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Ar ne per anksti pradedame ruoštis Kalėdoms?
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Šventinis
persivalgymas:
kaip jo išvengti?

Meningokokinės infekcijos rizika padidėja žiemą
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„Laikyk raketę vietoj cigaretės“
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Renovacija keičia miesto veidą
visuomenės atstovai ir
svečiai.

Laima

Prieniškiai jau
įsitikino renovacijos
nauda

DUOBLIENĖ

Artėja didžiosios metų
šventės, kurios dažnam
iš mūsų tampa tikru
išbandymu: kaip laikytis
tradicijų ir nepersivalgyti.
Dvylika valgių, kurių
reikėtų paragauti per Kūčių
vakarienę, ne mažiau
gausus Kalėdų ir Naujųjų
metų stalas – tokį maratoną
organizmui atlaikyti
išties nelengva, kai stalai
nukraunami ne tik sveiku
maistu, bet ir saldumynais
bei riebiais patiekalais.
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Prienų KLC centre buvo
aptartas daugiabučių
namų (DGN) atnaujinimo
(modernizavimo)
programos įgyvendinimas
Prienų rajono
savivaldybėje. Renginyje
dalyvavo Prienų rajono
savivaldybės vadovai,
Savivaldybės tarybos, AB
„Šiaulių bankas“ Birštono
klientų aptarnavimo
centro, Būsto energijos
taupymo agentūros,
UAB „Renovacijos
konsultacijos“ atstovai,

Už iniciatyvumą ir aktyvumą įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo
programą buvo padėkota
Angelei Kostei Micienei.

Daugiabučių gyvenamųjų
namų (DGN) atnaujinimo
(modernizavimo)

programos
administratorius UAB
„Prienų butų ūkis“,

Lietuvoje įgyvendinama
daugiabučių namų atnaujinimo programa ne vienos Europos valstybės yra vertinama
kaip sektinas pavyzdys. Deja,
gyventojai kartais per daug
sureikšmina neigiamą patirtį
ir gąsdina ja vieni kitus, nepastebėdami esminių privalumų, kurie renovacijos atveju
matomi plika akimi tiesiogine
šio žodžio prasme.
NUKelta Į 2 p. 

„Rojaus obuoliukai“ šiemet buvo gero skonio...

SKAITYKITE 5 p. 
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Fejerverkai
gali aptemdyti
šventinį
džiaugsmą

Naujųjų metų sutikimą
sunku įsivaizduoti be
spalvingų žiemos dangų
nudažančių fejerverkų
fiestos. Tačiau būtina
atsiminti, kad neatsargiai
naudojami fejerverkai
gali ir aptemdyti šventinį
džiaugsmą.

SKAITYKITE 9 p.

Kaip išvengti
traumų žiemą?
SKAITYKITE 9 p.
REKLAMA

Kaina

0,40 €

Jurgita ir
Audrius
Šeržentai
pasitraukė iš
„Tvarkos ir
teisingumo“
partijos

Lapkričio 30 dieną vykusio
Birštono savivaldybės tarybos
posėdžio metu Tarybos narė
Jurgita Šeržentienė pateikė informaciją apie savo pasitraukimą iš „Tvarkos ir teisingumo“ partijos gretų.
„Dirbant savivaldybės
žmonių labui nėra labai svarbu, kokiai partijai ar judėjimui
priklausai. Juk viską lemia asmeninės savybės, kiekvieno
žmogaus moralinė pozicija
sprendžiamais klausimais.
Kadangi kuris laikas mano
ir Audriaus asmeniniai siekiai
ir vertybės nesutapo su partijos deklaruojamomis vertybėmis ir pozicijomis, nusprendėme išeiti.
Tikrai nesitraukiu iš koalicijos ir Tarybos. Ir toliau dirbsiu
kaip laisva Tarybos narė kartu
su konservatoriais.
O kokia bus mūsų ateitis,
parodys gyvenimas. Kol kas
nesvarstome jokių galimybių
stoti į kitą partiją“, – sakė J.
Šeržentienė. NG
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Valdantieji „valstiečiai“ ketvirtadienį atsiėmė ūkininkams
palankias mokestines pataisas, kurias ypač aštriai kritikavo
opozicija kaip galbūt naudingas ir daliai Seime dirbančių
stambiųjų ūkininkų. Prieš pietus leidęs žemdirbiams
kasmet dalį dirbamos žemės įsigijimo išlaidų atskaityti iš
žemės ūkio veiklos pajamų, Seimas po pietų persigalvojo.



Vilniaus apylinkės prokuratūra nutraukė ikiteisminį
tyrimą dėl Seimo nario Lino Balsio galimo vairavimo
esant neblaiviam, nes pareigūnams nepavyko surinkti
pakankamai jo kaltę pagrindžiančių įrodymų. Tai BNS
ketvirtadienį patvirtino Vilniaus apylinkės prokuratūros
prokuroras Egidijus Motiejūnas.

Lietuvoje surenkamų mokesčių, įskaitant ir
socialines įmokas, santykis su šalies bendruoju
vidaus produktu (BVP) per praėjusius metus
padidėjo, tačiau išliko vienas mažiausių tarp 28
Europos Sąjungos (ES) šalių, skelbia Eurostatas.



Renovacija keičia miesto veidą
ATKelta IŠ 1 p.
„Dauguma prieniškių jau
įsitikino, kad renovacija yra
pažangus procesas, nes gražėja miestas“, – kalbėjo savivaldybės meras Alvydas
Vaicekauskas. Jis pasveikino
DGN atnaujinimo (modernizavimo) programą administruojančios įmonės „Prienų
butų ūkis“ kolektyvą, kuris
yra pagrindinis „variklis“
– inicijuojantis, prižiūrintis
darbus, įveikiantis visas kliūtis. Meras išreiškė viltį, kad
po kelerių metų Prienai galės
pasidžiaugti visais renovuotais daugiabučiais ir dar labiau
išgražėjusiu miestu.
Puikiais renovacijos rezultatais džiaugėsi, už darnų darbą ir įdėtas pastangas dėkojo
ir savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas bei jo pavaduotoja Rima
Zablackienė.
UAB „Prienų butų ūkis“
direktorius Algis Valatka už
bendradarbiavimą ir pagalbą siekiant gerų renovacijos
rezultatų dėkojo Prienų rajono savivaldybės vadovams ir
specialistams, įvairių su renovacija susijusių įmonių, organizacijų atstovams bei aktyviems gyventojams.

Jau atnaujinti 33
daugiabučiai
„Patirties jau turime, iššūkiai nebaisūs, todėl labai
džiaugiamės, kad savivaldybės Taryba priėmė sprendimą
pradėti dviejų miesto mikrorajonų kvartalinę renovaciją“,
– kalbėjo A. Valatka.

Buvo prisiminta DGN atnaujinimo (modernizavimo)
pradžia 2013 m., kai programos administratoriumi buvo
paskirtas UAB „Prienų butų
ūkis“. Nuo programos įgyvendinimo pradžios iš viso
atnaujinti (modernizuoti) 33
namai (I etape – 16, II – 17),
kurių bendras naudingas plotas – 44 342,58 m2. Įgyvendinus projektus, renovuotiems
namams išduoti B arba C
klasių energinio naudingumo
sertifikatai.
Dar aštuoniems daugiabučiams yra išduoti garantiniai
raštai dėl kredito suteikimo,
o tai reiškia, kad šių namų atnaujinimo (modernizavimo)
darbams pradėti kliūčių nėra.
Vienam namui finansavimas
nesuteiktas.
Buvo pasidžiaugta, kad pavyko pigiau nei buvo numatyta investiciniame plane nupirkti rangos su projektavimu
darbus. Taip buvo sutaupyta
beveik 20 proc. lėšų.
DGN atnaujinimo (modernizavimo) darbus vykdė trylika įmonių. Daugiausia – dešimt – namų atnaujino UAB
„Sviremsta“ (Kaišiadorys),
po aštuonis – UAB „Struktūra“ (Kaunas), kartu su UAB
„Simnola“(Alytus) ir UAB
„Rūdupis“ (Prienai).

Atnaujinus
daugiabutį
sutaupoma 40–70
proc. šilumos
energijos
Atnaujinant daugiabučius
buvo įgyvendintos energinį

Būsto energijos taupymo
agentūros (BETA) Projektų
įgyvendinimo skyriaus vedėja Gintarė Burbienė.
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efektyvumą didinančios priemonės: stogų šiltinimas, fasado sienų (taip pat ir cokolio)
šiltinimas įrengiant vėdinamą arba tinkuojamą fasadą,
langų, įėjimo durų keitimas,
balkonų ar lodžijų stiklinimas,
šilumos punktų keitimas, šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas (šildymo ir
karšto vandens sistemų pertvarkymas į dvivamzdę ar
dvivamzdę kolektorinę su individualia apskaita), ventilia-

UAB „Renovacijos konsultacijos“ direktorius Renatas Zinkevičius.

cijos ir rekuperacinės vėdinimo sistemų pertvarkymas ar
įrengimas.
23 namuose buvo įrengtas
vėdinamas fasadas, 19 – tinkuojamas fasadas, 5 namuose šildymo ir karšto vandens
sistemos buvo pertvarkytos į
dvivamzdę sistemą, 29 – šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkytos į dvivamzdę kolektorinę su individualia
apskaita, 8 – šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkytos į dujinį šildymą, 32 namuose įrengta rekuperacinė
vėdinimo sistema.
Teko susidurti ir su problemomis: pasyviu butų ir
kitų patalpų savininkų dalyvavimu namo atnaujinimo
(modernizavimo) procese,
kai kuriuose objektuose buvo prastai vykdoma statybos
techninė priežiūra, su trūkumais parengti techniniai darbo
projektai. Problemų kildavo
ir dėl to, kad viename objekte atnaujinimo (modernizavimo) darbus vykdo daug subrangovų.
Kompleksiškai atnaujinus
(modernizavus) daugiabu-
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tį namą sutaupoma 40–70
proc. šilumos energijos ir taip
sumažinamos šildymo išlaidos, visi butai gauna tolygią
šilumą, butų savininkai gali
patys reguliuoti patalpų temperatūrą, atnaujinamos visos
bendros namo konstrukcijos,
užtikrinamos komfortiškesnės gyvenimo sąlygos, iki 30
proc. padidėja būsto vertė, pagerėja estetinė išvaizda.
Ir miesto gyventojai, ir svečiai pastebi, kad Prienų mies-

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

te gražėja ne tik namai, bet ir
aplinka: rekonstruotos gatvės
apželdintos naujais medžiais,
atnaujinamos automobilių
stovėjimo aikštelės, rengiamas projektas automobilių
stovėjimo aikštelėms ir želdiniams tarp Laisvės a., J. Brundzos ir Vytauto gatvių namų
sutvarkymui.

Ruošiamasi Stadiono
ir miesto centrinės
dalies atnaujinimui
Iki 2023 m. planuojama
įgyvendinti Prienų miesto
Stadiono mikrorajono ir miesto centrinės dalies kvartalų
energinio efektyvumo didinimo programą. Stadiono
mikrorajone numatyta atnaujinti (modernizuoti) 14 namų,
buvusią Prienų „Nemuno“
mokyklą, įvykdyti vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtrą, kuri apims Stadiono g., atlikti Prienų
miesto J. Vilkutaičio-Keturakio gatvės atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. ir Birutės g. rekonstrukciją, įrengti
devynias atliekų surinkimo
aikšteles, įgyvendinti projektą
Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
ISSN 1392-7248.
Tiražas – 1 400 egz. Spausdinta: Polska Press Sp. o.o.

Redakcija pasilieka teisę rankraščius trumpinti ir redaguoti.
Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako.
Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su laiškų autorių
nuomone. Kopijuoti, perspausdinti, skelbti laikraštyje paskelbtą
informaciją bei nuotraukas be redakcijos sutikimo - draudžiama.
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JAV bendrovė „SpaceX“ trečiadienį patvirtino, kad jos
vadovas Elonas Muskas ketina paleisti savo vyšninės
spalvos elektromobilį Marso link per ateinantį mėnesį
planuojamą surengti naujos raketos nešėjos startą.
„Skrydžio tikslas – Marso orbita. Jis bus tolimajame
kosmose apie milijardą metų, jeigu tik nesprogs kylant“.

„Kompleksinis Prienų miesto
viešųjų erdvių sutvarkymas,
pritaikant jas bendruomenės
ir verslo poreikiams“.
Miesto centrinėje dalyje numatoma atnaujinti (modernizuoti) 11 daugiabučių namų
ir Prienų autobusų stotį bei
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro pastatą, įvykdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą,
kuri apims J. Basanavičiaus
g., atnaujinti F. Martišiaus g.
su pėsčiųjų takais ir apšvietimo tinklais ir atlikti Revuonos
gatvės atkarpos kapitalinį remontą, įrengti dešimt atliekų
surinkimo aikštelių, įgyvendinti projektą „Nemuno upės
pakrantės ir Revuonos parko
bei jų prieigų sutvarkymas ir
pritaikymas bendruomenės ir
verslo poreikiams“.
Daugiabučių gyvenamųjų
namų savininkai, kurie nepatenka į kvartalinę renovaciją,
taip pat turės galimybę dalyvauti atnaujinimo (modernizavimo) programoje pateikdami prašymus.

Svarbūs – visi
renovacijos etapai
Kaip dar geriau vykdyti
renovaciją kalbėjo svečiai.
UAB „Renovacijos konsultacijos“ direktorius Renatas
Zinkevičius pristatė kokybiškos renovacijos įgyvendinimo priemones. Jis akcentavo, kad renovacija susideda
iš daug etapų ir, norint, kad ji
būtų kokybiška, visuose etapuose numatyti darbai turi
būti atlikti gerai. Norint dalyvauti programoje, paraiškas
pagal paskutinį kvietimą Būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) reikia pateikti iki
kitų metų vasario 1 d. Iki tos
dienos būstų savininkai turi
priimti sprendimą atnaujinti pastatą, parengti energinio

REKLAMA

naudingumo sertifikatą ir investicinį planą, jį aptarti su
gyventojais. R. Zinkevičiaus
teigimu, rengiant investicinį
planą, kurį jis pavadino „viso
namo pamatus laikančiu kertiniu akmeniu“, reikia gerai
apgalvoti kompleksines priemones, kurias ketinama įgyvendinti, nes vėliau plano jau
nebus galima papildyti.
Kalbėdamas apie rangos
darbų konkursą, R. Zinkevičius perspėjo apie pavojus,
su kuriais galima susidurti
– daugybe subrangovų ir pačios konkurso laimėtojos nepatikimimumu.
Jis atkreipė dėmesį ir į tai,
kad techninis prižiūrėtojas
turi būti patikimas ir privalo
nuolat stebėti atliekamus darbus. R. Zinkevičius ragino gyventojus būti aktyviais techninės priežiūros stebėtojais ir,
iškilus neaiškumams, kreiptis
į namo administratorių.
R. Zinkevičius džiaugėsi,
kad Prienuose beveik visuose jau renovuotuose namuose yra įdiegta rekuperacinė
vėdinimo sistema, kad Prienų rajono savivaldybės taryba
pritarė, jog būtų įgyvendinamas kvartalinės renovacijos
projektas.

Jau atnaujinta 1800
daugiabučių
Būsto energijos taupymo
agentūros Projektų įgyvendinimo skyriaus vedėja Gintarė
Burbienė kalbėjo apie daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo)
projektų įgyvendinimą. Jos
teigimu, atnaujinus daugiabutį kasmetinės išlaidos būsto šildymui ir investicijų grąžinimas neturi viršyti būsto
šildymo išlaidų, buvusių iki
renovacijos.
Ji pasidžiaugė, kad net 75
proc. iki šiol atnaujintų dau-



Briuselyje ketvirtadienį maždaug 45 tūkst.
žmonių susirinko pareikšti paramos atstatydintam
Katalonijos vadovui Carlesui Puigdemont’ui (Karlesui
Pudžemonui) ir paraginti Europos Sąjungą palaikyti
šio Ispanijos regiono siekį atsiskirti, pranešė Belgijos
policija.

giabučių buvo atnaujinta
2013 m. pradėjus įgyvendinti
Savivaldybių daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo)
programą. Nuo 2013 m. Lietuvoje buvo atnaujinta 1800
daugiabučių (2,66 mln.m2
ploto, daugiau kaip 51 tūkst.
butų). Šiuo metu vykdoma
520 daugiabučių atnaujinimo
projektų.
Pristatydama renovacijos
rezultatus G. Burbienė sakė,
kad beveik visuose daugiabučiuose buvo įgyvendintos
kompleksinės energiją taupančios priemonės (sienų ir
stogų šiltinimas, langų keitimas, šildymo sistemų modernizavimas), vienas daugiabutis po renovacijos atitinka A
energetinio efektyvumo klasę, 397 – B, kiti – C klasę. Po
renovacijos vidutiniškai sutaupoma 52 proc. energijos.
G. Burbienė taip pat pristatė šių metų rugsėjo mėnesį
agentūros „Spinter tyrimai“
atliktos apklausos rezultatus,
kurios duomenys rodo, kad
gyventojams ne tik svarbus
pagrindinis renovacijos privalumas – mažesnės šildymo išlaidos, ką pabrėžė 77
proc. apklaustųjų, bet ir pasikeitusi gyvenimo kokybė,
komfortiška oro temperatūra
bute, išaugusi būsto vertė bei
pagerėję santykiai su kaimynais. Didžioji dalis jau atnaujintų daugiabučių gyventojų
(82 proc.) teigė, kad sprendimas renovuoti daugiabutį
buvo teisingas.

Padėkojo už
bendradarbiavimą ir
pagalbą
Už bendradarbiavimą ir
pagalbą įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo
programą Prienų rajone UAB
„Prienų butų ūkis“ padėkojo Prienų rajono savivaldybės merui A. Vaicekauskui,
VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai, AB „Šiaulių
bankas“ Birštono klientų
aptarnavimo centrui, Prienų
miesto seniūnui Algimantui
Matulevičiui, rangovams ir
techniniams prižiūrėtojams
bei iniciatyviausiems ir aktyviausiems gyventojams Angelei Kostei Micienei, Vidai
Albinai Januševičienei ir Arūnui Butkui.



Argentinos teisėjas ketvirtadienį įsakė suimti buvusią
šalies prezidentę Cristiną Fernandez de Kirchner (Kristiną
Fernandes de Kiršner) dėl to, kad ji tariamai slėpė Irano
sąsajas su 85 žmonių gyvybes nusinešusiu sprogimu
Buenos Airių žydų centre 1994 metais, pranešė vienas
šaltinis iš teismo.

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar ne per anksti pradedame ruoštis Kalėdoms?
Viktorija Liuolytė

Kad miestai puošiasi – gražu, tačiau namuose eglutę puošiame tik Kūčių dieną. Nors Kalėdoms
jau ruošiuosi – galvoju, ką pagaminsiu ir padovanosiu artimiesiems. Tradiciškai mes per Kūčias važiuojame pas Varėnoje gyvenančius senelius, kur susirenka patys artimiausi žmonės. Seneliai eglutės dar nebūna papuošę – tą malonumą palieka mums, keturiems anūkams.
Man nepatinka, kad jau lapkričio mėnesį parduotuvėse atsiranda kalėdinių prekių, nors stengiuosi nekreipti dėmesio. Taip anksti pradėjus ruoštis Kalėdoms, jau nebelieka šventinio džiaugsmo. Aš eglutę ar jos šakelę
puošiu tik prieš pat Kūčias. Net kai vaikai buvo maži, eglutė mūsų namuose būdavo papuošiama Kūčių dieną ir nupuošiama po Trijų Karalių.
Žinoma, kalėdinėmis dovanomis tenka pradėti rūpintis anksčiau.

Teresė Vasnienė

Per anksti lapkričio mėnesį pradėti ruoštis Kalėdoms, nes kai ateina
šventės, jau viskas būna atsibodę. Eglutę būtinai puošiu iki šiol – dabar
jau norėdama anūkus pradžiuginti, ir tai darau Kūčių dieną ar diena anksčiau. Tradiciškai per Kūčias suvažiuoja dukros su šeimomis. Mažiesiems
labai svarbu ir Kalėdų Senelio dovanos, tad tuo tenka pradėti rūpinti iš
anksto. Prisimenu savo vaikystę, kai adventinis laikotarpis buvo tikrai pilnas šventinio laukimo – ir papuošimus eglutei gamindavome, ir namus
tvarkydavome, naujus rūbus mama pasiūdavo, ir apie Kūčių bei Kalėdų
prasmę kalbėdavom, ir pasninkaudavome. Dabar Kūčių vakarienė išskirtinė tik tuo, kad prie bendro stalo susirenka visi artimieji.
Magdalena Dedurienė

Manau, kad eglutės puošimui jau reikia pradėti ruoštis – įsigyti eglutę,
atnaujinti žaisliukus. Prasidėjus adventui, jau galima ir puošti, anksčiau
nereikia. Mes namuose eglutę papuošiame iki Kalėdų likus dviem savaitėms ar kiek mažiau. Ir Kalėdų Senelis jau ruošiasi anūkus pradžiuginti.

Antanas Simanaitis

Miestai turėtų pradėti puoštis šventėms ne taip anksti kaip dabar, o likus porai savaičių iki švenčių. Į labai anksti kalėdiškai nusiteikusias parduotuves stengiuosi nekreipti dėmesio – perku tik tai, ko man tuo metu
reikia. Namuose eglutės nepuošiu, nes gyvenu vienas. Kai dukra padovanos anūkų, tuomet jau papuošiu ir eglutę. Tačiau prieš šventes namus
pasipuošiu – turiu gražių dalykėlių, susijusių su Kalėdomis, tai tuos simbolius ir pasidedu.

Rytis Arminas

 ATGARSIAI
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Vienas japonų plastinis chirurgas, pagarsėjęs dėl
savo kraštutinių politinių pažiūrų, už 275 tūkst.
dolerių (apie 233 tūkst. eurų) trečiadienį aukcione
įsigijo Japonijos imperatoriaus Hirohito memuarus,
kuriuose nupasakoti jo prisiminimai apie Antrąjį
pasaulinį karą.

Rygos uostas - didžiausias pagal krovos apimtis Latvijos
uostas - pranešė per 11 šių metų mėnesių perkrovęs
31,117 mln. tonų krovinių - 6,7 proc. mažiau nei pernai
sausį-lapkritį. Birių krovinių apyvarta sumenko 2 proc. iki
19,382 mln. tonų, generalinių - išaugo 7,5 proc. iki 6,429
mln. tonų, skystų - sunyko 30,1 proc. iki 5,306 mln. tonų.



Stalo teniso turnyras Jiezno gimnazijoje

Prienų rajono savivaldybėje
Darbuotojų skaičius
veikiančiose mažose ir
vidutinėse įmonėse 2017 m.:

2010 m.: 3400
2011 m.: 3011
2012 m.: 2896
2013 m.: 3019
2014 m.: 2952
2015 m.: 3043
2016 m.: 3529
VšĮ „Versli Lietuva“

REGIONŲ KREPŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
PRAL.

SANTYKIS

7

1

679:563

2. Stakliškių „Guosta“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

7

1

593:516

3. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

2

649:544

4. Rokiškio „Feniksas“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

2

644:551

5. Kauno „Perkūnas-Vytrita“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

2

660:615

6. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

5

3

566:590

Turnyro organizatoriai Jiezno seniūnijos seniūnas Algis
Bartusevičius ir gimnazijos
kūno kultūros mokytojas metodininkas Sauliaus Šimanskas dalyvius suskirstė į vyrų
ir moterų grupes. Apdovanojimus stalo teniso turnyro dalyviams įsteigė Juozo Palionio
labdaros ir paramos fondas.
Salo teniso turnyras Jiezno
gimnazijoje turi savo istoriją.
Prieš penkerius metus stalo teniso entuziastė, anglų kalbos
mokytoja metodininkė Janina Bartusevičienė pastebėjo,
kad stalo tenisui žaisti gimnazijoje trūksta šiuolaikiškų
priemonių. Mokytoja žinojo, kad po Seimo nario Juozo
Palionio žūties jo šeima įkūrė labdaros ir paramos fondą,
kuris remia įvairias kultūrines,
švietėjiškas, sportines iniciatyvas. Savo prašyme mokytoja akcentavo, kad gimnazijai
svarbu turėti kokybišką teniso
stalą, raketes ir kamuoliukus.

Šios priemonės būtinos, kad
būtų galima ugdyti gerus stalo teniso žaidėjus, gebančius
atstovauti Jiezno seniūnijai
Prienų rajono sporto žaidynėse. Atsakymo ilgai laukti nereikėjo. Juozo Palionio labdaros ir paramos fondas priėmė
sprendimą padovanoti pilną
komplektą stalo tenisui žaisti. Sprendimą suteikti paramą,
kaip turnyro metu sakė ir pats
labdaros fondo atstovas, LR
Seimo narys Andrius Palionis, lėmė jo dukros Emilijos
pritariamasis balsas.
Šiais metais stalo teniso
turnyras Jiezno gimnazijoje
sutapo su šviesaus atminimo
Juozo Palionio gimtadieniu.
2017-ieji – jubiliejiniai turnyro metai, todėl dalyvių laukė
malonus siurprizas – šventinis
tortas su stalo teniso simbolika. Jį sportininkams dovanojo
Juozo Palionio labdaros ir paramos fondo atstovas, Seimo
narys Andrius Palionis.
Po varžybų išaiškėjo ir
turnyro nugalėtojai. Moterų
grupėje trečiąją vietą užėmė
gimnazistė Rusnė Barakauskaitė, antrą – mokytoja Laimutė Grigaliūnienė, o pirmąją vietą laimėjo gimnazijos
moksleivių prezidentė Saulė
Valatkevičiūtė.
Vyrų grupėje prizinę trečią
vietą iškovojo Gerdvidas Barakauskas, antrąją – Deividas

Kuzma. Absoliučiu turnyro
nugalėtoju tapo pirmos vietos
laimėtojas Ričardas Mazuronis iš Jiezno sen., Kašonių k.
Visi prizininkai buvo apdovanoti medaliais, kuriuos, kaip
ir diplomus, įteikė Seimo narys Andrius Palionis kartus su
Jiezno seniūnu Algiu Bartusevičiumi ir gimnazijos direktore Neringa Zujiene.
Po apdovanojimų nei vienas turnyro dalyvis nejautė
pralaimėjimo kartėlio. Visi
dalinosi sportinės patirties ir
turnyro įspūdžiais, gera nuotaika, vaišinosi jubiliejiniu
tortu. Jiezno seniūnas priminė ir pacitavo Juozo Palionio
žodžius: „Būkime turtingesni
dalindamiesi, būkime laimingi bendraudami.“ Maža dalis
šių žodžių gilios prasmės gyvena ir Jiezno gimnazijoje.

KREPŠINIS

KREPŠINIS

KREPŠINIS

Gruodžio 1 d. Jiezno
gimnazijoje vyko jau
penktasis stalo teniso
turnyras, skirtas LR Seimo
nariui Juozui Palioniui
atminti. Dėl nugalėtojų
taurės, medalių susirinko
varžytis Jiezno seniūnijoje
gyvenantys šios sporto
šakos mėgėjai, kurių
dauguma gimnazijos
moksleiviai ir mokytojai.

3535

PERG.

Rusija ketvirtadienį išreiškė „didelį susirūpinimą“ dėl
JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo)
sprendimo Jeruzalę pripažinti Izraelio sostine ir sakė,
kad toks poelgis kelia pavojų saugumui regione.



Jiezno gimnazijos 3G kl.
moksleivė Gabija Žiūkaitė 

7. Kupiškio KK „Kupiškis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

4

4

637:586

8. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

3

5

563:636

9. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

2

6

618:666

10. Alytaus SRC- „Dzūkija“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

1

7

616:650

11. Anykščių „KKSC-Elmis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

1

7

504:607

12. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

0

8

528:733

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Gruodžio 9 d.

14

00

val.

Lietuvos edukologijos universitetas (Studentų g. 39)
Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
prieš Stakliškių „Guosta“ RKL

KREPŠINIS

KREPŠINIS

Gruodžio 9 d.

17

20

val.

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

Gruodžio 12 d.

18

00

val.

DELFI TV

Kėdainių „Nevėžis“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

Gruodžio 15 d.

20

00

val.

L.S.Gucevičiaus vid. m-kla (Vytauto g. 19, Kupiškis)
Kupiškio KK „Kupiškis“ prieš
Stakliškių „Guosta“ RKL

Gruodžio 16 d.

17

00

val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Kauno „Žalgiris“ LKL

Gruodžio 20 d.

1900 val.

WWW.BBL.NET
Latvijos „Jurmala“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ BBL

ATGARSIAI 
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Slovėnijos slaptųjų tarnybų agentai pirmą kartą per
savo institucijų gyvavimo istoriją surengė streiką,
reikalaudami didesnių algų ir geresnių darbo sąlygų,
ketvirtadienį pranešė vyriausybė. 750–1000 eurų
siekiančios naujos slaptųjų tarnybų agentų algos yra
mažesnės už vidutinį darbo užmokestį šalyje.



Rusijai užbaigus karinę operaciją Sirijoje, ten esančios
jos karinės bazės ne tik veiks toliau, bet ir bus
stiprinamos, atsižvelgiant į jų ilgalaikę perspektyvą,
ketvirtadienį pareiškė Rusijos parlamento gynybos
reikalų komiteto pirmininkas Vladimiras Šamanovas.



Rusija degtinės gamybą per 11 šių metų mėnesių
pagamino 11,6 proc. daugiau nei prieš metus – 72,36
mln. dekalitrų, skelbia Rusijos vartotojų teisių apsaugos
asociacija, remdamasi rinkos tyrimų duomenimis.

BALTIJOS KREPŠINIO LYGA (BBL)

„Rojaus obuoliukai“ šiemet
buvo gero skonio...
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Praėjusį šeštadienį,
gruodžio 2 dieną,
paskanauti „Rojaus
obuoliukų“ į Birštono
kultūros centrą rinkosi
17-osios mėgėjų teatrų
šventės dalyviai.

Svečius pristatė Birštono
kultūros centro režisierius
Rimantas Jacunskas ir pasidžiaugė, kad jie atvyko į
kurortą pasidalinti savo gera
nuotaika ir patirtimi su birštoniečiais.
Kultūros centro direktorius
Zigmas Vileikis tardamas
sveikinimo žodį paminėjo,
kad dabar kalėdinis laikotarpis, o vienas iš kalėdinių stebuklų – teatras, dovanojantis
gerą nuotaiką ir teigiamus
jausmus.
Pirmieji scenoje pasirodė
teatro mėgėjai iš kaimyninės
Lenkijos Punsko miestelio
klojimo teatro (režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė). Punskiečiai puoselėja lietuvybę, senas tradicijas
ir prisimena praėjusių laikų
istoriją. Jų pastatyta poetinė
kompozicija „Kelkite“ pagal
kraštiečių kūrybą ir istorinius
faktus bei datas priminė lietuvių ir lenkų tautų bendras šaknis, kurios siekia XV–XVI
a. Punskas bei Seinų kraštas

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Gruodžio 23 d.

17

00

val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Šiaulių „Šiauliai“ BBL

priklausė Lietuvai, o Seinai
netgi buvo tautinio atgimimo
kalvė. Daug svarbių įvykių,
daug iškilių asmenybių, svarbių ir vienai, ir kitai tautai,
gyveno ir dirbo Seinuose. Iš
jų buvo paminėtas vyskupas
Antanas Baranauskas, 1901
m. pradėjęs versti iš lotynų į lietuvių ir lenkų kalbas
Bibliją, ir vėliau daug nusipelnę puoselėjant lietuvybę
Seinų krašte kunigas Simonas Norkus bei Motiejus Simonaitis.
Labai prasmingai punskiečiai sakė apie savo lietuviškas šaknis: „1919 m. Seinų
sukilimą lietuviai pralaimėjo.
Tačiau Lietuva širdyse mums
išliko – meldžiamės, dainuojame ir vadinamės lietuviškais vardais.“
Punsko lietuvių pasirodymas buvo palydėtas gausiais

plojimais.
Iš Biržų krašto atvykęs Pa-

KREPŠINIS

TURNYRINĖ LENTELĖ
A grupė

1. Latvijos „Jurmala“

18

50

val.

DELFI TV

Klaipėdos „Neptūnas“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

PER.

5

5

PRAL. TAŠKAI

0

10

2. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT.

PER.

6

4

PRAL. TAŠKAI

2

10

3. Estijos „Rapla“
RUNGT.

PER.

6

3

PRAL. TAŠKAI

3

9

4. Prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT.

PER.

5

4

PRAL. TAŠKAI

1

8

5. Estijos „Parnu“
RUNGT.

PER.

5

2

PRAL. TAŠKAI

3

7

6. Baltarusijos „Tsmoki“
RUNGT.

PER.

5

0

PRAL. TAŠKAI

5

5

7. Latvijos „Liepaja“
RUNGT.

PER.

4

0

PRAL. TAŠKAI

4

4

LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

pilio miestelio teatras „Vaidintojų atžalynas“ suvaidino

nuotaikingą komediją „Žmogus planuoja“ pagal Juozo
Grušo kūrybą (režisierė Vita
Vorienė). Šakių kultūros centro Zanavykų teatras pristatė
komediją pagal Žemaitės apsakymą „Budynė“ (režisierė
Gražina Guzovijienė, dailininkė Lolita Rugytė).
Netrūko vaidinimuose
liaudiškos išminties, humoro ir sarkazmo, pašiepiančio
žmonių blogąsias savybes,
smagiai pasijuokiant iš gobšumo, godumo, pasižiūrint į
juos per juoko prizmę.
Paskutiniai savo pastatymą
pagal Juozo Tumo-Vaižganto pjesę „Žemės ar moters“
parodė šeimininkai Birštono kultūros centro teatras,
vadovaujamas Rimanto JaKREPŠINIS

Gruodžio 27 d.

RUNGT.

cunsko.
Po vaidinimo netrūko sveikinimų ir gėlių artistams,
gražių žodžių bei palinkėjimų. Juk ši diena buvo kupina išmonės, juoko ir intrigų, pasišaipymo iš žmogaus
silpnybių. Per 17 metų, kai
skanaujami „Rojaus obuoliukai“, buvo pastatyta daugiausia komedijų. Kaip pastebėjo
režisierius, liūdesio pas mus
pilnos pakampės, o norint sukurti žmonėms
džiaugsmą, reikia įdėti nemažai pastangų.
Visi džiaugėsi Birštono
kultūros centro teatro pasiekimais, vai-

18

30

val.

DELFI TV

Šiaulių „Šiauliai“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT.

PER.

13

12

PRAL. TAŠKAI

1

12

2. Panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT.

PER.

13

10

PRAL. TAŠKAI

3

10

3. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT.

PER.

13

10

PRAL. TAŠKAI

3

10

4. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT.

PER.

13

9

PRAL. TAŠKAI

4

9

5. Pasvalio „Pieno žvaigždės“
RUNGT.

PER.

13

5

PRAL. TAŠKAI

8

5

6. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT.

PER.

13

5

PRAL. TAŠKAI

8

5

7. Utenos „Juventus“
RUNGT.

PER.

13

4

PRAL. TAŠKAI

9

4

8. Prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT.

PER.

12

3

PRAL. TAŠKAI

9

3

9. Kėdainių „Nevėžis“
RUNGT.

PER.

12

3

PRAL. TAŠKAI

9

3

8. Šiaulių „Šiauliai“

KREPŠINIS

Sausio 2 d.

dinimais, kuriais jie beveik
kas metai pamalonina savo
gerbėjus.
Kultūros centro direktorius Z. Vileikis visiems režisieriams įteikė padėkas ir
apdovanojimus.
Smagiai pabendravę ir pasidžiaugę vieni kitų darbais,
kolektyvai išsiskirstė iki kitų metų „Rojaus obuoliukų“
derliaus.

KREPŠINIS

Sausio 6 d.

14

00

val.

Prienų KKSC arenoje
Stakliškių „Stakliškės“ prieš
Alytaus SRC- „Dzūkija“ RKL

RUNGT.

PER.

13

3

PRAL. TAŠKAI

10

3

KREPŠINIS

Sausio 6 d.

17

00

val.

DELFI TV

Vilniaus „Lietuvos rytas“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

Sausio 9 d.

1830 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Baltarusijos „Tsmoki“ BBL

 VALSTYBĖS ŠIMTMEČIUI
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Rusijos premjeras Dmitrijus Medvedevas ketvirtadienį
pareiškė, kad Maskva niekada nepripažins „melagingų“
kaltinimų vykdžius valstybės remiamą dopingo sistemą,
dėl kurios šalies komandai uždrausta dalyvauti kitąmet
vyksiančiose žiemos olimpinėse žaidynėse Pjongčange.



Europos Sąjunga ketvirtadienį kreipėsi į savo
aukščiausiąją teismo instituciją dėl trijų savo narių
atsisakymo sutikti su pabėgėlių perkėlimo kvotomis. Šis
žingsnis neabejotinai dar labiau paaštrins nesutarimus
tarp Briuselio ir trijų svarbių rytinių Bendrijos narių
– Lenkijos, Čekijos ir Vengrijos.

institute, ėjo Filosofijos ir sociologijos instituto Filosofijos skyriaus vedėjo pareigas,
dėstė filosofiją Klaipėdos universitete. Lietuvos teisės universiteto (MRU) Strateginio
valdymo ir politikos fakulteto Filosofijos katedros vedėjas, profesorius, Senato narys.
2000 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio
ordinu.

ANTANAS KUČINGIS
(1899 10 18–1983 07 07) – dainininkas (bosas), Lietuvos kariuomenės štabo karininkas, karo
topografas, politinis kalinys, drąsus kovotojas už lietuvybę..
Gimė Veiveriuose. Vaikystė prabėgo
pačioje Veiverių mokytojų seminarijoje,
nes čia gyveno Kučingių šeima. Mokydamasis seminarijoje, Antanas lankė chorą, grojo smuiku. Seminarijai persikėlus į
Vilnių 1915 m., Antanas jau bosu dainavo
S. Šimkaus chore. 1920 m. sausio 1 d. A.
Kučingis tapo Kauno karo mokyklos auklėtiniu. Baigęs mokyklą gavo leitenanto
laipsnį ir buvo priskirtas į 11-ąjį pėstininkų pulką Panemunėje. Nuo sausio mokėsi Kauno muzikos mokykloje. Pilnateisiu
operos solistu tapo jau po pusės metų. Muzikos mokyklą baigė 1927 m. ir pradėjo
dalyvauti premjerose. Ryškiausias sukurtas vaidmuo – Mefistofelis, Kauno scenoje
gyvavęs beveik 50 metų.
Okupacija skaudžiai palietė teatrą ir A.
Kučingio šeimą. 1948 m. vasario 11-osios
naktį solistą po koncerto areštavo ir ypatingasis pasitarimas nuteisė 10 metų. Kalėjo
Mordovijos, Olžeraso ir Omsko lageriuo-

Į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT) kartais
per dieną paskambina sukčių skambučių sulaukę
3-4 žmonės, jie prašo tikslinti, ar jų iš tikrųjų neieško
FNTT pareigūnai. FNTT prašo jokiomis aplinkybėmis
neatskleisti savo ar įmonės banko sąskaitos duomenų
ir primygtinai rekomenduoja pranešti policijai.

JUOZAS LUKŠA-DAUMANTAS
(1921 08 10–1951) – Lietuvos partizanas, Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės spaudos skyriaus viršininkas, Birutės rinktinės vadas.

BRONISLAVAS JUOZAS KUZMICKAS
(gim. 1935 11 10) – filosofas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius, politinis bei visuomenės
veikėjas, Kovo 11-osios akto signataras.
Gimė Juodaraistyje, Šilavoto valsč., Marijampolės apskr. Baigė Klebiškio pradžios
mokyklą, mokėsi Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, Kauno 14-oje vidurinėje mokykloje.
1960 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijosfilologijos fakultetą, studijavo aspirantūrą Filosofijos institute Maskvoje, 1966 m. apgynė
filosofijos daktaro disertaciją.
Prasidėjus Atgimimo laikotarpiui, aktyviai įsitraukė į visuomeninę veiklą. 1988.
birželio 3 d. Lietuvos mokslų akademijos
rūmuose vykusiame susirinkime buvo išrinktas į Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio
iniciatyvinę grupę, vėliau Seimo tarybą, ėjo
Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio pavaduotojo pareigas.
Dideli pasiekimai ir akademinėje srityje.
B. Kuzmickas dirbo Lietuvos kultūros istorijos institute, dėstė Vilniaus inžineriniame



Gimė Juodbūdžio k., Prienų r. 1940 m. baigė Kauno „Aušros“ gimnaziją, Kauno universitete studijavo architektūrą. Dar būdamas
gimnazistu priklausė ateitininkų organizacijai, Lietuvos aktyvistų frontui. Tapęs studentu veiklą tęsė. Susektas ir nuo 1941 m. buvo
kalinamas Kauno kalėjime, iš kurio išėjo tik
prasidėjus karo pradžios sąmyšiui. Grįžęs į
laisvę, tęsė studijas ir dalyvavo pogrindinėje veikloje prieš Lietuvą okupavusius vokiečius. Antrą kartą užėjus sovietams, J. Lukša
įsitraukė į partizanų gretas. 1946 m. sausio 1
d. prisijungė prie Tauro apygardos Geležinio
Vilko rinktinės, tapo spaudos skyriaus viršininku, rezistencinių laikraščio „Laisvės žvalgas“ ir „Kovos keliu“ redaktoriumi. Aktyviai
dalyvavo Vyriausiosios partizanų vadovybės
kūrime. Nuo 1947 m. vadovavo Kauno apylinkėse veikusiai partizanų Tauro apygardos
Birutės rinktinei.
Partizanai, gyvenę bunkeriuose ir kovoję
dėl Lietuvos laivės, tikėjosi paramos iš Vakarų valstybių bei išeivijos. Todėl 1947 metais
J. Lukša keliavo į Lenkiją užmegzti ryšių su
ten gyvenančiais lietuviais. Gdanske susitiko su iš Švedijos atvykusiu ryšininku ir grįžo
atgal. 1948 m. birželį J. Lukša, J. Pajaujis ir
J. Deksnys dar kartą išvyko į Vokietiją tartis
susitikti su VLIK’u. Kadangi komiteto būstinė buvo prancūzų zonoje, diplomatas Stasys
Antanas Bačkis, gyvenęs Paryžiuje, parūpino jiems reikiamus dokumentus bei vizas.
Paryžiuje keliauninkai susitiko su vietiniais
lietuviais. Bačkis padėjo J. Lukšai susitvarkyti dokumentus, kurie buvo reikalingi gy-

Nijolė ir Juozas Lukšos savo vestuvių dieną.
1950 m. liepos 23 d.

venimui Prancūzijoje.
Būdamas Vakaruose, J. Lukša siekė sustyguoti komunikaciją. Jam rūpėjo vieningas organizacinis centras, kuris palaikytų
ryšius su partizanais Lietuvoje ir užtikrintų
jiems Vakarų valstybių paramą. Tačiau buvo susidurta su Vakarų atsargumu, išeivių
susiskaldymu.
J. Lukša gyvendamas Paryžiuje susipažino su lietuvaite Nijole Bražėnaite, pora susituokė 1950 m. birželio 23 d. Vedybinis gyvenimas truko labai trumpai – po savaitės J.
Lukša turėjo išvykti į Lietuvą. Nijolė ir Juozas Lukšai daugiau nebesusitiko.
Sugrįžęs į Lietuvą, J. Lukša buvo paskirtas
Ginkluotųjų pajėgų štabo žvalgybos skyriaus
viršininku. Suteiktas Laisvės kovos karžygio
garbės vardas, taip pat apdovanotas 1-ojo
laipsnio Laisvės kovos kryžiumi. 1951 m.
suteiktas partizanų majoro laipsnis.
J. Lukša paliko vertingus ir išsamius pirmųjų pokario metų Lietuvos aprašymus.
Aprašė partizanų atsiradimą, jų kautynes
ir pasalas, vadovybės posėdžius, kovotojų
mokymus.
1951 m., dvigubo agento išduotas, sušaudytas miškuose, į pietus nuo Kauno, ties Pabartupio kaimu.

ANARSIJA ADAMONIENĖ
(gim. 1930 02 25) – nusipelniusi
mokytoja.

se. 1956 m. pavasarį grįžo į Lietuvą. Žiūrovai solistą sutiko labai šiltai.
1983 m. liepos 7 dieną Antanas Kučingis
mirė, palaidotas Romainių kapinėse.
1994 m. Veiverių meno mokykla pavadinta Antano Kučingio vardu.

1937 m. įstojo į Prienų pradinę mokyklą.
Ją baigusi, mokėsi Prienų vidurinėje mokykloje. Dirbo matematikos ir fizinio lavinimo
mokytoja Šilavoto septynmetėje mokykloje. VU studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.
1955 m. baigė studijas ir buvo paskirta į
Lazdijų rajoną. Dirbo Šventežerio vidurinėje mokykloje. 1958 m. sugrįžo į Prienų
rajoną, vėl mokytojavo Šilavoto mokykloje, dirbo Prienų r. švietimo skyriaus metodinio kabineto vedėja. Veikli mokytoja tuo
pat metu dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą
Prienų vidurinėje bei Prienų aštuonmetėje
mokyklose. Vėliau perėjo dirbti į Prienų vidurinę mokyklą.
Prienų krašto šviesuolė A. Adamonienė
yra apdovanota LTSR švietimo ministerijos garbės raštais (1958, 1967, 1973, 1976,

1980 metais), dviem Prienų r. Švietimo
skyriaus garbės raštais, Švietimo pirmūno
ženkleliu. 1970 m. buvo įteiktas medalis
Lenino 100-osioms gimimo metinėms pažymėti. 1976 m. suteiktas mokytojo metodininko vardas.

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.
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Parengta bendradarbiaujant su Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru

Liežuvio atspaudas toks pats
individualus kaip ir piršto.

Žmogus sugeba sulaužyti sau šonkaulį,
glausdamas kojas prie krūtinės.

Meningokokinės infekcijos rizika
padidėja žiemą
Visuomenės sveikatos
specialistai informuoja,
kad meningokokinė
infekcija – tai ūmi
bakterinė infekcija,
plintanti oro lašeliniu
būdu, artimai bendraujant
su sergančiuoju ar
bakterijos nešiotoju.
Infekcijai būdingas
sezoniškumas, todėl
susirgti didesnė rizika
kyla šaltuoju metų
laiku. Ši infekcija yra
pavojinga įvairaus
amžiaus žmonėms, tačiau
dažniausiai ja serga vaikai
iki 5 metų.

Kaip atpažinti, ar
vaikas nėra užsikrėtęs
meningokokine
infekcija?
Karščiavimas arba nesibaigianti sloga yra pirmasis
susirgimo meningokokine
infekcija požymis, todėl reikėtų nuolat stebėti ligonį. Susirgusįjį gali kankinti bendras
silpnumas, pykinimas, kliedėjimas, staigus kvėpavimas,
sustingęs kaklas, jautrumas
šviesai ir garsams, apsnūdimas ar sąmonės netekimas,
Dažnam ligoniui pasireiškia
drebulys, šaltos galūnės, odos
spalvos pakitimas, troškulys
arba nenoras gerti. Užsikrėtęs meningokokine infekcija
asmuo gali skųstis staigiais
ir stipriais sąnarių, galūnių
ar pilvo skausmais, taip pat
intensyviu gerklės skausmu.
Jis gali viduriuoti. Melsvai
rausvas odos bėrimas dažnam
ligoniui prasideda ne iš karto, todėl raginama nedelsiant
kreiptis į gydymo įstaigą, net

jei pastebėjote tik keletą ligos
požymių.

Meningokokai nėra
atsparūs aplinkoje
Meningokokinė infekcija
plinta oro lašeliniu būdu kosint, čiaudint, kai dalinamasi valgymo įrankiais, gėrimo
indais su nešiotoju, taip pat
bučiuojantis. Meningokokai
plinta tik artimai bendraujant su sergančiuoju ar sveiku bakterijų nešiotoju. Ši liga
oru neplinta taip greitai kaip
kitos infekcijos – vėjaraupiai,
tymai ar gripas. Ligą sukelianti bakterija mažai atspari
išorinei aplinkai, greitai žūva
nuo saulės spindulių ar įprastų buitinių dezinfekcijos priemonių. Todėl svarbu patalpas,
kuriose buvo ligonis, vėdinti
ir valyti.

Pavojingiausia
– žaibinė ligos forma
Meningokokinė infekcija
pasireiškia staiga, greitai vystosi ir gali baigtis mirtimi per
24 val. nuo pirmųjų simptomų
atsiradimo. Ligos kaltininkė –
bakterija Neisseria meningitidis. Meningokokinėms bakterijoms patekus į kraują ir įvairius organus arba smegenis,
pradeda vystytis meningitas,
meningoencefalitas arba sepsis – agresyvi gynybinė organizmo reakcija į infekciją. Ligos baigtis priklauso nuo jos
formos. Ištikus sepsiniam šokui, mirties tikimybė yra daug
didesnė negu tuo atveju, kai

bakterija sukelia meningitą.
Ligos inkubacinis periodas vidutiniškai trunka 3–4 dienas,
tačiau pasitaiko atvejų, kai liga išsivysto ir per 24 val.

Skiepai– patikimiausia
apsauga nuo
meningokokinės
infekcijos
Efektyviausia apsisaugojimo nuo meningokokinės infekcijos priemonė – skiepai.
Lietuvoje ir Europoje naudojamos vakcinos, kurios apsaugo nuo A, B, C, Y ir W meningokokinės infekcijos tipų.
Didžiąją dalį meningokokinės
infekcijos atvejų Lietuvoje sukelia B serotipas. Norintiems
pasiskiepyti asmenims rekomenduojame kreiptis į savo
asmens sveikatos priežiūros
įstaigą.

Taip pat reikėtų
nepamiršti
nespecifinių
profilaktikos
priemonių:
> reguliariai plauti rankas;
> laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo (kosint ar čiaudint prisidengti nosį ir burną
vienkartinėmis servetėlėmis, panaudotas – išmesti į
šiukšliadėžę);
> reguliariai vėdinti ir valyti
patalpas;
> svarbu užtikrinti kuo mažesnį sergančio asmens
kontaktavimą su sveikais
asmenimis.

Nuo meningokokinės infekcijos Lietuvoje vaikai bus
nemokamai pradėti skiepyti nuo 2018 metų liepos.

Žaibas gali, ir trenkia, į tą pačią vietą
kelis kartus.

Lektorius Artūras Šiukšta mokiniams
kalbėjo apie alkoholio ir narkotikų žalą
Lapkričio 13–17 dienomis
Prienų rajono bendrojo
ugdymo įstaigose vėl
lankėsi lektorius –
Klaipėdos savivaldybės
bendruomenės sveikatos
tarybos narys, Klaipėdos
narkotikų kontrolės
komisijos narys, Lietuvos
blaivybės draugijos
„Baltų ainiai“ Klaipėdos
padalinio pirmininkas
Artūras Šiukšta.

Šį kartą lektorius, bendraudamas su mokyklų mokiniais,

išreiškė susirūpinimą dėl to,
kad Lietuvoje sparčiai plinta
vaikų alkoholizmas, su tuo
susijęs moralinis nuosmukis ir
dvasinis paklydimas veda visuomenę į aklavietę ir depresijų amžių. Susitikime buvo
pateikta grėsmingų faktų apie
alkoholio vartojimą mūsų šalyje ir pasaulyje, supažindinta
su priklausomybę sukeliančių medžiagų poveikiu žmogui ir visuomenei, kalbėtasi
apie agresyvios rinkodaros
(marketingo) įtaką žmogaus,

ypač jauno, sąmonei, sprendimams.
Paskaitos metu lektorius
A. Šiukšta pakvietė jaunimą
ugdytis kritinį mąstymą, sąmoningumą, pilietiškumą,
mokytis prisiimti moralinę,
dvasinę bei socialinę atsakomybę. Mokiniams buvo pateikta sveikos gyvensenos,
kultūringo laisvalaikio, darnios, blaivios šeimos kūrimo
pavyzdžių. Visuomenės sveikatos specialistės linki gyventi be žalingų įpročių!

„Laikyk raketę vietoj cigaretės“

Lapkričio 27 d. Prienų
daugiafunkciame sporto
komplekse (arenoje)
vyko stalo teniso turnyras
1 x 1 „Laikyk raketę
vietoj cigaretės“, skirtas
Tarptautinei nerūkymo
dienai paminėti.

Turnyrą organizavo Prienų
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (VSB).
Turnyro dalyviai bei renginio
žiūrovai galėjo biuro specialisčių padedami nemokamai pasitikrinti monoksido kiekį organizme, pasikonsultuoti sveikos
gyvensenos klausimais, pasimatuoti arterinį kraujo spaudimą, sužinoti savo kūno masę ir
kūno riebalų procentinį kiekį,
pasitikrinti savo sveikatos ži-

nias dalyvaudami viktorinoje
ir laimėti Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigtus suvenyrus.
Turnyre susirungė stalo tenisininkai. Po ilgų ir atkaklių kovų paaiškėjo, kad 1 x 1 turnyre
geriausiai pasirodė ir pirmąją
vietą užėmė R. Preikša. Antroji vieta atiteko G. Kunigo-

niui, na o trečiąją vietą užėmė
G. Baltrimas. Moterų grupėje
pirmąją vietą laimėjo A. Levinskienė.
Prienų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras
dėkoja vyr. teisėjui ir renginio vedėjui Linui Žilevičiui,
visiems dalyviams ir renginio
rėmėjams.

VERTA ŽINOTI
Mitas. Vitaminas C apsaugo nuo peršalimo.
Neneigiame, kad jeigu negausite pakankamai vitamino C,
susirgsite. Tačiau – ne sloga, o skorbutu (tai liga, pasireiškianti
odos ragėjimo sutrikimais ir besiplečiančiu kraujavimu: kraujas
išsilieja odoje, raumenyse, vidaus organuose, prasideda dantenų
uždegimas, sutrinka jungiamojo audinio gamyba, ilgai negyja
žaizdos, pradeda kristi dantys).

Mitas. Šokolade daug kofeino.
Šokolade kofeino kiekis tikrai nėra didelis. 40 gramų šokolado
plytelėje yra tiek pat kofeino kiek ir 227g šokoladinio pieno
stiklinėje – 6mg. Tiek pat kofeino yra ir puodelyje kavos be
kofeino.

Mitas. Stiklinė pieno prieš miegą padės jums užsnūsti.
Nėra jokių mokslinių įrodymų, kad pienas turėtų nors
menkiausios įtakos mieguistumui. Tiesa, piene iš tikrųjų yra
snaudulį sukeliančios aminorūgšties triptofano, bet labai mažai.
Pavyzdžiui, kiaušiniuose ir sūryje pastarosios esti daugiau, tačiau
jeigu prieš miegą suvalgytumėte sūrio ir kiaušinių sumuštinį, jis
toli gražu neparblokš jūsų ant žemės.
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Nervų impulsas iš smegenų juda 274
km per valandą greičiu.

Embrionas įgyja pirštų atspaudus nuo
trijų mėnesių.

Jei surinktume visą geležį, kuri
yra žmogaus organizme, išeitų tik
nedidelis laikrodžio sraigtelis.

Šventinis persivalgymas: kaip jo išvengti?
me ir viską valgome iš eilės,
nepagalvodami apie grėsmę
savo sveikatai. Dažnai persivalgymas gali sutrikdyti virškinamojo trakto, kepenų ir
tulžies organų veiklą, sukelti
ir kitus negalavimus.

Kas vyksta žmogaus
organizme, kai
persivalgome?

Artėja didžiosios metų
šventės, kurios dažnam
iš mūsų tampa tikru
išbandymu: kaip laikytis
tradicijų ir nepersivalgyti.

Dvylika valgių, kurių reikėtų paragauti per Kūčių vakarienę, ne mažiau gausus Ka-

lėdų ir Naujųjų metų stalas
– tokį maratoną organizmui
atlaikyti išties nelengva, kai
stalai nukraunami ne tik sveiku maistu, bet ir saldumynais
bei riebiais patiekalais. Pasirinkimo galimybė didelė, tačiau dažnai ilgai nesirenka-

Persivalgius labai apkraunamas mūsų organizmas.
Kuo daugiau suvalgome –
tuo daugiau reikia virškinimo
fermentų maistui suvirškinti.
Persivalgius pablogėja bendra
savijauta. Gali svaigti galva,
pykinti, darytis silpna. Dideliam maisto kiekiui suvirškinti
reikia daugiau fermentų, organizmas dėl to patiria savotišką stresą.
Daugiau
darbo tenka
skrandžiui,

kasai, kepenims, tulžies pūslei. Visi šie organai turi dirbti
didesniu pajėgumu. O jeigu
šie organai yra silpnesni arba
apie tai, kad jie negaluoja, dar
nežinote, per didelis maisto ar
gėrimų kiekis gali išprovokuoti negalavimą.
Po sotaus pokylio kartais
užtenka pagulėti, pailsėti ir
viskas praeina. Persivalgius
jokiu būdu nepulkite sportuoti, nes tuo metu daugiau
kraujo susitelkia žarnyne, o
mažiau kituose organuose.
Gali įvykti kraujagyslių ir širdies sistemos komplikacijos,
ištikti miokardo infarktas, jei
turite tam riziką.
Vienkartinis persivalgymas
ne toks žalingas kaip nuolatinis. Tačiau net persivalgius
tik vieną kartą yra grėsmės
susirgti kai kuriomis ligomis.
Dažniausia jų – pankreatitas,
kasos uždegimas, kuris gre-

Patarimai, kaip išvengti
virškinimo negalavimų
> Neprisipirkime ir neprisiruoškime daugybės maisto, nes nesuvartojus jį teks išmesti
arba rizikuojant savo sveikata valgyti keletą
dienų po švenčių.
> Atkreipkime dėmesį į etiketėje nurodytą
tinkamumo vartoti terminą.
> Greitai gendančius maisto produktus laikykime šaldytuve.
> Žalią mėsą, paukštieną, žuvį, kiaušinius
atskirkime nuo kitų produktų. Marinuotą,
kepti paruoštą mėsą laikykime uždengtą
šaldytuve.
> Gamindami šventinius patiekalus, laikykimės švaros ir asmens higienos, išplaukime ir nuvalykime įrankius, lenteles ir stalo
paviršių, kur buvo dorojama žalia mėsa ar
paukštiena; kruopščiai plaukime rankas.
> Paruoštus patiekalus suvartokime kuo
greičiau, o nesuvalgytus laikykime šaldytuve taip, kad jie nesiliestų su termiškai
neapdorotais produktais.

sia, jei kartu vartojamas riebus maistas ir alkoholis. Taip
„pažadinamos“ įsisenėjusios
virškinamojo trakto (skrandžio, kepenų) ligos. Žinoma,
persivalgymo žala priklauso
ir nuo maisto rūšies.
Vidurių pūtimas taip pat
yra vienas dažniausių negalavimų, ištinkančių per šventes. Jo simptomai nemalonūs:
kartais skausmingas pilvo
sienelės tempimas, veržimas,
gurgėjimas, dieglių pobūdžio
pilvo skausmas, „raižymas“,
raugėjimas, šleikštulys, vidu-

rių užkietėjimas, viduriavimas. Nors pilvo pūtimas (mediciniškai vadinamas meteorizmu) atrodo nerimtas, greitai praeinantis negalavimas,
tačiau jis suteikia diskomforto
jausmą, mažina darbingumą.
Sveikos mitybos principų
turėtume laikytis ne tik kiekvieną dieną, bet ir šventiniu
laikotarpiu. Žmogaus organizmas nėra sandėlis, į kurį
galime viską sudėti, todėl išmokime mėgautis maistu. Juk
žmogus laimingas ne tada, kai
sotus, o tada kai sveikas!

Patarimai, kaip išvengti persivalgymo
> Šventės dieną valgykime įprastai. Dažniausiai darome didelę klaidą – nevalgome visą dieną, o prisėdę prie stalo vienu kartu suvalgome labai daug.
> Valgykime po nedaug ir liesesnių produktų, patiekalų be
majonezo arba pagardintų natūraliu jogurtu, liesesniu majonezu ar augaliniu aliejumi. Pagrindiniam patiekalui rinkimės
lengviau virškinamą mėsą – vištieną, kalakutieną, triušieną.
Ji gali būti gaminta įvairiausias būdais.
> Valgykime nedidelėmis porcijomis. Vienu kartu reikėtų
suvalgyti ne daugiau kaip 400–500 g maisto. Sotumo jausmas apytiksliai ateina po 20 min., todėl valgykime neskubėdami.
> Gerai sukramtykime maistą. Kiekvieną kąsnį reikėtų kramtyti 20–30 kartų.
> Nevalgykime visko iš eilės. Valgant skirtingus patiekalus
patartina daryti bent 20 min. pertraukas. Pavalgius nereikėtų
sėdėti prie stalo. Geriau pasivaikščiokime, pašokime.
> Kartu su maistu negerkime daug skysčių, nepiktnaudžiaukime šokoladu, kava, sultimis.
> Švenčių metu ne valgykime, o ragaukime ir bendraukime
su artimaisiais.
> Prieš sėsdami už šventinio stalo, išgerkime stiklinę vandens.
> Valgykime daugiau skaidulinio maisto (daržovių, vaisių,
rupios duonos ir kt.).
> Saldumynų valgykime po pertraukos ir saikingai.
> Sergantieji virškinamojo trakto ligomis turėtų atsargiau
valgyti patiekalus iš grybų. Grybai skrandyje virškinami net
3 valandas. Labai blogas derinys – grybai ir alkoholis: jeigu
išsiskiria grybų nuodai, alkoholis sustiprina jų poveikį.

> Nevartokime jokių įtarimą keliančių produktų, juos tiesiog išmeskime.

> Virškinimas taip pat gali sutrikti ne tik dėl persivalgymo,
bet ir tuomet, kai po kelių dienų ar savaitės valgome šventinių patiekalų likučius. Iškyla didelė grėsmė apsinuodyti pradėjusiu gesti maistu.

Mitas. Kuo daugiau vitaminų vartosime, tuo sveikesni būsime.
Perdozavus sintetinių preparatų (ypač vitaminų A ir D) pasekmės gali būti
net liūdnesnės nei tada, kai vitaminų ir mineralų trūksta. Gali atsirasti
rimtų virškinimo sutrikimų, kamuoti galvos skausmai, sutrikti inkstų ar
kepenų veikla, išopėti gleivinė, net prasidėti neurologiniai sutrikimai.
Be to, kai organizmas nuolat gauna išgrynintus vitaminus, aptingsta ir
pradeda vangiai pasisavinti naudingąsias medžiagas iš maisto.

Mitas. Cukralige suserga žmonės, kurie valgo daug saldumynų.
Ne, saldumynų valgymas cukrinio diabeto nesukelia. Didžiausios
įtakos ligai atsirasti turi kasos gaminamas insulino kiekis ir tai,
kaip organizmo ląstelės pasisavina šį hormoną. Cukraligė yra liga
ir polinkį ja sirgti dažniausiai paveldime. Nustatyta, kad jei abu
tėvai ar vienas iš jų serga cukriniu diabetu, rizika susirgti vaikui
yra kur kas didesnė.

VERTA ŽINOTI
Mitas. Aštrus maistas sukelia opas. 90% opų sukelia H. pylori
bakterija. Aštrus maistas nesukelia opų, tačiau jo nerekomenduojama
vartoti, kol yra taikomas gydymas nuo opų. Aitriosiomis paprikomis
pagardintas maistas turi daug privalumų: suaktyvina medžiagų
apykaitą, skystina kraują, sumažina insulto, kai kurių vėžio tipų riziką,
stiprina imuninę sistemą, sumažina uždegimą, dėl kurio gali prasidėti
priešlaikinio organizmo senėjimo procesai bei lėtinės ligos.
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Žmogus, per dieną surūkantis pakelį
cigarečių, besišlapindamas per metus
išskiria pusę puodelio dervos.

Žmogui gimstant jo smegenyse yra 14
milijardų ląstelių. Šis skaičius nedidėja
iki pat mirties. Atvirkščiai, po 25 metų
ląstelių mažėja kasdien po 100 tūkst.

Žmogaus lūpos šimtą kartų jautresnės
už pirštų galiukus.

Fejerverkai gali aptemdyti šventinį džiaugsmą
Naujųjų metų sutikimą
sunku įsivaizduoti be
spalvingų žiemos dangų
nudažančių fejerverkų
fiestos. Tačiau būtina
atsiminti, kad neatsargiai
naudojami fejerverkai
gali ir aptemdyti šventinį
džiaugsmą.

Neatsargiai elgdamiesi su
šiomis priemonėmis kiekvienais metais šalyje nukenčia
įvairaus amžiaus žmonės:
dažniausiai susižaloja vaikai
ir neblaivūs suaugusieji. Nesilaikant saugumo reikalavimų, žmonės gali patirti įvairius kūno sužalojimus, sukelti gaisrus.
Apie saugumą vertėtų pagalvoti dar prieš įsigyjant
pirotechnikos gaminių. Net
ir pramoninės gamybos petardos gali būti pavojingos,
todėl svarbu rinktis kokybiškus gaminius. Perkant pirotechniką būtina atkreipti dėmesį į jos išvaizdą. Ji neturi
būti sulankstyta, sudrėkusi ar
kitaip pažeista. Dauguma nelaimingų atsitikimų įvyksta
dėl neteisingo elgesio su petardomis, kai nepaisoma elementarių saugumo reikalavi-

mų arba gaminiai naudojami
ne pagal paskirtį. Būtina tiksliai laikytis instrukcijų, kurias
privalomai turi visi pirotechnikos gaminiai.

Fejerverkų poveikis
žmogaus sveikatai
Pirotechnikos gaminių sudėtyje yra daugiakomponenčių mišinių, kurie degdami
išskiria organizmui kenksmingas medžiagas. Tai viena
priežasčių, kodėl fejerverkai
leidžiami tik atvirame ore. Kai
kurie fejerverkai sprogsta su
labai dideliu garsu, kuris ne
tik sukelia nemalonius jausmus, bet gali traumuoti klausos aparatą. Pavojinga uždegant fejerverko degiklį lenktis
prie jo. Užsidegęs fejerverkas
gali traumuoti veidą ir rankas.
Reikia pritūpti ir degiklį uždegti ištiestos rankos atstumu.
Traumuoti gali ir rankoje laikomas uždegtas fejerverkas.
Tai gali įvykti ir su iš pažiūros
saugia pirotechnika.
Fejerverkų mėgėjams rekomenduojama įsigyti automobilinį gesintuvą. Taip
pat patartina toje vietoje, kur
sprogdinate pirotechniką, tu-

rėti didelę talpą su vandeniu,
kad ten galima būtų įmesti
smilkstančias pirotechnikos
liekanas.

Ką svarbu žinoti
nukentėjus nuo
fejerverkų?
Ypač sunkūs sužalojimai
būna veido srityje. Žmogaus
klausos organas yra nepritaikytas prie aukšto tono garsų,
todėl dėl staigaus, impulsyvaus fejerverkų sukelto triukšmo gali sutrikti arba susilpnėti
klausa, ausyse atsirasti zvimbimas, spengimas, o kartais
žmogus gali ir visiškai netekti klausos.
Sprogęs pirotechnikos įrenginys gali sukelti ir kūno nudegimus – labai sunkius audinių pažeidimus, kurių pasekmės priklauso nuo nudegimo laipsnio, nudegusio ploto
ir vietos. Jei nudega trečdalis ir daugiau kūno – galima
mirtis. Nudegus būtina skubi
pagalba, nes aukšta temperatūra audinius dar veikia ir po
to, kai pašalinamas deginimą
sukeliantis veiksnys.
Pirotechnikos gaminiai suaugusiesiems, o ypač vaikams

kartais baigiasi ir sunkiomis
akių traumomis. Ypač tada,
kai vaikai nepaiso instrukcijų arba kai petardos būna nekokybiškos. Pažeidus akis,
gali atsirasti akies įbrėžimai,
nudegimai, į akį patekti svetimkūnis, o esant rimtesniems
sužalojimams, žmogus gali
apakti. Beveik visi fejerverkai, įskaitant ir bengališkąsias ugneles, gali sukelti akių
traumas. Vaikams iki 5 metų
bengališkosios ugnelės sudaro didžiausių traumų skaičių
(43 proc. visų tos amžiaus
grupės), todėl negalima leisti
vaikams žaisti vieniems. Akys
yra labai jautrios, todėl jas pažeidus skaudūs padariniai gali
likti visam gyvenimui.
Šventiniame šurmulyje būkite atsargūs su spalvingaisiais fejerverkais ir petardomis. Neatsargus elgesys su
ugniniais fejerverkais gali ne
tik sugadinti šventinę nuotaiką, bet ir pavojingai sužaloti!

Pirmoji pagalba
esant akių
sužeidimams
> Skambinkite bendruoju
pagalbos telefonu 112 arba greitosios pagalbos telefonu 03.
> Esant akies pažeidimui akį
uždenkite laisvai priglundančiu steriliu tvarsčiu.
> Jeigu akyje yra svetimkūnis, palikite jį, nesistenkite
jo pašalinti.
> Akies nejudinkite ir nelieskite, kad dar daugiau jos nesužeistumėte.
> Akį šaldykite šaltu kompresu, tai mažina tinimą,
stabdo kraujavimą.
> Sveikąją akį taip pat būtinai uždenkite tvarsčiu,
siekiant išvengti akies judesių.
> Būtina ramybė ir emocinė
pagalba.

Pirmoji pagalba esant nudegimui
> Skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112 arba greitosios pagalbos telefonu 03.
> Nutraukite žalojantį poveikį, jeigu jis dar yra. Jeigu nukentėjusiojo drabužiai dega, užgesinkite juos. Reikėtų pargriauti nukentėjusįjį ant žemės ir ugnį slopinti (nuo galvos
kojų link) tuo, kas po ranka.
> Vėsinkite nudegusią vietą kambario temperatūros (apie
18–20°C temperatūros) vandeniu, geriausia, silpna tekančio
vandens srove, mažiausiai 10 minučių arba kol nukentėjusysis nejaus skausmo.
> Nuimkite apyrankes, žiedus, laikrodžius ir kita, kas patinus audiniams gali spausti nudegusią vietą. Nenuimkite
prie odos pridegusių drabužių.

SVARBU
> Nenaudokite per daug šalto vandens ir nevėsinkite per
ilgai, kad nesukeltumėte hipotermijos (atšalimo).
> Neplėškite prie nudegimo vietos prikibusių drabužių,
daiktų ar nudegusios odos.
> Nepradurkite ar neprakirpkite dėl nudegimo atsiradusių pūslių.
> Nudegusios vietos netepkite tepalu, losjonu, riebalais.
Nepatartina imtis „liaudiškų“ priemonių, tokių kaip tepimas įvairiais riebalais, barstymas miltais ar druska – tai
gali tik pakenkti. Buitiniai riebalai, riebaliniu pagrindu
pagaminti kremai, putos hermetizuoja karštį odoje ir pakenkimas tik gilėja. „Liaudiškomis“ priemonėmis galima
žaizdoje sukelti infekciją, jos didina skausmą ir uždegimą,
trukdo žaizdai gyti.
> Nedėkite tvarsčių ant veido, nes būtina matyti nukentėjusiojo veidą, vertinti jo kvėpavimo takų būklę ir kvėpavimą.

Atmintinos sveikatos ir su sveikata susijusios
gruodžio mėn. dienos
Gruodžio 1 d. - Pasaulinė AIDS diena
Gruodžio 3 d. - Pasaulinė neįgaliųjų žmonių diena
Gruodžio 10 d. - Žmogaus teisių diena

VERTA ŽINOTI
Mitas. Deguonies netekęs kraujas tampa mėlynas.
Kraujas visuomet yra raudonos spalvos, nepaisant jame esančio
deguonies kiekio. Kai šis baigiasi, kraujo spalva tik patamsėja,
tačiau netampa mėlyna. Kai kurie asmenys ginčytųsi, kad mėlyną
kraujo spalvą įrodo plika akimi matomos venos. Deja, kraujagyslių
spalvą pakeičia keli sluoksniai audinių bei odos, todėl žiūrėdami į
ranką kraujagyslę matome mėlyną.

Mitas. Naujos smegenų ląstelės žmonėms neauga.
Niekas negimsta su visomis smegenų ląstelėmis, nes šis
organas auga kartu su mumis. Kai kurios jų atsiranda jau
suaugus, o naujų smegenų ląstelių atsiradimo procesas yra
vadinamas neurogeneze.

Mitas. Nuo šokolado auga svoris.
Bet koks maistas, vartojamas saikingai, gali būti įtrauktas į
mitybą. Šokolado plytelėje yra apie 220 kalorijų, o tai tikrai ne
per daugiausiai net jei ir laikaisi dietos, jei tik atsisakysi kitų
kaloringų produktų.
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Žiemą būkime atsargūs:
nepatirkime traumų!
> Rinkitės tinkamą avalynę – neslidžiu padu, neaukštu kulnu.
> Neskubėkite, vaikščiokite lėčiau. Išeikite iš namų anksčiau,
kad laiku pasiektumėte kelionės tikslą ir nereikėtų skubėti.

paros metu. Vaikai aktyviai
dalyvavo pamokėlėse, patys
pasakojo, kaip jie elgiasi kelyje. Užsiėmimų pabaigoje
visuomenės sveikatos priežiūros specialistės vaikams
išdalino atšvaitus ir paaiškino
jų paskirtį.

> Eikite mažesniais žingsniais.

Ką daryti patyrus
traumą ir kaip padėti
kitam?
Šaldykite kompresu
Jei įtariate kaulų ir minkštųjų audinių sužalojimą, suteikite nukentėjusiam žmogui
patogią padėtį, imobilizuokite
galūnę ir šaldykite šaltu kompresu. Imobilizuodami stenkitės nejudinti sužalotos vietos.
Imobilizacijos tikslas – sumažinti skausmą ir kraujavimo pavojų, neleisti uždarajam
lūžiui virsti atviru lūžiu. Sužalota galūnė imobilizuojama
tokioje padėtyje, kokioje buvo rasta, įtveriami
abipus lūžio esantys sąnariai.
Sužeista vieta
šaldoma siekiant
sumažinti patinimą, skausmą. Nedėkite ledo maišelio tiesiai ant odos
ar žaizdos. Įvyniokite į rankšluostį
ar kitą audinį, kad
nenušaltų oda. Nelaikykite ledo maišelio ilgiau kaip 20
minučių.

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/

Užsiėmimų metu buvo kalbama, kokių taisyklių reikia
laikytis einant keliu, kurioje
vietoje galima pereiti kelią,
kaip teisingai reikia pereiti į
kitą kelio pusę. Specialistės
atkreipė vaikų dėmesį į pėsčiųjų elgesį kelyje tamsiu

> Atidžiai stebėkite grindinį po kojomis. Netgi gerai nuvalytas ir pabarstytas grindinys gali būti pavojingas dėl nuolat
kintančių oro sąlygų. Kai kuriose vietose ledas ar sniegas gali
būti užsilaikęs ilgiau (pavyzdžiui, pavėsyje), kai kur gali būti
plonas, beveik nematomas ledo sluoksnis – to nepastebėjus galima paslysti.

Patyrus kaulų ir minkštųjų
audinių sužalojimų pagrindiniai pirmosios pagalbos elementai yra ramybė, imobilizacija (ramybės sudarymas,
neleidžiant judėti sužalotai
arba sergančiai kūno daliai),
šaltis, galūnės pakėlimas.
Siekiant išvengti traumų,
patiems reikia rūpintis savo
saugumu. Visgi, jei jau krentate, reikia mokėti kristi. Patariama einant slidžia gatve
nebijoti griūti. Atsipalaidavus
raumenys nebus įtempti ir kritimo smūgis bus švelnesnis.

Prienų rajono savivaldybės
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Lapkričio mėnesį Prienų
rajono ikimokyklinio
ugdymo įstaigose vyko
užsiėmimai saugaus eismo
tema „Būk saugus kelyje“,
kuriuos vedė visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistės.

Kaip išvengti šių traumų žiemą?

Iškritus sniegui ir pašalus
žmonės dažnai paslysta. O
atšilus orams, šaligatviai
ir kiti žmonių numinti
takeliai pasidengia ledu
ir būna ypač slidūs, jeigu
dar lyja lietus. Žmonės
dažniausiai skubėdami
pargriūna ant ledo ir
patiria įvairias traumas.
Griūnant dažniausiai
patempiami raiščiai,
lūžta kaulai, patiriamos
galvos traumos, įvairūs
sumušimai.

PARENGĖ:

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose vyko
užsiėmimai „Būk saugus kelyje“

> Koją statykite visa pėda. Eikite lengvai palinkę į priekį – tai
padės apsaugoti galvą paslydus. Patartina slidžiu paviršiumi čiuožti.
> Esant slidžiai kelio dangai neneškite sunkių nešulių, nes
kūnui sunkiau balansuoti. Laisvos rankos padeda išlaikyti pusiausvyrą, todėl rekomenduojama naudoti kuprinę.
> Saulėtą dieną užsidėkite saulės akinius. Jie padeda geriau
matyti slidžius paviršius ir išvengti grėsmės.
> Įėję į pastatą nusikratykite sniegą nuo drabužių ir batų
bei nepamirškite, kad grindys gali būti šlapios, todėl eikite atsargiai.
> Visada būkite pasiruošę galimam kritimui.

Nesukelkite skausmo
Jei galima, pakelkite sužalotą kūno dalį aukščiau širdies
lygio – taip sumažinsite kraujo pritekėjimą į pažeistą vietą.
Nekelkite lūžusios galūnės,
jei keliant nukentėjusiajam
skauda. Venkite judesių ar bet
kokio aktyvumo, kuris sukeltų skausmą. Padėkite nukentėjusiam žmogui surasti patogią kūno padėtį. Stebėkite
sąmonę, kvėpavimą. Venkite
peršalimo. Jei įtariate, kad gali
būti sužalota galva, kaklas ar
nugara, nejudinkite nukentėjusiojo. Galvos traumos metu dažnai sužalojamos galvos
smegenys. Lūžus kaukolės
kaulams, yra smegenų pažei-

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.

dimo pavojus, gali prasidėti
kraujavimas į kaukolės ertmę.
Žmogus gali prarasti sąmonę,
būti vangus ar mieguistas – tai
požymiai, kad jis patyrė sunkią galvos traumą.

Kvieskite medikus
Nepalikite nukentėjusiojo be priežiūros, kvieskite
greitąją medicinos pagalbą.
Dažniausiai tik medikai gali
atskirti lūžimą, išnirimą, panirimą, patempimą ar sunkią galvos traumą. Teikiant
pirmąją pagalbą nebūtina atskirti šių sužalojimų. Pagrindinis tikslas – apsaugoti nuo
tolesnio sužalojimo ir kreiptis
į medikus.

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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geriausia dovana - laikraščio „Naujasis gėlupis“ prenumerata.
Ja artimieji galės džiaugtis net du kartus per savaitę - ištisus metus.

Nekilnojamasis
turtas

IŠNUOMOJA

1 KAMBARIO BUTUS

Pigiai ir skubiai komercinės paskirties patalpas PC „Velsa“ (I a.
– 80 kv. m, II a. – 20 kv. m ir 40 kv.
m, šalia yra picerija, gėrimų krautuvėlė ir kirpykla) Vytauto g. 11 A,
Prienuose. Tel. 8 650 62733.

1 k. bt. (31 kv. m, I a., renovuotame name,16 000 Eur) Prienų
centre. Tel. 8 604 06965.

Pastatą (angarą, 498 kv. m, buvęs
servisas) Pramonės g., Prienuose.
Tel. 8 698 43839.

1 k. bt. (29 kv. m., II a. 4 a. n.,
yra balkonas) ir 3 k. bt. (54 kv.
m, III a. 4 a. n., yra balkonas)
Birštone. Tel.: (8 319) 56670, 8
614 46597.

IŠSINUOMOJA

Parduoda

2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. (V a., renovuotame name,
už renovaciją sumokėta) Statybininkų g. 19, Prienuose. Tel. 8
604 02901.

SODYBAS, SODUS
Didelę sodybą su žeme arba be
žemės (aplink sodybą yra 46 ha
ūkio paskirties ir apie 1 ha namų
valdos žemės, 3 ha lapuočių miško) Prienų r. Tel. 8 652 74452.

GARAŽUS
Garažą Revuonos g., Prienuose.
Tel. 8 614 54126.

Butą arba namą arba dalį namo
su atskiru įėjimu Birštone arba
netoli Birštono ar Prienų rajone.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8
605 17148.
Išsinuomoja arba perka dirbamos žemės Šilavoto, Leskavos,
Klebiškio apylinkėse. Gali būti
pieva, arimas, pūdymas ar apleista žemė. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 683 47763.
Ūkininkas išsinuomoja arba perka žemės ūkio paskirties žemę
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio,
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Automobiliai ir
jų dalys

Perka

Perka

1 k. butą Prienuose. Gali būti
bendrabučio tipo. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 606 46488.

Brangiai superka įvairius automobilius (tvarkingus ir gali būti su
defektais). Tel. 8 684 44304.

2 k. bt. (moka iki 18 000 Eur, gali
būti be remonto) Prienuose. Tel.
8 609 51204.

Visų markių automobilius (tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius
arba su defektais) ir kitas motorines transporto priemones. Tel.
8 605 10023.

Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.

PERKAME
MIŠKĄ

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

Mėsinę telyčią veislei. Tel. 8 671
34428.

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

ožkas. Tel. 8 698 47738.
Tel. 8 680 81777
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Grūdus: kviečius ir miežius. Tel. 8
698 79583.

e

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Kviečius ir miežius. Atveža. Tel. 8
677 31879.

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas

Polikarbonatiniai šiltnamiai. Įvairių matmenų. Mažos kainos. Pristatymas.
Garantija. www.perchina.lv
Tel. 8 606 13 383.

Tel.

8 650 41148. Dirbame visą parą

PERKA
Perku sausus šiaudus ritiniais arba
„kitkomis“. Tel. 8 675 89483.
Mėsinį veršelį arba telyčaitę nuo
6 mėn. tolimesniam auginimui.
Tel. 8 625 93679.
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ karves,
jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.

Superkame karves,
Skubiai superkame visų marbulius ir telyčias. KREkių lengvuosius automobilius,
KENAVOS AGRO FIRmikroautobusus, keturačius,
MOS supirkėja Olga
priekabas.
Smailienė (Jonava).
Automobiliai gali būti su deTel. 8ĮVAIRIUS
612 02125.
BRAngIAI
fektais, nevažiuojantys,
daužti,PERKAME
skirti ardymui ar utilizavimui,
ARKlIUS, JAUČIUS,
Gerai įmitusius, liesus
surūdiję, be TA ir draudimo.
IšTElYČIAS,
KARVES
.
ir traumuotus
galvisivežame patys. Atsiskaitome
Tel. 8 625 93 679 jus (AB „Krekenavos
iš karto, padedame sutvarkyti
agrofirma“ kainovisus reikiamus dokumentus.
mis). Taip pat arklius.
Lauksime Jūsų pasiūlymų
Sveriame elektroninėmis
tel. 8 666 70777.
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 642 67784.

arba išsikirsti.
Nebrangiai ėringas avis, taip pat 7
Atliekame sanitarinius kirtimus
mėn., ir trečiais ožiukais ožkingas
bei retinimus. Konsultuojame.

REKLAMA

Lietuvišką, svilintą kiaulienos
skerdieną. Kaina tik 2,35 Eur/kg.
Atvežame. Tel. 8 607 12690.

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

PERKAME MIŠKĄ
ŽEMĖS ŪKIS
SU ŽEME (ir išsikirsti),
PERKAME
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.
MIŠKĄ
Tel. 8 682 61641.
ir apvaliąją
PARDUODA
medieną su žeme
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Avis pjovimui ir veislei. Tel.: (8
319) 41484 (vakare nuo 19 val.),
8 671 42853.

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

ARKlIUS, JAUČIUS,
TElYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

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“).

AB „Krekenavos mėsa“ darbuotoja Genovaitė Smagurienė
superka bulius, karves, telyčias.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 682 11225.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
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).
Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602
48941.
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.
Bet kokią žemės ūkio techniką,
pvz., traktorių, priekabą, sunkvežimį ir jų padargus. Gali būti
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.

UAB „Geonetas“ informuoja, kad 2017 m. gruodžio
14 d. 9.00 val. bus atliekami žemės sklypo Prienų mieste, Revuonos g. Nr. 15, kadastriniai matavimai. Gretimo
sklypo (kad. Nr. 6943/0012:0008) savininkus, naudotojus ir paveldėtojus kviečiame atvykti nurodytu laiku į
savo sklypą arba iki š. m. gruodžio 13 d. kreiptis į UAB
„Geonetas“,Vytauto g. 11A, Prienai. Tel. 8 683 98043, el.
paštas geonetas@gmail.com.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA
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.
Įvairias malkas (rąsteliais, kaladėmis ir skaldytas). Turime ir
sausų malkų. Atvežame įvairiais
kiekiais. Tel. 8 604 81933.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
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.
Pušines malkas kaladėmis ir vieno
pjovimo sausas lentas. Tel. 8 675
17683.
Lentpjūvė parduoda malkas.
Atveža. Tel. 8 670 04260.
Pjuvenų briketus. Atvežame.
Savivarčio su kranu paslaugos.
Tel. 8 690 66155.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Dvigulę sofą, fotelį, skardinius
radiatorius, medinius langus ir
duris. Tel. 8 682 12278.

12 SKELBIMAI

užsakius keturis asmeninius skelbimus,
penktą - atspausdinsime nemokamai!
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PASLAUGOS
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.
Kalėdinė nuolaida! Socialiai
remtiniems asmenims – sklypų
padalijimas, atidalijimas, sujungimas ir kadastriniai matavimai
- tik už pusę kainos. Tel. 8 603
08785.
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 prijungimas. Tel. 8 685
60129.
Profesionali
stogdengių brigada atlieka visus
stogo remonto, įrengimo darbus. Sudarome sąmatas, pristatome medžiagas, suteikiame
garantijas. Tel. 8 677 68382.
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.
Mūriju, betonuoju ir šiltinu stogus. Tel. 8 607 14112.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.

Dažome, glaistome, klojame
plyteles, laminatą ir grindis,
montuojame langus, duris ir
atliekame kitus apdailos darbus.
Tel. 8 601 48676.
Klijuojame plyteles ir atliekame
kitus įvairius vidaus apdailos
darbus. Tel. 8 644 40204.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas
geromis kainomis. Tel. 8 640
39204.
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.
Greitai ir kokybiškai už prieinamą kainą atliekame visus
santechnikos darbus: šildymo,
vandentiekio, nuotekų ir kitų
sistemų įrengimą ir remontą.
Gręžiame iki 250 mm skersmens
skyles betone, mūre. Tel.: 8 604
35126, 8 685 45851.
Gaminame įvairias namų, ūkinių
pastatų duris ir laiptus. Kokybę
garantuojame. Tel. 8 682 62195.

Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z
visoje Lietuvoje ištisus metus!
Garantija, aptarnavimas. www.
Melkerlita.lt, tel.: 8 616 08020
(Linas), 8 686 83265 (Rolandas).
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
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.

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

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

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA

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

Moteris prižiūrėti ligonę Prienų r.
Tel. 8 608 08574.

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, džiovykles, elektrines
virykles, orkaites, indaploves.
Atvykstu į namus. Suteikiu 1 m.
garantiją. Tel. 8 647 36010.

Maisto prekių parduotuvėje
Prienuose – pardavėja, turinti
patirties. Tel. 8 682 69323.

Rūbų rūšiuotojos darbui Strielčiuose. Atlyginimas po bandomojo laikotarpio nuo 500 Eur. Savo
CV siųsti el.paštu: info@kns.lt Tel.
8 605 28687.

UAB „VISA PICA“ Vilniuje – du
picų kepėjai ir du virėjai nuo 12
val. iki 20 val. Atlygis nuo 600
Eur. Apgyvendiname. Tel.: 8 685
10505, 8 640 36464, bonifacas@
gmail.com
Kiemo darbininkas bei sodybos
prižiūrėtojas. Tel. 8 687 71665.

REKLAMA

Vairuotojai ir nevairuojantys-padėjėjai (turintys pasą) nuvairuoti
lengvuosius automobilius į Rusiją
ir Ukrainą. Tel. 8 648 40019.
Vairuotojai, turintys CE vairuotojo kategoriją. Darbas Lietuvoje.
Tel. 8 675 46350.

IEŠKO DARBO
Moteris ieško kirpėjos darbo
arba gali kapoti malkas, prižiūrėti
kapus ir atlikti įvairius darbus.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8
678 22651.

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį,
Tačiau bent šia užuojauta norime
palengvinti praradimo skausmą.
Mirus Albinai Mikoliūnienei reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės šeimai ir artimiesiems.
Laiptinės gyventojai

Dovanoja
2 mėn. kiemsargius šuniukus. Tel.
8 633 23244.
5 m. nedidelį, gražų, mielą ir
saugų kiemsargį šunelį. Tel. 8
674 18830.
Reikalingi statybinio laužo išvežėjai su savo technika, (dovanoja
apie 5 kub. m.), Prienuose. Tel. 8
682 91648.

Amžiams užsimerkė Jūsų akys,
Lūpos neprabils jau niekada.
Liko tuštuma, liepsnelės žvakių
Ir prisiminimas – lyg negyjanti žaizda.
Dėl buvusios ilgametės VšĮ Prienų ligoninės darbuotojos Albinos Mikoliūnienės mirties nuoširdžiai
užjaučiame artimuosius.
VšĮ Prienų ligoninės darbuotojai

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Gruodžio 10 d. Prienų sporto
arenoje – Prienų r. savivaldybės
ir „Gyvenimo“ laikraščio 2017–
2018 m. krepšinio pirmenybių
varžybos. 11.00 Veiverių „Amberis“ – Balbieriškio „Ringis“ 12.30
„Savivaldybė“ – „Pakuonis“ 14.00
„Stakliškės“ – „Jieznas“ 15.30
„Šilavotas“ – „Stadionas“ 17.00
„Žiburys“ – „Dvariukas“
Gruodžio 11 d. 14 val. Išlaužo
seniūnijos salėje – edukacinė
popietė ,,Nupinsiu Advento
vainiką“.
Gruodžio 12 d. 12 val. Išlaužo
seniūnijos salėje – Adventinė
popietė „Pasidalinkime stebuklo
laukimu“.
Gruodžio 15 d. 11 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro mažojoje salėje (2 aukšte) – Prienų
rajono savivaldybės „Metų ūkio“
šventė. Konkurso „Metų ūkis
2017“ nugalėtojų apdovanojimai; Grupės „MG International“
koncertas.
Gruodžio 15 d. 17.30 val. Jiez-

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties,
Bet norime pasidalyti Jūsų skausmu.
Mes negalime pakeisti lemties,
Bet norime palengvinti jos kelią.
Mes negalime įveikti būties.
Bet norėtume padėti savo buvimu...
Dėl mylimos mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame Bronę Kleinauskienę ir artimuosius.
Darbuotojos
no kultūros ir laisvalaikio centre – mėgėjų teatro spektaklis
„Grinčo Kalėdos“. Po spektaklio
– Kalėdų eglės įžiebimo šventė
Jiezno miesto aikštėje.
Gruodžio 16 d. 17 val. Prienų
sporto arenoje – LKL krepšinio

varžybos: Prienų-Birštono „Vytautas“ – Kauno „Žalgiris“.
Gruodžio 20 d. 17.30 val. Balbieriškyje, prie seniūnijos administracinio pastato – Balbieriškio kalėdinės eglutės įžiebimo
šventė.

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; 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.com
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(25) 06:55 Diagnozė - žmogžudystė (26) 07:50 Diagnozė
- žmogžudystė (1) 08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Autopilotas 09:30 Apie žūklę 10:00
Nutrūkę nuo grandinės (27) 10:30
Pragaro katytė (1) 11:30 Keturios
stichijos (1) 12:40 Reali mistika
19.30 val. (4) 13:50 Vanity Fair. Visiškai
slaptai (8) 14:50 Kas žudikas?
(10) 15:55 Kas žudikas? (3)
„Vienas namuose“
17:00 LKL čempionatas. Vytautas - Lietkabelis 19:30 Muzikinė
kaukė 22:05 MANO HEROJUS
Kartą Meksikoje 00:10 AŠTRUS
06:00 Lietuvos Respublikos him- KINAS Urvarausiai 01:55 Begėnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 dis (4) 02:55 Begėdis (5) 03:50
Premjera. Džiunglių būrys sku- Muzikinė kaukė
ba į pagalbą 2 07:20 Premjera.
Alvinas ir patrakėliai burundukai
1 07:30 Premjera. Detektyvė Mi- 05:40 Muzikiniai sveikinimai 06:20
retė 07:45 Premjera. Džeronimas „Mainai gamtoje“ 07:05 Programa
3 08:10 Karinės paslaptys 09:00 07:09 TV parduotuvė 07:25 „ŽeLabas rytas, Lietuva 09:30 Žinios mė iš paukščio skrydžio“ 08:30 „4
09:35 Labas rytas, Lietuva 10:30 kampai“ 09:00 „Skinsiu raudoną
Žinios 10:35 Labas rytas, Lie- rožę“ 09:30 „Vantos lapas“ 10:00
tuva 11:30 Žinios 11:35 Labas Moterų balsas 11:00 „Detektyrytas, Lietuva 11:50 Pasaulio vas Morsas“ (2/1) 13:00 „Vera.
dokumentika 13:40 Agata Kristi. Varno spąstai“ (1/3) 15:00 „MMA
Mįslingos žmogžudystės 15:15 „King of the Cage“ II tarptautinis
Dokumentinė apybraiža „Mes turnyras. Lietuva-Amerika. Atsanugalėjom” 15:45 Žinios. Orai komosios kovos“. Kovų narvuo(su vertimu į gestų kalbą) 16:00 se turnyras. 2017 m. N-7.” 16:00
Sveikinimų koncertas 17:30 Ži- Žinios 16:18 Orai 16:20 Mano
nios (su vertimu į gestų k.) 17:55 Europos Parlamentas (1) 16:50
Sportas 17:58 Orai 18:00 Teisė „Pražūtingi smaragdai“ (19) 18:00
žinoti 18:30 Nacionalinė paieš- Žinios 18:27 Orai 18:30 „Geriaukų tarnyba 19:30 Stilius 20:25 sios nardymo vietos“ 19:00 MuLoterijos „Keno Loto” ir „Jėga” zikiniai sveikinimai 20:00 Žinios
20:30 Panorama 20:52 Sportas 20:22 Orai 20:25 „Gurovo bylos
20:57 Orai 21:00 Dainuoju Lie- 3. Mirtis tiesioginiame eteryje“
tuvą 23:20 Premjera. Vasara va- (11; 12) 22:30 Žinios 22:57 Orai
sarį 01:05 Pasaulio dokumentika 23:00 „Detektyvas Morsas“ (2/1)
02:45 Klausimėlis.lt. 03:05 Tei- 01:00 „Merdoko paslaptys“ (6/6;
sė žinoti 03:30 Keliai. Mašinos. 6/7) 02:40 „Vera. Varno spąstai“
Žmonės. 04:00 Karinės paslaptys (1/3) 04:10 „Detektyvas Morsas“ (2/1)
04:45 Auksinis protas
06:30 Madagaskaro pingvinai
(14) 06:55 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (62) 07:20
“Nickelodeon” valanda. Ančiukai
Duoniukai (11) 07:45 Kung Fu
Panda (6) 08:10 Keista šeimynėlė
(7) 08:35 Tomo ir Džerio pasakos
(13) 09:00 Peliukas Stiuartas Litlis (4) 09:30 Tinginių miestelis
(51) 09:55 KINO PUSRYČIAI
Anapus tvoros 11:35 Meškiukas
Jogis 13:15 Jau baigėm? 15:05
Kelionė į Ameriką 17:30 Bus visko
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 SUPERKINAS Alvinas
ir burundukai 3 21:15 Paskutinis
tėvų išbandymas. Mažieji Fokeriai
23:10 PREMJERA Sekso abėcėlė 01:10 Druska
06:15 Televitrina 06:30 Ančiukų istorijos 07:00 Legenda apie
Korą 07:30 Transformeriai. Maskuotės meistrai 08:00 Ančiukų
istorijos 08:30 Kur giria žaliuoja
09:00 Virtuvės istorijos 09:30
Gardu Gardu 10:00 Svajonių ūkis
10:30 Barbė ir rokenrolas 12:10
Niko. Kelias į žvaigždes 13:50
Flinstounai 15:25 Princesė 17:20
Ekstrasensai detektyvai 18:30
TV3 žinios 19:15 TV3 sportas
19:20 TV3 orai 19:25 Eurojackpot
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS. Vienas namuose 21:35 ŠEŠTADIENIO GERO
KINO VAKARAS. Atkirtis 23:50
Juodabarzdis 01:30 Juodabarzdis 03:15 Bėgantis labirintu
06:00 Diagnozė - žmogžudystė

Sekmadienis, gruodžio 10 d.

14.05 val.

Džefu Korvinu (49) 13:40 Sveikinimai 16:00 Policijos akademija (12)
17:00 LKL čempionatas. Žalgiris
– Lietuvos rytas 19:30 Amerikietiškos imtynės (48) 20:30 Amerikietiškos imtynės (48) 21:30 Juodasis
sąrašas (4) 22:30 Gyvi numirėliai
(1) 23:30 Kartą Meksikoje 01:25
Ekstrasensų mūšis (6) 03:30 Riteriai II. Už garbę ir šlovę

„Mirtinas ginklas 4“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Istorijos detektyvai
07:00 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom” 07:30 Šventadienio mintys 08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 09:00 Brolių Grimų pasakos 10:00 Gustavo enciklopedija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai 12:00
Pasaulio dokumentika 13:45 Puaro 15:15 Laisvės vėliavnešiai
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į
gestų kalbą) 16:00 Auksinis protas 17:15 Klausimėlis.lt. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.) 17:55
Sportas 17:58 Orai 18:00 Keliai.
Mašinos. Žmonės. 18:30 Pramoginė laida „Editos šou” 19:30
Savaitė 20:30 Panorama 20:48
Sportas 20:53 Orai 21:00 Premjera. Laisvės kaina. Partizanai.
21:55 Premjera. Laiko tiltas 00:00
Dvylika beždžionių 02:05 Pasaulio
dokumentika
06:30 Madagaskaro pingvinai (15)
06:55 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (63) 07:20 “Nickelodeon”
valanda. Ančiukai Duoniukai (12)
07:45 Kung Fu Panda (7) 08:10
Keista šeimynėlė (8) 08:35 Tomo ir Džerio pasakos (1) 09:05
Peliukas Stiuartas Litlis (5) 09:35
Tinginių miestelis (52) 10:05 KINO
PUSRYČIAI Lukas Skruzdėliukas
11:50 Eisas Ventura. Naminių gyvūnėlių detektyvas 13:35 Vaikai
šėlsta (6) 14:05 Mirtinas ginklas 4
16:40 Ne vienas kelyje 17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 Lietuvos balsas.
Finalinės kovos 22:30 2 ginklai
00:40 Patikimas piemuo 03:30
Paskutinis tėvų išbandymas. Mažieji Fokeriai

06:15 Televitrina 06:30 Ledo
kelias 07:30 Azija iš paukščio
skrydžio 08:30 Vienam gale kablys 09:00 Statybų gidas 09:30
Iš peties 10:30 Lietuvos mokyklų
žaidynės 11:00 Išlikimas 13:00
Azija iš paukščio skrydžio 14:00
Nepaprasta ištvermė. Lenktynės į
ašigalį 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš
peties 17:00 Sandėlių karai 17:30
Sandėlių karai 18:00 Dainų dvikova 18:30 Lietuvos talentai 21:30
TV3 žinios 22:20 TV3 sportas
22:25 TV3 orai 22:30 Nuotykių
ieškotojas 00:20 Kalinių lėktuvas
06:15 Televitrina 06:30 Ančiukų
02:30 Rizikingiausi policijos daristorijos 07:00 Legenda apie Korą
bo epizodai
07:30 Transformeriai. Maskuotės
meistrai 08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Mamyčių klubas 09:00
06:00 Lietuvos Respublikos him- Kulinariniai triukai 09:30 Penkių
nas 06:05 Duokim garo! 07:35 žvaigždučių būstas 10:00 Pasaulis
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. pagal moteris 10:30 Svajonių so08:05 Misija. Vilnija. 08:30 Mais- dai 11:30 Tarzanas 13:15 Devintas ir aistros 09:00 Pažvelk į pro- tam danguj 15:05 Lizės Magvair
fesiją kitaip 09:30 Mokslo sriuba filmas 16:55 Ekstrasensai detekty10:00 Tramtatulis 2017. Lietuvos vai 18:00 Raudonas kilimas 18:30
vaikų ir moksleivių – liaudies kū- TV3 žinios 19:20 TV3 sportas
rybos atlikėjų – konkursas. 12:20 19:25 TV3 orai 19:30 X Faktorius
Thomas Bernhardas 13:40 Lie- 22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
tuvos televizijos jubiliejui. TV Kelnėse dar ne senelis 00:05 Tu
šou „60 akimirkų” 15:10 Giminės esi čia 02:30 Atkirtis 04:20 Ekstra16:00 Projektas Pi 16:25 Ma- sensai detektyvai
žesnieji broliai 17:00 Klauskite
daktaro 18:00 Keliaukime kartu.
Truskavecas ir Drohobyčas 18:30 06:30 Galiūnų čempionų lyga.
Izabela Roselini. Mano audringas Kiurasao 07:30 Sveikatos kodas
gyvenimas 19:30 Istorijos detek- 08:30 Tauro ragas 09:00 Galiūnų
tyvai 20:15 Stambiu planu 21:00 čempionų lyga. Jordanija 10:00
Kino žvaigždžių alėja. Amerikos Nutrūkę nuo grandinės (28) 10:30
grafičiai 22:55 LRT OPUS ORE. Pragaro katytė (2) 11:30 Keturios
Grupė B 00:00 Dabar pasaulyje stichijos (2) 12:40 Vandenyno
00:30 Europos kinas 02:00 XII paslaptys su Džefu Korvinu (48)
tarptautinis folkloro festivalis
13:10 Vandenyno paslaptys su
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21.00 val.
„Gran Torino“

05:00 „Žemė iš paukščio skrydžio“. 05:50 „24/7“ 07:05 Programa 07:09 TV parduotuvė 07:25
„Pavojingiausios kelionės. Bangladešas“ 08:00 „Darbščios rankos,
atviros širdys“ 08:30 „Kaimo akademija“ 09:00 „Šiandien kimba“
10:00 Mano Europos Parlamentas (1) 10:35 „Gurovo bylos 3.
Mirtis tiesioginiame eteryje“ (9; 10)
12:45 „Tarp meilės ir neapykantos“
(7; 8) 14:55 „Slaptas augalų gyvenimas. Išlikti“ 16:00 Žinios 16:18
Orai 16:20 „Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu“ 16:50 „Pražūtingi smaragdai“ (20) 18:00 Žinios
18:22 Orai 18:25 Mano Europos
Parlamentas (1) 18:55 „Baudėjas“
(7) 20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25
„Baudėjas“ (8) 21:30 „24/7“ 22:30
Žinios 22:57 Orai 23:00 „MMA
„King of the Cage“ II tarptautinis
turnyras. Lietuva-Amerika. Atsakomosios kovos“. Kovų narvuose turnyras. 2017 m. N-7.” 00:00
„Gurovo bylos 3. Mirtis tiesioginiame eteryje“ (9; 10) 02:00 „Žemė iš
paukščio skrydžio“ 02:50 „24/7“
03:30 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesioginiame eteryje“ (9; 10)
06:15 Televitrina 06:30 Ledo kelias 07:30 Azija iš paukščio skrydžio 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 Azija iš paukščio skrydžio 14:00 Taikinys 15:00
Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00
Sandėlių karai 17:30 Sandėlių karai 18:00 Elementaru 19:00 Asteriksas ir Obeliksas. Jos didenybės
tarnyboje 21:30 TV3 žinios 22:20
TV3 sportas 22:25 TV3 orai 22:30
Nakties TOP 23:00 Daktaras Hausas 00:00 Rizikingiausi policijos
darbo epizodai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 LRT OPUS ORE 07:00
Mokslo sriuba 07:30 Kultūrų kryžkelė 08:30 Krikščionio žodis 08:45
Kelias 09:00 Euromaxx 09:30
Premjera. Skonio pasaka 10:00
ARTS21 10:30 Pradėk nuo savęs 11:00 Septynios Kauno dienos 11:30 Durys atsidaro 12:00
Kultmisijos 12:45 ARTi 13:00
Kelias į namus. 13:30 Muzika Paliesiaus dvare. „Beethoven. Das
Trio” 14:30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija. 15:00 Linija, spalva,
forma 15:30 Stop juosta 16:00
Šventadienio mintys 16:30 Skrendam 17:00 Stilius 18:00 Keliaukime kartu. Schidnycios gyvenvietė
18:30 Premjera. Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis
vertybėmis 19:15 Martyno Liuterio
gyvenimas 19:30 Kentervilio pilies
vaiduoklis 21:00 Marijos Meilės
Kudarauskaitės jubiliejinis kūrybos vakaras 22:30 Orkestro muzikos koncertas. „Pasiklysk, kad
atrastum” 00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Kino žvaigždžių alėja

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 3 10:55 Detektyvas
Monkas 5 11:40 Savaitė 12:40 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05
Klauskite daktaro 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00
Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios 16:15 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 Gimę tą pačią dieną
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 20:57
Orai 20:59 Loterija „Jėga” 21:00
Premjera 21:30 LRT forumas
22:25 Premjera 23:20 Modernus
serialas. Medičiai, Florencijos
valdovai 00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 8 01:00 LRT
radijo žinios
06:35 Stebuklingi vaikai (5) 07:05
Madagaskaro pingvinai (16)
07:30 Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas (64) 07:55 Volkeris,
Teksaso reindžeris (165) 08:50
Volkeris, Teksaso reindžeris (166)
09:50 24 valandos 10:35 Yra,
kaip yra 11:35 24 valandos 12:30
Bus visko 13:25 Rožių karas (48)
14:25 Dvi širdys (376) 14:55 Dvi
širdys (377) 15:25 Dvi širdys
(378) 15:55 Dvi širdys (379)
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 (42) 20:30
Nuo... Iki... 21:30 Žinios 22:24
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Greitojo reagavimo būrys 00:50 Sekso magistrai
(8) 01:50 Vampyro dienoraščiai
(19) 02:35 2 ginklai
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti 2 08:25 Pasmerkti 2 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 TV Pagalba
12:00 Legendinės legendos
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 Legendinės legendos
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 22:15
TV3 sportas 22:25 TV3 orai 22:30
Kobra 11 23:35 Gaudynės 00:35
CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 01:30 Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę 02:20 Pelkė 03:10
Kelnėse dar ne senelis

te 07:35 Farų karai (15) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (686) 09:35
Tokia tarnyba (6) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (16) 11:35
Asmens sargybinis (14) 12:40
Stoties policija (3) 13:45 Farų
karai (16) 14:50 Muchtaro sugrįžimas (687) 15:55 Tokia tarnyba
(7) 16:55 Sudužusių žibintų gatvės (17) 18:00 Info diena 18:27
Inovacijos mano mieste 18:30
Stoties policija (4) 19:30 Asmens
sargybinis (15) 20:30 Farai 21:00
Gran Torino 23:20 Urvarausiai
01:15 Gyvi numirėliai (1) 02:00
Džeikas, Storulis ir šuo (22) 02:45
Farai 03:10 Keturios stichijos (1)
04:00 Reali mistika (4) 05:00 „Žemė iš paukščio skrydžio“
05:00 „Vienišas vilkas“ (8) 05:45
„Albanas“ (3/7) 06:30 Programa
06:34 TV parduotuvė 06:50 Muzikiniai sveikinimai 07:50 „24/7“.
08:50 „4 kampai“ 09:20 „Likimo
melodija“ (31) 10:25 „Gurovo bylos 2. Maitvanagiai“ (7) 11:30 „Albanas“ (4/9) 12:35 „Krikšto tėvas“
(4) 13:40 TV parduotuvė 13:55
„Tarp meilės ir neapykantos“ (2)
15:00 „Bitininkas“ (1/2) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“
(61) 18:00 Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai 18:50 Orai 18:52
Reportažas „Lietuvos bendruomenės - ranka rankon“.” 18:55
„Bitininkas“ (1/4) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30 Nuoga tiesa
22:30 Reporteris 23:15 Lietuva
tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 Gyvenimo būdas 00:45 „Šiandien
kimba“ 01:45 Reporteris 02:25
Lietuva tiesiogiai 02:40 „Moterų
daktaras“ (2/29) 03:25 „Albanas“
(3/7) 04:10 „Rojus“ (40)
06:45 Televitrina 07:00 Kobra
11 08:00 Kaulai 09:00 Kur giria žaliuoja 09:30 CSI Majamis
10:30 Grainderis 11:00 Grainderis 11:30 Rouzvudas 12:30 Nusikalstami protai. Kitapus sienų
13:30 Rezidentai 14:00 6 kadrai
14:30 Televitrina 15:00 Kaulai
16:00 Rouzvudas 17:00 Nusikalstami protai. Kitapus sienų
18:00 CSI Majamis 19:00 Kobra
11 20:00 Rezidentai 20:30 Rezidentai 21:00 Naša Raša 21:30
Naša Raša 22:00 Farai 23:00
PREMJERA. Karštinė 2. Pavasario karštligė 00:40 Kobra 11
01:40 Daktaras Hausas

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 „Concerto Grosso
Bach Plus” 07:25 Grizis ir lemingai 07:30 Heidė 07:50 ARTS21
08:20 Atspindžiai. Paveldo kolekcija 08:50 Nuo gamyklos konvejerio 2 09:15 Labas rytas, Lietuva. 12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:10 Durys atsidaro 12:35
Kentervilio pilies vaiduoklis 14:10
XII tarptautinis folkloro festivalis
„Pokrovskije kolokola” 15:15 Riteris Rūdžius 15:30 Drakoniukas
Kokosas 1 15:40 Heidė 16:05
Nuo gamyklos konvejerio 2 16:30
Laba diena, Lietuva. 18:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. 18:30
Kelias į namus 19:00 Euromaxx
19:35 Premjera. Zoologijos sodo
daktarė 4 20:30 Nes man tai rūpi 21:15 Premjera. Putinas amžinai? 22:50 Naujasis pasaulis
00:35 DW naujienos rusų kalba.
06:40 Diagnozė - žmogžudystė 00:45 Dabar pasaulyje 01:15
(2) 07:32 Inovacijos mano mies- Bliuzo vakaras

Antradienis, gruodžio 12 d.

22.30 val.
„Pranašas“

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05
Premjera. Štutgarto kriminalinė
policija 3 10:55 Detektyvas Monkas 5 11:40 Beatos virtuvė 12:40
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05
Klauskite daktaro 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00
Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios 16:15 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 Emigrantai 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:05 Dėmesio
centre 21:20 Sportas 21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Nacionalinė ekspedicija 22:30 Istorijos
detektyvai 23:20 Modernus serialas. Premjera. Tvin Pyksas 3 00:15
Premjera. Detektyvas Monkas 8
01:00 LRT radijo žinios 01:05 Nacionalinė paieškų tarnyba

(3) 07:32 Inovacijos mano mieste 07:35 Farų karai (16) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (687) 09:35
Tokia tarnyba (7) 10:30 Sudužusių
žibintų gatvės (17) 11:35 Asmens
sargybinis (15) 12:40 Stoties policija (4) 13:45 Farų karai (17) 14:50
Muchtaro sugrįžimas (688) 15:55
Tokia tarnyba (8) 16:55 Sudužusių
žibintų gatvės (18) 18:00 Info diena 18:27 Inovacijos mano mieste
18:30 Stoties policija (5) 19:30 Asmens sargybinis (16) 20:30 Farai
21:00 Drakonų tiltas 22:50 Gran
Torino 01:05 Begėdis (6) 02:00
Džeikas, Storulis ir šuo (23) 02:45
Farai 03:10 Juodasis sąrašas (4)
03:55 Keturios stichijos (2)

05:00 „Vienišas vilkas“ (9) 05:45
„Albanas“ (3/8) 06:30 Programa 06:34 TV parduotuvė 06:50
„Vantos lapas“ 07:20 „Muzikinės
kovos“ 09:20 „Likimo melodija“ (32) 10:25 „Gurovo bylos 2.
Maitvanagiai“ (8) 11:30 „Albanas“ (4/10) 12:35 „Krikšto tėvas“
(5) 13:40 TV parduotuvė 13:55
„Tarp meilės ir neapykantos“ (3)
15:00 „Bitininkas“ (1/3) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“
(62) 18:00 Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai 18:50 Orai 18:52
Reportažas „Lietuvos bendruomenės - ranka rankon“.” 18:55
„Bitininkas“ (1/5) 20:00 Reporteris 20:22 Orai 20:25 „Juodosios
katės“ (7) 21:30 Patriotai 22:30
Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai 23:45 Mano Europos
Parlamentas 00:15 Nuoga tiesa
02:10
„Jaunikliai“ 02:40 „Moterų
06:35 Stebuklingi vaikai (6) 07:05
Madagaskaro pingvinai (17) 07:30 daktaras“ (2/30) 03:25 „Albanas“
Nepaprastas Gumuliuko gyveni- (3/8) 04:10 „Rojus“ (41)
mas (65) 07:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris (167) 08:50 Volkeris,
Teksaso reindžeris (168) 09:50 24 06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
valandos 10:35 Yra, kaip yra 11:35 08:00 Kaulai 09:00 Gyvūnų ma24 valandos 12:30 Nuo... Iki... nija 09:30 CSI Majamis 10:30
13:25 Rožių karas (49) 14:25 Dvi Grainderis 11:00 Grainderis 11:30
širdys (380) 14:55 Dvi širdys (381) Rouzvudas 12:30 Nusikalstami
15:25 Dvi širdys (382) 15:55 Dvi protai. Kitapus sienų 13:30 Reziširdys (383) 16:30 Labas vakaras, dentai 14:00 Rezidentai 14:30 TeLietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 levitrina 15:00 Kaulai 16:00 RouzŽinios 19:25 Sportas 19:28 Orai vudas 17:00 Nusikalstami protai.
19:30 KK2 20:00 Meilė gydo (43) Kitapus sienų 18:00 CSI Majamis
20:30 Kitu kampu 21:30 Žinios 19:00 Kobra 11 20:00 Reziden22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 tai 20:30 Rezidentai 21:00 Naša
VAKARO SEANSAS. PREMJE- Raša 21:30 Naša Raša 22:00
RA Operacija “Salazaras” 00:35 Ekipažas 00:55 Kobra 11 01:50
Sekso magistrai (9) 01:40 Vampy- Daktaras Hausas
ro dienoraščiai (20) 02:25 Greitojo
reagavimo būrys
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu- tarptautinis festivalis„Bliuzo nakkas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai tys 2017” 06:55 Riteris Rūdžius
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti 07:10 Drakoniukas Kokosas 1
2 08:25 Pasmerkti 2 08:55 Meilės 07:25 Heidė 07:50 Mažesnieji
sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00 broliai. Pranciškonų kelias LieBruto ir Neto 12:30 Moterys me- tuvoje. 08:20 Septynios Kauno
luoja geriau 13:00 Kempiniukas dienos. 08:50 Nuo gamyklos
Plačiakelnis 13:30 Simpsonai konvejerio 2 09:15 Labas rytas,
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėtoji Lietuva 12:00 DW naujienos ru15:00 Pažadėtoji 15:30 Pažadėtoji sų kalba. 12:10 Euromaxx 12:40
16:00 Pažadėtoji 16:30 TV Pagal- Klauskite daktaro 13:30 Nes man
ba 18:30 TV3 žinios 19:20 TV3 tai rūpi 14:20 Izabela Roselisportas 19:25 TV3 orai 19:30 Bru- ni. Mano audringas gyvenimas
to ir Neto 20:00 Prieš srovę 21:00 15:15 Riteris Rūdžius 15:30 DraMoterys meluoja geriau 21:30 TV3 koniukas Kokosas 1 15:40 Heidė
vakaro žinios 22:15 TV3 sportas 16:05 Nuo gamyklos konvejerio 2
22:25 TV3 orai 22:30 VAKARO 16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00
KINO TEATRAS. Pranašas 00:20 Misija 18:30 Atspindžiai 19:00
CSI elektroninių nusikaltimų sky- FIFA klubų Pasaulio taurė 21:00
rius 01:20 Kaip išsisukt įvykdžius Laisvės vėliavnešiai 21:30 FIBA
žmogžudystę 02:10 Pelkė 03:00 krepšinio čempionų lyga. „Elan
Chalon” – „Neptūnas” 23:30 AnPranašas
tradienio detektyvas. Šerlokas 3
01:00 DW naujienos rusų kalba
06:40 Diagnozė - žmogžudystė 01:10 Dabar pasaulyje
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

14 TV PROGRAMA
ŠEŠTAdienis, 2017 m. GRUODŽIO 9 d., www.naujasisgelupis.lt

Trečiadienis, gruodžio 13 d.

(4) 07:32 Inovacijos mano mieste 07:35 Farų karai (17) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (688) 09:35
Tokia tarnyba (8) 10:30 Sudužusių
žibintų gatvės (18) 11:35 Asmens
sargybinis (16) 12:40 Stoties policija (5) 13:45 Farų karai (18)
14:50 Muchtaro sugrįžimas (689)
15:55 Tokia tarnyba (9) 16:55 Su21.00 val. dužusių žibintų gatvės (19) 18:00
Info diena 18:27 Inovacijos mano
„Ponas ir ponia gangsmieste 18:30 Stoties policija (6)
teriai“
19:30 PREMJERA Nepataisomi
(1) 20:30 Farai 21:00 Ponas ir
ponia gangsteriai 23:05 Drako05:00 Seserys 06:00 Lietuvos nų tiltas 00:55 Begėdis (7) 01:50
Respublikos himnas 06:05 La- Džeikas, Storulis ir šuo (24) 02:35
bas rytas, Lietuva 09:05 Senis Farai 02:55 Pragaro katytė (1)
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 3 10:55 Detektyvas
Monkas 5 11:40 Emigrantai 12:40 05:00 „Vienišas vilkas“ (10) 05:45
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 „Albanas“ (3/9) 06:30 PrograKlauskite daktaro 14:00 Žinios ma 06:34 TV parduotuvė 06:50
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00 „Darbščios rankos, atviros širdys“
Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva 07:20 Nuoga tiesa 09:20 „Likimo
16:00 Žinios 16:15 Laba diena, melodija“ (33) 10:25 „Marionečių
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys šokiai“ (1) 11:30 „Albanas“ (4/11)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.) 12:35 „Krikšto tėvas“ (6) 13:40 TV
17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00 parduotuvė 13:55 „Tarp meilės ir
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 neapykantos“ (4) 15:00 „BitininKlauskite daktaro 19:30 Gyveni- kas“ (1/4) 16:00 Reporteris 16:47
mas 20:25 Loterija „Keno Loto” Orai 16:50 „Rojus“ (63) 18:00
20:30 Panorama 21:05 Dėmesio Reporteris 18:40 Lietuva tiesiocentre 21:20 Sportas 21:25 Orai giai 18:50 Orai 18:52 Reportažas
21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Auk- „Lietuvos bendruomenės - ranka
sinis protas 22:50 Klausimėlis.lt. rankon“.” 18:55 „Bitininkas“ (1/6)
23:20 Rezistentai 00:15 Premje- 20:00 Reporteris 20:22 Orai 20:25
ra. Detektyvas Monkas 8 01:00 „Juodosios katės“ (8) 21:30 Moterų balsas 22:30 Reporteris 23:15
LRT radijo žinios
Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45
Patriotai 00:45 „MMA „King of the
06:35 Stebuklingi vaikai (7) 07:05 Cage“ II tarptautinis turnyras.
Madagaskaro pingvinai (18) 07:30 Lietuva-Amerika. Atsakomosios
Nepaprastas Gumuliuko gyveni- kovos“. Kovų narvuose turnyras.
mas (66) 07:55 Volkeris, Teksaso 2017 m. N-7.” 01:45 Reporteris
reindžeris (169) 08:50 Volkeris,
Teksaso reindžeris (170) 09:50
24 valandos 10:35 Yra, kaip yra 06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
11:35 Yra, kaip yra 12:30 Anapus 08:00 Kaulai 09:00 Savaitė su
nežinomybės 13:25 Rožių karas Kauno „Žalgiriu“ 09:30 CSI Maja(50) 14:30 Dvi širdys (384) 15:05 mis 10:30 Grainderis 11:00 GraDvi širdys (385) 15:55 Dvi širdys inderis 11:30 Rouzvudas 12:30
(386) 16:30 Labas vakaras, Lie- Nusikalstami protai. Kitapus sienų
tuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 13:30 Rezidentai 14:00 RezidenŽinios 19:25 Sportas 19:28 Orai tai 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai
19:30 KK2 20:00 Meilė gydo 16:00 Rouzvudas 17:00 Nusikals(44) 20:30 Moterys prieš vyrus tami protai. Kitapus sienų 18:00
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 CSI Majamis 19:00 Juokingiausi
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS. Amerikos namų vaizdeliai 19:30
PREMJERA Snaiperis. Palikimas Europos taurės krepšinio rungty00:35 Sekso magistrai (10) 01:40 nės. Krasnodaro „Lokomotiv“ - VilVampyro dienoraščiai (21) 02:25 niaus „Lietuvos Rytas“ 21:30 EuOperacija “Salazaras”
ropos taurės krepšinio rungtynės
23:30 Naša Raša 00:30 Kobra 11
01:30 Daktaras Hausas
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti 06:00 Lietuvos Respublikos him2 08:25 Pasmerkti 2 08:55 Meilės nas 06:05 Bliuzo vakaras 07:10
sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00 Drakoniukas Kokosas 1 07:25
Bruto ir Neto 12:30 Moterys me- Heidė 07:50 Pradėk nuo savęs
luoja geriau 13:00 Kempiniukas 08:20 Nacionalinis turtas. 08:50
Plačiakelnis 13:30 Simpsonai Nuo gamyklos konvejerio 2 09:15
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadė- Labas rytas, Lietuva. 10:30 Eurotoji 15:00 Pažadėtoji 15:30 Pa- pos plaukimo čempionatas trumžadėtoji 16:00 Pažadėtoji 16:30 pajame baseine 12:10 DW naujieTV Pagalba 18:30 TV3 žinios nos rusų kalba. 12:20 Skonio pa19:20 TV3 sportas 19:25 TV3 saka 12:50 Stilius 13:45 Kultūros
orai 19:30 Bruto ir Neto 20:00 teismas 14:30 Istorijos detektyvai
Gero vakaro šou 21:00 Moterys 15:15 Riteris Rūdžius 15:30 Drameluoja geriau 21:30 TV3 vakaro koniukas Kokosas 1 15:40 Heidė
žinios 22:15 TV3 sportas 22:20 16:05 Nuo gamyklos konvejerio 2
TV3 orai 22:25 Vikinglotto 22:30 16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00
VAKARO KINO TEATRAS. Pa- Kultūrų kryžkelė 18:30 Septynios
grobimas 00:20 CSI elektroninių Kauno dienos 19:00 FIFA klubų
nusikaltimų skyrius 01:20 Kaip Pasaulio taurė 21:00 FIBA krepšiišsisukt įvykdžius žmogžudystę nio čempionų lyga. Utenos „Juven02:10 Pelkė 03:00 Marta Marsė tus” – „Monaco” 22:45 Europos
Mei Marlena
plaukimo čempionatas trumpajame baseine. Pusfinaliai ir finalai.
00:30 DW naujienos rusų kalba
06:40 Diagnozė - žmogžudystė 00:45 Dabar pasaulyje
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22.30 val.
„Elijaus knyga“

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 3 10:55 Detektyvas
Monkas 5 11:40 Gyvenimas 12:40
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05
Klauskite daktaro 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00
Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios 16:15 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
Juodasis auksas 01:05 Specialus tyrimas
06:35 Stebuklingi vaikai (8) 07:05
Madagaskaro pingvinai (19) 07:30
Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (67) 07:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris (171) 08:50 Volkeris,
Teksaso reindžeris (172) 09:50
24 valandos 10:35 Yra, kaip yra
11:35 Yra, kaip yra 12:30 KK2
12:55 KK2 13:25 Rožių karas
(51) 14:25 Dvi širdys (387) 14:55
Dvi širdys (388) 15:25 Dvi širdys
(389) 15:55 Dvi širdys (390) 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 Elijaus knyga 00:50 Kortų namelis (1) 01:45
Vampyro dienoraščiai (22) 02:30
Alchemija. Švietimo amžius 03:00
RETROSPEKTYVA

taro sugrįžimas (689) 09:35 Tokia
tarnyba (9) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (19) 11:35 Nepataisomi
(1) 12:40 Stoties policija (6) 13:45
Farų karai (19) 14:50 Muchtaro sugrįžimas (690) 15:55 Tokia tarnyba
(10) 16:55 Sudužusių žibintų gatvės (20) 18:00 Info diena 18:27
Inovacijos mano mieste 18:30 Stoties policija (7) 19:30 PREMJERA
Nepataisomi (2) 20:30 Savaitės
kriminalai 21:00 Jaguaro kerštas
22:55 Ponas ir ponia gangsteriai
00:55 Begėdis (8) 01:55 Džeikas,
Storulis ir šuo (1) 02:40 Savaitės
kriminalai 03:05 Pasaulį pakeitusios civilizacijos. Kaip graikai pakeitė pasaulį
05:00 „Vienišas vilkas“ (11) 05:45
„Albanas“ (3/10) 06:30 Programa
06:34 TV parduotuvė 06:50 „Kaimo akademija“ 07:20 „Šiandien
kimba“ 08:20 Patriotai 09:20 „Likimo melodija“ (34) 10:25 „Marionečių šokiai“ (2) 11:30 „Albanas“
(4/12) 12:35 „Gluchariovas“ (1/23)
13:40 TV parduotuvė 13:55 „Tarp
meilės ir neapykantos“ (5) 15:00
„Bitininkas“ (1/5) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (64)
18:00 Reporteris 18:40 Lietuva
tiesiogiai 18:50 Orai 18:52 Reportažas „Lietuvos bendruomenės
- ranka rankon“ 18:55 „Bitininkas“
(1/7) 20:00 Reporteris 20:22 Orai
20:25 „Juodosios katės“ (9) 21:30
Gyvenimo būdas 22:30 Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42
Orai 23:45 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesioginiame eteryje“ (9; 10)
01:45 Reporteris 02:25 Lietuva
tiesiogiai 02:40 „Moterų daktaras“ (2/32) 03:25 „Albanas“ (3/10)
04:10 „Rojus“ (43)

06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Vienam gale
kablys 09:30 CSI Majamis 10:30
Grainderis 11:00 Grainderis 11:30
Rouzvudas 12:30 Nusikalstami
protai. Kitapus sienų 13:30 Rezidentai 14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai 16:00 Rouzvudas 17:00 Nusikalstami protai.
Kitapus sienų 18:00 CSI Majamis
19:00 Kobra 11 20:00 Rezidentai 20:30 Rezidentai 21:00 Naša
Raša 21:30 Naša Raša 22:00
Eurolygos rungtynės. Stambulo
„Fenerbahce“ - Kauno „Žalgiris“
23:55 Naša Raša 00:25 Naša
Raša 00:55 Kobra 11 01:50 Dak06:10 Televitrina 06:25 Kempiniutaras Hausas
kas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
2 08:25 Pasmerkti 2 08:55 Meilės
06:00 Lietuvos Respublikos himsūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00
nas 06:05 Kultmisijos 06:50 RiteBruto ir Neto 12:30 Moterys meris Rūdžius 07:10 Drakoniukas
luoja geriau 13:00 Kempiniukas
Kokosas 1 07:25 Heidė 07:50 LiPlačiakelnis 13:30 Simpsonai
nija, spalva, forma. 08:20 Lietuva
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėmūsų lūpose 08:50 Nuo gamyklos
toji 15:00 Pažadėtoji 15:30 Pažakonvejerio 2 09:15 Labas rytas,
dėtoji 16:00 Pažadėtoji 16:30 TV
Lietuva. 10:30 Europos plaukimo
Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:20
čempionatas trumpajame baseiTV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30
ne 12:10 DW naujienos rusų kalBruto ir Neto 20:00 Farai 21:00
ba. 12:25 Maistas ir aistros 12:55
Moterys meluoja geriau 21:30 TV3
Stambiu planu 13:40 Putinas amvakaro žinios 22:15 TV3 sportas
žinai? 15:15 Riteris Rūdžius 15:30
22:25 TV3 orai 22:30 VAKARO
Drakoniukas Kokosas 1 15:40
KINO TEATRAS. Tamsos baikeris.
Heidė 16:05 Nuo gamyklos konveKeršto demonas 00:20 CSI elekjerio 2 16:30 Laba diena, Lietuva.
troninių nusikaltimų skyrius 01:20
18:00 Europos plaukimo čempioKaip išsisukt įvykdžius žmogžunatas trumpajame baseine. Pusfidystę 02:10 Pelkė 03:00 Tamsos
naliai ir finalai. 20:15 Nacionalinis
baikeris. Keršto demonas
turtas 20:40 Lietuva mūsų lūpose
21:15 Legendos 22:00 Martyno
Liuterio
gyvenimas 22:15 Aurora
06:40 Diagnozė - žmogžudystė
(5) 07:32 Inovacijos mano mieste 00:15 DW naujienos rusų kalba.
07:35 Farų karai (18) 08:35 Much- 00:30 Dabar pasaulyje

Penktadienis, gruodžio 15 d.

kariai 01:45 Pagrobimas 03:25
Hičkokas

21.00 val.
„Karibų piratai. Numirėlio skrynia“

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 06:30 Žinios
06:35 Orai 06:37 Labas rytas,
Lietuva 07:00 Žinios 07:05 Orai
07:07 Sportas 07:10 Labas rytas, Lietuva 07:30 Žinios 07:35
Orai 07:37 Sportas 07:40 Labas
rytas, Lietuva 08:00 Žinios 08:05
Orai 08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios 08:35 Orai 08:37
Sportas 08:40 Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05 Štutgarto
kriminalinė policija 1 10:55 Detektyvas Monkas 5 11:40 Stilius
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
13:05 Klauskite daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios 15:10 Laba diena,
Lietuva 16:00 Žinios 16:15 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. Bramo
Stokerio „Drakula” 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
06:35 Stebuklingi vaikai (9) 07:05
Madagaskaro pingvinai (20) 07:30
Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (68) 07:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris (173) 08:50 Volkeris,
Teksaso reindžeris (174) 09:50
24 valandos 10:35 Yra, kaip yra
11:35 Yra, kaip yra 12:30 KK2
12:55 KK2 13:25 Rožių karas
(52) 14:25 Dvi širdys (391) 14:55
Dvi širdys (392) 15:25 Dvi širdys
(393) 15:55 Dvi širdys (394) 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 Karibų piratai. Numirėlio
skrynia 23:55 Pagieža 01:40 Elijaus knyga
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
2 08:25 Pasmerkti 2 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 DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS.
Ledynmetis 3 21:20 PREMJERA.
Bėgantis labirintu 2 00:00 Aušros

06:40 Diagnozė - žmogžudystė
(6) 07:32 Inovacijos mano mieste
07:35 Farų karai (19) 08:35 Muchtaro sugrįžimas (690) 09:35 Tokia
tarnyba (10) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (20) 11:35 Diagnozė
- žmogžudystė (3) 12:40 Stoties
policija (7) 13:45 Farų karai (20)
14:50 Muchtaro sugrįžimas (691)
15:55 Tokia tarnyba (11) 16:55
Sudužusių žibintų gatvės (21)
18:00 Info diena 18:27 Inovacijos
mano mieste 18:30 Stoties policija (8) 19:30 Ekstrasensų mūšis (7)
21:55 Užsienietis 23:50 Jaguaro
kerštas 01:35 Begėdis (9) 02:30
Džeikas, Storulis ir šuo (2) 03:15
Užsienietis

HOROSKOPAS
Gruodžio 11-17 d.

AVINAS
(03.21-04.20)
Šią savaitę turėtų išsispręsti bendrus interesus
liečiančios problemos. Ir,
jei diskusijos metu kalbėsite atvirai, nesusipratimų turėtumėte išvengti.
Galimi gana žymūs poky05:00 „Vienišas vilkas“ (12) 05:45 čiai tarnyboje ar versle.

dami. Nesirūpinkite dėl
savo padėties. Taip gerai,
kaip jūs, apie reikalus nėra nė vienas informuotas.
Tik leiskite ir kitiems iš to
turėti bent šiek tiek naudos. Galite sulaukti daug
ir įvairių pasiūlymų. Neskubėkite jų priimti gerai
neapsvarstęs.

JAUTIS
(04.21-05.21)
Jums atrodo, kad jūsų
gyvenimas šiek tiek susipainiojo? Nesibaiminkite, viskas labai greitai pasikeis. Šiomis dienomis
nutiks kažkas tokio, kas
atneš į jūsų kasdienybę
daugiau polėkio, nei tikėjotės. Taigi, pasiruoškite staigmenoms!

SKORPIONAS
(10.24-11.22)
Savaitės pradžioje seksis
įtikimai kalbėti ir daryti
įtaką kitiems. Nesivaržykite priimti pagalbą savaitės viduryje - tai nesuvaržys nei jūsų savarankiškumo, nei nepriklausomybės. Nesistenkite
būti visų galų meistras
- įsiklausykite į profesionalų žodžius.

„Slaptas augalų gyvenimas. Žydėjimas“ 06:30 Programa 06:34
TV parduotuvė 06:35 „Jaunikliai“
06:50 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“ 07:20 Moterų balsas
08:20 Gyvenimo būdas 09:20
„Likimo melodija“ (35) 10:25 „Marionečių šokiai“ (3) 11:30 „Albanas“
(4/13) 12:35 „Gluchariovas“ (1/24)
13:40 TV parduotuvė 13:55 „Tarp
meilės ir neapykantos“ (6) 15:00
„Bitininkas“ (1/6) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (65)
18:00 Reporteris 18:50 Orai 18:52
Reportažas „Lietuvos bendruomenės - ranka rankon“.” 18:55 „Bitininkas“ (1/8) 20:00 Reporteris
20:27 Orai 20:30 „Muzikinės kovos“ 22:30 Reporteris 22:57 Orai
23:00 „Gluchariovas“ (1/25; 1/26)
01:05 „Delta“ (1/23; 1/24) 02:50
„Pražūtingi smaragdai“ (17; 18)





DVYNIAI
(05.22-06.21)
Šią savaitę jausitės pakankamai pasitikįs savimi. kad tikėtumėte ir
kitais. Kelionė savaitės
pradžioje bus sėkminga.
Antroje savaitės pusėje
nesitikėkite per daug iš
giminaičių - jie nežino
06:45 Televitrina 07:00 Kobra realios jūsų padėties ir
11 08:00 Kaulai 09:00 Praeities poreikių.

žvalgas 09:30 CSI Majamis 10:30
Grainderis 11:00 Grainderis 11:30
Rouzvudas 12:30 Nusikalstami
protai. Kitapus sienų 13:30 Rezidentai 14:00 Rezidentai 14:30
Televitrina 15:00 Kaulai 16:00
Rouzvudas 17:00 Nusikalstami
protai. Kitapus sienų 18:00 CSI
kriminalistai 19:00 Kobra 11 20:00
Rezidentai 20:30 Farai 21:30 TV3
žinios 22:20 TV3 sportas 22:25
TV3 orai 22:30 Šeima 00:50 Nuotykių ieškotojas 02:25 Rizikingiausi
policijos darbo epizodai

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Marijos Meilės Kudarauskaitės jubiliejinis kūrybos
vakaras 07:30 Riteris Rūdžius
07:45 Drakoniukas Kokosas 1
07:55 Heidė 08:20 Pažvelk į profesiją kitaip 08:50 Nuo gamyklos
konvejerio 2 09:15 Labas rytas,
Lietuva. 10:30 Europos plaukimo
čempionatas trumpajame baseine
11:50 Mokslo sriuba 12:00 DW
naujienos rusų kalba. 12:10 Stop
juosta 12:40 Kultmisijos 13:30 Legendos 14:15 Muzika Paliesiaus
dvare. „Beethoven. Das Trio”.
15:15 Grizis ir lemingai 15:25
Vakaro pasakėlės 15:40 Heidė
16:05 Nuo gamyklos konvejerio 2
16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00
Europos plaukimo čempionatas
trumpajame baseine. Pusfinaliai
ir finalai. 20:15 ARTi 20:30 Kultūros teismas 21:15 Europos kinas
22:45 Gala koncertas

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.



VĖŽYS
(06.22-07.22)
Savaitės pradžioje ypač
jautriai reaguosite į agresyvų aplinkinių elgesį.
Savaitės viduryje neturėsite daug laiko apmąstymams - sprendimus
turėsite priimti greitai.
Gali tekti ir paspėlioti,
pasikliauti intuicija.



LIŪTAS
(07.23-08.21)
Su šia savaite jums atsivers įdomus šansas
užkariauti naujas teritorijas. Ilgai nesvarstykite,
o čiupkite jį. Labai greitai pamatysite, kad iš to
daug kas išeis. Jūsų partneris gali turėti finansinių problemų.





ŠAULYS
(11.23-12.22)
Pirmoje savaitės pusėje
sugebėsite kontroliuoti bent kelis procesus iš
karto. Antradienį turėtumėte ištaikyti trumpą,
bet intensyvią atokvėpio
valandėlę. Patys svarbieji
sprendimai laukia darbo
savaitės pabaigoje.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)
Savaitės pradžioje gali išaugti jūsų populiarumas
ir autoritetas. Ketvirtadienį laukia svarbus dalykinis susitikimas. Nauji
žmonės, naujos pažintys
reiškia originalias idėjas
ir įdomias perspektyvas.
Romantiškas nuotykis savaitgalį gali turėtu ne visai malonių padarinių.



VANDENIS
(01.21-02.18)
Šią savaitę spręsis jūsų
galimybės pasinaudoti
savo padėties privalumais. Beje, galite gauti
daugiau nei kada nors
tikėjotės.Savaitės viduryje gali tekti užsiimti įdomiu ir pelningu projektu.
MERGELĖ
Savaitgalį šeimos nariai
(08.22-09.23)
gali ypač pasigesti jūsų
Pirmadienį dėl anksčiau dėmesio.
patirto streso gali pabloŽUVYS
gėti savijauta. Savaitės
(02.19-03.20)
viduryje nesugalvokite
keisti darbo ar prašyti Kai kuriems reikalams
didesnio atlyginimo. Sa- tiesiog dar neatėjo laivaitgalį į galvą gali šauti kas tvarkyti, todėl nesugera mintis, vėliau atne- kite dėl jų jau dabar sau
galvos. Kodėl? Todėl, kad
šianti nemažą pelną.
jūs negalite to nei paSVARSTYKLĖS
skubinti, nei nuo savęs
(09.24-10.23)
nustumti. Palikite viską
Aplinkiniai stengiasi iš jū- ramybėje ir, pamatysite,
sų kuo daugiau sužinoti, atėjus laikui viskas susipatys nieko už tai neduo- tvarkys.
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Ir katalikai šypsosi

Numirė kartą vienas vyrukas. Nuėjo į dangų ir ten šventas
Petras jam iškart parodė jo celę. Jis sėdi toj celėj ir galvoja:
„Valgyt norisi!“
Pasižiūri pro langą, mato – pragaras, visi stalai lūžta nuo
maisto, ėda visi, kiek telpa... Ateina Petras, atneša jam bandelę su kefyru. Tas galvoja: „Nu, gerai. Čia gal pusryčiai
tiktai, pietūs jau stipresni bus“.
Paėmė, išgėrė kefyrą, suvalgė bandelę... Sėdi, žiūri – pragare pietus daro, viskas lūžta ten, galvoja:
„Na, kada ateis Petras?“
Ateina Petras, atneša vėl bandelę su kefyru.
„Gerai. Čia – pietūs. Bet jau vakarienė tai jau turėtų būti super“.
Vėl į pragarą žiūri – ten vakarienė, vyno pilna, visi lėbauja.
Ateina šventas Petras, atneša vėl bandelę su kefyru...
Tas sako:
– Petrai, pažiūrėk. Aš nesuprantu – čia dangus ar ne dangus.
Pažiūrėk – pragare chebra linksminasi, valgo, maisto daug.
Kodėl čia man bandelė su kefyru?..
Petras sako:
– Tu ką, nori, kad aš dėl mūsų dviejų čia balių kelčiau?

Kviečiame į Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos organizuojamus
akcijos „Pasidalinkime gerumu“ renginius
2017 m. gruodžio 12 d. 11.50 – 13.00 val.
vyks bendruomenės narių Kalėdinė labdaros mugė.
2017 m. gruodžio 19 d. 17.30 val.
šventinis progimnazijos mokinių koncertas – pasaka „Vabalų miestas“.
2017 m. gruodžio 24 d. 22.00 val.
Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje Piemenėlių Mišiose giedos
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai.
Mugės, koncerto ir Šv. Mišių metu surinktos lėšos bus skirtos Maltos ordino
projektui „Maltiečių sriuba“ Prienų miesto senoliams.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba Prienų grupė

REKLAMA
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Gruodžio 9 d.
ŠEŠTADIENIS
Tarptautinė antikorupcijos diena
Saulė teka 08:27
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.26
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Delfina, Leokadija, Vakaris,
Gedenė, Valerija

Matematinis galvosūkis

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

+2
+2 +1
+3 +1

Gruodžio 10 d.
SEKMADIENIS

-1

VILNIUS

KLAIPĖDA

+1

-1 0
+1 +2

Gruodžio 11 d.
PIRMADIENIS

-4

VILNIUS

KLAIPĖDA

-1

-4 -2
-3 -1

Gruodžio 12 d.
ANTRADIENIS

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

Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas sodinti šakniavaisius, naikinti piktžoles,
dirbti sodo darbus, netinkamas
laikas kaupti bei konservuoti derlių.

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite
nuo svarbiausių krašto
ekonominių, kultūrinių ir
politikos naujienų!
Sudoku

Tinkamas laikas sėti:
salierus, burokus.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

Vikingo skaičius: 07

Vieno derinio laimėjimų
lentelė:
6+1 - 6 178 316 € (-)
6 - 248 791 € (-)
5+1 - 14 956 € (-)
5 - 1 367,50 € (2)
4+1 - 78 € (42)
4 - 8,50 € (248)
3+1 - 4,50 € (708)
3 - 1,50 € (4 659)
2+1 - 1,25 € (4 992)
2 - 0,75 € (33 060)
Kito tiražo prognozė:

8,1 mln. Eur

Dėmesio! Nuo 2017 m. gegužės
18 d. pasikeitė „Vikinglotto“
žaidimo taisyklės.

VILNIUS

KLAIPĖDA

Savaitė istorijos
puslapiuose

1842 m. gruodžio 9 d. Anglijoje atspausdintas pirmasis Kalėdų
atvirukas.
1884 m. gruodžio 9 d. Levantanas Ričardsonas iš Čikagos užpatentavo riedučius.
1979 m. gruodžio 9 d. Pasaulio
sveikatos organizacijos komisija
patvirtino raupų išnykimą.
1999 m. gruodžio 10 d. Helsinkyje įvykusiame aukščiausio lygio pasitarime Europos Sąjungos
valstybių ir vyriausybių vadovai
nusprendė pakviesti Lietuvą deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje (kartu su Latvija, Slovakija,
Malta, Bulgarija ir Rumunija).
1520 m. gruodžio 10 d. Vitenburgo universiteto kieme Martinas Liuteris viešai sudegino po-

+7

-4 +5
-1 +4

Gruodžio 13 d.
TREČIADIENIS

+4

VILNIUS

KLAIPĖDA

+3

+4 +2
+2 +4

Gruodžio 14 d.
KETVIRTADIENIS

-2

KLAIPĖDA

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

Gruodžio 12 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 08:31
Lošimas
leidžiasi 15:53
Nr. 1291
2017-12-06
Dienos ilgumas 07.22
Delčia (23 mėnulio diena)
SKAIČIAI
Joana, Žaneta, Gilmintas,
Vaingedė, Dagmara, Žana Pagrindiniai skaičiai: 5, 8, 9,
21, 34, 47

-2

VILNIUS

(Nr. 94 atsakymai)

Gruodžio 11 d.
PIRMADIENIS
Tarptautinė kalnų diena
Pasaulinė tango diena
Saulė teka 08:30
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.23
Delčia (22 mėnulio diena)
Artūras, Aistis, Tautvaldė,
Dovydas

Tinkamas laikas sėti:
salierus, burokus.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

+4
KLAIPĖDA

Gruodžio 10 d.
SEKMADIENIS
Tarptautinė žmogaus
teisių diena
Futbolo diena
Nobelio diena
Saulė teka 08:29
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.24
Delčia (22 mėnulio diena)
Eidimtas, Ilma, Eularija,
Loreta

Gruodžio 13 d.
TREČIADIENIS
Šviesos diena, Šv. Liucija
Saulė teka 08:32
leidžiasi 15:52
Dienos ilgumas 07.20
Delčia (24 mėnulio diena)
Liucija, Odilija, Kastautas,
Eiviltė, Otilija, Kastytis

Gruodžio 9 d.
ŠEŠTADIENIS

VILNIUS

Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas sodinti šakniavaisius, naikinti piktžoles,
dirbti sodo darbus, netinkamas
laikas kaupti bei konservuoti derlių.

Tinkamas laikas sėti:
salierus, burokus.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

ORAI

+2

-3 +1
-1 +2

Gruodžio 15 d.
PENKTADIENIS

+2

VILNIUS

KLAIPĖDA

+2

+2 +3
+1 +1

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS]

piežiaus bulę apie jo atskyrimą
nuo bažnyčios.
1845 m. gruodžio 10 d. škotų
inžinierius Robertas Thompsonas
užpatentavo pneumatines (pripučiamas oru) padangas.
1894 m. gruodžio 11 d. Paryžiuje surengta pirmoji pasaulinė
automobilių paroda, kurioje dalyvavo devynios firmos.
1936 m. gruodžio 11 d. Didžiosios Britanijos karalius Eduardas
VIII atsisakė sosto, nes parlamentas ir Bažnyčia nepritarė jo norui tuoktis su dukart išsiskyrusia
amerikiete V.Simpson.
1754 m. gruodžio 12 d. Michailas Lomonosovas išbandė
„aerodrominės mašinos“ modelį. Tai buvo sraigtasparnio pirmtakas.
1800 m. gruodžio 12 d. Vašingtonui suteiktas JAV sostinės statu-

sas. Miestas įkurtas 1790 m. ir pavadintas pirmojo JAV prezidento
Džordžo Vašingtono garbei.
1917 m. gruodžio 12 d. įvyko
didžiausia geležinkelio katastrofa
istorijoje: Prancūzijoje keleivinis
traukinys nuvirto nuo bėgių. Žuvo 543 žmonės.
1925 m. gruodžio 13 d. Kaune atidaryta lietuvių dailininko ir
kompozitoriaus M.K. Čiurlionio
paveikslų galerija.
1795 m. gruodžio 14 d. Rusijos
imperatorė Jekaterina II paskelbė
įsaką dėl dalies Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijos
prisijungimo prie Rusijos imperijos ir padalijimo į dvi gubernijas
– Vilniaus ir Slonimo.
1989 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Komunistų partija paskelbė
atsiskirianti nuo Tarybų Sąjungos
Komunistų partijos.

+1 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+2 KAUNO MARIOS
+6 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+3 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

36
40

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 5620 nSv/val.

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

