
tavo akyse. Tuos, kurie savo
jaunatviška energija ir veržlumu gali pasiekti pergalę ne tik
profesinėje, bet ir ginkluotoje
kovoje.
Taip sukuriame pačią baisiausią formulę – žudymo mašiną, kuri neturėdama žinių ir
patirties, net nesuprasdama, ką
daro, sunaikina ne tik tai, kas
brangiausia jos taikiniui, bet ir
tai, kas brangiausia jai pačiai
– savo asmenybę, savo ateitį ir
prisiminimus. Karo laive būna
tik vienas kapitonas ir tik nuo
jo vieno sprendimų priklauso,
ar laivo šūvis pasieks priešą,
ar patrankos iššaus į jo paties
laivo denį. Ir daugelis klausančiųjų kapitono, neturėdami žinių ir patirties arba tiesiog valdomi baimės, įvykdys bet kurį
įsakymą. Net nepagalvodami,
kad kapitono sprendimas gali
būti klaidingas.
Nors visi žino taisyklę, kad



Kultūros ministerijoje dar šiemet žadama tobulinti
mokestinę aplinką menininkams, o skirstant pinigus
regioniniams kultūros projektams svarstoma įpareigoti
prie projektų prisidėti savivaldybes ir suteikti daugiau
sprendimo galios vietos ekspertams.

kapitonas iš skęstančio laivo
pasitraukia paskutinis, retas
įsigilina į tai, kad jis – pasitraukia paskutinis. Nepriklausomai nuo to, ar nuskendo tik
dalis laivo keleivių, ar visi.
Turbūt nereikia net minėti
daugelio šalių karų istorijų, kai
vieno ar kito asmeninių ambicijų turėjusio „kapitono“ tauta
buvo sunaikinta vien dėl vieno
žmogaus pageidavimų. Turbūt
neverta ir minėti, kiek kartų atsakingiausi už tokį tautos susinaikinimą žuvo tik todėl, kad
neturėjo galimybės pasislėpti.
Ir kiek buvo tokių, kurie savo
laivą nuskandino, o patys, paslėpę tapatybę, perėjo į mažesnius laivelius?
Sausio 13-osios naktis –
vienas iš didesnių pasaulyje
vykstančių nesutarimų fenomenų. Lietuvių tauta, be prievartos, be ginklų, pati išdrįso
stoti prieš vieną galingiausių
armijų pasaulyje, prieš vieną
galingiausių pasaulio valstybių. Dalis reiškusiųjų panieką
Lietuvai 1991 metų sausio 13osios popietę nutilo. Lietuvių
tauta, ko gero, sukėlė patį didžiausią apmaudą ir nevilties
jausmą. Po mirtimi ir krauju
pažymėtos nakties patį svarbiausią mūsų laisvės simbolį –
Aukščiausiosios Tarybos pastatą – apsupo kelios dešimtys
tūkstančių beginklių žmonių,
kelis kartus daugiau negu prieš
kraupiausią naktį Vilniaus televizijos bokšto papėdėje.
Tankai, automatai, kariai,
mirtis, aplink televizijos bokštą telkšančios šaltyje stingstančio kraujo balos neišgąsdino
tų, kurių širdyse liepsnojo laisvės troškimas. Neišgalvotas,
nesumeluotas ir neįteigtas.
Tas troškimas, kurį šiandien
menkina ne kitų valstybių politikai, bet ir savi. Tie, kurie
save laiko vienvaldžiais kapitonais. Tie, kurie galvoja, kad
širdyse atsiranda tik tie apgaulingi troškimai, kuriuos galima
įteigti. Tie, kurie net bijo pagalvoti apie širdyse gimstančius pačių žmonių troškimus.
Tie, kurie bijo, kad žmonių
troškimai gali rasti kelią į kitų širdis ir suliepsnoti. Kaip ir
meilė – suradusi kitą širdį gali suliepsnoti ir paminti visus
kelyje pasitaikiusius barjerus.
Taip, kaip liepsnojo Sausio 13ąją, stovint prieš tankus.
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Kai kuriems politikams sunerimus dėl didėjančių
centralizuotos šilumos kainų, Kainų komisijos
pirmininkė pareiškė, kad kainos yra stabilios ir
veiksnių, kurie jas pastebimai didintų, nėra. Inga
Žilienė sako, kad galima svarstyti dvinarės šilumos
kainos įvedimą.

Lietuviškumo metus Birštonas pasitiko oro balionu
iškėlęs milžinišką KVIEČIAME TEIKTI KANDIDATŪRAS VASARIO
16-OSIOS IR VALSTYBĖS ŠIMTMEČIO
Trispalvę
ATKelta IŠ 1 p.
klubas „Audenis“ galėjo prisidėti prie tokios prasmingos
iniciatyvos. Neįsivaizduoju
Birštono be karšto oro balionų,
tad pakelti 20 m. ilgio Lietuvos
Trispalvę balionu – prasminga
ir labai tinka Birštonui“, – teigė
oreivių klubo „Audenis“ prezidentas Žydrūnas Kazlauskas.
Iniciatyva „Keliame Birštono trispalvę“ – puikus startas
vienai iš Birštono 2018 metų
temų – „Lietuvos šimtmetis“.
Kurorto visų metų renginius ir
iniciatyvas lydės šios temos:
„Lietuvos šimtmetis“, „kultūrinis turizmas“, „inovatyvumas“ bei temas atspindintis šūkis „Gyvenk! Pajausk!
Matyk!“. Kiekvienai Birštono
2018 metų temai bus skiriamas itin didelis dėmesys ir ją
palydintys renginiai. SAVIVAL-

APDOVANOJIMAMS

Birštono savivaldybė jau penkioliktąjį kartą kviečia teikti Birštono savivaldybei, bendruomenei nusipelniusių, savo darbais Birštono vardą garsinančių žmonių kandidatūras tradiciniams apdovanojimams, kurie bus teikiami Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime Vasario 16-ąją.
Šiemet apdovanojimai simbolizuoja ypatingą progą – 2018 metais minimą Lietuvos valstybės šimtmetį.
Kandidatus gali siūlyti įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir savivaldybės gyventojai. Argumentuotus pasiūlymus ir kandidatų pristatymus prašome pateikti raštu Birštono savivaldybės Tarybos sekretoriatui, adresu Jaunimo g. 2, Birštonas, 207 kab., iki 2017 m. sausio 26 d.
Tel. pasiteirauti (8 319) 56 830. Laukiame Jūsų pasiūlymų!

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė

DYBĖS inf. 
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Vilniaus policija nustatė, kad pernai gruodžio pabaigoje
gautas pranešimas apie J. Baltrušaičio gatvėje
išprievartautą merginą buvo melagingas. Policijai 18metė mergina pranešė, kad gruodžio 27-osios naktį,
Pašilaičiuose, panaudojus smurtą, buvo įtempta į pilkos
spalvos automobilį „Audi A6“ ir išprievartauta.



JAV Valstybės departamentas dėl padidėjusio pavojaus
patarė amerikiečiams vengti nebūtinų kelionių į
Rusiją. JAV Valstybės departamentas išskiria keturias
šalių kategorijas, o Rusiją priskyrė trečiajai – prie jos
priskiriamos valstybė, į kurias derėtų keliauti tik viską
gerai apsvarsčius.

Vienodų maisto produktų, parduodamų Lietuvoje ir kitose
Europos Sąjungos (ES) šalyse, sudėtį lemia tai, kokios
valstybės gamintojo fabrike jis pagamintas, sako į Lietuvą
juos įvežančių įmonių atstovai. „Prekybininkas neturi
nei svertų, nei priemonių kontroliuoti produktų sudėtį“,
– parlamentinei tyrimo komisijai teigė „Maxima LT“.



Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Lietuvių konferencijoje išrinktos Lietuvių Tarybos nariai, 1918 m. vasario 16 d.
pasirašę Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.

Lietuvių konferencijai Vilniuje – 100
ATKelta IŠ 1 p.
Vokietijos, ją pasiekdavo žinios iš Rusijos gilumos, kur
buvo pasitraukę tūkstančiai
lietuvių, tarp jų ir tokie aktyvūs
žmonės kaip Felicija Bortkevičienė, Kazys Grinius, Petras
Vileišis. Ten jau buvo kuriamos ir idėjos apie lietuviškų
karinių dalinių kūrimą, kurioms dirigavo jaunas Rusijos
kariuomenės karininkas Kazys
Škirpa, stengęsis visoje Rusijoje suburti lietuvius karius ir
karininkus. Lietuvos visuomenė dėjo nemažai vilčių, kad caro režimo nuvertimas leis Rusijos imperijoje gyvenančioms
tautoms ramiai „išsiskirstyti“ į
tautines valstybes ir draugiškai
sugyventi tarpusavyje
Lietuvių konferencijai organizuoti į Vilnių 1917 m. rugpjūčio 1–4 d. buvo sukviestas Organizacinis komitetas.
Jį sudarė Vilniuje likę lietuvių veikėjai, taip pat buvo pakviesti atstovai iš Lietuvos
apskričių. Komitetas aptarė,
kaip bus sukviesti delegatai,
sudarė Konferencijos
darbotvarkę, aptarė Lietuvos Tarybos klausimą,
parengė Lietuvių konferencijos rezoliucijos
projektą. Organizacinio
komiteto nariai asmeniškai kvietė į konferenciją „dorus, susipratusius,
tvirtus ir inteligentiškus
lietuvius, visokio luomo
ir srovių, ne jaunesnius
kaip 25 metai“. Važinėjo po kaimus ir miestus.
Į Lietuvių konferenciją
buvo pakviesti 264 asmenys, tačiau ne visi atvyko. Įdomu pastebėti, kad
į konferenciją nebuvo
pakviestos moterys. Tai
sukėlė jų pasipiktinimą
REKLAMA

ir karštas diskusijas. Šią klaidą lietuvių visuomenė ištaisė
1920 m., kai moterys rinko ir
buvo renkamos į Steigiamąjį
Seimą. Konferencijoje dalyvavo apytikriai 60 dvasininkų
(klebonai, kapelionai, vikarai)
– tai daugiau nei ketvirtadalis
visų dalyvių.
Konferencijoje buvo išrinkta 20–ties žmonių Lietuvos
Taryba, kurią įpareigojo siekti
Lietuvos valstybingumo atkūrimo. Netrukus Lietuvos Taryba buvo pripažinta pagrindine
politine visų lietuvių (tiek gyvenusių okupuotoje Lietuvos
teritorijoje, tiek užsienyje) atstovybe. Lietuvos Taryba įgyvendino jai skirtą užduotį 1918
m. vasario 16 d. paskelbdama
Lietuvos Nepriklausomybės
Aktą.
Konferencijoje dalyvavo ir
septyni su Prienų kraštu susiję žmonės: Lietuvos kunigas,
tautosakos rinkėjas, Vilniaus
krašto lietuvių visuomenės
veikėjas Pranas Bieliauskas
(1883–1957), gimęs Slabado-

je, Jiezno valsčiuje; Kašonių
dvaro savininkas, nukentėjusiųjų nuo karo šelpėjas, savanorių organizatorius Kazimieras Steikūnas(1870–1931);
žymus lietuviškojo katalikų judėjimo vadovas, kovos
už blaivybę organizatorius,
ilgametis Stakliškių klebonas Vladislavas Jezukevičius
(1886–1959); ūkininkas Antanas Staugaitis (1876–1954)
iš Pakuonio; kunigas klebonas
Jonas Galaunė (1876–1946) iš
Jiezno; vienas Šv. Zitos katalikiškosios draugijos ir Krikščionių demokratų partijos
aktyvistų, katalikiškos labdaros organizatorius Kastantas
Daunoras (1886–1941), gimęs
Liciškėnų kaime; kunigas, visuomenės veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos
platintojas, Šilavoto bažnyčios klebonas (nuo 1919 m. iki
mirties) Adomas Lastauskas
(1866–1938), tuo metu dirbęs
Beržynko parapijoje.
Paroda Prienų krašto muziejuje veiks iki sausio 31 d.

Ką svečiams iš užsienio
parodytumėte Prienuose?

Nikolajus Trubejavas

Pirmiausia Nemuną ir jo
kilpas, tik nėra tinkamos
vietos, iš kur juo grožėtis.
Miestas gražiai matosi nuo
Nuotakų kalno. Nuo Kauno
atvažiuojančius pasitinka
sklandytuvas, nuo Vilniaus –
Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis. Jei svečiai atvažiuotų kalėdiniu laikotarpiu,
tai būtinai atvesčiau į aikštę
prie miesto eglės, vasarą – už
Nemuno prie estrados, dar
pasivaikščiotume Žvėrinčiaus miško takais. Gaila,
kad dviračius galima išsinuomoti tik Birštone, todėl
nelieka galimybės apvažiuoti Prienų. Juk miestas gražus,
sutvarkytas. Svečius galima
būtų nuvežti į Pociūnus ir, jei
aukščio nebijo, galėtų į miestą ir apylinkes pasižiūrėti iš
paukščio skrydžio.

www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/
labirintai

Rasa Gūžienė

Gražūs mūsų Prienai –
tvarkingi, daug renovuotų namų, vasarą visur žydi
gėlės, įrengta daug žaidimų
aikštelių. Negėda svečius po
miestą vedžioti! Pirmiausia
svečiams pasiūlyčiau užsukti į muziejų, kur susipažintų su mūsų krašto istorija, garsiais žmonėmis. Daug
ką galima pamatyti ir toliau
nuo Prienų: Balbieriškio atodanga, Šilavoto Davatkynas, Pociūnai, iš kur galima
pakilti lėktuvu ir iš viršaus
pasižiūrėti į miestą, į mūsų
gamtą, Nemuną. Kiekvienoje seniūnijoje yra gražių
ir įdomių vietų, tik kur turistas gali rasti informacijos
apie tas vietas? Galėtų nors
miesto centre būti stendas
su žemėlapiu, kuriame būtų nuorodos apie lankytinus
objektus, maitinimo ir nakvynės vietas. Nesutinku su
kai kurių žmonių nuomone,
kad pas mus gyvena vien
girtuokliai, nevaleikos, kad
Prienai – merdintis miestas.
Gerai dabar ir dar viskas gerėja, o jei dar kiekvienas nors
po truputį prisidėtų, ne vien
peiktų ir kritikuotų, būtų dar
geriau.

Martynas Pikas ir
Neringa Lenčiauskaitė

Mes pirmiausia parodytume renovuotas mokyklas,
Prienų krašto muziejų, kultūros centrą. O kiek piliakalnių yra Prienų savivaldybėje!
Turime didžiuotis ir nuostabia gamta bei Nemunu. Dar
Degsnės maumedynas su
aukščiausiu Lietuvoje medžiu, Šilavoto Davatkynas.
Atvažiuojant iš Kauno arba
Vilniaus svečius pasitinka
simboliai: sklandytuvas, šv.
Jurgis, kunigaikštis Kęstutis.
Būtų gražu, kad koks nors
simbolinis paminklas pasitiktų ir atvykstančius iš Alytaus
ar Marijampolės pusės. Prie
įvažiavimų į Prienus ir miesto centre reikėtų informacinių
stendų apie lankytinas vietas
ar nors nuorodos į internetinį
puslapį, kuriame galima sužinoti, ką Prienuose ir Prienų
krašte aplankyti, kur pavalgyti, pernakvoti.

Stasė Sabaliauskienė

Prienai gražiai tvarkosi,
jau negėda svečius nei iš
kito miesto, nei iš užsienio
atvežti. Žinoma, pirmiausia
žavi Nemunas ir jo kilpos,
miškai, ežerai. Širdį skauda
matant griūvančius buvusių
kareivinių pastatus, „Revuonos“ viešbutį. Bet gal laikui
bėgant ir šitie pastatai bus
sutvarkyti.

 VERTA ŽINOTI
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Šią savaitę Kazlų Rūdoje planuojamos Lietuvos ir
Jungtinių Valstijų karinių oro pajėgų pratybos, jų metu
treniruosis amerikiečių bombonešiai, ketvirtadienį
pranešė JAV ambasada. Šie karo lėktuvai atvyks iš
JAV karinių oro pajėgų 5-ojo bombonešių sparno,
dislokuoto Šiaurės Dakotos valstijoje.



Pramonės augimas lapkritį Lietuvoje buvo didesni
nei vidutiniškai 28–iose Europos Sąjungos (ES) šalyse,
skelbia Eurostatas. Pramonės gamyba per metus –
lapkritį, palyginti su 2016-ųjų metų lapkričiu – Lietuvoje
ūgtelėjo 7,8 proc., rodo ketvirtadienį paskelbti ES
statistikos tarnybos duomenys.



Iš Baltarusijos įtekančioje Šalčykščios upėje
Šalčininkų rajone pasieniečiai aptiko 15 tūkst. pakelių
kontrabandinių rūkalų. Šio krovinio vertė yra daugiau
kaip 45 tūkst. eurų, pranešė Valstybės sienos apsaugos
tarnyba (VSAT).

Žolininkė Monika Smilgytė: „Noriu šviesti ir mokyti žmones sveikiau gyventi“
ATKelta IŠ 1 p.

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

2017-12-30 apie 19.00 val. S. K.
(gim. 1967 m.) Birštono sav., namuose, būdamas neblaivus, virtuvėje ranka sudavė apie 8 smūgius
savo neblaiviai sugyventinei S. P.
(gim. 1976 m.). S. K. laikinai sulaikytas 48 val. ir pristatytas į areštinę.
2017-12-30 apie 14.31 val. Veiverių
UK pranešė, kad seniūnija prašo
pagalbos, nes Prienų r. sav., Veiverių sen., Veiverių mstl., Kauno
g., vanduo semia žmonių rūsius ir
transformatorinę.
2017-12-31 apie 12.00 val. E. P.
(gim. 1980 m.) Prienų r., namuose,
kambaryje, tarpusavio konflikto
metu apdraskė nagais savo neblaivios (1,69 prom. alkoholio)
sugyventinės K. R. (gim. 1982 m.)
kaklą, tampė ją už plaukų, dėl ko
nukentėjusioji patyrė sužalojimų
įvairiose kūno vietose. E. P. laikinai
sulaikytas 48 val. ir uždarytas į
areštinę.
2018-01-01 apie 01. 57 val., Prienuose, namuose, R. L. (gim., 1966
m.), būdamas neblaivus (1,71
prom. alkoholio), smurtavo prieš
neblaivią (1,88 prom. alkoholio)
savo sutuoktinę J. D. L. (gim. 1977
m.). R. L. pagal LR BPK 140 str. sulaikytas ir uždarytas į areštinę 48 val.
2018-01-01 apie 15 val. gautas vyro
(gim. 1993 m.) pranešimas, kad
Birštone, iš SPA centro persirengimo kambario rakinamos spintelės
dingo 175 eurai.
2018-01-01 apie 21 val. Prienų
r., Veiverių mstl., neblaivus (2,38
prom. alkoholio) vyras (gim. 1984
m.) smurtavo prieš sugyventinę
(gim. 1985 m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. 2018-0101 apie 23 val. Prienuose, Revuonos
g., vyras smurtavo prieš kitą vyrą
(gim. 1999 m.).
2018-01-01 apie 16.45 val. kelio
Kaunas–Prienai–Alytus 19 km
moters (gim. 1946 m.) vairuojamas
automobilis „Nissan Almera“ kliudė
ir sužalojo pėsčiąjį (gim. 1950 m.).
Nukentėjusiajam medikai diagnozavo čiurnos lūžimą.
REKLAMA

yra gamta, sugebanti išgydyti
visas ligas. Tik reikia stebėti,
domėtis, tyrinėti ir daryti išvadas. Juk kiekvienas ligonis
arba sergantysis apie savo ligą
turi žinoti viską.
Taigi, atsigręžiame į žolynus, augančius po mūsų kojomis ir tarsi prašančius juos
pamatyti ir nuskinti bei vartoti. Juk jeigu yra liga, turi būti ir
būdas (augalas) ją išgydyti.
Prienų turguje visada būna
moterų, prekiaujančių vienokiomis ar kitokiomis žolelėmis. Jos taip pat pataria, nuo
kokių susirgimų gerti arbatėles, ką vartoti sergant sąnarių
ar peršalimo ligomis. Pastaruoju metu ne vieno turgaus
lankytojo dėmesį patraukė
jauna žolininkė Monika Smilgytė. Jauna, išsilavinusi moteris labai daug gali papasakoti
apie augalus, jų gydomąsias
savybes, pasiūlyti ne tik žolelių, jų mišinių, bet ir įvairių
tepaliukų bei fitolių (augalų
aliejinių ištraukų). Patraukliai
atrodo jos vaistažolės – maloniai kvepiančios, viliojančios
savo spalvomis, tinkamai susmulkintos ir gražiai supakuotos. Matosi,
kad moteris supranta ir
moka elgtis su vaistažolėmis.

kitų prisirenka jų augimvietėse, džiovina, gamina kremus
ir tepalus, fitolius (augalų aliejines ištraukas).
Monika Vytauto Didžiojo
universitete įgijo aplinkotyros
bakalauro laipsnį, apsigynė
magistro laipsnį molekulinės
biologijos, biotechnologijų
srityje, vėliau Medicinos universitete studijavo biochemijos doktorantūrą (belikę parašyti darbą). Gyvendama Italijoje Turino universitete studijavo ir baigė Žaliųjų plotų,
parkų ir sodų projektavimą.
Grįžusi prieš trejus metus į
gimtinę, visa pasinėrė į žolininkystę. Matyt, tai buvo jos
pašaukimas ir misija. Juk žolininkų kol kas jokia mokymo
įstaiga neruošia.

Atgaivina senus ir
kuria naujus receptus
„Tai man prie širdies, labai
artima, todėl ir domiuosi įvairiais augalais, jų savybėmis,
stengiuosi sudominti kitus.
Labai noriu šviesti žmones,
aiškinti apie žoleles, supažindinti juos su gamtos dovano-

kritiniais atvejais, kai liga jau
pažengusi). Kiekvieną problemą galima išspręsti žolelėmis...
Ant stalo garuoja kvapni arbata, kurioje skleidžiasi spalvingi žolynų žiedai ir lapeliai.
Monika aiškina, kad vienas
žoleles reikia užplikyti karštu vandeniu ir palaikyti vos
15 min., kitas reikia palaikyti ilgiau, kartais termose net
per naktį.
Kadangi šioje atokioje sodyboje Monika gyvena tik
trečius metus, dar nespėjo susitvarkyti ir įsirengti tinkamų
pastatų. Norint ruošti didesnį kiekį vaistinių augalų reikia turėti saugyklą ir didesnę
džiovyklą, kurią ir planuoja
laikui bėgant pasistatyti. Dabar augalus sėkmingai džiovina namo palėpėje, kur vasarą būna pakankamai karšta
ir kartu gerai vėdinama. Jeigu reikia, kai kurias žoleles
ar šaknis galima išdžiovinti iki reikiamos kondicijos ir
ant molinės krosnies kartoninėse dėžutėse. Labai svarbu, kad augalas išlaikytų sa-

Pažintis su
žolininke
Taigi susipažinkime
su Monika Smilgyte
artimiau, kad galėtume drąsiau vartoti jos
pagamintus preparatus,
išgirskime jos vertingus
patarimus.
Pas žolininkę teko lankytis Kalėdų išvakarėse, tad
jos namuose kvepėjo ne tik
vaistažolės, bet vyravo šventinė nuotaika, namai buvo
papuošti ne tik džiovintų žolių puokštėmis, bet ir pačios
sukurta prakartėle. Monikos
namai dekoruoti jos pačios
piešiniais, daugiausia tomis
pačiomis vaistinėmis žolėmis,
kurias renka.
Žolininkė-biologė Monika gyvena Marijampolės savivaldybės Leiciškių kaimo
vienkiemyje trečius metus,
kai kurias vaistažoles augina,

mis, mokyti gyventi sveikai.
Turėtų visi šiek tiek mokėti
pažinti žoleles, jų prisirinkti
gamtoje ar patys auginti, žinoti, kaip vartoti. Esant sudėtingesnėms situacijoms, galėtų
kreiptis į žolininkus ir sužinoti
plačiau“, – sakė Monika.
Pasak žolininkės, ji atgaivina senus ir kuria naujus receptus iš vaistinių žaliavų, juk
kam nuodytis chemija, jeigu
daug ką galima rasti tiesiog
gamtoje? Galima gyventi ir
be daktarų (žinoma, išskyrus
tuos atvejus, kai būtina chirurginė intervencija ir kitais

vo spalvą, kvapą ir išvaizdą
(išskyrus kai kuriuos atvejus.
Pavyzdžiui, agurklė džiovinama pajuoduoja). Kaip pastebėjo žolininkė, tenka matyti ir nekokybiškai paruoštų
vaistinių augalų, iš kurių pagaminta arbatėlė kažin ar bus
veiksminga.

Svarbu laiku surinkti
Žolininkė sako, kad pavasaris, vasara ir ruduo – labai
įtemptas laikas, kai reikia
stengtis laiku surinkti augalų
pumpurus, lapelius ar žiedus.
Paprasčiau su tais, kurie auga

jos darže, o su tais, kuriuos
reikia rinkti Pietų Lietuvos
laukuose ir miškuose, jau sudėtingiau. Kartais labai daug
lemia kelios dienos, tad ir išvykti kur nors su vaikais darosi problema.
Monika ne tik renka ir džiovina žoleles, ruošia kitus vaistinius produktus iš gamtos,
šviečia žmones, kaip sveikiau
gyventi, bet savo malonumui
piešia, groja gitara ir pianinu,
taip pat gieda Gudelių bažnytiniame chore.
Besikalbant ji vardija paprastus augalus, kuriuos pažįsta beveik kiekvienas gyvenantis kaimiškoje vietovėje ar besidomintis vaistiniais
augalais.

Paprastos, bet
veiksmingos žolelės
Pasak jos, beveik kiekvienos šeimos žolelių atsargose
turėtų būti pelyno, kuris padeda nuo daugelio ligų, ypač
nuo virškinimo sutrikimų.
Vaikams ši vaistažolė nelabai tinka, jiems geriau reikėtų vartoti margainį. Pelyno
pakaitalas gali būti dirvinis kietis, peletrūnas, kurie taip pat yra kvapnūs,
mažina spazmus, varo iš
organizmo parazitus. Nuo
vidurių pūtimo labai tinka
kalninis dašis bei kmynai.
Kmynai iš viso yra puikus
ir vertingas vaistinis augalas, nors mes dažniau jį
vartojame kaip prieskonį.
Labai sveika gerti kmynų
arbatą, sveika ir sukramtyti šaukštelį kmynų sėklų
(ar sumalti) ir kurį laiką
nieko nevalgyti (geriausia
prieš naktį).
Žolininkė pasakojo, kad augalai, turintys gleivių, tinka
skrandžio ligoms gydyti, atsikosėjimui palengvinti. Tam
tinka jauni liepų lapai, gysločiai, piliarožės, debesylai.
Šiemet Monika turi prisirinkusi ir prisidžiovinusi daug
augalų, sėklų, pumpurų, žiedų, žievių ir šaknų. Moteris
viską renka labai atsakingai,
žino, kad iš tos pačios vietos
kasmet negalima rinkti augalų
šaknų, taip pat ir šakelių, kad
nebūtų padaryta žala gamtai.
Viskas sudėliota į dėžutes, pa-

gaminti fitoliai ir kremai stovi
vėsiai, kad jie būtų naudingi
žmogui. Atitinkamomis sąlygomis laikomi užpilti judros
aliejumi augalai, iš kurių gaminami fitoliai. Tik iš tam tikrą laiką aliejuje palaikytų augalų gaunama ištrauka, kuri ir
vartojama gydymui.
Žmonės su malonumu perka įvairias arbatas, kurių sudėtyje yra vingiorykštės, medetkų, ramunėlių, beržo pumpurų. Kiekviena arbatėlė turi
aprašymą ir nurodymą, kaip
ir po kiek rekomenduojama
vartoti. O jeigu žmogus nori
– žolininkė viską labai išsamiai paaiškina.
M. Smilgytę turguje galima rasti tik šeštadieniais, kur
ji prekiauja savo surinktomis
ir išaugintomis vaistinėmis
žolelėmis bei iš jų pagamintais kremais, tepalais, fitoliais.
Žolininkė kiekvieną susidomėjusį informuoja, pataria,
ką ir kaip vartoti, kaip įveikti
vieną ar kitą sveikatos sutrikimą. Be to, Monika sakė, kad
ji apie gydomuosius augalus
gali daug pasakoti, perduodama savo įgytas ir išbandytas
žinias. Juk labai svarbu šviesti žmones gyventi sveikiau,
daugiau judėti ir stengtis apsieiti be cheminių vaistų.
Žolininkė ir pati stengiasi
gyventi sveikai, savo maisto
racione yra atsisakiusi mėsos produktų, stengiasi visa,
kas reikalinga, gauti iš vaisių,
daržovių, augalų sėklų. Šeima
neatsisako žuvies produktų,
kiaušinių.

Nuostabus fitolių
poveikis
Monika labai džiaugiasi
pradėjusi gaminti ypatingą
bijūnų fitolį, kurio kol kas
(jos žiniomis) dar niekas Lietuvoje negamina. Tai labai
puikus, maloniai kvepiantis
bijūnais aliejukas, kuris gali
būti naudojamas veido ir kaklo priežiūrai arba viso kūno
masažui... Užlašinus kelis jo
lašus ant drėgno veido, masažuojant galima sumažinti ir
išlyginti raukšles, pamaitinti
odą. Bijūnų ištrauka atpalaiduoja raumenis, šalina stresą,
ramina ir veikia antiseptiškai,
NUKelta Į 6 p. 
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Raseinių rajono savivaldybės administracijos
direktorius Remigijus Ačas antrą kartą per mėnenį
atlaikė balsavimą dėl nepasitikėjimo. Per slaptą
balsavimą ketvirtadienį už nepasitikėjimą R. Aču
balsavo 11 iš 25 tarybos narių, už pasitikėjimą
– vienas, kiti 13 biuletenių pripažinti sugadintais.



Baigiamai įgyvendinti miškų urėdijų reformai
besipriešinantis sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ toliau
reikalauja, kad dėl reformos teisėtumo pasisakytų
Konstitucinis Teismas, tačiau aplinkos viceministras
teigia, kad tai nėra būtina.

Atsistatydinus V. Čarneckiui, 1921
m. lapkričio 11 d.–1922 m. lapkričio
13 d. – Steigiamojo Seimo atstovas.
Priklausė Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijai.

Gimė Šaltinėnuose, Prienų rajone. 1969 m. baigė Birštono vidurinę
mokyklą, 1974 m. Lietuvos žemės
ūkio akademijoje įgijo inžinieriaus
hidrotechniko specialybę.
1974–1975 m. Lietuvos žemės
ūkio akademijoje dėstė Melioracijos katedroje. 1975 m. ėjo Raseinių
melioracijos statybos montavimo
valdybos darbų vykdytojo pareigas.
Vėliau buvo LSSR melioracijos ir
vandens ūkio ministerijos kolegijos sekretorius, ministro padėjėjas,
Techninio skyriaus viršininko pavaduotojas, vadovas. 1990–1993 m.
ėjo gamybinio susivienijimo „Pienocentras“ Maisto pramonės departamento tiekimo tarnybos vyr. specialisto bei vadovo pareigas.
1993–1998 m. – LR Vyriausybės
ministro pirmininko padėjėjas. Ilga-

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

metis LSDP Prienų rajono skyriaus
pirmininkas.
2003 m. – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys. 2003–2005
m. – krepšinio sporto klubo „Prienai“ prezidentas. Vienas pagrindinių iniciatorių ir sumanytojų, kad
Prienų mieste atsirastų sporto arena. Buvo išrinktas Seimo nariu tris
kadencijas.
Buvo ne tik politinis veikėjas,
bet ir ženkliai prisidėjo prie Prienų
krašto kultūrinio gyvenimo. J. Palionis yra 7 knygų bendraautorius
bei sudarytojas.

JUOZAS PURICKIS
(1883 04 19 – 1934 10 25)
– diplomatas, žurnalistas,
publicistas, visuomenės
veikėjas.

PETRAS KARVELIS
(1897 06 29 – 1976 08 10)
– ekonomistas, Lietuvos
politinis bei visuomenės
veikėjas.
Gimė Jiestrakyje, Šilavoto valsčiuje (dab. Prienų r.). Baigė Martyno
Yčo gimnaziją Voroneže. Studijavo
Miuncheno ir Berlyno (Vokietija)
universitetuose. 1923 m. baigė Vroclavo (Lenkija) universiteto Teisės
fakultetą ir įgijo valstybinių mokslų
daktaro laipsnį.
Priklausė Ateitininkų ir atkurtai
Moksleivių ateitininkų sąjungoms.
1917 m. išrinktas į Petrogrado lietuvių seimą. Buvo Lietuvių krikščionių demokratų partijos generaliniu sekretoriumi, vėliau pirmininku.
Dirbo Finansų ministerijos patarėju. Organizavo pinigų leidimą, buvo Mokesčių departamento direktorius. II Seimo ir III Seimo narys.
Pirmasis Žemės banko valdytojas.
Finansų ministras dviejose kadencijose. Vadovavo prekybos derybų
su užsieniu ir prekybos sutarčių su-

Per metus Lietuvoje sumažėjo 37,8 tūkst. gyventojų
– šių metų sausio 1-ąją šalyje gyveno 2 mln. 810 tūkst.
nuolatinių gyventojų. Daugiausiai gyventojų prarasta
dėl emigracijos, taip pat daugiau žmonių mirė nei
gimė.

JUOZAS PALIONIS
(1950 12 01 – 2011 10 17) –
inžinierius hidrotechnikas,
Lietuvos ir Prienų rajono
politinis veikėjas.

KOSTAS (KONSTANTINAS)
DAUNORA
(1886 01 10 – 1941) – Lietuvos politinis ir visuomenės
veikėjas.
Gimė Liciškėnuose, Jiezno valsčiuje. Baigė rusišką progimnaziją
Vilniuje. Įgijo buhalterio išsilavinimą. Nuo 1915 m. dalyvavo lietuvių
visuomeniniame gyvenime. Kartu
su Pranu Bieliausku dalyvavo katalikiškame patriotiniame sąjūdyje Viliuje. Buvo Šv. Zitos lietuvių
tarnaičių draugijos valdybos narys.
Nepriklausomybės kovų savanoris.
Dalyvavo Vilniaus konferencijoje.
1920 m. balandžio 14–16 d. kandidatavo Steigiamojo Seimo rinkimuose, tačiau išrinktas nebuvo.



darymo komisijai, atstovavo Lietuvai tarptautinėse ekonominėse konferencijose.
Nuo 1945 m. – Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK)
narys, vykdomosios tarybos narys,
Baltijos tarybos narys. Nuo 1950 m.
– VLIK generalinis sekretorius.
Redagavo „Vadą“, įsteigė „Rytą“.

Gimė Petrošiškių vienkiemyje,
Jiezno valsčiuje. Mokėsi Stakliškių parapinėje mokykloje, lankė
Jiezno rusišką parapinę pradžios
mokyklą.
1898 m. įstojo į Žemaičių kunigų seminariją Kaune. 1912 m. baigė Peterburgo dvasinę akademiją,
gavo teologijos magistro laipsnį.
1913–1918 m. studijavo Fribūro
universitete istoriją, filosofiją ir
visuomenės mokslus. Apgynė filosofijos daktaro disertaciją „Protestantizmo Lietuvoje žlugimo
priežastys“.
Reiškėsi Šveicarijos lietuvių politinėse organizacijose, 1916–1919
m. ėjo žurnalo „Litauen“ redaktoriaus pareigas.
Veiklus politikas 1918 m. rudenį buvo Lietuvos atstovo Berlyne
pavaduotoju, 1919–1920 m. – pirmuoju oficialu atstovas prie Vokie-

2017-01-05 kreipėsi R. M. (gim.
1963 m.) ir pranešė, kad 2017-0101 apie 19.30 val. išėjus iš jo namų
pažįstamiems asmenims pasigedo
jam priklausančio mobiliojo ryšio
telefono „Samsung Galaxy S6“. Padaryta 250 eurų turtinė žala.
2018-01-06 į policiją kreipėsi D. N.
(gim. 1969 m.) gyv., Prienų r. sav., ir
pranešė, kad 2018-01-05 į B. J. banko
sąskaitą pervedė 300 eurų sumą už
traktoriaus rezervavimą, tačiau nei
traktoriaus, nei pinigų neatgavo.
Padaryta 300 eurų turtinė žala.
2018-01-06 apie 18.30 val., Prienuose M. I. (gim. 1987 m.), būdamas
galimai neblaivus, grasino nužudyti
savo sugyventinės R. R. (gim. 1991
m.) nepilnametę seserį G. R. (gim.
2003 m.). R. R. yra G. R. globėja. M.
I. nesulaikytas, asmens buvimo vieta
nustatinėjama.

tijos vyriausybės.
1920 m. gegužės 15 d.–1922
m. lapkričio 13 d. – Steigiamojo
Seimo atstovas, priklausė Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijai. Kazio Griniaus ministrų kabinete – užsienio reikalų
ministras. Pirmasis iškėlė Baltijos
valstybių sąjungos idėją, dalyvavo
Klaipėdos sukilime.
Rašė straipsnius periodiniams
leidiniams „Lietuva“, „Tautos
ūkis“, „Trimitas“, „Lietuvos aidas“, „Mūsų rytojus“, „Vienybė“,
„Draugija“, „Lietuvos rinka“. Kurį laiką dirbo Lietuvos rašytojų ir
žurnalistų sąjungoje, ėjo pirmininko pareigas.
1929 m. buvo pašalintas iš kunigų luomo.

Informaciją parengė Prienų krašto muziejaus vyr. muziejininkė Viktorija Lincevičiūtė-Bielevičienė.

Prienų krašto muziejus skelbia iniciatyvą „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“, skirtą Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui. Jos metu prisiminsime kraštiečius, kurių darbai žinomi ne tik Prienų krašte, bet ir visoje Lietuvoje bei pasaulyje. Galbūt Jūs taip pat pažįstate ar žinote asmenybę, kuri yra verta 100 iškiliausiųjų kraštiečių vardo?
O gal norite pareikšti palaikymą mūsų siūlomiems kraštiečiams – balsuokite, rinkite.
Laukiame Jūsų pasiūlymų el. paštu prienumuziejus@gmail.com, telefonu 8-682-59394, paštu: F. Martišiaus g. 13, Prienai, arba atvykite į Prienų krašto muziejų.
REKLAMA

2018-01-01 apie 16.41 val. PGP gavo
pranešimą, kad Stakliškių sen. Pieštuvėnų k., Ežero g. dega kaminas,
rūksta dūmai. Atvykus ugniagesiams
suodžiai kamine buvo išdegę.

2018-01-07 apie 20.15 val. Prienuose, Vytauto g., moteris (gim. 1970
m.) pastebėjo, kad jai priklausančio
automobilio „Honda Jazz“ salone,
dešinėje pusėje, ant priekinės sėdynės sėdi nepažįstamas asmuo. Jos
sūnus (gim. 1991 m.) įvykio vietoje
sulaikė neblaivų (1,55 prom. alkoholio) vyrą (gim. 1997 m.). Nuostolis
– 300 eurų.
2018-01-07 gautas pranešimas, kad
nuo sausio 6 d. 18 val. iki sausio 7 d.
2.35 val. Prienų r., Ašmintos sen.,
Žarijų k., savo namuose, kambaryje,
vyras (g. 1970 m.) prieš valią laikė ir
neišleido nepilnamečių mergaičių
(gim. 2002 m. ir 2003 m.). Taip pat
vyriškis užrakino aptvertos sodybos
vartus ir paleido po sodybos teritoriją bėgioti du vilkinius šunis. Pareigūnams ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams nulaužus vartų
spynos kabliuką ir patekus į kiemą,
mergaitės iššoko per langą, o vyras
langą uždarė ir pareigūnų neįsileido.
Nepilnametės perduotos tėvams.
Aplinkybės nustatinėjamos.

 VERTA ŽINOTI
ŠEŠTAdienis, 2018 m. SAUSIO 13 d., www.naujasisgelupis.lt



Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pasirašė
įsakymą, kuriuo į vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių
įtraukė skiepus nuo B tipo meningokokinės infekcijos.
Planuojama, kad kūdikiai bus pradėti skiepyti jau šių metų
liepos mėnesį, kai bus nupirktos ir į Lietuvą pristatytos
vakcinos. Tėvams mokėti už skiepus nereikės.

Prenumeruokite
Nemuno krašto
laikraštį
„Naujasis Gėlupis“
2018 m.!
Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite
nuo svarbiausių krašto
ekonominių, kultūrinių ir
politikos naujienų!

REGIONŲ KREPŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

10

1

969:786

2. Stakliškių „Guosta“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

10

1

847:698

3. Rokiškio „Feniksas“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

8

3

918:772

4. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

8

3

786:781

5. Kauno „Perkūnas-Vytrita“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

7

4

862:854

6. Kupiškio KK „Kupiškis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

5

864:800

7. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

5

834:784

8. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

3

8

818:885

9. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

3

8

742:839

10. Alytaus SRC- „Dzūkija“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

2

9

819:888

11. Anykščių „KKSC-Elmis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

2

9

695:824

12. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

1

10

718:961

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Sausio 13 d.

18

15

val.

BTV

Panevėžio „Lietkabelis“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL



Valstybės valdoma bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“
nuo sausio 13 dienos vėl veš keleivius iš Vilniaus į
antrą didžiausią Latvijos miestą – Daugpilį. Traukiniai
Vilnius–Daugpilis kursuos savaitgaliais, kelionė truks
2.30 val., pranešė „Lietuvos geležinkeliai“.



Vaiko priežiūros išmokos vaikus iki dvejų metų auginantiems
tėvams už gruodžio mėnesį, kaip ir kasmet, bus šiek
tiek mažesnės. „Sodros“ teigimu, taip yra dėl skirtingo
neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) taikymo, o
skirtumą tėvai susigrąžins, Valstybinei mokesčių inspekcijai
(VMI) pateikę metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

„Sodra“ pradėjo mokėti 7 proc. didesnes pensijas
„Sodra“ pradėjo mokėti
indeksuotas pensijas.
Beveik 7 proc. didesnės
pensijos šią savaitę
pasieks daugelį gavėjų,
kuriems pensijos
pervedamos į banko
sąskaitas. Iki šio mėnesio
26 dienos didesnių pensijų
sulauks ir visi kiti, kuriems
jos pristatomos į namus.

Nuo šių metų pradžios indeksuotos visos pensijos – ne
tik senatvės, bet ir netekto darbingumo (invalidumo), našlių, našlaičių, o indeksuotos
išankstinės pensijos bus mokamos nuo vasario. Vidutinė
senatvės pensija turint būtinąjį
stažą, kuri, praėjusių metų pabaigoje siekė beveik 302 eurus, dėl indeksavimo padidėjo
maždaug 21 euru.
„Sodros“ duomenimis, apie
70 tūkst. pensininkų, turinčiųjų būtinąjį stažą, gaus nuo 10
iki 15 eurų didesnes pensijas.
Daugiau nei 220 tūkst. senjorų pensijos didėja nuo 15
iki 20 eurų, dar maždaug tiek
pat senjorų, turinčiųjų būtinąjį
stažą, pensijos išauga daugiau
nei 20 eurų.
Tai ne vienintelis pensijos
didinimas šiemet.

Pensijos didės ir po
perskaičiavimo
Šiemet pensijos turėtų dar
kartą papildomai padidėti ir
dėl perskaičiavimo į taškus.
Tai, kiek didės pensija, nulems senjoro sukauptas stažas.
Jeigu jis bent viena diena bus
ilgesnis nei 30 metų, pensija
didės. Pavyzdžiui, jeigu žmogus per gyvenimą yra sukaupęs 35 metus stažo pensijai,
jo pensija dėl to padidės dar
maždaug 4 eurais, o jeigu 40
metų stažo – pensija ūgtels
8 eurais.
„Iki šių metų rugsėjo pensijas visiems senjorams perskaičiuosime, pritaikydami
jas naujai apskaitos vienetų
(taškų) sistemai. Dėl to turintiems daugiau negu 30 m.
draudimo stažą senatvės pensija dar papildomai padidės
– kam dviem, kam keturiais,
o kam ir dešimčia eurų. Noriu pabrėžti, kad dėl šio perskaičiavimo pensijos niekam
nesumažės, o padidės maždaug trims iš keturių senatvės
pensijos gavėjų“, – sako „Sodros“ direktorius Mindaugas
Sinkevičius.
„Sodra“ senatvės pensijas

pradės perskaičiuoti gegužę,
kai gaus visus duomenis apie
gyventojų turėtas draudžiamąsias pajamas 2017 metais.
Kiekvieno senjoro pensija bus
perskaičiuojama individualiai ir kiekvienas asmeniškai
gaus laišką apie naują pensijos dydį.
Dėl to, kad „Sodra“ turės
perskaičiuoti visų 600 tūkst.
senatvės pensijų gavėjų pensijas, perskaičiuotos pensijos
žmones pasieks skirtingu laiku. Vieni pensininkai didesnių pensijų sulauks gegužę,
kiti –birželį, liepą ar rugpjūtį,
bet ne vėliau kaip rugsėjį jos
bus perskaičiuotos visiems
gavėjams.
Svarbu žinoti, kad žmogus
ne tik nuo to mėnesio, kai
jam bus perskaičiuota pensija,
gaus didesnę sumą. Dėl perskaičiavimo pensija padidėja
nuo sausio, nors pradedama
mokėti nuo to mėnesio kai
bus perskaičiuota. Susidariusį skirtumą nuo sausio iki perskaičiavimo mėnesio senjorai
gaus vienkartine išmoka.
Pavyzdžiui, jeigu gyventojui, turinčiam 40 metų stažą, pensija bus perskaičiuota
liepą, nuo to mėnesio jis jau

gaus maždaug 8 eurais didesnę pensiją. Taip pat liepą
už pirmus šešis metų mėnesius jį pasieks 6 x 8 = 48 eurų
vienkartinė išmoka.

Pensijas indeksuos
kasmet
Po pensijų indeksavimo ir
perskaičiavimo vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį
stažą, šiemet bus padidėjusi
maždaug 30 eurų – vidutiniškai 21 euras dėl indeksavimo
ir 9 eurai dėl perskaičiavimo
į taškus – ir sieks 332 eurus.
Indeksuotoms ir perskaičiuotoms pensijoms mokėti šiemet „Sodros“ biudžete numatyta 230 mln. eurų daugiau.
Nuo šiol pensijos bus indeksuojamos kiekvienų metų pradžioje. Kiek jos didės,
priklausys nuo esamų ir prognozuojamų darbo užmokesčio fondo pokyčių. Kiek vidutiniškai augs ekonomika ir
gyventojų darbo užmokesčio
fondas, tiek vidutiniškai kasmet didės ir pensijos.
Jeigu vėl ištiktų sunkmetis
ir užmokesčio fondas mažėtų,
pensijų mažinimo galimybės
naujasis pensijų įstatymas nenumato. SODRA 

Žolininkė Monika Smilgytė: „Noriu šviesti ir mokyti
Kvapnios, skanios ir
žmones sveikiau gyventi“
naudingos organizmui
ATKelta IŠ 4 p.
o šaltai spaustas judros aliejus, kuriame gausu vitaminų
A ir E bei Omega 3, iš pagrindų pamaitina veido odą.
Šį fitolį gali naudoti įvairaus
amžiaus žmonės, tinka ir jaunimui nuo jaunatvinių spuogų. Monika rodo ir daugiau
fitolių buteliukų su apynių,
ramunėlių, šalavijų, mėtų,
liepžiedžių ir kitokių žolelių
ištraukomis. Šios kvapnios,
judros aliejaus pagrindu pagamintos augalų ištraukos,
ruošiamos pagal senovinius
receptus, labai tinka ne tik
įvairių tipų veido odai, bet ir
plaukams stiprinti.
Žolininkė pasakoja, kad
daugelis žolelių, įeinančių į
fitolių sudėtį, ramina, tad fitoliai puikiai tiks ir skaudamų

vietų įtrynimui. Šalavijas stiprus antiseptikas, reguliuoja
prakaitavimą, tad puikiai tiks
ir nuo jaunatvinių spuogų,
liepžiedžiai jaunina, minkština, švelnina odą, apyniai puikiai tinka ne tik veido, bet ir
galvos odos priežiūrai, tad su
šiuo fitoliu galima pabandyti
sustabdyti plaukų slinkimą,
sumažinti pleiskanojimą ir
tiesiog iš pagrindų pamaitinti
ir sustiprinti plaukus. Visi ingredientai ramina, šalina stresą ir taip lygina įsitempusią
po darbų veido odą, mažina
įsisenėjusias raukšles ir neleidžia susidaryti naujoms.
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Prienų KKSC arenoje
Stakliškių „Stakliškės“ prieš
Vilniaus „Stekas-Rivilė“ RKL

Efektyvi priemonė nuo
pūslelinės ir peršalimo
ligų
Monika sako, kad apie įvaiSausio 15 d.

20

30

val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Vilniaus „Lietuvos rytas-2“ BBB

rias vaistines žoleles, šaknis,
žieves ar žiedus ir jų naudą
žmogaus organizmui galėtų
kalbėti ištisas valandas, taip
pat ir duoti patarimų bei konsultacijų.
Žolininkė džiaugiasi, kad
atrado tikrą „stebuklą“ arba,
galima sakyti, „bombą“ nuo
pūslelinės, kuri kamuoja dažną, ypač šaltuoju metų laiku.
„Pagaliau jau galiu pasiūlyti be galo efektyvią priemonę
pūslelinės prevencijai ir gydymui. Gvazdikėliai malšina
skausmą, jonažolės hipericinas ( raudonasis pigmentas)
slopina herpes viruso plitimą,
juodauogio šeivamedžio žiedai stiprina imuninę sistemą.
Tai tikra bomba kovojant su
pūslelinę sukeliančiu virusu ir
peršalimo ligomis, nuostabus
lūpų balzamas, nes visi ingredientai yra stiprūs antiseptikai“, – sako žolininkė.

Mūsų žmonės labiau pripratę prie arbatų, tad dažnas klausia žolelių mišinių nuo kosulio,
kraujo sudėčiai, virškinimui
pagerinti ir pan. Visos žolelių
arbatos yra kvapnios, skanios
ir padeda organizmui kovoti
su įvairiomis bakterijomis ir
mikrobais. Anot M. Smilgytės, būtų gerai, jeigu žmonės
vėl atrastų primirštas žoleles ir
daugiau vartotų arbatas, nes jos
tinka ne tik ligos simptomams
gydyti, bet ir profilaktikai.
Be mūsų visiems žinomų,
mamų ir močiučių vartotų liepžiedžių, ramunėlių, trūkažolių,
raktažolių, žolininkė jums pasiūlys daug daugiau bei įvairesnių žolelių ar kitokių iš Dievo vaistinės pririnktų vaistinių
produktų.
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Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Šakių „Vytis“ BBB

„Big Baller Brand
Challenge Games“ (BBB)
Vytautas

ŽALGIRIS-2

90

80

Vytautas

Lietuvos
rytas-2

0

0

Vytautas

vytis

0

0

Vytautas

DZŪKIJA

0

0

Vytautas

jonava

0

0

Vytautas

?

0
Vytautas

?

0
Vytautas

?

0
LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT.

PER.

18

16

PRAL. TAŠKAI

2

16

2. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT.

PER.

18

15

PRAL. TAŠKAI

3

15

3. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT.

PER.

18

14

PRAL. TAŠKAI

4

14

4. Panevėžio „Lietkabelis“

arbatos

RUNGT.

PER.

18

12

PRAL. TAŠKAI

6

12

5. Utenos „Juventus“
RUNGT.

PER.

18

7

PRAL. TAŠKAI

11

7

6. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT.

PER.

18

6

PRAL. TAŠKAI

12

6

7. Pasvalio „Pieno žvaigždės“
RUNGT.

PER.

18

6

PRAL. TAŠKAI

12

6

8. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT.

PER.

18

6

PRAL. TAŠKAI

12

6

9. Prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT.

PER.

18

4

PRAL. TAŠKAI

14

4

10. Kėdainių „Nevėžis“
RUNGT.

PER.

18

4

PRAL. TAŠKAI

14

4
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00
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Prienų KKSC arenoje
Stakliškių „Stakliškės“ prieš
Kauno „Perkūnas-Vytrita“ RKL

Sausio 21 d.

1700 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ LKL

Sveikata
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Parengta bendradarbiaujant su Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru

Vienam galonui (4 litrai) spanguolių
sulčių reikia 4 400 uogų.

Kaštonuose yra vitamino C (apie 20
proc.).

ŠALTI ORAI. AR ŽINOME,
KAIP APSAUGOTI SVEIKATĄ?

Kūne dirba 665 raumenys. Jie sveria
apie 20–30 kilogramų. Jei nedaromos
treniruotės, pradedant nuo 30 metų
amžiaus kasmet prarandama 600
gramų vertingos raumenų masės.
Sportas ne tik standina raumenis, bet
ir teigiamai veikia nuotaiką ir savijautą.

Garso terapija Prienuose

Patarimai esant šaltiems orams
> Planuokite savo veiklą atsižvelgdami į oro sąlygas (temperatūrą, vėjo žvarbumą, snygį).
> Nelieskite šaltų objektų plikomis rankomis. Nesiremkite į
metalinius daiktus, transporto priemones.

Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistai
primena, kad esant šaltam
orui būtina pasirūpinti
savo ir artimųjų sveikata.

Šaltis pavojingas visiems,
tačiau ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti vyresnio amžiaus
žmonėms, sergantiems širdies
ir kraujagyslių sistemos ligomis. Taip pat jautresni šalčiui
yra kūdikiai, vaikai, paaugliai,
lėtinėmis ligomis sergantys,
vartojantys tam tikrus vaistus,
socialiai remtini, vartojantys
alkoholį, narkotikus žmonės,
imigrantai, asmenys su protiniais sutrikimais ir benamiai.
Šaltuoju metų laiku prieš
išeinant į lauką rekomenduojama pasidomėti vėjo žvarbumo prognoze. Pučiant vėjui jaučiama kur kas žemesnė
temperatūra, negu iš tikrųjų
yra. Ilgesnį laiką būnant lauke
net vidutinio žvarbumo vėjas
gali būti pavojingas sveikatai.
Šaltis gali sukelti hipotermiją
ir nušalimą. Ilgesnį laiką leidžiant lauke nereikėtų ignoruoti atsiradusio drebulio – tai
pirmasis svarbus signalas, kad
kūnas praranda šilumą. Atsižvelgiant į prognozuojamą
vėjo žvarbumą, prieš išeinant
į lauką reikėtų pasirinkti tinkamą aprangą.
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> Saugokite nepridengtas kūno vietas nuo nušalimų, kai
temperatūra yra žemesnė nei –10 °C. Prieš eidami į lauką
atvirus odos plotus patepkite riebiu kremu, kurio sudėtyje
nėra vandens.
> Reguliariai gerkite vandens, nes šaltis skatina dehidrataciją.
> Valgykite pakankamai, nesilaikykite dietų. Maistas turėtų
būti kaloringas, nes organizmas dirba daugiau nei įprastai
stengdamasis palaikyti stabilią kūno temperatūrą.
> Venkite alkoholio, nes jis padidina hipotermijos riziką. Tai
pat nerekomenduojama vartoti daug kofeino turinčių produktų ar rūkyti, nes tai skatina organizmą greičiau prarasti
šilumą.
> Pasireiškus pirmiems kvėpavimo takų infekcijos požymiams, venkite kūno atšalimo.
> Pagal oro temperatūrą bei planuojamą veiklą pasirinkite
tinkamus drabužius, kad nebūtų šalta, bet kad ir neperkaistumėte. Pasyvi veikla reikalauja šiltesnių drabužių.
> Saugokitės, kad drabužiai nesudrėktų. Taip įvykus, persirenkite sausais, nes drėgni drabužiai atšaldo kūną.
> Ypač svarbu tinkamai apsaugoti pėdas, plaštakas ir galvą.
Esant šaltam orui būtina dėvėti kepurę, nes daugiausia šilumos netenkama per galvą. Venkite pirštuotų pirštinių, siauros avalynės ir sintetinių drabužių. Tinkamiausi yra vilnoniai
ir medvilniniai, nes tokie sulaiko daugiau šilumos.
> Pasirūpinkite, kad automobilyje būtų antklodžių.
> Namuose taip pat svarbu dėvėti tinkamus drabužius.
> Venkite didelio fizinio krūvio, nesiimkite jokių sunkių darbų šaltyje, ypač jei sergate širdies ir kraujagyslių ligomis, nes
šaltis papildomai apkrauna širdį.
> Atpažinkite pirmuosius nušalimo požymius: nemalonūs
viso kūno šalčio pojūčiai, šalti rankų ir kojų pirštai, drebulys,
rankų ir kojų pirštų skausmas, jų tirpimas, blyškios dėmės
ant veido ir kitų odos sričių. Juos pajutus rekomenduojama
esant galimybei ieškoti pastogės.

MITAS. Mangų vaisiai žmogaus organizmui teikia mažai
naudos, turi mažai vandens. Mangų vaisiai turi 11–20 %
angliavandenių, šiek tiek baltymų, 0,2–0,5 % organinių rūgščių ir
net 80 % vandens. Tai puikus vitamino C, A, E ir B grupės vitaminų
(B6, B3 – niacino, B5 – pantoteno rūgšties ir kitų, teigiamai veikiančių
nervų sistemą, ypač patyrus stresą) šaltinis. Manguose gausu
mineralinių medžiagų: vario, magnio, mangano, kalio, cinko ir kt.

Gruodžio 21 dieną Prienų
rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras organizavo renginį
„Kalėdiniai gongų garsai“.
Užsiėmimą vedė gongo bei
garso terapijos pradininkas
Lietuvoje, įvairių garso
terapijos programų
autorius Raimundas
Binkauskas.

Garso terapija – puiki galimybė pasinerti į garsų jūrą,
savo vidinį pasaulį. Gongai

ypač teigiamai veikia psichiką
– sumažina nuovargį, stresą.
Tai pajusti galėjo kiekvienas
renginio dalyvis. Atsigulę ant
žemės užsimerkėme, atsipalaidavome ir stengėmės apie
nieką negalvoti. Užsiėmimo
metu naudojami gongai ir
„dainuojantys“ indai yra senoviniai instrumentai, kurių
garsai virpinami sukuria papildomus garsus ir virpesius, o šie
skambėdami įvairiais dažniais
veikia klausytojus. Girdėjome

paukštelių čiulbėjimą, upelio
čiurlenimą, skrendančių lėktuvų garsus, varpelių skambėjimą ir kt. Laikas praėjo labai
greitai. Prabudome, tačiau išeiti neskubėjome. Dalinomės
įspūdžiais ir patyrimais: vieni
matė spalvas, kiti jautė sunkias
galūnes, pasinėrė į sapnų karalystę, jautė kūnu bėgiojančius
virpuliukus... Pasibaigus užsiėmimui, gongų meistras mielai ir išsamiai atsakinėjo į dalyviams iškilusius klausimus.

Konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ II etapas
2017 m. gruodžio 1
d. Kėdainiuose vyko
konkurso „Sveikuolių
sveikuoliai“ II etapas.
Jame dalyvavo įvairaus
amžiaus grupių 58
komandos iš 14
savivaldybių.

Prienų rajono savivaldybei
atstovavo Balbieriškio pagrindinės mokyklos 3 klasės mokinių komanda, kurią sudarė
Austėja Krasnickaitė, Justina
Mitrulevičiūtė, Rasa Miežinytė, Dovydas Pacukonis, Majus
Ulevičius bei mokytoja Irena Petraškienė ir visuomenės
sveikatos priežiūros specialistė
Eglė Zokaitytė.
Prizinės vietos komanda nelaimėjo, tačiau mokiniai patenkinti dalyvavę įdomiame
projekte ir laukia aštuntą kartą
vyksiančio konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“.

MITAS. Ananasai neturi įtakos stiprinant imunitetą.
Ananasai stiprina imunitetą. Juose yra daug vitamino C,
užkertančio kelią ląstelių pažeidimams.

MITAS. Akių mankšta nereikalinga, jeigu regėjimas
nesuprastėjęs.
Mankšta akims reikalinga, ypač šioms pavargus. Kai kuriais
atvejais, esant akių raumenų spazmams, įvairūs pratimai gali
šiuos spazmus neutralizuoti ir taip pagerinti regėjimo kokybę.
Dirbant kompiuteriu, žiūrint televizorių ar skaitant maždaug kas
valandą rekomenduojama leisti akims pailsėti.
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Žmogaus smegenys per dieną
pasiunčia daugiau elektrinių impulsų
nei visi pasaulio mobilieji telefonai
kartu sudėjus.

Nustebsite sužinoję, kad daugiau
žmonių užmuša asilai, nei žūsta per
lėktuvų katastrofas.

Migdolai yra ilgaamžiai – šaldytuve
juos galima laikyti iki 2 metų. Ilgą
laikymo trukmę lemia migdoluose
esantis vitaminas E.

Vėjaraupiai

Oro užterštumo poveikis sveikatai

Kaip užsikrečiama vėjaraupiais?

Aplinkos oro užterštumas
– sudėtinga bei didėjanti
tiek vietinio pobūdžio,
tiek ir tarpvalstybinė
problema, kurią sukelia
tam tikri išmetamieji
teršalai, kurie arba
vieni, arba dėl cheminės
reakcijos neigiamai veikia
aplinką ir sveikatą.

> Kai sergantysis kosti, čiaudo, net kalba
> Tiesiogiai per odą, liečiant bėrimus
> Užsikrečiama tik uždarose patalpose

Kas yra
vėjaraupiai?
Tai ūminė virusinė liga, pasireiškianti karščiavimu,
pūsleliniu odos ir
gleivinių bėrimu.
Dažniausiai šia liga serga ikimokyklinio amžiaus
vaikai, tuomet persergama lengva šios ligos forma. Suaugę
žmonės vėjaraupius ištveria kur kas sunkiau, nes komplikacijų išsivystymo rizika suaugusiems, sergantiems vėjaraupiais,
yra daug kartų didesnė nei vaikams. Itin vėjaraupių infekcija
pavojinga kūdikiams ir nėščioms moterims bei tiems, kurių
imunitetas yra nusilpęs.

Ligos požymiai:
> Pirmieji ligos simptomai pasireiškia praėjus 2–3 savaitėms
po užsikrėtimo. Ligos pradžia ūmi. Iš pradžių pasireiškia nespecifiniai požymiai – karščiavimas, silpnumas, bloga savijauta. Vėliau pradeda berti dėmelėmis, kurios virsta pūslelėmis,
pripildytomis skaidraus skysčio.
> Bėrimui būdinga kaita: iš pradžių atsiranda rausva dėmelė,
vėliau – iškilimas, tuomet susidaro pūslelė su skaidriu skysčiu,
kuriai džiūnant užsideda šašas. Beria bangomis kas 1–2 dienas, todėl viename plote galima pamatyti visų stadijų bėrimo
elementus. Išbertas vietas labai stipriai niežti.
> Pūslelės dažniausiai atsiranda plaukuotoje galvos dalyje, ant
veido, liemens, galūnių, gleivinės (burnos, akių, lyties organų). Vis nauji bėrimo elementai atsiranda apie 5 dieną nuo
ligos pradžios. Persirgusiems vėjaraupiais susidaro patvarus,
ilgalaikis imunitetas. Pakartotinai sergama retai (ne daugiau
kaip 2–3 proc. atvejų).

Kaip išvengti ligos
Vienas iš veiksmingiausių būdų nesusirgti šia liga bei išvengti
sunkių ir komplikuotų vėjaraupių formų – skiepai. Tik skiepai padeda išvengti ligos ir jos komplikacijų. Nuo vėjaraupių geriausia
ir patogiausia vaikus skiepyti tą pačią dieną, kai jie skiepijami
tymų, kiaulytės, raudonukės vakcina.

Kaip vėjaraupiai gydomi?
Kadangi tai labai užkrečiama liga, nuo ligos pradžios sergantysis turi būti izoliuojamas 10 dienų (privaloma neleisti vaiko
į darželį, mokyklą, nevesti į lauką). Ligos pradžioje galima
skirti priešvirusinių vaistų. Svarbiausia – higiena, gulimas režimas, skysčių balanso atstatymas. Jokiu būdu negalima kasytis
bėrimų. Vyresniems nesirgusiems vėjaraupiais rekomenduojama pasiskiepyti.
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MITAS. Kuo daugiau vitaminų ir mikroelementų vartosi,
tuo būsi sveikesnis. Ilgesnį laiką be saiko geriant vitaminų ir
mikroelementų preparatus galima tiesiog sugadinti sveikatą. Gali
atsirasti rimtų virškinimo sutrikimų, kamuoti galvos skausmai, sutrikti
inkstų ar kepenų veikla, išopėti gleivinė, net prasidėti neurologiniai
sutrikimai. Kai organizmas nuolat gauna „gatavų“ vitaminų, aptingsta ir
pradeda vangiai pasisavinti maiste esančias naudingas medžiagas.

Didžiausią
rūpestį keliantys
aplinkos oro
teršalai:

Oro tarša mieste priklauso:
> nuo meteorologinių sąlygų (silpnas vėjas, rūkas sudaro palankias sąlygas teršalams kauptis);
> transporto srautų suintensyvėjimo (ypač piko metu);
> pramoninių procesų, įskaitant energijos gavybą ir gamybinę veiklą;
> suintensyvėjusio kūrenimo šildant patalpas;
> netinkamai prižiūrimų gatvių.

Rekomendacijos gyventojams, esant
padidėjusiai miesto aplinkos oro taršai
Sieros dioksido pagrindinis poveikis žmogui yra
kvėpavimo takų dirginimas.
Esant didesnėms koncentracijoms atsiranda kosulys, akių
gleivinės dirginimas, paburkimas, ašarojimas. Sieros dioksidui ypač jautrūs yra vaikai
ir senyvo amžiaus žmonės,
sergantys lėtinėmis širdies ir
kraujagyslių sistemos bei kvėpavimo organų ligomis.
Apsinuodijęs anglies monoksido dujomis žmogus
jaučia silpnumą, jam skauda
galvą, jį pykina. Į padidėjusį
CO kiekį ore ypač jautriai reaguoja širdies ir kraujagyslių
ligomis sergantys ligoniai.
Žymus kietųjų dalelių
(KD10 ir KD2.5) koncentracijos ore padidėjimas gali
sukelti priešlaikinę mirtį nuo
kraujotakos sistemos ligų ir
kvėpavimo sistemos ligų.
Nustatyta ankstyvos mirties
rizika žmonėms, sergantiems
širdies ir plaučių ligomis, astma, kitomis kvėpavimo organų ligomis, taip pat pagyvenusiems asmenims. Ilgalaikis
KD padidėjusios koncentracijos poveikis padidina lėtinės
obstrukcinės plaučių ligos atsiradimo riziką, plaučių funkcijos susilpnėjimą suaugusiems, būsimo gyvenimo trukmės sumažėjimą dėl širdies
ir plaučių ligų mirtingumo ir
galimai dėl plaučių vėžio. Įrodytas ryšys tarp padidėjusio
KD kiekio ore ir kūdikių mirtingumo nuo kvėpavimo ligų,
vaikų sergamumo bronchitais
ir plaučių ligomis.

> Prie žemės paviršiaus teršalų koncentracija didžiausia. Būtina
atsisakyti sportinių užsiėmimų lauke, bėgiojimų ar vaikščiojimų
su mažamečiais vaikais. Geriau eiti į parkus, miškelius, atokiau
nuo judrių gatvių, pramoninių rajonų.

MITAS. Žmogus gali atsigauti po smegenų mirties.
Žmonės gali atsigauti po komos, bet ne po smegenų mirties.
Koma – sunki būklė, kai pacientas netenka sąmonės, jam išnyksta
refleksai, sutrinka kitos gyvybinės funkcijos, tačiau jis nėra miręs.
Smegenų mirtis – negrįžtama visų žmogaus galvos smegenų
struktūrų veiklos baigtis, nors kai kurie žmogaus organai bei
organų sistemos veikia. Smegenų mirtis yra galutinė mirtis.

MITAS. Aš per senas būti donoru.
Donorais gali tapti įvairaus amžiaus žmonės. Ne amžius, o fizinė
būklė yra svarbiausia. Ar žmogaus organai tinkami transplantuoti,
gydytojai nuspręs tik po jo mirties.

anglies monoksidas (CO),
azoto dioksidas (NO2),
sieros dioksidas,
ozonas,
kietosios dalelės
(KD10 ir KD2.5),
sunkieji metalai.
Azoto dioksidas susijęs su
kraujotakos sistemos ligomis,
astma, miokardo infarktu, pagyvenusių žmonių lėtine obstrukcine plaučių liga. Dėl šio
teršalo trumpalaikio poveikio
galimas neigiamas poveikis
plaučių funkcijai, ypač asmenims, sergantiems astma, dėl
tokio poveikio gali suaktyvėti alerginės reakcijos, padidėti
bendras sergamumas ir mirtingumas. Ilgalaikė padidėjusi
azoto dioksido koncentracija
pažeidžia plaučių funkciją,
padidina kvėpavimo takų infekcijos atsiradimo riziką bei
apatinių kvėpavimo takų ligų
dažnį vaikams, linkusiems į
alergijas.

> Oro taršai jautriausi yra vaikai, nėščios moterys, vyresnio amžiaus žmonės, sergantieji lėtinėmis kvėpavimo ir kraujotakos
sistemos ligomis. Šie žmonės esant padidėjusiai oro taršai turėtų pasilikti namuose.
> Sergantiesiems lėtinėmis ligomis reikėtų pasirūpinti vaistų atsarga ir, jei įmanoma, pasistengti išvykti iš didmiesčio.
> Saugoti kvėpavimo takus, pridengiant juos kauke.
> Neatidarinėti orlaidžių, langų. Patalpų vėdinimui naudoti oro
kondicionierius su filtrais.
> Prieš vėdinant patalpas, langus ar orlaides rekomenduotina
uždengti drėgnu audiniu.
> Važiuojant automobiliais, sandariai uždaryti langus.
> Verta sekti oro kokybės tyrimais užsiimančių institucijų informaciją.

Kaip galima prisidėti prie oro teršalų
sumažinimo?
> Nedeginti buitinių ir pramoninių atliekų: atliekų iš plastmasės
ar gumos, naftos produktais užterštų medžiagų, baldų ar kitų
medienos atliekų, prisotintų cheminėmis medžiagomis.
> Drėgnas kuras, pavyzdžiui, neišdžiūvusi mediena, dega žemesnėje temperatūroje, todėl didėja išmetamų teršalų (anglies
monoksido, kietųjų dalelių, azoto oksidų ir kt.) kiekis.
> Į darbą ir iš jo vykti ne asmeniniu, o visuomeniniu transportu.
> Transporto priemonių spūsčių mažinimas piko valandomis.
> Gatvių priežiūra (smėlio ir druskų likučių pašalimas, esant padidėjusiai oro taršai, plauti gatves ir šaligatvius).
> Pramonės įmonėms galimus taršos mažinimo būdus galima
suskirstyti į dvi pagrindines kategorijas: taršos mažinimas (sieros iš išmetamųjų dujų pašalinimas, filtrų sistemos įdiegimas)
ir kuro rūšies pakeitimas.
> Sumažinti į aplinką išmetamų teršalų kiekį taip pat galima
naudojant ekologiškai švarią atsinaujinančių energijos šaltinių
energiją (saulės, vėjo, geoterminę energiją).
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Dešiniarankiai gyvena maždaug 9
metais ilgiau nei kairiarankiai.

Žmogaus oda sveria 10 kilogramų
ir užima du kvadratinius metrus.
Viename kvadratiniame odos
centimetre yra 200 skausmo, 12 šalčio,
2 šilumos receptoriai. Viršutinė oda
atsinaujina kas 27 dienas.

Akys sveria tik 7,5 gramo ir gali
pastebėti 600 tūkstančių įvairių spalvų
tonų.

Niežų pavojus: parėjai namo– Visuomenės sveikatos priežiūros
nusiplauk rankas! Kas yra niežai? specialistai primena keletą
Ligos požymiai:
> Stiprus odos niežėjimas
> Bėrimas papulėmis ar pūslėmis
> Randami niežų erkių takai
> Gali pasireikšti dermatitas su šašais
> Išsausėja oda
Vaikams niežinė erkė gali pažeisti viso kūno odą: kojų
padus, delnus, plaukuotą galvos dalį, veidą. Jaunesnio
amžiaus vaikams dažniausiai pasireiškia antrinė infekcija. Mažiems vaikams ir kūdikiams dažniausiai pažeidžiama galvos plaukuotoji dalis, delnai, padai, rankų pirštai bei tarpupirščiai. Jiems erkių randama net po nagų
plokštelėmis.

Niežai yra odos liga, kurią
sukelia ektoparazitai – smulkios niežinės erkės. Užsikrečia žmogus nuo žmogaus
glaudaus kontakto metu bei
naudodamasis sergančiojo asmeninėmis kūno priežiūros priemonėmis. Ligai
būdingas intensyvus niežėjimas.
Niežų sukėlėjas – smulki
erkė, vos matoma paprasta akimi. Niežinės erkės
neskraido, nešokinėja, jos
gali šliaužti šilta žmogaus
oda 2,5 cm per minutę
greičiu. Suaugusi patelė yra 0,4 mm ilgio ir 0,3
mm pločio, patinai truputį
mažesni. Patelė įsirausia į
paviršinius odos sluoksnius
ir joje gyvena, dauginasi,
maitinasi, deda kiaušinius
(kasdien po 2–3 kiaušinius
per 4–6 savaičių gyvenimo
trukmę).

svarbių faktų apie rankų higieną
1. Plauti? Plauti!
Važiavote viešuoju transportu, grįžote iš darbo namo, išėjote iš tualeto, ruošiatės gaminti maistą, lankotės ligoninėje? Neturėtų kilti klausimų, ar reikia plauti rankas. Rankas
plauti būtina. Per nešvarias rankas plinta net
apie 80 proc. infekcinių ligų. Tyrimų duomenimis, rankų plovimas trečdaliu sumažina
viduriavimo tikimybę ir penktadaliu – sergamumą kvėpavimo takų ligomis.

2. Minimalus rankų plovimo laikas – 20 sekundžių.
20 sekundžių yra minimalus rekomenduojamas rankų plovimui skirtas laikas, t. y. delnų, pirštų galiukų ir rankų išorės trynimui.

3. Kruopščiai nuplaukite savo nykščius.
Tyrimai rodo, kad žmonės nuolat pamiršta nusiplauti nykščius, ypač jų išorinę pusę.

4. Nepamirškite savo dominuojančios rankos.
Žmonės linkę geriau nusiplauti ne dominuojančią ranką, todėl nepamirškite sąžiningai nuplauti abiejų rankų!

5. Tinkamiausias – vėsus vanduo.

Kaip plinta niežai?

Rankas geriausiai plauti šaltu ar vėsiu vandeniu, nes karštas
vanduo gali pažeisi rankų odą. Tačiau vandens temperatūra
nėra svarbiausia. Apsisaugoti nuo mikrobų padeda tinkamas
ir dažnas rankų plovimas.

> Per lovos skalbinius/rūbus
> Nuo odos ant odos
> Per užkrėstus namų apyvokos daiktus

6. Rankų dezinfekantai
nužudo daugumą bakterijų.

Kaip išvengti ligos
> Niežais užsikrėtęs asmuo turi vengti artimo sąlyčio su kitais
asmenimis 24 val. po vaistų panaudojimo. Tiesioginio kontakto
su pacientu metu reikia dėvėti pirštines;

Jei nėra galimybės nusiplauti rankų, rekomenduojama naudoti
dezinfekantus. Tinkamas jų naudojimas nužudo daugumą bakterijų ant rankų ir užkerta kelią ligoms plisti.

> sergantis niežais asmuo namuose turi turėti asmeninį rankšluostį, lovos skalbinius ir atskirą nuo kitų šeimos narių miegojimo vietą;

7. Atkreipkite dėmesį į tai,
kaip nusausinate rankas.

> ligonio ir jo lovos baltiniai, naudoti 4 dienos iki gydymo, skalbiami karštame vandenyje ir džiovinami mažiausiai 60°C temperatūroje arba virinami 1–2 proc. sodos tirpale arba su skalbimo
priemonėmis 10 min. nuo užvirimo;
> rūbai, kurių negalima skalbti, lyginami iš abiejų pusių su garu arba talpinami į plastikinius maišus ir laikomi juose 4 paras;

Tai nesvarbu, jei nusiplovę rankas naudojate popierinius rankšluosčius arba karšto oro džiovintuvą. Tačiau venkite naudotis
bendrais rankšluosčiais. Namuose kiekvienas turėtų naudoti
tik savo asmeninį rankšluostį, ypač kai namuose yra ligonis.
Kuo dažniau plaukite ir keiskite savo rankšluostį arba naudokite vienkartinius rankšluosčius ir servetėles.

> minkšti baldai, kilimai siurbiami dulkių siurbliu. Plastikiniai,
metaliniai ar mediniai paviršiai šluostomi 1–2 proc. sodos tirpalu. Valant ligonio kambarį ypač kruopščiai šluostomi dažniausiai
liečiami daiktai (durų rankenos, krėslų atramos);

8. Padeda rankų plovimo
priminimo ženklai.
Tyrimai rodo, kad rankų plovimo priminimo ženklai, pakabinti
restoranuose arba poliklinikų tualetuose, tikrai paskatina rankas
plauti dažniau. Galima paprasčiausiai atspausdinti ar nusipiešti ženklus, raginančius plauti rankas, ir pakabinti savo vonioje,
ypač jei namuose yra mažų vaikų.

> žaislai plaunami karštame vandenyje su muilu. Minkšti žaislai
20 min. džiovinami mažiausiai 60°C temperatūroje;
> patalpose, kuriose būna ligonis, kasdien atliekamas drėgnas
valymas, naudojant 1–2 proc. sodos tirpalą.

M I T A I

MITAS. Paimant organus transplantacijai, bus sudarkytas
kūnas.
Tikrai ne. Organai yra paimami tokiu pačiu būdu, kaip ir atliekama
paprasta operacija. Lieka tik pooperacinis randas, o imant
ragenas, dedamas implantas, vizualiai nesiskiriantis nuo tikrosios
ragenos.

MITAS. Peršalus – į pirtį!
Susirgusiam žmogui eiti į pirtį nerekomenduojama. Jei pakilusi
temperatūra, kaitintis negalima. O vanotis pirtyje specialistai
siūlo ne anksčiau kaip po kelių dienų pasveikus.

MITAS. Kai skauda gerklę, tinka karšti gėrimai.
Kai vargina angina, gerti karštus gėrimus ar valgyti karštą maistą
– tikrai ne į naudą. Atvirkščiai – karštis tik dar labiau sudirgina
gerklas. Bet kokie gėrimai ir maistas turi būti tik šilti (iki +37°C),
bet ne garuojantys.

10 SVEIKATA

ŠEŠTAdienis, 2018 m. SAUSIO 13 d., www.naujasisgelupis.lt

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo
Rekomenduojamos paros maistinių
medžiagų ir energijos normos

Informuojame,
kad nuo 2018 m.
sausio 1 d. įsigaliojo
Rekomenduojamos paros
maistinių medžiagų
ir energijos normos,
patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016
m. birželio 23 d. įsakymu
Nr. V-836 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos
apsaugos ministro
1999 m. lapkričio 25 d.
įsakymo Nr. 510 „Dėl
Rekomenduojamų paros
maistinių medžiagų
ir energijos normų
tvirtinimo“ pakeitimo“.

Rekomenduojamos normos

skirtos subalansuoto maitinimo planavimui, vertinimui ir
stebėsenai ne tik ugdymo, bet
ir krašto apsaugos, socialinės
globos, įkalinimo, asmens
sveikatos priežiūros ir kitose įstaigose, kur maitinimas
vyksta organizuotai.
Pagal įsigaliojusias normas
rekomenduojama patiems
mažiausiems iki 6 mėn. vaikams dienos maistinių medžiagų normą apskaičiuoti
kūno svorį dauginant iš 91
kcal, o 7–12 mėn. vaikams
svorį dauginant iš 81 kcal.
Vaikams iki 3 m. rekomenduojama per parą suvartoti
1200 kcal, vaikams iki 6 m.

– 1500 kcal, o vaikams iki 10
m. – 1700 kcal.
Šios normos nustatytos remiantis naujausių mokslinių
tyrimų duomenimis bei atsižvelgiant į vaikų ir suaugusiųjų amžiaus grupes, jų lytį bei
fizinį aktyvumą. Pavyzdžiui,
atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje daug turinčių antsvorį ir
nutukusių žmonių, mažai fiziškai judantiems asmenims
paros energijos normos truputį sumažintos. Remiantis Europos maisto saugos tarnybos
rekomendacijomis bei kitų
šalių patirtimi taip pat pakoreguotos kai kurių maistinių
medžiagų normos.

Atkreipiame dėmesį, kad
vaikų ugdymo ir socialinės
globos įstaigų valgiaraščiai,
suderinus juos su įsigaliojusiomis naujomis rekomenduojamomis paros maistinių
medžiagų ir energijos normomis, taip pat turi būti suderinti
su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Rekomenduojamos paros energijos normos vaikams
Eil. Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Amžius
(mėnesiais, metais)

Energija, kcal

0–– 6 mėn.
Energija = kūno svoris (kg) x 91 kcal
7–– 12 mėn.
Energija = kūno svoris (kg) x 81 kcal
1–– 3 m.
1200
4–– 6 m.
1500
7–– 10 m.
1700
11–– 14 m. mergaitės
2000
11–– 14 m. berniukai
2200
15–– 18 m. mergaitės
2400
15–18 m. berniukai
2800

Rekomenduojamos paros energijos normos suaugusiesiems
Energija, kcal
Eil. Nr.

Amžius (metais)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

Vyrai
19–34 m.
35–64 m.
≥ 65 m.
Moterys
19–34 m.
35–64 m.

2.3.

≥ 65 m.

Fizinio
aktyvumo
koeficientas 1,4

Fizinio
aktyvumo
koeficientas 1,6

Fizinio
aktyvumo
koeficientas 1,8

Fizinio
aktyvumo
koeficientas 2,0

2450
2300
2030

2800
2630
2320

3150
2960
2610

3500
3290
2900

1950
1840

2230
2100

2500
2360

2780
2620

1690

1930

2170

2410

KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE MŪSŲ KOMANDOS
Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui reikalingas visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas vykdyti mokinių sveikatos priežiūrą mokyklose.
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslo studijų srities visuomenės
sveikatos krypties išsilavinimo bakalauro laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą (medicinos felčerio, felčerio-laboranto,
sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers,
medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo) ir atitinkamos kvalifikacijos diplomą;
– būti dirbęs visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą ikimokyklinio bei bendrojo
lavinimo ugdymo įstaigose;
– išmanyti LR įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą,
PSO ir ES strateginio planavimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos klausimais;
– gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
– mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
– turėti organizacinių gebėjimų;
– sklandžiai dėstyti lietuvių kalba mintis raštu ir žodžiu..

Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite elektroniniu paštu prienai.vs.biuras@gmail.
Išsamesnė informacija teikiama mob. tel. +370 678 79 994.

PARENGĖ:

Prienų rajono savivaldybės
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Revuonos g. 4, 59118 Prienai
Telefonas/faksas (8 319) 544 27
Mobilusis telefonas 8 678 79 995
El. paštas prienai.vs.biuras@gmail.com
Internete :http://www.vsbprienai.lt
http://www.facebook.com/prienuvsb/

INFORMACIJĄ RINKO:

Direktorė Ilona Lenčiauskienė,
mobilusis telefonas 8 678 79 994,
Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė
Justina Dobilienė,
Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė
Asta Gataveckienė,
Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė
Birutė Vitkauskaitė.

INFORMACIJĄ RINKO:

Visuomenės sveikatos specialistai mokyklose:
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje, Skriaudžių
pagrindinėje mokykloje, Šilavoto pagrindinėje
mokykloje,
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje, Ašmintos

pradinio ugdymo skyriuje, Balbieriškio
pagrindinėje mokykloje, Naujosios Ūtos

pagrindinėje mokykloje Eglė Zokaitytė,
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
„Revuonos“ pagrindinėje mokykloje, Išlaužo
pagrindinėje mokykloje, Pakuonio pagrindinėje
mokykloje Gintarė Meškauskė,
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Stakliškių gimnazijoje, Jiezno gimnazijoje.

Priedas išeina antrąjį mėnesio šeštadienį
kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“
Priedas leidžiamas nuo 2015 11 07.
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Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
1 KAMBARIO BUTUS
1 k. bt. (31 kv. m, I a., renovuotame name,16 000 Eur) J. Basanavičiaus g. 26, Prienuose. Tel. 8
604 06965.

IŠSINUOMOJA
Trijų asmenų šeima išsinuomotų
2-3 k. butą Prienuose. Tel. 8 675
93778.

Automobiliai ir
jų dalys
Perka

2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. Prienuose. Tel. 8 685
80479.

NAMUS
Namą (84 kv. m, šildymas centrinis židiniu, kietu kuru, dalyje
namo šildomos grindys, yra vietinė kanalizacija, vandentiekis,
ūkinis pastatas, garažas, tvarkinga
aplinka, 18 000 Eur) Jiezne, Prienų r. Tel. 8 603 16955.

ŽEMĖS SKLYPUS
8,47 ha žemės ūkio paskirties
žemę Gineikonių k., Stakliškių
sen., Prienų r., Tel. 8 608 56398.

Perka
Sodybą arba sodybvietę ramioje
vietoje. Domina įvairūs variantai.
Tel. 8 609 82283.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.

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

Skubiai superkame visų markių lengvuosius automobilius,
mikroautobusus, keturačius,
priekabas.
Automobiliai gali būti su defektais, nevažiuojantys, daužti,
skirti ardymui ar utilizavimui,
surūdiję, be TA ir draudimo. Išsivežame patys. Atsiskaitome
iš karto, padedame sutvarkyti
visus reikiamus dokumentus.
Lauksime Jūsų pasiūlymų
tel. 8 666 70777.
Brangiai superka įvairius automobilius (tvarkingus ir gali būti su
defektais). Tel. 8 684 44304.
Visų markių automobilius (tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius
arba su defektais) ir kitas motorines transporto priemones. Tel.
8 605 10023.
Įvairius automobilius, bet kokios
būklės. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 674 98965.

ŽEMĖS ŪKIS

Kviečius ir miežius. Atveža. Tel. 8
677 31879.
Traktorių „MTZ-82“ ir pakabinamą kultivatorių. Tel. 8 611
53256.

ĮVAIRIOS PREKĖS

PERKA
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
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“).

PARDUODA
Rūkytus, lietuviškus lašinukus.
Tel. 8 650 32847.
Veršingą karvę. Tel. 8 600
67335.
6 m. karvę. Tel. 8 611 35283.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.

IŠNUOMOJA
1 k. bt. su baldais Vytauto g. Prienuose. Tel. 8 646 42903.

UAB „Geonetas“ informuoja, kad 2018 m. sausio mėn.
22 d. 9:00 val. bus atliekami žemės sklypo Prienų rajone,
Šilavoto sen., Varnakės kaime, Sodybų g. Nr. 8 kadastriniai matavimai. Gretimo sklypo savininkus, naudotojus ir
paveldėtojus kadastrinis Nr. 6913/0003:0010 kviečiame atvykti nurodytu laiku į savo sklypą arba iki š. m. sausio mėn.
21 d. kreiptis į UAB „Geonetas“,Vytauto g. 11A, Prienai.
Tel 8 683 98043, el.paštas: geonetas@gmail.com
REKLAMA

Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
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
(Ričardas Lukauskas).

PARDUODA

ŽIEMOS AKCIJA!

Lietuviški gydomieji lazeriai
pripažinti Europoje, sertifikuoti, gydo be vaistų Jūsų
sąnarius, nugarą, prostatą.
www.laz.lt,
tel. 8 615 36522.
Vilniaus Lazerinės
technologijos centras.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Anglų
šnekamosios
kalbos kursai!

Visi, norintys išmokti anglų kalbą, kviečiami į anglų šnekamosios kalbos kursus pradedantiesiems ir pažengusiems.
Kursų pradžia: sausio 22 d. nuo 18 h,
Kursai vyks: vieną kartą per savaitę 3ak/h; trukmė 4 mėn.
Aprūpinama mokymui reikalinga medžiaga, vietų skaičius ribotas.
Informacija bei registracija tel. 8 648 94972.

Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis
arba rąsteliais. Malkos tvarkingai
sukrautos. Skubus nemokamas
pristatymas. Taip pat parduodame DURPIŲ BRIKETUS. Tel. 8
672 51171.
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Įvairias malkas (rąsteliais, kaladėmis ir skaldytas). Turime ir
sausų malkų. Atvežame įvairiais
kiekiais. Tel. 8 604 81933.
Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo
malkas, supjautas kaladėmis,
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas
nemokamas. Statybinę medieną
pagal klientų pageidaujamą ilgį
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą.
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8
614 98516, 8 639 48191.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Medžio obliavimo stakles (vokiškos, originalios). Tel. 8 687
12363.

Perka
Stiklinius butelius nuo 20 l. Tel. 8
682 41193.

www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/
labirintai

PASLAUGOS
Suteikiame paskolas arba refinansuojame Jūsų skolas (taip pat
ir antstolių) iki 10 000 Eur. Konkurencingai mažiausios palūkanos
rinkoje. Galite įsigyti kredito
korteles „Hercus MasterCard“.
Draudimas: automobilio, būsto
bei gyvybės. Konsultacija pensijų
II–III kaupimo pakopų klausimais.
Tel. 8 601 50935.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614
38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Statome nerūdijančio plieno
apšildomus kaminus. Dedame
nerūdijančio plieno įdėklus į
kaminus, židinius, pirtis ir t.t.
Darome pajungimus. Tel. 8 685
60129.

Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Prilydome
stogų dangą. Lankstome skardas.
Tel. 8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Vidaus apdailos darbai: glaistymas, dažymas, tapetavimas. Tel.
8 616 74728.
Atliekame vidaus apdailos darbus: gipso kartono montavimas,
glaistymas, dažymas, plytelių
klijavimas, betonavimas ir kt. Tel.
8 605 29967.
Nebrangiai ir kokybiškai atliekame vidaus apdailos darbus. Tel.
8 678 62496.
Atliekame įvairius vidaus apdailos
ir griovimo darbus. Tel. 8 651
11254.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas
geromis kainomis. Tel. 8 640
39204.
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Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.
Gaminame įvairias namų, ūkinių
pastatų duris ir laiptus. Kokybę
garantuojame. Tel. 8 682 62195.

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Padavėja. Ne jaunesnė nei 20
metų. Patirtis – privalumas, tačiau galime ir apmokyti. Kreiptis
telefonu darbo valandomis 8
650 41148.
Baldų įmonei – stalius. Tel. 8 679
11884.
Vairuotojai ir nevairuojantys padėjėjai (turintys pasą) nuvairuoti
lengvuosius automobilius į Ukrainą ir Rusiją. Tel. 8 608 55933.

šaldytuvus, šaldiklius.
Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Vairuotojas, turintis C vairuotojo
kategoriją, dirbti Lietuvoje. Geras
atlyginimas, geros darbo sąlygos.
Tel. 8 685 67955.

IEŠKO DARBO

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

46 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Gali dirbti pagalbiniu prie staliaus
ir statybose. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 654 35067.

Remontuojame automobilius:
važiuokles, generatorius, starterius, smulkias kėbulo dalis. Tel. 8
670 16738.

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

UAB „KŽ gręžiniai“. Vandens
gręžiniai, geoterminis šildymas.
Sudaromi projektai, suderinami
leidimai, vandens pasai ir visi
susiję darbai. Tel.: 8 671 34094,
8 644 57097.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Greitai, pigiai ir kokybiškai mobiliuoju juostiniu gateriu (elektra
nebūtina) pjauname medieną
Jums patogioje vietoje. Tel. 8 657
57395, www.7verslai.lt

PJAUNAME AVARINIUS
MEDŽIUS
prie pat namų, elektros
laidų, kapinėse.
Tel. 8 682 08754,
girmantas.s@gmail.com
REKLAMA

Kviečia

Dėkoja

PADĖKA
Mirtis užpučia gyvenimą
kaip žvakės liepsną, tik
niekada iš atminties neištrins žmogaus
atminimo...
Nuoširdžiai dėkojame Pakuonio bendruomenei, klebonui, Pakuonio pagrindinės mokyklos bendruomenei, kaimynams, Zitai Sabulienei ir visiems kitiems
už nepaprastą dėmesį, pagalbą ir atjautimą palydint
Almantą Bovainį į amžinojo poilsio vietą.
Ačiū Jums, mielieji, už
paramą, gerumą ir nuoširdų užuojautos žodį.
Tėvai, brolis ir seserys

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Sausio 14 d. 10 val. Prienų r. sav.
kūno kultūros ir sporto centro salėje – Prienų rajono salės futbolo
čempionato varžybos.

Sausio 28 d. 11 val. Prienų sporto
arenoje – Prienų r. savivaldybės
ir „Gyvenimo“ laikraščio 2017–
2018 m. krepšinio pirmenybių
varžybos.
Sausio 13 – 14 dienomis
kviečiame į renginius,
skirtus Laisvės gynėjų
dienai paminėti

Sausio 14 d. 11 val. Prienų r. sav.
kūno kultūros ir sporto centro
salėje – Prienų r. savivaldybės
ir „Gyvenimo“ laikraščio 2017–
2018 m. krepšinio pirmenybių
varžybos.

Sausio 13 d. Laisvės gynėjų dienos minėjimas Jiezne. 10.00 val.
– Šv. Mišios Jiezno parapijos
bažnyčioje; 11.00 val. – Kinofilmas „Nepaprasta auka“ Jiezno
kultūros ir laisvalaikio centre.

Sausio 16 d. 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – „Domino“ teatro komedija „Kaip
atsikratyti draugo?“. Bilietų kaina
– 17, 15, 12, 10 Eur (priklausomai
nuo vietos salėje).

Sausio 13 d. 13 val. Pakuonio
bibliotekoje – minėjimas. Dokumentinio filmo „Laužai prie
parlamento“ peržiūra.

Sausio 18 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– lietuviškas kinofilmas „Klasės
susitikimas. Berniukai sugrįžta!“.
Bilieto kaina – 4 Eur.
Sausio 19 d. 17 val. Prienų sporto arenoje – Geriausių 2017
m. Prienų rajono savivaldybės
sportininkų pagerbimo šventė.
Prienų r. savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 50-mečio
paminėjimas.
Sausio 20 d. 10 val. Prienų r. sav.
kūno kultūros ir sporto centro
salėje – Prienų r. savivaldybės
ir „Gyvenimo“ laikraščio 2017–
2018 m. krepšinio pirmenybių
varžybos.
Sausio 21 d. 17 val. Prienų sporto
arenoje – LKL krepšinio varžybos:
Prienų-Birštono „Vytautas“ – Pasvalio „Pieno žvaigždės“.
Sausio 24 d. 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – „Knygos teatro“ spektaklis „Pakalnučių metai“. Jurgos Ivanauskaitės
literatūrinis debiutas „Pakalnučių
metai“ – atgimsta teatro scenoje.
Bilietų kaina – 5, 6, 8 Eur (priklausomai nuo vietos salėje).

Sausio 13 d. 16 val. Veiverių
Skausmo kalnelyje – Laisvės
gynėjų dienos minėjimas.
Sausio 14 d. 11 val. Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje
– Atminimo valanda, skirta Laisvės gynėjų dienai. Aktoriaus
ir režisieriaus Algirdo Latėno
poezijos skaitymai „Svietiškos
giesmės Lietuvai“.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Nuo sausio 6 d. Prienų krašto
muziejuje – dailininko Petro Lincevičiaus tapybos darbų parodos
pristatymas.
Nuo sausio 9 d. 15 val. Prienų krašto muziejuje – parodos
„Didžiojo tikslo link: Lietuvių
konferencijai Vilniuje –100“ pristatymas. Paroda skirta Lietuvių
konferencijos Vilniuje 100-mečiui. Parodos rengėja – Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarija.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Kauno
klubo „Skiaučių menas“ skiautinių paroda „Kalėdų džiaugsmai“.
Paroda veiks iki sausio 31 d.
Pakuonio bibliotekoje sausio
mėn. eksponuojama Šarūno Šarkausko tapybos darbų paroda
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Šeštadienis, sausio 13 d.

Sekmadienis, sausio 14 d.

F. T. Budrioji akis (8) 07:50 F. T.
Budrioji akis (9) 08:45 Sveikatos
ABC televitrina 09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę 10:00 Nutrūkę
nuo grandinės (35) 10:30 Pragaro katytė (11) 11:30 Gyvūnų namai
12:40 Reali mistika (9) 13:50 Vanity Fair. Visiškai slaptai (1) 14:50
22.30 val.
19.30 val. Kas žudikas? (14) 15:55 Kas žudikas? (9) 17:00 LKL čempiona„Aplink pasaulį per 80
tas. Lietkabelis – Vytautas 19:30
„Gravitacija“
dienų“
Muzikinė kaukė. Geriausieji 21:55
MANO HEROJUS Misija “Neįmanoma” 23:55 Dakaras 2018. Sa06:00 Lietuvos Respublikos him- vaitės apžvalga (1) 00:25 Dakaras 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 2018 (9) 00:55 AŠTRUS KINAS nas 06:05 Istorijos detektyvai
Premjera. Džiunglių būrys skuba į Akis 02:30 Juodasis sąrašas
06:55 Dokumentinė apybraiža
pagalbą 2 07:20 Premjera. Alvinas
„Mes nugalėjom” 07:30 Šventair patrakėliai burundukai 1 07:30 06:00 Moterų balsas 06:40 „Ge- dienio mintys 08:00 Gimtoji žemė
Premjera. Detektyvė Miretė 07:45 riausios nardymo vietos“ 07:05 08:30 Ryto suktinis su Zita KelPremjera. Džeronimas 3 08:10 Programa 07:09 TV parduotuvė mickaite 09:00 Brolių Grimų paKarinės paslaptys 09:00 Labas 07:25 „Žemynų raida. Australija“. sakos 10:00 Gustavo encikloperytas, Lietuva 09:30 Žinios 09:35 08:25 Karo ir pokario vaikai 09:00 dija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio
Labas rytas, Lietuva 10:30 Žinios „Skinsiu raudoną rožę“ 09:30 vaikai 11:25 Mūsų gyvūnai 11:50
10:35 Labas rytas, Lietuva 11:30 „Vantos lapas“ 10:00 „Kaip užau- Pasaulio dokumentika. Premjera.
Žinios 11:35 Labas rytas, Lietuva ginti planetą. Gyvybė iš šviesos“ Atšiaurioji Kanada 12:45 Pasau12:00 Lietuvos laisvės gynėjų die- 11:00 „Detektyvas Morsas“ (3/2) lio dokumentika. Premjera. Įstanai 12:15 Pasaulio dokumentika. 13:00 „Vera.Karo veteranas“ (2/4) biausios Indonezijos salos 13:40
Premjera. Žemyno išvaduotojas. 15:00 „Geriausios nardymo vietos“ Puaro 15:15 Laisvės vėliavnešiai
Jonas Paulius II ir komunizmo žlu- 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 Ma- 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į
gimas 13:55 Ekskursantė 15:45 no Europos Parlamentas (6) 16:50 gestų kalbą) 16:00 Auksinis proŽinios. Orai (su vertimu į gestų „Pražūtingi smaragdai“ (26) 18:00 tas 17:15 Klausimėlis.lt. 17:30
kalbą) 16:00 Sveikinimų koncertas Žinios 18:27 Orai 18:30 „4 kampai“ Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.) 19:00 Muzikiniai sveikinimai 20:00 17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00
17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00 Žinios 20:22 Orai 20:25 „Gurovo Keliai. Mašinos. Žmonės 18:30
Teisė žinoti 18:30 Dokumentinė bylos. Savivalė“ (3, 4) 22:30 Ži- Pramoginė laida „Editos šou”
apybraiža „Mes nugalėjom” 19:30 nios 22:57 Orai 23:00 „Detektyvas 19:30 Savaitė 20:30 Panorama
Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” Morsas“ (3/2) 01:00 „Pražūtingi 20:52 Sportas 20:57 Orai 21:00
ir „Jėga” 20:30 Panorama 20:52 smaragdai“ (1, 2) 02:40 „Vera. Premjera. Žmonės, kurie sukūrė
Sportas 20:57 Orai 21:00 Para- Karo veteranas“ (2/4) 04:10 „Ge- Lietuvą. 21:55 Mano geriausio
mos Ukrainai koncertas „Kartu iki riausios nardymo vietos“ 04:30 draugo vestuvės 23:40 Drakono
pergalės” 23:00 Nemiegantys Si- „Detektyvas Morsas“ (3/2)
širdis 01:20 Pasaulio dokumenatle 00:45 Dokumentinė apybraiža
tika. Atšiaurioji Kanada 02:15 Pa„Mes nugalėjom” 01:35 Pasaulio
saulio dokumentika. Įstabiausios
dokumentika 03:10 Teisė žinoti
06:15 Televitrina 06:30 Ledo Indonezijos salos 03:10 Savaitė
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės.
kelias 07:30 Return to the wild 04:05 Paramos Ukrainai koncer04:00 Karinės paslaptys 04:45
08:30 Ekstremali žvejyba 09:00 tas „Kartu iki pergalės”
Auksinis protas
Vienam gale kablys 09:30 Statybų gidas 10:00 Karys lenktyni- 06:30 Madagaskaro pingvinai (39)
06:30 Madagaskaro pingvinai (38) ninkas 10:30 Lietuvos mokyklų 06:55 Tomas ir Džeris (7) 07:20
06:55 Tomas ir Džeris (6) 07:20 žaidynės 11:00 Išlikimas 12:00 “Nickelodeon” valanda. Ančiukai
“Nickelodeon” valanda. Ančiukai Jokių kliūčių! 13:00 Return to the Duoniukai (20) 07:45 Kung Fu
Duoniukai (19) 07:45 Kung Fu wild 14:00 Žygis per Himalajus Panda (14) 08:10 Keista šeimyPanda (13) 08:10 Keista šeimy- 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš peties nėlė (15) 08:35 Tomo ir Džerio panėlė (14) 08:35 Tomo ir Džerio 17:00 Sandėlių karai 17:30 San- sakos (8) 09:00 Peliukas Stiuartas
pasakos (7) 09:00 Peliukas Stiu- dėlių karai 18:00 Lietuvos talentai Litlis (12) 09:30 Tinginių miestelis
artas Litlis (11) 09:30 Tinginių 21:00 Dainų dvikova 21:30 TV3 (59) 10:00 KINO PUSRYČIAI Laumiestelis (58) 10:00 KINO PUS- žinios 22:20 TV3 sportas 22:25 kiniai nuotykiai 11:45 Trys nindzės
RYČIAI Varliaveidis Fredis 11:40 TV3 orai 22:30 Naša Raša 23:00 sugrįžta 13:35 Pričiupom! (13)
Kapitonas Zumas 13:25 Nelydimi Abraomas Linkolnas. Vampyrų 14:05 Vaikai šėlsta (7) 14:35 Jis
nepilnamečiai 15:15 Pričiupom! medžiotojas 01:05 Hanibalas. sako “Taip!” 16:40 Ne vienas ke(12) 15:45 Nuogas ginklas 2 1/2. Pradžia 03:05 Iš peties
lyje 17:20 Teleloto 18:30 Žinios
Baimės kvapas 17:30 Bus visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 SUPERKINAS
Debesuota, numatoma mėsos
kukulių kruša 2 21:20 Įsivaizduok
tai 23:25 Laukinės aistros 01:25
Snaiperis

06:15 Televitrina 06:30 Aladinas
07:00 Legenda apie Korą 07:30
Transformeriai. Maskuotės meistrai 08:00 Aladinas 08:30 Superekspertai 09:00 Virtuvės istorijos 09:30 Gardu Gardu 10:00
Svajonių ūkis 10:30 Heida 12:45
Meilė keliauja laiku. Safyrė 15:05
Oskaras 17:15 Ekstrasensai detektyvai 18:30 TV3 žinios 19:15
TV3 sportas 19:20 TV3 orai 19:25
Eurojackpot 19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS KINO TEATRAS.
Aplink pasaulį per 80 dienų 21:55
PREMJERA. Sensacija 00:25 Ką
radau, tas mano 02:10 Amerikietiškas pyragas
06:00 F. T. Budrioji akis (7) 06:55

19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
Lietuvos balsas. Superfinalas
06:00 Lietuvos Respublikos him- 22:30 Gravitacija 00:15 Baubas
nas 06:05 Duokim garo! 07:35 01:55 Įsivaizduok tai
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. HD
(subtitruota, kart.) 08:05 Misija. Vilnija. 08:30 Maistas ir aistros 09:00 06:15 Televitrina 06:30 Aladinas
Pažvelk į profesiją kitaip 09:30 07:00 Legenda apie Korą 07:30
Mokslo sriuba 10:00 Lietuvos Transformeriai. Maskuotės meislaisvės gynėjų dienai. Iškilmingas trai 08:00 Aladinas 08:30 SimpsoLaisvės gynėjų dienos minėjimas nai 09:00 Simpsonai 09:30 Penkių
ir Laisvės premijos įteikimo cere- žvaigždučių būstas 10:00 Pasaumonija LR Seimo Kovo 11-osios lis pagal moteris 10:30 Svajonių
Akto salėje. 11:30 Janis Balodis, sodai 11:30 Kaubojės ir angelai
Goda Dapšytė. Barikados. Lie- 13:15 Nimės sala 15:10 Johatuvos nacionalinio dramos teatro nos paslaptis 16:55 Ekstrasensai
spektaklis. 14:20 Rūta žalioji 16:00 detektyvai 18:00 Raudonas kiliEuromaxx 16:35 Klauskite daktaro mas 18:30 TV3 žinios 19:20 TV3
17:30 Lietuvos laisvės gynėjų die- sportas 19:25 TV3 orai 19:30 X
nai 18:40 Prisikėlimo ekspresas – Faktorius 22:30 VAKARO KINO
šimtmečio veidai 19:25 Čaplinas. TEATRAS. Auklė nakčiai 00:05
Kaip atsirado Čarlis 20:30 Stambiu Išgelbėti poną Benksą 02:30
planu 21:15 Pasaulio vyrų rankinio Sensacija
čempionato atrankos rungtynės.
Lietuva – Gruzija. HD. 22:45 Iki
pabaigos (ir dar šiek tiek) 23:40 06:00 “Ultimate Strongman” galiūMeškutės Nidos nuotykiai 00:00 nų turnyras 07:35 F. T. Budrioji akis
Dabar pasaulyje 00:30 Europos (10) 08:30 Tauro ragas 09:00 Gakinas. Brukner byla
liūnų čempionų lyga 10:00 Nutrū-

kę nuo grandinės (36) 10:30 Pragaro katytė (12) 11:30 Amazonės
brazilinės ūdros 12:40 Vandenyno
paslaptys su Džefu Korvinu (55)
13:10 Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu (56) 13:40 Sveikinimai 16:00 Policijos akademija (15) 17:00 LKL čempionatas.
Dzūkija - Nevėžis 19:30 Sėkmės
džentelmenai 21:15 Juodasis sąrašas (7) 22:10 Gyvi numirėliai (4)
23:20 Dakaras 2018 (10) 23:50
Misija “Neįmanoma” 01:35 Ekstrasensų mūšis (11)
05:25 „Jaunikliai“ 07:05 Programa 07:09 TV parduotuvė 07:25
„Kaip užauginti planetą. Gėlių
galia“ 08:30 „Geriausios nardymo vietos“ 09:00 „Kaip užauginti
planetą. Varžovas“ 10:00 Mano
Europos Parlamentas (6) 10:30
„Gurovo bylos. Savivalė“ (1, 2)
12:40 „Namas su lelijomis“ (9,
10) 15:00 „Geriausios nardymo
vietos“ (1, 2) 16:00 Žinios 16:18
Orai 16:20 „Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu“ 16:50 „Pražūtingi smaragdai“ (27) 18:00 Žinios
18:27 Orai 18:30 Mano Europos
Parlamentas (6) 19:00 „Juodosios katės“ (1) 20:00 Žinios 20:22
Orai 20:25 „Juodosios katės“ (2)
21:30 „24/7“ 22:30 Žinios 22:57
Orai 23:00 „Deimantų medžiotojai“ (1/3, 1/4) 01:10 „Gurovo
bylos. Trys dienos“ (3,4) 02:55
„Žemynų raida. Australija“ 03:45
„Kaip užauginti planetą. Gyvybė
iš šviesos“ 04:35 „Kaip užauginti
planetą. Gėlių galia“.
06:15 Televitrina 06:30 Ledo kelias 07:30 Atgal į gamtą 08:30
Ekstremali žvejyba 09:00 Gyvūnų
manija 09:30 Vienam gale kablys
10:00 Praeities žvalgas 10:30
Savaitė su Kauno „Žalgiriu“ 11:00
Išlikimas 12:00 Jokių kliūčių! 13:00
Atgal į gamtą 14:00 Žygis palei Nilą 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių karai 17:30
Sandėlių karai 18:00 Elementaru
19:00 Kodas L.O.B.I.A.I.: Paslapčių knyga 21:30 TV3 žinios 22:20
TV3 sportas 22:25 TV3 orai 22:30
Daktaras Hausas 23:30 Kvailiausi
pasaulio nutrūktgalviai

Pirmadienis, sausio 15 d.

Antradienis, sausio 16 d.

09:35 Tokia tarnyba (30) 10:30
Sudužusių žibintų gatvės (4)
11:35 Nepataisomi (14) 12:40 Teisingumo agentai (16) 13:40 Prokurorų patikrinimas (356) 14:50
Muchtaro sugrįžimas (711) 15:55
Tokia tarnyba (31) 16:55 Sudužusių žibintų gatvės (5) 18:00 Info
22.30 val.
21.00 val. diena 18:25 Teisingumo agentai (17) 19:30 Nepataisomi (15)
20:30 Farai 21:00 Lošėjas 23:05
„Gili aistros jūra“
„Lošėjas“
Dakaras 2018 (11) 23:35 Akis
01:15 Gyvi numirėliai (4) 02:15
Reali mistika (9) 03:05 Vanity Fair.
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos Visiškai slaptai (1)
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 LaRespublikos himnas 06:05 Labas
bas rytas, Lietuva 09:05 Senis
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05
05:15 „Albanas“ (4/12) 06:00 „Ge10:05 Štutgarto kriminalinė poŠtutgarto kriminalinė policija 1
riausios nardymo vietos“. 06:25
licija 1 10:55 Detektyvas Mon10:55 Detektyvas Monkas 7 11:40
Programa 06:29 TV parduotuvė
kas 7 11:40 Savaitė 12:40 TV
Beatos virtuvė 12:40 TV žaidimas
06:45 Mano Europos Parlamenžaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite
tas 07:15 „24/7“ 08:15 „ĮspūdinKlauskite daktaro 14:00 Žinios
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba
giausi gamtos reiškiniai“ 09:20
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00
diena, Lietuva 15:00 Žinios 15:10
„Likimo melodija“ (53) 10:25 „GuŽinios 15:10 Laba diena, Lietuva
Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios
rovo bylos 5. Savivalė“ (17) 11:30
16:00 Žinios 16:15 Laba diena,
16:15 Laba diena, Lietuva 16:30
„Delta“ (1/15) 12:35 „Juodosios
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
Premjera. Seserys 17:30 Žinios
katės“ (10) 13:40 TV parduotu17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
(su vertimu į gestų k.) 17:55 Sporvė 13:55 „Baltoji strėlė“ (6) 15:00
17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00
tas 17:58 Orai 18:00 TV žaidimas
„Bitininkas“ (1/24) 16:00 ReporteTV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite
ris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (83)
Klauskite daktaro 19:30 Gimę tą
daktaro 19:30 Emigrantai 20:25
18:00 Reporteris 18:40 Lietuva
pačią dieną 20:25 Loterija „Keno
Loterija „Keno Loto” 20:30 Patiesiogiai 18:47 Orai 18:50 „BitiLoto” 20:30 Panorama 21:05 Dėnorama 21:05 Dėmesio centre
ninkas“ (1/28) 20:00 Reporteris
mesio centre 21:20 Sportas 21:25
21:20 Sportas 21:25 Orai 21:29
20:27 Orai 20:30 Patriotai 21:30
Orai 21:29 Loterija „Jėga” 21:30
Loterija „Jėga” 21:30 Nacionalinė
„Karo merginos“ (1/10) 22:30
LRT forumas 22:25 Premjera. Isekspedicija 22:30 Istorijos detekReporteris 23:15 Lietuva tiesiotorijos perimetrai. 23:15 Premjera.
tyvai. 23:20 Valdžios tvirtovė 01:20
giai 23:42 Orai 23:45 „Juodosios
Kolekcija 00:15 Premjera. DetekLRT radijo žinios 01:30 Klausimėkatės“ (6) 00:45 „Deimantų metyvas Monkas 8 01:00 LRT radijo
lis.lt. HD (kart.) 02:00 LRT radijo
džiotojai“ (1/6) 01:45 „Geriausios
žinios 01:05 Gimę tą pačią dieną
žinios 02:05 Klauskite daktaro
nardymo vietos“ 02:15 „Moterų
02:00 LRT radijo žinios 02:05
03:00 LRT radijo žinios 03:05 Isdaktaras“ (2/55) 03:00 „Albanas“
Klauskite daktaro 03:00 LRT raditorijos perimetrai 04:00 LRT radijo
(4/12) 03:45 „Bitininkas“ (1/6)
jo žinios 03:05 Beatos virtuvė
žinios 04:05 Emigrantai
04:30 „Rojus“ (62)

06:35 Didysis žvejys (1) 07:00
Madagaskaro pingvinai (1) 07:30
Tomas ir Džeris (8) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (10) 08:50
Volkeris, Teksaso reindžeris (11)
09:50 24 valandos 10:35 Yra,
kaip yra 11:40 24 valandos 12:30
Bus visko 13:25 Rožių karas (71)
14:25 Dvi širdys (459) 14:55 Dvi
širdys (460) 15:25 Dvi širdys (461)
15:55 Dvi širdys (462) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 24 valandos 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00
Meilė gydo (53) 20:30 Nuo... Iki...
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS
Nindzė žudikas 00:20 Kortų na06:00 Lietuvos Respublikos him- melis (1) 01:20 Vampyro dienonas 06:05 LRT OPUS ORE. raščiai (14) 02:05 Gravitacija
Grupė „Garbanotas Bosistas”
07:00 Mokslo sriuba 07:30 Kultūrų kryžkelė 08:30 Krikščionio 06:10 Televitrina 06:25 Kempiniužodis 08:45 Kelias 09:00 Euro- kas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
maxx. 09:30 Premjera. Padirbta, 07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
vogta – parduota! 10:00 ARTS21 2 08:25 Pasmerkti 2 08:55 Meilės
10:30 Pradėk nuo savęs 11:00 sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00
Septynios Kauno dienos. 11:30 Miestas ar kaimas 13:00 KempiDurys atsidaro 12:00 Kultmisijos niukas Plačiakelnis 13:30 Simp12:45 ARTi 13:00 Linija, spalva, sonai 14:00 Simpsonai 14:30
forma 13:30 Stop juosta 14:00 Pažadėtoji 15:00 Pažadėtoji
Legendos 14:45 Šventadienio 15:30 Pažadėtoji 16:00 Pažadėmintys 15:15 Vienuolynų kelias toji 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3
Lietuvoje 15:50 Stilius 16:50 Pa- žinios 19:20 TV3 sportas 19:25
saulio vyrų rankinio čempionato TV3 orai 19:30 Bruto ir Neto 20:00
atrankos rungtynės. Lietuva – La- Miestas ar kaimas 21:00 Moterys
tvija. 18:30 Nes man tai rūpi 19:15 meluoja geriau 21:30 TV3 vakaro
Martyno Liuterio gyvenimas 19:30 žinios 22:15 TV3 sportas 22:25
Amerikos peliukai. Nakties Siau- TV3 orai 22:30 Kobra 11 23:35
būno paslaptis 20:45 Meškutės Gaudynės 00:30 Kaulai 01:30
Nidos nuotykiai. Meškutė 21:00 Kaip išsisukt įvykdžius žmogžuSkambantys pasauliai su Nome- dystę 02:20 Specialioji jūrų policida Kazlaus 21:50 „Ant rubežiaus” jos tarnyba 03:10 Amerikiečiai
23:40 Anapus čia ir dabar 00:25
Dabar pasaulyje 00:55 Kelias į
namus 01:30 Kultmisijos 02:15 06:40 F. T. Budrioji akis (11) 07:35
Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio Prokurorų patikrinimas (355)
veidai 03:00 Stambiu planu
08:35 Muchtaro sugrįžimas (710)

06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Karys lenktynininkas 09:30 CSI kriminalistai
10:30 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 11:00 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 11:30 CSI
elektroninių nusikaltimų skyrius
12:30 Kastlas 13:30 Rezidentai
14:00 6 kadrai 14:30 Televitrina
15:00 Kaulai 16:00 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 17:00
Kastlas 17:55 CSI kriminalistai
18:55 Kobra 11 19:55 Rezidentai 20:30 Rezidentai 21:00 Naša
Raša 21:30 Naša Raša 22:00
Farai 23:00 Pasiuntiniai 00:50
Kobra 11 01:45 Daktaras Hausas 02:35 Kaip aš susipažinau
su jūsų mama
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Vaizdo klipų konkurso
„KlipVid 2018” apdovanojimai.
07:10 Poezija 07:15 Grizis ir lemingai 07:25 Lesė 07:50 Stop
juosta 08:20 Atspindžiai 08:50
Kaip atsiranda daiktai 6 09:15
Labas rytas, Lietuva. 12:00 DW
naujienos rusų kalba. 12:10 Durys
atsidaro 12:40 Amerikos peliukai.
Nakties Siaubūno paslaptis 13:55
Koncertas „In memoriam Sausio
13-osios aukoms”. Transliacija
iš Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios.
15:15 Riteris Rūdžius 15:30
Drakoniukas Kokosas 1 15:40
Lesė 16:05 Kaip atsiranda daiktai 6 16:30 Laba diena, Lietuva.
18:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. 18:30 Kelias į namus 19:00
ARTS21 19:35 Premjera. Dangaus vardu 13 20:25 Prokurorai 21:15 Ukraina. Gilus randas
22:10 Automobilių plovykla 23:45
DW naujienos rusų kalba. 00:00
Dabar pasaulyje

06:35 Didysis žvejys (2) 07:00
Madagaskaro pingvinai (2) 07:30
Tomas ir Džeris (9) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (12) 08:50
Volkeris, Teksaso reindžeris (13)
09:50 24 valandos 10:35 Yra,
kaip yra 11:40 24 valandos 12:40
Nuo... Iki... 13:25 Rožių karas
(72) 14:25 Dvi širdys (463) 14:55
Dvi širdys (464) 15:25 Dvi širdys
(465) 15:55 Dvi širdys (466) 16:30
Labas vakaras, Lietuva 17:35
Yra, kaip yra 18:30 Žinios 19:25
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2
20:00 Meilė gydo (54) 20:30 Kitu
kampu 21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKARO
SEANSAS Kruvinas deimantas
01:10 Vampyro dienoraščiai (15)
02:00 Nindzė žudikas
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
3 08:25 Pasmerkti 3 08:55 Meilės
sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00
Bruto ir Neto 12:30 Moterys meluoja geriau 13:00 Kempiniukas
Plačiakelnis 13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji 15:30 Pažadėtoji
16:00 Pažadėtoji 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:20 TV3
sportas 19:25 TV3 orai 19:30 Bruto ir Neto 20:00 Prieš srovę 21:00
Moterys meluoja geriau 21:30 TV3
vakaro žinios 22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai 22:30 VAKARO
KINO TEATRAS. Gili aistros jūra
00:35 Kaulai 01:30 Kaip išsisukt
įvykdžius žmogžudystę 02:20
Specialioji jūrų policijos tarnyba
03:10 Amerikiečiai

Prokurorų patikrinimas (356) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (711) 09:35
Tokia tarnyba (31) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (5) 11:35 Nepataisomi (15) 12:40 Teisingumo
agentai (17) 13:40 Prokurorų patikrinimas (357) 14:50 Muchtaro
sugrįžimas (712) 15:55 Tokia tarnyba (32) 16:55 Sudužusių žibintų
gatvės (6) 18:00 Info diena 18:25
Teisingumo agentai (18) 19:30
Nepataisomi (16) 20:30 Farai
21:00 Apsuptyje 23:00 Dakaras
2018 (12) 23:30 Lošėjas 01:25
Juodasis sąrašas (4) 02:10 Juodasis sąrašas (7) 02:55 Pragaro
katytė (11)
05:15 „Albanas“ (4/13) 06:00 „Geriausios nardymo vietos“ 06:25
Programa 06:29 TV parduotuvė
06:45 „Vantos lapas“ 07:15 Patriotai 08:15 „Sparnuočių gyvenimas.
Skraidyti ar neskraidyti“ 09:20 „Likimo melodija“ (54) 10:25 „Gurovo
bylos 5. Savivalė“ (18) 11:30 „Delta“ (1/16) 12:35 „Juodosios katės“
(11) 13:40 TV parduotuvė 13:55
„Baltoji strėlė“ (7) 15:00 „Bitininkas“ (1/25) 16:00 Reporteris 16:47
Orai 16:50 „Rojus“ (84) 18:00
Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 „Bitininkas“
(1/29) 20:00 Reporteris 20:27 Orai
20:30 Patriotai 21:30 „Karo merginos“ (1/11) 22:30 Reporteris 23:15
Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45
Mano Europos Parlamentas 00:15
„Juodosios katės“ (7) 01:15 „Deimantų medžiotojai“ (1/7) 02:15
„Moterų daktaras“ (2/56) 03:00
„Albanas“ (4/13) 03:45 „Bitininkas“
(1/7) 04:30 „Rojus“ (63)
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Gyvūnų manija 09:30 CSI kriminalistai 10:30
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 11:00 Kaip aš susipažinau su
jūsų mama 11:30 CSI elektroninių
nusikaltimų skyrius 12:30 Kastlas
13:30 Rezidentai 14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai
16:00 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 17:00 Kastlas 17:55
CSI kriminalistai 18:55 Kobra 11
19:55 Rezidentai 20:30 Rezidentai 21:00 Naša Raša 21:30 Naša
Raša 22:00 Eurolygos rungtynės.
Bambergo „Brose“ - Kauno „Žalgiris“ 23:55 Aukščiausia pavara
01:00 Kobra 11 01:55 Daktaras
Hausas 02:45 Kaip aš susipažinau su jūsų mama

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV
tarptautinis festivalis„Bliuzo naktys 2017” 07:10 Drakoniukas Kokosas 1 07:25 Lesė 07:50 Kelias
į namus. 08:20 Septynios Kauno
dienos. 08:50 Kaip atsiranda daiktai 6 09:15 Labas rytas, Lietuva.
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Euromaxx. 12:40 Prokurorai 13:30 Nes man tai rūpi 14:20
Ukraina. Gilus randas 15:15 Riteris Rūdžius 15:30 Drakoniukas
Kokosas 1 15:40 Lesė 16:05 Kaip
atsiranda daiktai 6 16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00 Misija 18:30
Atspindžiai 19:00 FIBA krepšinio čempionų lyga. Utenos „Juventus” – Krasnojarsko „Enisey”
21:00 Premjera. Popiežius prieš
Hitlerį 22:30 Antradienio detektyvas. Premjera. Šerlokas 4 00:00
06:40 F. T. Budrioji akis (12) 07:35 DW naujienos rusų kalba
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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21.00 val.
„Poseidonas“

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2 10:55 Detektyvas Monkas
7 11:40 Emigrantai 12:40 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05
Klauskite daktaro 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Premjera. Seserys 17:30 Žinios
(su vertimu į gestų k.) 17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite
daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25
Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas 21:25 Orai 21:29
Loterija „Jėga” 21:30 Auksinis
protas 22:50 Klausimėlis.lt. 23:20
Valdžios tvirtovė 01:20 LRT radijo
žinios 01:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 02:00 LRT radijo žinios 02:05
Klauskite daktaro
06:35 Didysis žvejys (3) 07:00
Madagaskaro pingvinai (3) 07:30
Tomas ir Džeris (10) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (14) 08:50
Volkeris, Teksaso reindžeris (15)
09:50 24 valandos 10:35 Yra,
kaip yra 11:40 Yra, kaip yra 12:35
Anapus nežinomybės 13:25 Rožių
karas (73) 14:25 Dvi širdys (467)
14:55 Dvi širdys (468) 15:25 Dvi
širdys (469) 15:55 Dvi širdys (470)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
KK2 20:00 Meilė gydo (55) 20:30
Moterys prieš vyrus 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Jaunatis
01:00 Vampyro dienoraščiai (16)
01:50 Kruvinas deimantas
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
3 08:25 Pasmerkti 3 08:55 Meilės
sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00
Bruto ir Neto 12:30 Moterys meluoja geriau 13:00 Kempiniukas
Plačiakelnis 13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėtoji 15:00 Pažadėtoji 15:30 Pažadėtoji 16:00 Pažadėtoji 16:30
TV Pagalba 18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas 19:25 TV3
orai 19:30 Bruto ir Neto 20:00
Gero vakaro šou 21:00 Moterys
meluoja geriau 21:30 TV3 vakaro
žinios 22:15 TV3 sportas 22:20
TV3 orai 22:25 Viking Lotto 22:30
VAKARO KINO TEATRAS. Juodoji jūra 00:55 Kaulai 01:45 Kaip
išsisukt įvykdžius žmogžudystę
02:35 Specialioji jūrų policijos tarnyba 03:25 Amerikiečiai
06:40 F. T. Budrioji akis (13) 07:35
Prokurorų patikrinimas (357) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (712) 09:35
Tokia tarnyba (32) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (6) 11:35 Nepataisomi (16) 12:40 Teisingumo

agentai (18) 13:40 Prokurorų patikrinimas (358) 14:50 Muchtaro
sugrįžimas (713) 15:55 Tokia tarnyba (33) 16:55 Sudužusių žibintų
gatvės (7) 18:00 Info diena 18:25
Teisingumo agentai (19) 19:30
Stoties policija (9) 20:30 Farai
21:00 Poseidonas 22:50 Dakaras
2018 (13) 23:20 Apsuptyje 01:15
Juodasis sąrašas (5) 02:00 Pragaro katytė (12)
05:15 „Albanas“ (4/14) 06:00 „Geriausios nardymo vietos“. 06:25
Programa 06:29 TV parduotuvė
06:45 „Skinsiu raudoną rožę“
07:15 Patriotai 08:15 „Sparnuočių gyvenimas. Skrydžių virtuozai“
09:20 „Likimo melodija“ (55) 10:25
„Gurovo bylos 5. Savivalė“ (19)
11:30 „Delta“ (1/17) 12:35 „Juodosios katės“ (12) 13:40 TV parduotuvė 13:55 „Baltoji strėlė“ (8) 15:00
„Bitininkas“ (1/26) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (85)
18:00 Reporteris 18:40 Lietuva
tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 „Bitininkas“ (1/30) 20:00 Reporteris
20:27 Orai 20:30 Patriotai 21:30
„Karo merginos“ (1/12) 22:30
Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 „Juodosios
katės“ (8) 00:45 „Deimantų medžiotojai“ (1/8) 01:45 „Geriausios
nardymo vietos“ 02:15 „Moterų
daktaras“ (2/57) 03:00 „Albanas“
(4/14) 03:45 „Bitininkas“ (1/8)
04:30 „Rojus“ (64)
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Savaitė su
Kauno „Žalgiriu“ 09:30 CSI kriminalistai 10:30 Kaip aš susipažinau
su jūsų mama 11:00 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 11:30 CSI
elektroninių nusikaltimų skyrius
12:30 Kastlas 13:30 Rezidentai
14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai 16:00 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 17:00
Kastlas 17:55 CSI kriminalistai
18:55 Kobra 11 19:55 Rezidentai 20:30 Rezidentai 21:00 Naša Raša 21:30 Europos taurės
krepšinio rungtynės. Turino „Fiat“
– Vilniaus „Lietuvos Rytas“ 22:25
Rungtynių pertraukoje - „Kartu
mes - komanda“ 22:35 Europos
taurės krepšinio rungtynės. Turino
„Fiat“ – Vilniaus „Lietuvos Rytas“
23:30 Aukščiausia pavara 00:45
Kobra 11 01:45 Daktaras Hausas 02:35 Kaip aš susipažinau su
jūsų mama
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. „Vilnius Jazz 2015”. 07:00 Riteris Rūdžius 07:10 Drakoniukas
Kokosas 1 07:25 Lesė 07:50 Pradėk nuo savęs 08:20 Nacionalinis
turtas. 08:50 Kaip atsiranda daiktai 6 09:15 Labas rytas, Lietuva.
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Padirbta, vogta – parduota! 12:40 Stilius 13:40 Popiežius
prieš Hitlerį 5:15 Premjera. Grizis
ir lemingai 15:25 Peliukas Lukas
15:40 Lesė 16:05 Kaip atsiranda daiktai 6 16:30 Laba diena,
Lietuva. 18:00 Kultūrų kryžkelė
18:30 Septynios Kauno dienos
19:00 FIBA krepšinio čempionų
lyga. „Gaziantep” – Klaipėdos
„Neptūnas” 21:00 Mokslo sriuba
21:20 Premjera. Hablo kosminis
teleskopas. Misija – Visata 22:10
Elito kinas. Antrininkas 23:45 DW
naujienos rusų kalba

Ketvirtadienis, sausio 18 d.

22.30 val.
„Amerikietiškas pyragas 2“

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05
Štutgarto kriminalinė policija 2
10:55 Detektyvas Monkas 7 11:40
Gyvenimas 12:40 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba
diena, Lietuva 16:30 Premjera.
Seserys 17:30 Žinios (su vertimu
į gestų k.) 17:55 Sportas 17:58
Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas 20:25
Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:05 Dėmesio centre 21:20
Sportas 21:25 Orai 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės” 22:30 Dviračio žinios
23:00 Laiptai į dangų. Rytojaus ilgesys 00:35 Klausimėlis.lt. 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Specialus
tyrimas 02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
06:35 Didysis žvejys (4) 07:00
Madagaskaro pingvinai (4) 07:30
Tomas ir Džeris (11) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (16) 08:50
Volkeris, Teksaso reindžeris (17)
09:50 24 valandos 10:35 Yra,
kaip yra 11:40 Yra, kaip yra 12:35
KK2 13:00 KK2 13:25 Rožių karas
(74) 14:25 Dvi širdys (471) 14:55
Dvi širdys (472) 15:25 Dvi širdys
(473) 15:55 Dvi širdys (474) 16:30
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra,
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00
Valanda su Rūta 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Žaidėjas
00:15 Kortų namelis (2) 01:15
Vampyro dienoraščiai (17) 02:00
Alchemija. Švietimo amžius 02:25
RETROSPEKTYVA
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
3 08:25 Pasmerkti 3 08:55 Meilės
sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00
Bruto ir Neto 12:30 Moterys meluoja geriau 13:00 Kempiniukas
Plačiakelnis 13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėtoji 15:00 Pažadėtoji 15:30 Pažadėtoji 16:00 Pažadėtoji 16:30 TV
Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:20
TV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30
Bruto ir Neto 20:00 Farai 21:00
Moterys meluoja geriau 21:30 TV3
vakaro žinios 22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai 22:30 VAKARO
KINO TEATRAS. Amerikietiškas
pyragas 2 00:35 Kaulai 01:35 Kaip
išsisukt įvykdžius žmogžudystę
02:25 Specialioji jūrų policijos tarnyba 03:15 Amerikiečiai
06:40 F. T. Budrioji akis (14) 07:35
Prokurorų patikrinimas (358) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (713) 09:35
Tokia tarnyba (33) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (7) 11:35 Sto-

ties policija (9) 12:40 Teisingumo
agentai (19) 13:40 Prokurorų patikrinimas (359) 14:50 Muchtaro
sugrįžimas (714) 15:55 Tokia tarnyba (34) 16:55 Sudužusių žibintų
gatvės (8) 18:00 Info diena 18:25
Teisingumo agentai (20) 19:30
Stoties policija (10) 20:30 Savaitės
kriminalai 21:00 Čempionas 3. Išpirkimas 22:55 Dakaras 2018 (14)
23:25 Poseidonas 01:10 Juodasis
sąrašas (6) 01:55 Savaitės kriminalai 02:20 Šlymano įpėdiniai. Vokiečių Hanzos iškilimas
05:15 „Albanas“ (4/15) 06:00 „Geriausios nardymo vietos“ 06:25
Programa 06:29 TV parduotuvė
06:45 Karo ir pokario vaikai 07:15
Patriotai 08:15 „Sparnuočių gyvenimas. Nepasotinamieji“. 09:20
„Likimo melodija“ (56) 10:25 „Gurovo bylos 5. Savivalė“ (20) 11:30
„Delta“ (1/18) 12:35 „Gluchariovas“ (1/31) 13:40 TV parduotuvė
13:55 „Baltoji strėlė“ (9) 15:00
„Bitininkas“ (1/27) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (86)
18:00 Reporteris 18:40 Lietuva
tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 „Bitininkas“ (1/31) 20:00 Reporteris
20:27 Orai 20:30 Patriotai 21:30
„Karo merginos“ (1/13) 22:30 Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai 23:45 „Gurovo bylos
5. Savivalė“ (19; 20) 01:45 „Geriausios nardymo vietos“ 02:15
„Moterų daktaras“ (2/58) 03:00
„Albanas“ (4/15) 03:45 „Bitininkas“
(1/9) 04:30 „Rojus“ (65)
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Vienam gale kablys 09:30 CSI kriminalistai
10:30 Kaip aš susipažinau su jūsų
mama 11:00 Kaip aš susipažinau
su jūsų mama 11:30 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 12:30
Kastlas 13:30 Rezidentai 14:00
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00
Kaulai 16:00 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 17:00 Kastlas
17:55 CSI kriminalistai 18:55 Kobra 11 19:55 Rezidentai 20:30 Rezidentai 21:00 Naša Raša 21:30
Naša Raša 22:00 Eurolygos rungtynės. Kauno „Žalgiris“ - Valensijos
„Basket“ 23:55 Aukščiausia pavara 01:00 Kobra 11 01:55 Daktaras
Hausas 02:45 Kaip aš susipažinau su jūsų mama
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. „Vilnius Jazz 2015”. 07:05
Grizis ir lemingai 07:15 Peliukas
Lukas 07:25 Lesė 07:50 Linija,
spalva, forma. 08:20 Lietuva mūsų lūpose 08:50 Kaip atsiranda
daiktai 6 09:15 Labas rytas, Lietuva. 12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:10 Maistas ir aistros
12:40 Klauskite daktaro 13:35
Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai14:20 Hablo kosminis
teleskopas. Misija – Visata 15:15
Premjera. Grizis ir lemingai 15:25
Peliukas Lukas 15:40 Lesė 16:05
Kaip atsiranda daiktai 6 16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00 Kultūrų
kryžkelė 18:30 Nacionalinis turtas 19:00 Lietuva mūsų lūpose
19:35 Premjera. Dangaus vardu 13 20:30 Anapus čia ir dabar
21:15 Premjera. Martyno Liuterio
gyvenimas 21:30 Keliaukime kartu. Mykolajivas 22:00 Mano tėviškė 22:15 Streikas 23:30 Mokslo
sriuba 23:45 DW naujienos

Penktadienis, sausio 19 d.

21.00 val.
„Eliziejus“

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05
Štutgarto kriminalinė policija 2
10:55 Detektyvas Monkas 7 11:40
Stilius 12:40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Beatos
virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 20:52 Sportas
20:57 Orai 20:59 Loterija „Jėga”
21:00 Duokim garo! 22:35 Gamtos inspektoriai 23:00 Fantastiškas
penktadienis. Premjera. Drakono
širdis. Nauja pradžia 00:30 Keliai.
Mašinos. Žmonės. 01:00 LRT radijo žinios 01:05 Pokalbių laida
„Svarbios detalės”. 02:00 LRT
radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05
Mūsų gyvūnai 03:30 Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite. 04:00 LRT radijo žinios 04:05 Stilius

sugrįžimas (715) 15:55 Tokia tarnyba (35) 16:55 Sudužusių žibintų
gatvės (9) 18:00 Info diena 18:25
Teisingumo agentai (21) 19:30
Ekstrasensų mūšis (12) 21:45
Jūrų pėstininkai 23:50 Dakaras
2018 (15) 00:20 Čempionas 3.
Išpirkimas 02:00 Juodasis sąrašas
(7) 02:45 Jūrų pėstininkai
05:15 „Albanas“ (4/16) 06:00
„Pražūtingi smaragdai“ (1) 06:25
Programa 06:29 TV parduotuvė
06:40 „Geriausios nardymo vietos“ 06:45 „Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu“. Laida apie krepšinį.
Ved. Vidas Mačiulis.” 07:15 Patriotai 08:15 „Sparnuočių gyvenimas.
Plėšrūnai ir maitlesiai“ 09:20 „Likimo melodija“ (57) 10:25 „Svetimų
troškimų sūkurys“ (1) 11:30 „Delta“
(1/19) 12:35 „Gluchariovas“ (1/32)
13:40 TV parduotuvė 13:55 „Baltoji strėlė“ (10) 15:00 „Bitininkas“
(1/28) 16:00 Reporteris 16:47 Orai
16:50 „Rojus“ (87) 18:00 Reporteris 18:47 Orai 18:50 „Bitininkas“
(1/32) 20:00 Reporteris 20:27 Orai
20:30 PREMJERA. „Rasputinas“
(1; 2) 22:30 Reporteris 22:57 Orai
23:00 „Gluchariovas“ (1/35; 1/36)
01:10 „Delta“ (2/9; 2/10) 03:00
„Albanas“ (4/16) 03:45 „Bitininkas“
(1/10) 04:30 „Rojus“ (66)
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Praeities žvalgas 09:30 CSI kriminalistai 10:30
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 11:00 Kaip aš susipažinau su
jūsų mama 11:30 CSI elektroninių
nusikaltimų skyrius 12:30 Kastlas
13:30 Rezidentai 14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai
16:00 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 17:00 Kastlas 17:55
CSI kriminalistai 18:55 Kobra
11 19:55 Rezidentai 20:30 Farai 21:30 TV3 žinios 22:20 TV3
sportas 22:25 TV3 orai 22:30
Apelsinai 00:15 Naša Raša 00:45
Naša Raša 01:15 Daktaras Hausas 02:05 Kaip aš susipažinau su
jūsų mama

06:35 Didysis žvejys (5) 07:00
Madagaskaro pingvinai (5) 07:25
Tomas ir Džeris (12) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (18) 08:50
Volkeris, Teksaso reindžeris (19)
09:50 24 valandos 10:35 Yra, kaip
yra 11:40 Yra, kaip yra 12:35 KK2
13:00 KK2 13:25 Rožių karas (75)
14:25 Dvi širdys (475) 14:55 Dvi
širdys (476) 15:25 Dvi širdys (477)
15:55 Dvi širdys (478) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 24 valandos 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 KK2 penktadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS Elizie- 06:00 Lietuvos Respublikos himjus 23:05 Beverli Hilso policininkas nas 06:05 Džiazo muzikos vaka2 01:05 Žaidėjas
ras. „Vilnius Jazz 2015”. ReijsegerFraanje-Sylla (Olandija/Senegalas) 07:05 Grizis ir lemingai 07:15
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu- Peliukas Lukas 07:25 Lesė 07:50
kas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai Vienuolynų kelias Lietuvoje. 08:20
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti Pažvelk į profesiją kitaip 08:50
3 08:25 Pasmerkti 3 08:55 Meilės Kaip atsiranda daiktai 6 09:15
sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00 Labas rytas, Lietuva 12:00 DW
Bruto ir Neto 12:30 Moterys me- naujienos rusų kalba. 12:10 Stop
luoja geriau 13:00 Kempiniukas juosta. 12:40 Istorijos detektyvai.
Plačiakelnis 13:30 Simpsonai Istorinė publicistika 13:25 Stambiu
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėtoji planu 14:10 Skambantys pasauliai
15:00 Pažadėtoji 15:30 Pažadėtoji su Nomeda Kazlaus. Svečias –
16:00 Pažadėtoji 16:30 TV Pagal- pasaulinio garso trombonininkas,
ba 18:30 TV3 žinios 19:20 TV3 dirigentas ir kompozitorius Chrissportas 19:25 TV3 orai 19:30 DI- tian Lindberg (Švedija) 15:00 MaDYSIS PENKTADIENIO FILMAS. no tėviškė. 15:15 Premjera. Grizis
Nerealieji 21:50 VAKARO KINO ir lemingai 15:25 Premjera. Vakaro
TEATRAS. A komanda 00:40 Ge- pasakėlės 15:40 Lesė 16:05 Kaip
riausias egzotiškas Marigold vieš- atsiranda daiktai 6 16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00 Mokslo sriuba
butis 2 02:50 Gili aistros jūra
18:35 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai 19:35 Premjera. Dangaus
06:40 F. T. Budrioji akis (15) 07:35 vardu 13 20:30 Kultūros teismas.
Prokurorų patikrinimas (359) 08:35 21:20 Europos kinas 22:50 Kai
Muchtaro sugrįžimas (714) 09:35 solo griežia kontrabosas. AtlikėTokia tarnyba (34) 10:30 Sudužu- jai Lietuvos nacionalinis simfosių žibintų gatvės (8) 11:35 F. T. ninis orketras, solistas Donatas
Budrioji akis (11) 12:40 Teisingu- Bagurskas (kontrabosas) 00:20
mo agentai (20) 13:40 Prokurorų DW naujienos rusų kalba. 00:30
patikrinimas (360) 14:50 Muchtaro Dabar pasaulyje
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

HOROSKOPAS
Sausio 15-21 d.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

RAIMUNDAS MARKŪNAS

Stichija: Žemė
Planeta: Saturnas
Savaitės diena: šeštadienis
Akmuo: žaliasis malachitas, purpurinis
rubinas, tamsusis oniksas
Spalvos: mėlyna, pilka, ruda, juoda,
šviesiai geltona



AVINAS
(03.21-04.20)

Jūs norėtumėte naujaisiais
metais nustebinti kitus savo
idėjomis, todėl esate linkęs
skeptiškai žiūrėti į svetimus pasiūlymus. Tai gali būti klaida. Jei
jūsų siūloma kryptis pasirodys
esanti neperspektyvi, visi liksite
prie suskilusios geldos. Turėkite
galvoje, kad ir maži laimėjimai
yra vertingi ir gerbtini. Jūsų įtaka šią savaitę bus ypač didelė, jei esate gimęs per jaunatį
ar pilnatį.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Deja, pirmosiomis naujųjų metų
savaitėmis tenka taisyti klaidas,
kurių privėlėte dar senaisiais
metais, o dabar imate jausti
jų padarinius. Kartu ruoškitės
artėjančiam naujam etapui
savo gyvenime. Jūsų savijautą
labai pagerintų arba neleistų
jai pablogėti reguliarūs fiziniai
pratimai. Būkite santūresnis
bendraudamas su moterimis
- galite skaudžiai įžeisti nė pats
to nepajutęs ir tokiu būdu įsigyti priešą.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Antrąją metų savaitę jūsų laukia
galybė šansų. Jūs tik kankinsitės, negalėdamas išsirinkti vieno kelio, tačiau atsiras kažkokia
svarbi priežastis, kuri viską nulems. Nesipriešinkite susiklostančioms aplinkybėms. Jei būsite lankstus ir sumanus, ir pralaimėdamas galite išlošti.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Savaitės pradžioje turėsite gerą
progą pataisyti finansinius reikalus. Nemažai laiko pareikalaus namų rūpesčiai. Jei reikės,
nevenkite diskusijos su šeimos
nariais. Savo nuomonę galite
ir privalote apginti. Kankins ne
taip seniai praėjusių dienų ilgesys. Dar neturintiems partnerio didelė tikimybė užmegzti perspektyvią draugystę.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Jūs įsivaizduojate, kad naujaisiais metais turėtumėte imtis
tik įdomių ir malonių darbų.
Karštligiškai kabinsitės kiekvieno naujo šanso, tad būdamas
nepakankamai apdairus galite
gerokai nusivilti. Jei turite vaikų,
šią savaitę kartu praleistas laikas
bus abiems pusėms ypač malonus. Tikėkitės esminių pokyčių
profesinėje veikloje.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Šiuo metu esate paskendęs
gražiose svajonėse. Deja, tikriausiai ne kartą teks susitaikyti
su kompromisiniais sprendimais. Užsiimkite savo reikalais,
o pastovumas, kurio tikitės, ateis kiek vėliau. Susilaikykite
nuo finansinių sandėrių ar negyvybiškai būtinų pirkinių. Jūsų
planus gali radikaliai pakeisti
skambutis ar laiškas iš tolimos šalies.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Metai prasidėjo gana maloniai,
bet kai kurie įvykiai gerokai keičia jūsų iš anksto suplanuotą
programą. Nesikarščiuokite ir
nepasikliaukite emocijomis. Šituose reikaluose jums padės tik
šaltas protas ir gerai apgalvoti,
racionalūs sandėriai. Patinka
jums tai ar ne, bet kompromiso neišvengsite.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Šią savaitę ir seksis, ir norėsis
bendrauti su žmonėmis. Rašykite laiškus, skambinkite telefonu, eikite į svečius ir kvieskite
draugus pas save. Juk ne visus
per švenčių sumaištį spėjote
bent pasveikinti? Antroje savaitės pusėje galite išgirsti negražių apkalbų apie sau artimą
žmogų. Protingai pasielgsite,
jei sugebėsite nekreipti į jas
dėmesio.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Kontroliuokite savo emocijas,
ypač kai bendraujate su vyresniais ar aukštesnes pareigas einančiais žmonėmis, nekalbant jau apie savo tiesioginį
viršininką... Labai tikėtina, kad
nepalankiai susiklosčius situacijai, galite reaguoti pernelyg
jausmingai ir neadekvačiai.
Antroje savaitės pusėje gali
tekti imtis tokių klausimų, kuriuos šiaip jau būtumėt linkęs
ignoruoti.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Atsargiai! Jūsų galva ir, ko gero,
širdis yra šiek tiek apkvaitusi,
nes jus nuolat traukia tai, kas
jums netinka ar nedera. Verčiau
gėrėkitės tuo iš toli - taip mažiau nukentės ir jūsų jausmai,
ir kišenė. Aktyvūs veiksmai ir
svarbūs sprendimai šią savaitę nepatartini. Kita vertus, savo neryžtingumo aplinkiniams
neafišuokite - tai bus palaikyta
silpnumu.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Naujieji metai jums siūlo fantastiškas galimybes. Būtent to
jums reikia ir apie tai jūs svajojote. Galite tikėtis puikaus
starto. Jūs patirsite didžiulį malonumą iš to, ką darote. Tik nesistenkite visame kame būti
pirmas ir svarbiausias. Jei netolimoje praeityje elgėtės savanaudiškai ar prieš kolektyvo
interesus, šią savaitę gali išlįsti
yla iš maišo...



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Savaitės pradžią kuo daugiau
būkite vienas ir leiskite pailsėti
tiek protui, tiek kūnui. Trumpa,
bet nuožmi kova savaitės viduryje lems, ar apginsite savo
teises ir pozicijas. Naujieji metai
davė jums šansą susirinkti daugiau pliusų anksčiau už kitus.
Mokate veikti ne tik efektyviai,
bet ir efektingai. Nesikuklinkite
siekdamas padaryti įspūdį.
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Legendinis šokio spektaklis „Godos“–
Prienų kultūros centro scenoje

Popiežiaus homilija.
Silpnojo niekinimas–
velnio darbas
„Šiandien dažnai matome
mokyklose patyčias; užsipuolamas silpnesnis, dėl to, kad
jis apkūnesnis už kitus, kad
jis kitoks, kad svetimšalis ar
juodaodis. Užsipuolimai, užsipuolimai... Tai daro vaikai,
paaugliai. Ne tik Šventajame
Rašte mininčios pavydinčios
moterys, bet vaikai. Tai reiškia, kad yra mumyse kažkas
negero, kas skatina taip elgtis.
Manau, kad tai gimtosios nuodėmės pėdsakai“.
„Psichologai galbūt turi kitą paaiškinimą iš kur atsiranda noras paniekinti silpnesnįjį,
bet aš jums sakau, kad tai yra
vienas iš gimtosios nuodėmės
pėdsakų. Tai šėtono darbas,
nes šėtonas nežino kas yra
atjauta, - sakė popiežius. Kai
mes jaučiame troškimą padaryti ką nors gera, artimo meilės darbą, tuomet sakome, kad
Šventoji Dvasia mus įkvepia
tai daryti. O jei savyje pajuntame troškimą užsipulti kitą
žmogų dėl to, kad jis silpnas,
tuomet neabejokime, kad už to
slypi velnias. Užsipulti silpną
žmogų – tai velnio darbas. Tad
prašykime Viešpatį, kad mums
suteiktų atjautos malonę. Dievas yra gailestingas ir jis mums
padeda kasdieninėje gyvenimo kelionėje“
VATIKANO RADIJAS

Ir katalikai šypsosi

Vienas kunigas plovė savo
mašiną. Atvažiavo rabinas,
pasistatė savo purviną mašinėlę šalia ir išėjo. Kunigas
plauna ir galvoja: „Humanizmas vis tiek. Tiek to, aš
jam nuplausiu...“ Mato, kad
tris mėnesius neplauta ir po
purvyną važinėta ta mašina...
Paėmė, nuplovė tą mašiną,
nušveitė, jau išeina... Grįžta
atgal, tą vandenį išpylęs, žiūri
– rabinas sėdi ir kunigo mašinos duslintuvą pjauna. Sako:
– Ką tu čia darai?!
Rabinas:
– Tu mano mašiną pakrikštijai, aš tavo – apipjaustysiu!..
REKLAMA

„Kvapą gniaužiantis
reginys”, „Nėra žodžių
apibūdinti stebuklui, kurį
šįvakar matėme”. Tokiais
žodžiais po pasirodymų
užsienio scenose buvo
sutiktas Kauno šokio teatro
„Aura“ spektaklis „Godos“.

Vasario 1-oji Prienų ir Birštono gyventojams bei svečiams taip pat gali tapti neeiliniu žiemos ketvirtadieniu.
Trupė atvyksta su legendiniu
spektakliu „Godos“, kurį šoks
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre.

Moters širdies daina
Spektaklis sukurtas apmąstant ir išjaučiant mūsų protėvių kalbos žodį „godos“, kuris
šiandien jau nebenaudojamas
mūsų kasdienėje kalboje. Kuriant spektaklį buvo apklausta daugybė žmonių kavinėse,
autobusų stotelėse, universitetuose, ką jiems reiškia šis
žodis. Kiekvienas atsakymas
kažkiek skyrėsi, buvo nuspalvintas asmeniškumo, tačiau
visus atsakymus jungė tai, kad
„godos“ siejamos su praeitimi
ir tapatinamos su moterimis
bei jų svajomis.
Spektaklis sukurtas trijų
choreografių. Norvegijos kūrėjų duetas A. Ekenes ir P.
Holden „godoja“ I-ojoje spektaklio dalyje. Jų sukurtas moterų pasaulis kupinas nostalgijos ir ilgesio. Choreografėms
„godos“ – tai širdies daina. Ji
nuoširdi ir amžina. Čia susipina jautrumas, atjauta, moteriš-

ka stiprybė, sužeistos širdies
dejonė ir viltys. Moteris – tarsi
amžina „godoja“, tik kiekviena karta įpina savo istorijas.

Susipina praeitis ir
dabartis
II-ąją spektaklio dalį sukūrė Kauno šokio teatro „Aura“
vadovė, pripažinimą pelniusi
choreografė Birutė Letukaitė.
Stebėdama dabarties žmogaus
egzistenciją, prisodrintą ne tik
laimingų trumpų akimirkų,
tačiau ir nužymėtą skaudžiu
būties tuštumu, į spektaklio

choreografiją ji įpynė ir ateities vizijas.
Jose galime atpažinti save
– plaukiančius pasroviui, bandančius neatsilikti nuo mados,
„šokančius“ pagal populiariosios kultūros diktuojamą
ritmą, galiausiai nebepajėgiančius suprasti, kas esame,
kokios mūsų vertybės.
Subtiliai užsimindami apie

lietuvių mitus ir legendas, šokėjai juda raštais ir formomis, ritmu, primenančiu audimo staklių taukšėjimą. Prie
šių staklių prisėda godojantis
šiandienos žmogus, kurio išausta juosta tokia kaip gyvenimas: marga mintimis, kokie
mes esame dabar ir kokiais
tapsime rytoj.

Apkeliavo daugybę
pasaulio šalių
Šį šokio spektaklį sėkmė lydėjo nuo pat jo sukūrimo. Po
pasirodymo festivalyje „Vaidiname žemdirbiams 2016“
Rokiškyje, „Godos“ buvo
pripažintos geriausiu metų
spektakliu. Netrukus pasipylė kvietimai šokti spektaklį
užsienio teatrų ir festivalių
scenose.
Kauno šokio teatras „Aura“
su šiuo spektaklių gastroliavo
Norvegijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Turkijoje,
Vokietijoje, Indijoje, Italijoje,
Lenkijoje.
Šokio kritikų teigimu, „Godas“ galima įrašyti į pačių kūrybiškiausių „Auros“ spektaklių sąrašą.
Beje, jau keletą metų šokio
teatro „Aura“ trupė yra tarptautinė. Spektaklyje „Godos“
išvysime šokėjas ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Italijos, Kinijos,
Prancūzijos. 

Kauno šokio teatras „Aura“
Šokio spektaklis GODOS
(chor. Birutė Letukaitė, Anne Ekenes, Pia Holden)
Kada: Vasario 1 d. 18 val.
Kur: Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, Vytauto g. 35
Bilietus platina tiketa.lt ir PKLC kasa

16 PASKUTINIS PUSLAPIS
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Sausio 13 d.
ŠEŠTADIENIS
Laisvės gynėjų diena
Saulė teka 08:36
leidžiasi 16:19
Dienos ilgumas 07.43
Delčia (26 mėnulio diena)
Veronika, Dargaudas, Gilvydė, Iveta, Raimonda, Vera,
Hiliaras

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, kaupti vaisius, konservuoti
šakniavaisius.
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SAUSIO

18

Sausio 16 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 08:34
leidžiasi 16:24
Dienos ilgumas 07.50
Delčia (29 mėnulio diena)
Marcelis, Norgailas,
Norgailė
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Šio kryžiažodžio atsakymas – KELIO REMONTAI.

Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, kaupti vaisius, konservuoti
šakniavaisius.

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

Lošimas
Nr. 1296
2018-01-10

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 2, 9, 19,
28, 33, 43
Vikingo skaičius: 4

Vieno derinio laimėjimų
lentelė:
6+1 - 5 960 532,50 € (-)
6 - 484 450,50 € (-)
5+1 - 15 392,50 € (2)
5 - 264,50 € (10)

1867

: sausio 13 d. iš Varšuvos ge-

neralgubernatoriui pavaldžios
Augustavo gubernijos šiaurinių apskričių
sudaryta Suvalkų gubernija. Nuo tol Užnemunė pradėta vadinti Suvalkija.
: sausio 13 d. Sausio įvykiai:
naktį iš sausio 12-osios į
13-ąją sovietų desantininkai užėmė
Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir
televizijos komiteto pastatą. Žuvo
14 žmonių, buvo sužeisti apie 1000
žmonių.
: sausio 13 d. už įsakymą
šaudyti į komunistinės
Rytų Vokietijos piliečius, mėginusius
bėgti į Vakarus, buvęs šalies lyderis
Egonas Krencas sėdo į kalėjimą.
: sausio 14 d. Kaune Raudonojo Kryžiaus draugijos iniciatyva įsteigta 50-ies lovų ligoninė
Lietuvos kariuomenės kariams.

1991

2000

4+1 - 117,50 € (27)
4 - 7 € (287)
3+1 - 4,50 € (647)
3 - 1,50 € (4 743)
2+1 - 1,25 € (4 738)
2 - 0,75 € (33 486)
Kito tiražo prognozė:

Savaitė istorijos puslapiuose

7,6 mln. Eur

vikinglotto bilieto kaina 3 Eur
Eurojackpot bilieto kaina 4 Eur
Teleloto bilieto kaina 2 Eur

1919

(šio numerio atsakymai)
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Sausio 15 d.
PIRMADIENIS
Klaipėdos krašto diena
Saulė teka 08:35
leidžiasi 16:22
Dienos ilgumas 07.47
Delčia (28 mėnulio diena)
Paulius, Skirgaila,
Snieguolė, Meda, Povilas

Tinkamas laikas sėti:
gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.

-5
-4

-5

SAUSIO

Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

Sausio 18 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:31
leidžiasi 16:27
Dienos ilgumas 07.56
Jaunatis (1 mėnulio diena)
Gedgaudas, Jogailė,
Liberta, Jolita

13

VILNIUS

Sausio 14 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 08:35
leidžiasi 16:20
Dienos ilgumas 07.45
Delčia (27 mėnulio diena)
Feliksas, Teodozijus, Auksė,
Hilarijus, Laimis, Lilija

Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas laistyti.

Š E ŠTA D I E N I S

SAUSIO

-6

Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

Sausio 17 d.
TREČIADIENIS
Kumeliuko krikštynos,
Mėnulio nauji metai
Saulė teka 08:33
leidžiasi 16:25
Dienos ilgumas 07.52
Jaunatis (0 mėnulio diena)
Antanas, Dovainis, Vilda,
Leonilė

ORAI

0

-3

0

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS]

1460
1784
1900

: sausio 14 d. Romos po-

piežius Pijus II paskelbė
Kryžiaus žygį.
: sausio 14 d. Baigėsi Amerikos
Nepriklausomybės karas.
: sausio 15 d. (pagal senąjį kalendorių – sausio 2 d.)
pradėjo veikti pirmoji viešoji centrinė
elektrinė Lietuvoje – Kauno centrinė
elektrinė.
: sausio 15 d. Lietuvos gyventojams leista naudotis
vokišku paštu, bet laiškus rašyti buvo
galima tik vokiečių kalba ir tik į Vokietiją, Austriją, Vengriją.
: sausio 16 d. Sankt Peterburge paskelbta gedulo diena
žuvusių prie Vilniaus televizijos bokšto atminimui.
: sausio 16 d. Nikita Chruščiovas paskelbė, kad SSRS turi
100-o megatonų vandenilinę bombą.

1916
1991

1963

1969

: sausio 16 d. protestuodamas

prieš sovietų invaziją į Čekoslovakiją, Prahoje viešai susidegino studentas Janas Palachas.
: sausio 17 d. popiežius Jonas
XXIII anuliavo Kryžiuočių ordinui anksčiau suteiktas teises valdyti
užkariautas Lietuvos žemes.
: sausio 18 d. sudarytas Lenkijos ir Lietuvos didikų susitarimas, kuriuo patvirtintas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės savarankiškumas ir
Vytautas pripažintas Lietuvos didžiuoju
kunigaikščiu.
: sausio 19 d. Šilutėje įvyko Klaipėdos krašto lietuvių
suvažiavimas, kuriame nutarta prisijungti prie Didžiosios Lietuvos.
: sausio 20 d. popiežius Benediktas XV šią dieną paskelbė Lietuvių diena ir viso pasaulio katalikus pakvietė
rinkti aukas Lietuvai.

1415

1401

1923

1917

+2 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
0 KAUNO MARIOS
+2 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+1 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

37
38

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 5370 nSv/val.

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

